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Graf č. 1: Prodaný náklad deníku Mladá fronta Dnes za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zdroj: ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku, vlastní zpracování1
 

 

 

 

Graf č. 2: Prodaný náklad deníku Právo za rok 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku, vlastní zpracování2
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PŘÍLOHA č. 2: UKÁZKA POZITIVNÍHO ČLÁNKU, PRÁVO 

 

 9. 3. 2013, str. 10 

 

 
 

Kraj vsadí na jídlo, technické památky a rekreační sport 
 

Pokračovat v prezentaci regionální gastronomie, propagovat technické památky a zlepšit 
možnosti využití volného času návštěvníků i obyvatel. I to má v plánu v oblasti cestovního 
ruchu pro tento rok Moravskoslezský kraj.  
 Ten hodlá ke zviditelnění severní Moravy a Slezska využít projektu Moravskoslezský 
kraj plný zážitků, který je zaměřený na marketingovou propagaci kraje.  
 „Chceme využít zkušeností z minulých období, poučit se z chyb, které jsme dělali, a 
vyvarovat se jich,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Ivan Strachoň (KSČM) v 
průběhu výstavy cestovního ruchu Dovolená, region a lázeňství, kterou do neděle hostí 
ostravské výstaviště Černá louka.  
 Jedním z nejdůležitějších turistických témat je podle Strachoně gastronomie. „Protože 
to vnímáme jako určitou zážitkovou turistiku a je to celoroční záležitost,“ poukázal. Proto i 
letos bude pokračovat gastronomická soutěž Jak šmakuje Moravskoslezsko, přičemž 
novinkou 3. ročníku bude soutěž škol O nejlepší školní gastroteam.  
 

Adrenalin pro cyklisty  

 

„Počítáme s tím, že bychom mohli překonat stovku receptů, gastroshow, na které bude 
vyhodnocení letošního ročníku, plánujeme udělat na zámku v Bruntále,“ prozradil náměstek 
hejtmana s tím, že další gastronomickou akcí bude květnový Karneval chutí.  
 Dodal, že hejtmanství chce také dobudovávat infrastrukturu pro turistický ruch i v 
oblastech, které jsou vzdálenější od centra kraje a větších měst. Jedním z důkazů má být první 
singltrek v kraji, a to na Bílé. Adrenalinová záležitost bude určena cyklistům, v nabídce 

budou dvě stezky. Jedna náročná a druhá vhodná i pro rodiny s dětmi.  
 Své pokračování bude mít i projekt Technotrasa s doprovodným programem Fajne 
léto, při kterém budou účastníci sbírat do speciálního pasu za návštěvu vybraných turisticky 
atraktivních míst razítka. Moravskoslezský kraj se letos zúčastní také dvou projektů 
moravských krajů. Jedním je Duchovní dědictví Moravy a Slezska, který je letos zaměřený na 
1150. výročí příchodů Cyrila a Metoděje na Moravu, a druhým Jak chutnají lázně na Moravě 
a ve Slezsku.  

 Moravskoslezský kraj chce také rozvinout diskusi nad přípravou zákona o cestovním 
ruchu, který je momentálně v podobě návrhu ve Sněmovně. „Chtěli bychom mít přístup k 
relevantním informacím, abychom se mohli nad návrhem zákona scházet s lidmi, kteří mají u 
nás turistický ruch na starosti, a případně ho i připomínkovat,“ sdělil Strachoň. 3 
 

 

 

                                                      

3 Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/. PRÁVO, 9. 3. 

2013, str. 10.  
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PŘÍLOHA č. 3: UKÁZKA NEGATIVNÍHO ČLÁNKU, PRÁVO 
 

 

29. 1. 2013, str. 10 

O Jessiku je ve firmách v kraji pramalý zájem 
 

Prozatím pramalý zájem projevily města i firmy z Moravskoslezského kraje o desítky 
miliónů korun z Evropské unie.  
 Dohromady 340 miliónů je určeno na výhodné dlouhodobé úvěry a nabízejí je dva 
fondy rozvoje měst.  
 Jejich vznik umožnilo zavedení finančního nástroje Jessica a spravují je 
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a společnost Contera.  
 Peníze lze využít při investicích do regenerace a dalšího využití brownfields, projektů 
v cestovním ruchu nebo ve zdravotnické a sociální oblasti.  
 „Města a firmy možná až zbytečně spoléhají na dotační programy evropských fondů 
po roce 2014. Peněz ale bude méně, navíc si k nim bude nutné více připlatit, neboť se očekává 
snížení maximální výše dotace, která je dnes 85 procent,“ upozornil David Sventek, ředitel 

Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Jedním z důvodů menšího zájmu prý může být 
nedostatek peněz ve veřejných rozpočtech a opatrnost při větších investičních akcích.  
Zatímco Contera cílí spíše na soukromé investory, kterým nabízí maximálně 170 miliónů 
korun na projekt, splatnost úvěru 15 let, úrokovou míru od 0,5 do 3,2 procenta a individuální 
podmínky, ČMZRB oslovuje zejména města a obce s nabídkou do 100 miliónů. A to na 
projekt s dobou splatnosti rovněž 15 let.  
 „Obce, ale i podnikatelé mají poměrně výjimečnou příležitost získat úvěry za 
stabilních a výhodných podmínek, spojit výhodu velmi příznivé úrokové sazby s její fixací na 
unikátně dlouhé období,“ řekl člen představenstva ČMZRB Lubomír Rajdl s tím, že je 
důležité zvážit strategický význam nabídky a posuzovat ji především z pohledu dlouhodobého 
dopadu na naplňování rozvojových cílů konkrétního příjemce.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/. PRÁVO, 29.1 

2013, str. 10. 
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PŘÍLOHA č. 4: UKÁZKA POZITIVNÍHO ČLÁNKU, MF DNES 
 

 

3. 8. 2013, str. 01 

 
 

Do bývalého dolu nebo na úzkokolejku. Začíná Fajne léto 

 

Areál Vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder bude dnes odpoledne prvním 
zastavením Fajneho léta. To postupně zavítá do dalších jedenácti zajímavých míst 
Moravskoslezského kraje. 
Letošní druhý ročník akcí na podporu technických památek pořádá Moravskoslezský kraj 
společně s Agenturou pro regionální rozvoj, začátky programů pro celou rodinu jsou vždy ve 
14 hodin. 

„V areálu Vodního mlýna se rodiče s dětmi mohou těšit na Vodnickou pohádku v 
podání loutkového divadla, kováře, řezbáře a pradleny, zahraje vodnická kapela a flašinet. 
Návštěvníci mohou také vyzkoušet výlov rybníčku či hnětení těsta,“ uvedl za organizátory 
náměstek hejtmana pro cestovní ruch a investice Ivan Strachoň. 

Manuálně zruční zájemci pak mohou v neděli zamířit do kosárny v Karlovicích ve 
Slezsku a zkusit práci kovářů a řezbářů, soutěžit v chůzi v obřích dřevácích, hledat jehlu v 
kupce sena, mlátit prázdnou slámu nebo řezat oboustrannou pilou. Při ochutnávce 
gastronomických specialit zahraje cimbálová muzika Šajtar. 
 

Nebudou chybět ani krajové speciality 

 

„Součástí programů budou tradiční řemeslné ukázky včetně možnosti si je vyzkoušet, 
a třeba na vojenských objektech ukázky bojové techniky. Hudbu obstarají známé kapely a 
umělci jako Pepa Streichl, Ivo Jahelka, Maxim Turbulenc či Fleret,“ dodává Strachoň. 
Připraveny jsou také ochutnávky specialit z kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko, soutěže 
pro celou Techno trasu, sbírání razítek do speciálních pasů, kolo štěstí nebo technokostky, za 
pomoci kterých je možné složit foto vybraného objektu. Další víkendy se Fajne léto uskuteční 
na Dole Michal (10. 8.), v Pivovaru Radegast (11. 8.), na úzkokolejné dráze Třemešná na 
Osoblažsku (17. 8.), v Technickém muzeu Tatry Kopřivnice (18. 8.), v pěchotním srubu MO-

S5 „Na Trati“ u Bohumína (24. 8.), v Dolní oblasti Vítkovice (25. 8.), v Landek Parku v 
Hornickém muzeu (7. 9.), v areálu opevnění Hlučín-Darkovičky (8. 9.), v Hasičském muzeu 
města Ostravy (14. 9.) a ve Vagonářském muzeu ve Studénce (15. 9.).5 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/. MFD, 3. 8. 2013, 

str. 03.  
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PŘÍLOHA č. 5: UKÁZKA NEGATIVNÍHO ČLÁNKU, MF DNES 
 

 

20. 5. 2013, str. 02 

 

Národní park? Až se obce i úřady shodnou, vzkazuje ministerstvo 
 

Když začaly debaty o možném vzniku Národního parku Jeseníky, rozdělilo to lidi a úřady 
v horách i okolí. A spory trvají. Jestli neskončí, park nebude, říká ministerstvo. O vyhlášení parku 
ale stojí.  
 

JESENÍKY Zatímco před pár lety se kvůli vzniku Národního parku Jeseníky(NPJ) tisíce 
lidí podepisovaly pod petici a mezi příznivci a odpůrci plály emoce, teď je někdejší šrumec, zdá 
se, ten tam.  

A sympatizanti i kritici možného parku tak trochu paradoxně na dnešní situaci nahlížejí 
podobně – pozitivně. Tak třeba Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, která vznik 
NPJ prosazuje, říká: „Na záměru vyhlášení Národního parku Jeseníky se dál pracuje. Ministerstvo 
životního prostředí ale řeší řadu jiných věcí a Jeseníky jsou v pořadníku. Už loni v říjnu na 

zasedání, jehož se účastnili i starostové a poslanci, zástupci ministerstva uvedli, že prioritou číslo 
jedna je teď schválit zákon o Národním parku Šumava, prioritou číslo dvě vyhlášení Národního 
parku Křivoklátsko a Jeseníky jsou prioritou číslo tři.“  

A jeden z kritiků, starosta Malé Morávky Ondřej Holub, zase zmiňuje: „Jsme v podstatě 
rádi, že přípravy se zpomalily. Naše obec je od počátku proti vzniku, přijali jsme k té věci i 
usnesení zastupitelstva. Stejně tak dál platí i záporné stanovisko Sdružení obcí Rýmařovska.“  

Park by mohl zahrnout asi čtvrtinu rozlohy současné CHKO Jeseníky, tedy území o 
rozloze maximálně 180 kilometrů čtverečních. Obsáhl by nejvzácnější, neobydlené oblasti hor, 
jako je Praděd, Šerák, Keprník, Velká kotlina či třeba Petrovy kameny, jediné místo na světě, kde 
se mimo jiné vyskytují i dva unikátní rostlinné druhy: lipnice jesenická a zvonek jesenický.  

Jak přitom míní zastánci vzniku NPJ, z možného parku by profitovaly obce, které by díky 
němu zažily ekonomický rozvoj včetně zvýšení zaměstnanosti. „Celému regionu může národní 
park jen prospět,“ myslí si Ondřej Bačík.  
Třeba někteří starostové ale mají odlišný názor. „Mezi naše největší obavy patří změna hospodáře 
v lesích, jímž by se stala Správa národního parku, a s tímto spjaté riziko rozšíření kůrovce,“ říká 
Ondřej Holub.  

Proti parku je například i starosta Břidličné Bohumír Kamenec, ač – jak připomíná – jeho 

města se případný vznik NPJ netýká. „Budeme ale držet basu s ostatními obcemi, které jsou proti 
parku,“ říká starosta města, které je členem Sdružení obcí Rýmařovska. Pro park je naopak třeba 
Správa CHKO Jeseníky.  

„V každém případě podporujeme vznik NPJ. Pro vyhlášení parku je nicméně zásadní, aby 
se na jeho vzniku shodly samosprávy a organizace působící v Jeseníkách. A to se v tuto chvíli 
neděje,“ připomíná vedoucí Správy CHKO Jeseníky Michaela Pruknerová.  

Podobně hovoří i mluvčí ministerstva životního prostředí Marta Machková: „Zájem na 
zřízení Národního parku Jeseníky máme. Je ovšem nutné si uvědomit, že jedním z důležitých 
kritérií pro jeho možný vznik je shoda se zástupci samospráv. A té jsme zatím v tomto případě jak 
na obecní, tak ani na krajské úrovni nedosáhli.“ Co si myslíte o vzniku Národního parku 

Jeseníky?6
 

                                                      

6 Interní systém vydavatelů zpráv, Newton Media Monitoring. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/. MFD, 20. 5. 2013, 

str. 02. 


