
 

1. září se otevřely brány Základní školy 
v Luhačovicích. Dvě třídy malých prvňáčků 
poprvé a ostatní ostřílení borci odpočatí po 
prázdninách již poněkolikáté. Popřejme všem 
dětem i jejich učitelům mnoho  zdaru v jejich 
nelehké práci.    

Den luhačovických škol 
Z iniciativy ředitele SOŠ a SOU Luhačovice PhDr. Karla Miličky se v pondělí 27. září 
uskutečnil v prostorách před MěDk Elektra první den luhačovických škol. Podle jeho slov 
jde především o to, aby veřejnost poznala studenty a děti i v jiné rovině, aby se přesvědčili, 
že něco umí a neodsuzovali mládež pouze podle negativních jevů, o kterých se většinou 
nejvíc mluví a píše. A o tom, že studenti a žáci místních škol se mají čím pochlubit, se 
mohla veřejnost přesvědčit. Praktické ukázky kovářského řemesla, keramiky, řezbářů a 
ostatních oborů vyučovaných na SOŠ a SOU mohly rodičům i veřejnosti ledacos o úrovni 
školy napovědět a pomoci nerozhodným s výběrem dalšího povolání. Mohli vidět šikovné 
studenty při práci i zábavě (zajímavá interpretace jarmarečních písní) a sami si udělat 
obrázek o tom, zda tito šikovní a zruční mladí lidé mají šanci uspět na trhu práce. Ale pod 
pojmem luhačovické školy se neskrývá jenom tato, ale i Základní škola v Luhačovicích, 
která vyvíjí mimo svoji základní vzdělávací činnost spoustu dalších aktivit. To, že se děti ve 
škole jenom otrocky neučí, dokázala třída 3. A paní učitelky Pilátové, která si celý loňský 
rok hrála na indiány, a tak mohli bez problémů jako indiáni před Elektrou vystoupit. 

Základní umělecká škola a především malá cimbálovka, která pracuje pod vedením pana 
učitele Sládka, si na všech svých vystoupením získává nadšené posluchače. Ani pondělní 
odpoledne nebylo výjimkou. Výtvarný obor ZUŠ se představil tvorbou žáků. Zajímavé 
odpoledne doplňovaly volnočasové aktivity dětí. Potlesk obecenstva sklidil folklórní soubor 
Malé Zálesí, který připravuje divákům v Luhačovicích i mimo ně zajímavé zážitky. V pestré 
přehlídce činností dětí a mládeže nemohl chybět Dům dětí a mládeže Luhačovice, který ve 
svých kroužcích nabízí vyžití největšímu množství dětí z Luhačovic a okolí.  

Cyklotrasa Obora 



Město Luhačovice připravilo podzimní 
překvapení pro všechny milovníky cyklistiky. Do 
provozu bude uvedena nová cyklotrasa Obora o 
celkové délce 8,3 km. Je určena spíš méně 
zdatným cyklistům a především dětem. Je vedena 
po účelových komunikacích s různým povrchem. 
Tímto zároveň apelujeme na všechny občany, 
aby neničili cesty jízdou na koních, ani jiným 
způsobem.  

Na trasu je možné nastoupit v libovolném místě, 
bude označena, ale doporučuje se nastoupit nad 

Ottovkou, cyklisté musí vystoupat do nejvyššího bodu 391 m. n. m. Po krátkém mírném 
sjezdu kříží místní komunikaci vedoucí do obce Řetechov. Dále cyklotrasa pokračuje  po 
asfaltové účelové komunikaci směrem na Horní Dvůr. Na levém okraji lesa odbočuje 
směrem do lesa Obora. Trasa směřuje k staroslovanskému mohylovému pohřebišti a k vodní 
nádrži Jezírko lásky. Od jezírka vede na místní komunikaci (směr Řetechov) a po té zpět do 
Luhačovic.  

Město Luhačovice zve všechny milovníky cyklistiky na slavnostní první jízdu na 
cyklotrase Obora, která se uskuteční v průběhu měsíce října.  

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovic konané dne 19. 8. 2004 
RML doporučila ZML souhlasit s podáním žádosti o dotace na finanční krytí projektové 
dokumentace zpracované ke stavebnímu řízení ze Společného regionálního operačního 
programu (SROP) na tyto akce: Rekonstrukce ulice Nádražní, Dvoupodlažní parkoviště ul. 
Solné, Parkoviště ul. Pod Kamennou, Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží, 

Rekonstrukce nám. 28. října. 

RML souhlasila se zateplením podlahy nebytových prostor pronajatých MUDr. Aleši 
Jirátkovi v objektu č. p. 971 ul. Nábřeží v Luhačovicích na jeho finanční náklady a 
s výměnou oken, která bude zařazena do rozpočtu města r. 2005.  

RML vzala na vědomí výpověď Ing. Libora Kojetského z nebytových prostor v objektu 
Hasičské stanice.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 312/12 
v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 620 m2  (Jedná se o pozemek, který je na konci 
ulice Branka naproti domu Vavrušových, Dynkových a Rakových, který jej udržují.)  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 1024/10 v k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 70 m2 (Jedná se o pozemek v lokalitě Stráň – Újezda.) 

RML vzala na vědomí a doporučila ZML souhlasit s hospodařením příspěvkových 
organizací města – Mateřská škola Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Sportovní 
centrum Radostova, Městský dům kultury Elektra Luhačovice a Technické služby 
Luhačovice za I. pololetí roku 2004.  

RML vzala na vědomí a doporučila ZML souhlasit s hospodařením města Luhačovice za I. 



pololetí roku 2004. 

RML nesouhlasila s umístěním reklamního poutače přes ul. U Šťávnice k penzionu 
Růža. 

RML souhlasila s finančním příspěvkem na dopravu Jiřího Pařenici, bytem Luhačovice 
Mlýnská 41, který je držitelem ZTP/P a  navštěvuje speciální školu v Brně ve výši 2 000,- 
Kč měsíčně při 100 % účasti ve škole. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 2064/2, 2064/4 a 
2064/5 pro kynologické účely. (Jedná se o pozemek vedle železniční dráhy za restaurací 
„MAT“.) 

RML jmenovala paní Taťánu Heinzovou ředitelkou příspěvkové organizace Městská 
knihovna Luhačovice s účinností od 1. 9. 2004. 

RML rozhodla o pronájmu obecního bytu o velikosti 1 + 0 na ul. Ludkovická čp. 540 
paní Věře Kopačíkové, bytem Luhačovice, Družstevní 94, na dobu neurčitou. 

Zprávy  z 15. schůze Rady města Luhačovic konané dne 2. 9. 2004 
RML pověřila starostu města dalším jednáním s Krajským úřadem Zlínského kraje, 
odborem školství, mládeže a sportu ve věci převodu Domu dětí a mládeže Luhačovice 
ze Zlínského kraje na město Luhačovice. 

RML souhlasila s názvem ANETA rodinného domu č. p. 674 v ul. Školní v Luhačovicích. 

RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu zahrnující 
zrušení prostorových regulativů (koeficient zastavěnosti, tvar střechy, stavební čára, 
 atd.) a změnu závazné části územního plánu sídelního útvaru Luhačovice. (Podle 
změněného stavebního zákona již územní plán prostorové regulativy obsahovat nemá a 
určování  prostorových regulativů je v pravomoci stavební úřadu.)   

RML nedoporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice pro účely výstavby na pozemcích p. č. 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4, 1051/2, 
1047/4 k.ú. Luhačovice (lokalita V Drahách). 

RML nedoporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice  na části pozemků p. p. č. 988, 985, 984, 983/1, 981/1 k.ú. Luhačovice 
(lokalita nad ulicí Slunná). 

RML doporučila ZML schválit zahájení prací  na novém územním plánu města. 

RML doporučila ZML schválit směnu pozemku p. č. 121/2 o výměře 140 m2 v k. ú. 
Kladná-Žilín ve vlastnictví paní Boženy Mikuláškové a pana Stanislava Slováka za 
pozemek p. č. 1963/2 o výměře cca 140 m2  v k. ú. Kladná - Žilín ve vlastnictví města. 
(Jedná se o pozemky, jejichž směnou se vyřeší přístup k pozemku 123/2 ve vlastnictví 
města, kde se nachází hřiště v místní části Kladná-Žilín.)   

RML doporučila ZML schválit směnu st. pl. 191/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Kladná-Žilín ve 



vlastnictví pana Františka Kudláčka, který je zastavěn budovou č. p. 1 ve vlastnictví města, 
za  pozemek p. č. 1974/2 o výměře 29 m2 v  k. ú. Kladná – Žilín ve vlastnictví města. 
(Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku pod budovou č. p. 1, budova 

obecního úřadu a HS, v majetku města a části pozemku, který užívá pan František 

Kudláček.)  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 1974/9 o výměře 
96 m2 v k. ú. Kladná – Žilín. (Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku, 
který užívá pan František Kudláček v místní části Kladná-Žilín.)  

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 1024/10 v k. ú. Luhačovice o 
výměře cca 70 m2 v lokalitě Stráň – Újezda Elišce Obadalové, bytem Luhačovice, 
Družstevní 886, za cenu 100,- Kč/m2.  

RML doporučila ZML schválit smlouvu o sdružení, která spojuje Zlínský 
kraj                   s městy a obcemi Zlínského kraje, ke společné účasti na veletrhu 
REGIOTOUR Brno 2005. 

RML nedoporučila ZML v současné době převzít zřizovatelskou funkci Pečovatelské služby 
v Luhačovicích a navrhla hledat jiné vhodnější řešení. 

RML rozhodla o uzavření smlouvy o umístění opuštěných zvířat v útulku ve Zlíně se 
statutárním městem Zlín.  

RML rozhodla o přidělení bytu 2 + 1 v ul. Družstevní č. p. 864 v Luhačovicích paní Janě 
Šikulové, bytem Masarykova 151, na dobu určitou do 31. 12. 2005. 

Zprávy ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic  
konaného dne 19. 8. 2004 
ZML delegovalo na mimořádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., 
konanou dne 25. 8. 2004 ve Zlíně, člena ZML Ing. Libora Slezáka a jako náhradníka určilo 
člena ZML Mgr. Jaroslava Pančochu.  

ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotace na finanční krytí projektové dokumentace 
ze Společného regionálního operačního programu na tyto akce: Rekonstrukce ulice 
Nádražní, Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné, Parkoviště ul. Pod Kamennou, 
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží, Rekonstrukce nám. 28. října 

CHARITA SVATÉ RODINY LUHAČOVICE 
Církevní nezisková organizace 

Hradisko 100 

763 26  Luhačovice 

IČO: 736 33 071 

Tel. +420 577 132 355 , Fax.  +420 577 132 359 



Ředitelka: Bc. Lenka Semelová, DiS. 

Mobil. +420 604 217 448  

E- mail. lenkasemelova@email.cz 

  

PROVOZNÍ DOBA 

PONDĚLÍ 8.00 – 11. 30 12.30 – 17. 00 

ÚTERÝ 8.00 – 11. 30 12.30 – 15. 00 

STŘEDA 8.00 – 11. 30 12.30 – 17. 00 

ČTVRTEK 8.00 – 11. 30 12. 30 – 15. 00 

PÁTEK 8.00 – 13. 00   

Provozní doba je platná od 20. 9. 2004. V případě potřeby budete na uzavření provozovny 

upozorněni. 

ATELIER  IM VYDÁVÁ DÍLO P. FRANTIŠKA MÜLLERA 

  
NÁVRAT K ODKAZU A DÍLU  P.  FRANTIŠKA  MÜLLERA, významného  duchovního 
správce, sběratele bájí, pověstí, historika. Osobitý člověk, osobité dílo se snahou zachovat 
pro budoucnost to, co nejvíce z lidové kultury charakterizovalo nejen jeho rodný kraj, ale 
také regiony, ve kterých jako duchovní pastýř působil. 

Narodil se 8. srpna 1910 v Šubířově u Jevíčka, ordinován byl r. 1935 v Olomouci. 
Působil v duchovní správě jako kooperátor jeden rok v Újezdě (dříve Újezd u Vizovic, 
Újezd u Val. Klobouk), tři a půl roku v Hradisku u Kroměříže, posléze byl tři měsíce 
administrátorem v Krásensku – v nejvýše položené obci v okrese vyškovském – aby se 
tamtéž stal na čtyři leta farářem a kronikářem této obce, vandalsky zpustošené za druhé 
světové války. Proto je jeho kniha o Krásensku dnes vzácným dokumentem. Dílo vydal 
vlastním nákladem v roce 1946 již za svého působení v Provodově. Po vystěhování obce a 
zrušení tamního farního úřadu byl dva měsíce administrátorem v Topolanech u Vyškova, od 
1. července 1944 do 31. srpna 1945 vedl duchovní správu v Provodově, kde byl 1. září 1945 
jmenován farářem. Působil zde až do své smrti 1. října 1985. 

Citujeme z kroniky farního úřadu: „P. Frant. Müller byl pohřben 8. října v kněžské 
hrobce na provodovském hřbitově. Zádušní mši svatou sloužil P. Jan Krist spolu s P. 
Antonínem Andrýskem a duchovním správcem P. Janem Kutačem. Spolu s nimi 
celebrovalo dalších 18 kněží. Kázání měl spolužák zesnulého, ThDr. P. Vojtěch Martinů. Se 
zesnulým se rozloučil P. Ferdinand Funk ze Šubířova, který mu v roce 1935 připravoval 
primici. Pohřeb se konal za mimořádné účasti věřících a poutníků z celého širokého okolí 
(asi 2 500 lidí), což svědčilo o jeho velké oblibě. Přítomno bylo 58 kněží. Jménem 
provodovských občanů se ze zesnulým rozloučili za MNV paní Dobušová a paní 
Nábělková, za farníky paní Slováková. Závěrečné rozloučení přednesl P. Stanislav Sedlák, 



kněz z Uherského Brodu, spolužák zesnulého. P. František Müller působil na Provodově 40 
let, byl u svých farníků oblíben, i když některá jeho kázání byla svérázná…..“   

Svou literární a sběratelskou činnost rozdělil mezi svůj rodný kraj (Vyškovsko, 
Drahansko, Plumlovsko, Konicko, Bouzovsko) a kraj, který poznal za svého čtyřicetiletého 
působení, tj. Zlínsko, Vizovicko, Luhačovské Zálesí, oblast mezi Starým a Novým 
Světlovem a zejména věnoval pozornost Mariánskému poutnímu místu v Provodově a 
Provodovu v minulosti. 

Úctyhodné, ale souhrnně zatím neuspořádané dílo obsahuje více než tisíc pět set 
stran textu a je vpravdě duchovním bohatstvím a odkazem nejenom nadšeného jedince, ale i 
zodpovědného badatele. Autorova díla vycházela za těžkých podmínek (vlastním nákladem, 
později na základě povolení okresních úřadů). Přes všechny potíže a nejistoty se P. Frant. 
Müller nedal odradit. Jeho výpravy „ad fontes“ si starší generace archivních pracovníků 
ještě dnes pamatuje. Pečlivost a důslednost jeho práce je patrna při nakládání s archiváliemi 
i bibliografiemi, ale zejména v zachycení živých svědectví pamětníků. Autorova stylistická 
obratnost dokázala vykouzlit i z nudných faktů poutavá vyprávění a přiblížit čtenáři 
dospělému i dítěti život dávných vesničanů, veselé i smutné příběhy exotických cikánů i 
pytláků z kraje mezi Starým a Novým Světlovem. Báje a pověsti vypráví s humorem i 
poučením tak, jak je vyslechl a obratně ztvárnil. 

Je snahou nakladatelů z ATELIERU  IM  vydat jednotlivé svazky pokud možno 
v jednotě tématické a geografické. Snad bylo cíle dosaženo, i když dlužno dodat, že jde  o 
reedice s texty opravenými podle nových pravidel českého pravopisu (během čtyřiceti let 
proběhly tři) s tím, že do oblasti dialektů korektoři nezasahovali. 

V krátkých anotacích vydávaných děl se lze zaměřit povětšině jen na rámcové obsahy, resp. 
vyjmenování tématických okruhů. Odborné zhodnocení života a díla autorova ještě čeká na 
svou příležitost. Vždyť není jediný! Například malířské dílo a odkaz  akademického malíře 
a grafika Mistra Františka Peňáze potkává zatím stejný osud, a tak považujeme za velkou 
čest, že můžeme alespoň jeden jeho obraz Panny Marie Provodovské  v textech použít. 

  

Rozdělení souborných spisů P. Františka Müllera v pěti samostatných svazcích: 

Svazek I.  Mariánské poutní místo v Provodově a Provodov v minulosti 

Svazek II. Báje a pověsti 

Svazek III. Luhačovicko, Zlínsko, Vizovicko, Špásovné a humoresky ze života cikánů a 

                   pytláků 

Svazek IV. Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech 

Svazek  V. Krásensko 

Za zmínku stojí, že II. a III. svazek je možno pojat jako poutavý a příběhy doplněný 
průvodce po  obcích a oblastech, přičemž historky ze života cikánů a pytláků jsou originální 



a řadí autora do výjimečné nadregionální pozice. 

Totéž je možno říci i o svazku IV., neboť kromě autorova rodného kraje se podíváme a 
seznámíme s nejatraktivnějšími místy Drahanské vrchoviny, a to navíc i v pověstech a 
bájích. 

Krásensko – V. svazek sice uzavírá vydání souborných spisů, ale na druhé straně otevírá 
nová poznání. Obec byla za druhé světové války zpustošena, obyvatelstvo násilně 
vystěhováno, ale poválečná pietní vzpomínka se nekonala. I když se obyvatelé pomalu do 
obce vraceli, nebyl zájem ji zcela obnovit. Na atraktivní náhorní planině byl zbudován 
radiovysílač Kojál. O jeho důležitosti není pochyb, ale právě tak nesmějí být pochybnosti o 
tom, že obec chce, aby veřejnost o událostech zvěděla. Příští rok 2005 bude šedesáté výročí 
obnovy vesnice, tedy poznenáhlého návratu odvážných obyvatel zpět. Unikátní historii 
Krásenska v příbězích a fotodokumentaci zachytil  právě P. Frant. Müller a v roce 1945 
vlastním nákladem vydal.  

V obci jako oblíbený učitel působil i známý moravský historik, rodák z Rožnova pod 
Radhoštěm, Čeněk Kramoliš. 

Ještě mnoho P.Frant. Müllerovi dlužíme. Vždyť to, že v obnoveném vydání vycházejí jeho 
známá díla, je pouze část splaceného dluhu. Snad existují ještě další rukopisy, ale zatím 
nevíme, kde je hledat. Farářova památka byla pečlivě „uklizena“. Ale možná někdy, někde a 
zejména někdo procitne a pochopí, že dobrý skutek je první stupínek ke šlechetnosti. 

- PhDr.Irena Voštová &  Arch.Miloš Bařinka- 

  

Pracovní rozdělení souborných spisů P. Františka Müllera v pěti samostatných 
svazcích: 
Svazek I. – Mariánské poutní místo v Provodově a Provodov v minulosti 
1. kapitola – Mariánské poutní místo v Provodově  
2. Provodov v minulosti  
Celkový počet stran – 320  
Svazek II. – Báje a pověsti  
1.kapitola – Báje a pověsti z kraje mezi Starým Světlovem a  
Novým Světlovem  
(Luhačovice, Pozlovice, Řetechov, Petrůvka, Slavičín,  
Vlachovice, Val. Klobouky, Bohuslavice, Horní Lhota, Slopné) 
2.kapitola - Báje a pověsti z kraje pod Starým Světlovem 1. 
( Starý Světlov, Podhradí, Provodov, Pradliska)  
3.kapitola - Báje a pověsti z kraje pod Starým Světlovem 2.  
( Březůvky, Hřivínův Újezd, Ludkovice, Kaňovice, Doubravy) 
4.kapitola - Báje a pověsti z Vizovických hor  
( Lhotka, Klášťov, Lidečko, Vizovice, Pozděchov, Želechovice,  
Lužkovice, Šarovy, Březolupy, Oldřichovice, Bílovice)  
5.kapitola - Boj za práva poddaných v horách Vizovických  
( Vizovice, Kudlov, Zlínsko)  
Celkový počet stran - 336  
Svazek III. – Luhačovicko, Zlínsko a Vizovicko, Špásovné a Humoresky  



1.kapitola - Luhačovicko – místní a pomístní jména v dějinách a 
pověstech  
( Biskupice, Březůvky, Doubravy, Drnovice, Horní Lhota,  
Dolní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Kladná-Žilín,  
Ludkovice, Loučka, Luhačovice, Petrůvka, Pozlovice,  
Podhradí, Pradliska, Provodov, Řetechov, Sehradice,Slopné,  
Velký Ořechov, Újezd, Vysoké Pole)  
2.kapitola - Špásovné z kraja pod Komoncem 
( Provodov, Březůvky, Řetechov, Zlín ) 
3.kapitola - Humoresky ze života cigánů a pytláků na Luhačovicku a  
Bojkovsku ( Luhačovice, Bojkovice, Pradlisko, Kladná-Žilín,  
Horní a Dolní Lhota, Sehradice )  
Celkový počet stran – 352  
Svazek IV. – Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a  
pověstech  
1.kapitola – Konicko a Bouzovsko  
2.kapitola – Plumlovsko, Drahansko a Vyškovsko  
Celkový počet stran - 336  
Svazek V. – Krásensko  
Celkový počet stran - 260  

Na přehradu 
K přehradě vede více cest. My si vybereme cestu proti toku Šťavice, neboli Horní 

Olšavy. Přejdeme lázeňský park, bývalou 
Japonskou zahrádku a silnici směrem na 
Pozlovice. Za ní najdeme Jurkovičovu alej, na 
jejímž počátku najdeme Sluneční lázně postavené 
D. Jurkovičem. Asi po půl kilometru nás po pravé 
straně zaujmou hotely Fontána I a II. V mých 
vzpomínkách na těchto místech dříve stála 
chaloupka a vedle byla houština se studánkou 
s dobrou vodou, kterou jsme rádi pili cestou 
z přehrady domů. Na bažině růstávala vzácná 
orchidej kruštík bahenní, dnes již z okolí 
Luhačovic vymizelá. Naproti Fontán se 
rozprostírá sportovní areál Golf. Kousek nad ním 

byl dříve Jamský mlýn s hřištěm, zde jsme vykovávali coby mladí regruti předvojenskou 
přípravu. Klidné prostředí se šuměním stromů, vody od přehrady a ptačím zpěvem. Jednou 
se mi podařilo na větvi vrby nad vodou objevit zajímavé spletené místo moudivláčka 
lučního spletené chmýřím vrb a osik. Dnes je tu vše k nepoznání. 

Přehrada se nachází v katastru obce Pozlovice. Na starších turistických mapách je 
označována jako Přehrada Luhačovice.  

Začala se stavět jako ochrana Luhačovic před povodněmi již v létě 1912. V době 
první světové války byla její stavba přerušena, až v roce 1921 pokračovala. Byla dokončena 
v roce 1928. Přehrada je 1, 2 km dlouhá, u hráze 200 m široká, vodní plocha je přes 20 ha. 
Přehradní hráz je 17 m vysoká, 230 m dlouhá a 6 m široká. Je zbudována z jílovitopísčité 
válcované hlíny. Kubatura hráze činí 107 000 m3 hlíny. 



Na hrázi od jihu roste rozložitě kozinec sladkolistý s žlutozelenými květy. Na sušších 
místech příbuzná jehlice trnitá a k směrem k Pozlovicím u chat zvolna se vytrácející 
bílojetel pětilistý, který je chutným krmivem nejenom pro domácí zvířata, ale i pro srnčí 
zvěř.  

Výslunné stráně směrem k Pozlovicícm v teplém létu voní léčivou dobromyslí a 
mateřídouškou. Před více něž půlstoletím tu kvetl u lesních křovin vemeník bělokvětý, na 
večer příjemně voněly jeho orchidejovitá kvítka. V jeho blízkosti jsme mohli najít vyšší 
náprstník hlínožlutý, uvnitř s hnědě skvrnitým tečkováním. Jako velká vzácnost tu rostl 
rozrazil vstavačovitý, který roste na teplých stráních za Uherským Brodem.  

Přehrada má svou bohatou historii. Již v roce 1939 zde pořádal český veslařský klub 
uherské Hradiště propagační veslařské závody, byla to soutěž na čtyřkách, osmiveslicích a 
na skifu. Mimo to byly předvedeny exhibiční jízdy na kánoích a vodních saních tažených 
motorkou. Již tehdy šlo o propagaci jak využít krásně položenou vodní plochu pro sportovní 
akce.  Podobně se zde konaly již v roce 1939 rybářské závody, jak píše Lázeňský zpravodaj: 

„Eldorádem rybářů nejenom moravských, ale i z Čech stane se jistě v nádherném rámci 
položená údolní přehrada nad Luhačovickými lázněmi. Radost ze života tam může být 
nejbohatším způsobem provozována pro rekreaci. Přerozkošný ten kout bude mít nemalý 
význam, jak se o tom přesvědčili rybáři a četní hosté při prvních rybářských závodech.“ 

Přehrada byla též svědkem konání V. Mezinárodních střeleckých závodů ve střelbě 
na asfaltové holuby ve dnech 27. – 29. srpna 1937. V té době byla tato střelnice 
nejmodernějším zařízením v republice a zájem publika byl obrovský. Závodů se zúčastnilo 
25 střelců československých, 4 maďarští, 4 říšsko – němečtí, 7 rakouských, 1 Švéd, 1 
Afgánec. Šestinásobný mistr světa Dr. Lumnitzer z Budapešti prohlásil naši střelnici za 
nejkrásnější na celém světě. Závody ve střelbě na asfaltové holuby se zde konaly ještě po 
druhé světové válce.   

Závěrem: Každoročně si přehrada při koupání vyžádá nejednu oběť nejcennější – 
lidský život. Proto nepřeceňujme své síly při koupání, v přehradě jsou zrádné spodní 
proudy. Opatrnosti nikdy nezbývá. Přehrada navíc nabízí klid a odpočinek také na podzim i 
nádherná zákoutí zimní krajiny 

- A. Šimšalík - 

Paní Věra Haluzová byla oceněna 
Zlínským krajem. 

Představitelé Zlínského kraje ocenili 
devatenáct dobrovolníků, kteří se v rámci kraje 
dlouhodobě ve svém volném čase věnují výchově 
dětí a mládeže. Mezi mimi byla i paní Věra 
Haluzová, zakladatelka souboru Malé Zálesí, 
která celý svůj život zasvětila dětem, práci s nimi 
a folkloru. Patnáctičlenná komise, složená 
z pracovníků krajského úřadu a dalších osobností 
zabývajících se pedagogickou prací, posuzovala 

celkem 112 doručených návrhů na ocenění, které krajskému úřadu na základě jeho výzvy 



adresovali navrhovatelé z řad zástupců obcí, škol, neziskových organizací, tělovýchovných 
jednot i široké veřejnosti. Ocenění dobrovolníci převzali z rukou představitelů kraje věcné 
dary a pamětní listy. Paní Věře Haluzové blahopřejeme.  

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 2004 
Luhačovice 9. -12. září 

   



Rozzářené ulice, pestrost krojů, spousta 
dětského smíchu, zpěvu a tance, tak vypadaly 
Luhačovice o víkendu 9. – 12. září. Vše jim přálo 
- skvělá organizace FOS ČR, města Luhačovic, 
Lázní Luhačovic, a.s., Malého Zálesí a mnoha 
dalších organizátorů i sponzorů, pěkné slunečné 
počasí, profesionální připravenost souborů - 
prostě a jednoduše diváci mohli být spokojeni. Již 
ve čtvrtek zahájilo festival Malé Zálesí 
z Luhačovic pásmem O lásce v Lázeňském 
divadle. V pátek se mohli potěšit všichni 
milovn

íci zpěvu a lidových písní. Malí zpěváčci – 
vítězové a finalisté soutěže Zpěváčci 2003 a 2004 
- rozezvučeli svým krásným zpěvem Rondo, po 
ukončení při besedě u cimbálu mohli zpívat i 
diváci.  
 
 
 
   

  

  

  

  

  

  

Organizátoři nezapomněli ani na žáky 
ZŠ Luhačovice. Pro ně, ale podle četné účasti lázeňských hostů nejenom pro ně, jsou 
připravovány výchovné koncerty, ve kterých je možné dozvědět se mnoho o zemích, z nichž 
vystupující soubory přijely, o jejich tradicích a 
v neposlední řadě je možno naučit se lidovou 
písničku poslouchat.  

Velmi zajímavé bylo i představení 
lidových umělců na Lázeňském náměstí v sobotu 
11. září. Na vlastní oči jsme mohli sledovat 
pletení košíků, výrobu keramiky, paličkování 
krajky. Pozornosti neunikl ani stánek SOŠ  a 
SOU Luhačovice, která zaujala jak nádhernými 
výrobky ze dřeva, keramiky či kovářskými 
pracemi, tak také praktickými ukázkami výroby.  
Organizátorům se povedlo dostat soubory mezi 



diváky. Sobotní roztančená kolonáda, kde byli často i návštěvníci strženi do víru tance, byla 
stejně zajímavá jako hlavní sobotní program, který si dal za úkol vyzdvihnout génie české 
hudby, a to nejenom Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, ale také 
významné sběratele lidových písní jakými byli F. Sušil, F. Bartoš, K. Plicka, K. Weiss, 
z jejichž odkazu čerpají materiál pro svá pásma soubory dodnes. 

Svátek folkloru v Luhačovicích vyvrcholil 
nedělním průvodem, ve kterém jsme mohli 
obdivovat exotický soubor Trejdevini Spelmaniši 
z Lotyšska s malými hudebníky a tanečníky, 
temperamentní Poláky ze souboru Lublin, soubor 
Brauletul Curtea de Arges z Rumunska, zajímavý 
svým oblečením, vynikající Korničku z Trenčína, 
Grudnik z Ostravice, Lipovjánek z Lipova, malou 
Rusavu z Bystřice pod Hostýnem, Mráček 
z Mrákova, Radost z Pardubic, Malé Zálesí 
z Luhačovic. Mladí tanečníci a zpěváci ovšem 
zaujali nejenom pochodem v průvodu a tím, jak 

jim to všem moc slušelo, ale všechny soubory navíc předvedly perfektně připravená pásma. 
Místní Malé Zálesí  připomnělo divákům pro dnešní děti již téměř neznámou činnost - 
pasení krav - ve velmi povedených pásmech Kravařky I a Kravařky II. 
  

   

KRONIKA 
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v minulosti. 

Záměrně jsou některé názvy  zachovány v původní podobě. 

ROK 1923 

Dne 7. března 1920 se usneslo zastupitelstvo obce na slavnostní schůzi k uctění 70 
tých narozenin pana presidenta T. G. Masaryka na tom, aby byl zřízen Masarykův fond na 
postavení místního chudobince a ulice od nádraží do lázní byla pojmenována Třída 
Masarykova. V březnu 1923 navštívila komise hřbitov a uznala místa určená pro pohřbívání 
jinověrců za nevyhovující, byly odstraněny živé ploty mezi oddíly pro jinověrce, 
nekřtěňátka a sebevrahy a všechna tato prostranství byla určena pro pohřbívání příslušníků 
církve československé.  



Volby do zastupitelstva obce byly vykonány 16. září 1923, bylo odevzdáno osm 
kandidátních listin. Z 930 odevzdaných hlasů obdržela kandidátka lidová 259 – 7 mandátů, 
pracujícího lidu 196 – 5 mandátů, živnostensko – středostavovská 180 - 5 mandátů, národní 
demokracie 79 – 2 mandáty, agrární 62 – 2 mandáty, majitelů domů 58 – 1 mandát, 
hospodářská 53 - 1 mandát, válečných poškozenců 41- 1 mandát. Celkem 24 mandátů. 
Zvoleni byli Jan Semela (rolník č.p. 49), Alois Zicha (hoteliér), Jan Koutný (domkař  č.p. 
227), Josef Krajíček (povozník č.p. 211), Josef Semela (domkař č.p. 154), Alois Semela 
(dělník č.p. 295), Josef Vavrys (rolník č.p. 52), František Nuzík (lázeňský dělník č. p. 262), 
Josef Černoch (domkař č.p. 207), Josef Konečný (legionář č.p. 183), Rudolf Mikulášek 
(dělník č.p. 1), Joža Šimanová (učitelka č.p. 78), Karel Hegr (obchodník č.p. 152), Jan 
Blažek (výrobce sodovky č.p. 65), František Kolářík (obchodník), František Mikulec (kovář 
č.p. 70), Jan Zicha (obuvník), Emanuel Vepřek (hoteliér), Jan Drbal (lesmistr), Bohuslav 
Černocký, František Obadal, František Procházka (č.p. 251), Josef Zicha (rolník č.p. 55), 
Alois Tomala (trafikant). Starostou byl 17 hlasy zvolen Jan Blažek, výrobce sodovky . 

ROK 1924 

Dne 26. března zemřel Emanuel Vepřek, bývalý starosta obce. Byl prvním starostou 
z řad lázeňských, před ním byli všichni starostové ze stavu rolnického. Přidělené odměny 
nepřijímal, denně byl v obecní úřadovně. Po celou dobu lázeňské sezóny pečoval o rajón a 
ve válečné době se postaral o zásobování obce potravinami. Na Brankách byly za jeho 
působení vysázeny třešně a byl dobudován chodník od nádraží do lázní. Štědře podporoval 
všeobecnou živnostenskou školu pokračovací i obecnou.  

3. srpna 1924 byl slavnostně odhalen vedle Smetanova domu pomník MUDr. 
Veselému, zakladateli Akciové společnosti lázní Luhačovic a budovateli nových lázní, jenž 
roku 1923 v Praze zemřel a byl zpopelněn. Sochu z mramoru v životní velikosti vytesal 
sochař F. Úprka.   

Ve dnech 26. a 27. června 1924 navštívil Luhačovice president T. G. Masaryk. 
Návštěvě předcházely dlouhé přípravy, byla zvolena širší uvítací komise, která se pravidelně 
scházela. Občané byli vyzváni k výzdobě domů. Byl stanoven počet bran a stožárových 
praporů. Brány byly tři a stožárů 20. Obecenstvo stálo v řadě po obou stranách silnice od 
sokolovny až na lázeňské náměstí, bylo zde mnoho krojů. Na lázeňském náměstí se 
shromáždili zástupci úřadů, škol, církví, lázní, v okruhu stály děti, u Amandky junáci a 
dívky v krojích. Přesně v 18.30 hod. přijel pan president se svým průvodem do obce silnicí 
od Kladné – Žilína. Projížděl obcí za nadšeného volání „Nazdar“ a za hlaholu lidových 
kapel. U vily Slavie byla na kraji aleje Dr. Veselého slavnostní brána, jejímiž sloupy byli 
Sokoli. Zde vystoupil z auta a byl přivítán legionáři a Sokoly a poté se pěšky ubíral špalírem 
jej zdravících školních dětí na lázeňské náměstí, kde byl uvítán starostou Janem Blažkem a 
zástupcem správní rady akciové společnosti. Pak pan president promluvil a odešel do 
Smetanova domu odpočívat (měl připraveny pokoje v prvním patře nad vchodem). Na 
náměstí zavládl čilý ruch. V 21.00 se rozzářil Smetanův dům záplavou žárovek a na 
protějším břehu od pošty až k mostu před Jestřábím se objevil mohutný pás světel 
v národních barvách. Pod ním se seskupil proud různobarevných lampiónů. Pěvecké 
sdružení Sokola z Uherského Brodu zazpívalo. V přestávce létaly do výše rakety, které se 
měnily v pestrobarevné hvězdice. Pan president sestoupil z balkónu, rozmlouval s dětmi a 
děkoval za líbezný zpěv. Nad lázeňským náměstím se objevilo ze žárovek T. G. M. Druhý 
den si president prohlížel prameny, koupelny, museum, inhalatorium, jde se společností 
k prameni Aloiska. Od pramene Aloiska odjel autem ke stavbě údolní přehrady, kde byl 



přivítán dělnictvem a obcí Pozlovice. Ve 12.00 hod. byl společný oběd v první lázeňské 
restauraci, kde společně s presidentem stolovalo 70 osob (zástupci úřadů, škol, církví, 
spolků, průmyslu). Po obědě hrál venku houslista presidentovu oblíbenou píseň  

„Teče voda, teče.“ 

V 13.30 opustil president s doprovodem sál a odjel do Újezdce. 

V listopadu se jednalo o připojení Luhačovic k západomoravským elektrárnám. Díky 
učiteli Jakubu Balharovi byl ustanoven Odbor Klubu československých turistů.  

Obecní účty za rok 1924 

Příjmy 342 832,60 K 

Výdaje 368 018,03 K 

Vyšel nový Průvodce Lázněmi a okolím od Jakuba Balhara s mapkou okolí, plánem 
lázní. Průvodce vydal tiskem Josef Uher, majitel cestovní kanceláře z Prahy. Prodával se za 
cenu 15,- K. jedná se již o IV. přepracované vydání. 

Obnova starých křížů v Luhačovicích 
pokračuje. 
V neděli 12. září 2004 posvětil P. Hubert Wójcik 
v pořadí již sedmý opravený kříž v Luhačovicích 
od r.2000. Tentokrát se jedná o „Bílý kříž“, který 
stojí v lesích při staré cestě mezi Luhačovicemi a 
Kladnou Žilín. Podle letopočtu 1763 z farní 
kroniky má tento kříž 241 let. 

Je zhotoven z kamene. Vpředu je letopočet 1763, 
v dolní části podstavce je neuměle vytesána 
podoba Panny Marie Bolestné. Ze západní části 

má několik výlomků od střel z bojů v posledních dnech 2. světové války (duben 1945). 

Dle zápisu z farní kroniky se obec Luhačovice zavázala reversem z června 1853 tento kříž 
udržovat. 

Opravu kříže provedl umělecký kamenosochař Filip Slezák ze Zlína. Okolí kříže upravily 
Technické služby Luhačovice. Finanční náklady uhradilo město Luhačovice. 

Nutnou opravu a renovaci vyžaduje značně zdevastovaná socha sv. Jana Nepomuckého z  

r. 1757 v ulici Družstevní, o jejíž opravu se usiluje. 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
 



Eduarda Volaříka     Luhačovice 461 
 
Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Sňatky  

Martin Dynka a Radka Šmehlíková            Luhačovice 914 
Jaroslav Janča a Zdeňka Mokrýšková      Polichno 120  
Stanislav Urbanec a Žaneta Hubáčková   Luhačovice 325 
Kamil Kocián a Martina Oplatková            Luhačovice 918  
 
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!  

Zlaté svatby 
 
Karel a Jaroslava Semelovi     Luhačovice 679 
Jaroslav a Marie Žmolíkovi    Luhačovice 699 
 
Srdečně blahopřejeme!  

Výročí narození 
 
František Vysoudil          Řetechov 27        80 let 
Božena Antonovičová   Luhačovice 570  85 let 
Karla Bartončíková         Luhačovice 390  80 let 
Petr Mach                         Luhačovice 54    90 let 
Jana Semelová                 Luhačovice 675  80 let 
Jindřiška Trnková           Luhačovice 55     80 let 
 
Srdečně blahopřejeme!  

Úmrtí 
 
Marie Zdražilová     Luhačovice 54       83 let 
František Pták          Luhačovice 636     90 let 
 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!  

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN, 
tel. 577 133 980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice. 

Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76 763 26  Luhačovice  
   tel.: 577 131 686,  577 131 687, 

 e-mail: ddmluh@zlineu.cz, www.ddmluhacovice.cz 

 Volný čas s námi 
             V životě dítěte je velmi důležité smysluplné využití volného času. Na rodině potom 
záleží, jak si to zorganizuje a nač stačí... 



            Jsou rodiče, kteří děti do kroužků vozí pravidelně autem, mohou to být pro oba 
chvíle vzájemného popovídání a spoluprožití volného času. V té době může dítě ze sebe 
dostat problémy, které ho trápí, nebo má prostor nám sdělit úspěchy, kterých dosáhlo. 

            Jsou i takoví rodiče, kteří si vycházejí vstříc a pomáhají si. Naloží do auta více dětí a 
v tuto dobu mohou promluvit jak se svým, tak s kamarády svých dětí, mají možnost poznat, 
čím se děti zabývají, co je těší nebo trápí, po čem touží... 

            A jsou i takoví, kteří vyhledávají takovou činnost, ve které mohou volný čas trávit 
společně.  

            Brzy skončí dny plné sluníčka, bude se dříve stmívat a vy začnete své dítě odhánět 
od počítače nebo od televize k učení. Dítě bude neposedné a soustředit se k přípravě na 
školní vyučování bude takřka nemožné. Vy budete unavení po celodenní práci a sem tam si 
položíte otázku: „Jak to mám všechno zvládnout?" 

Řekněte, kdo by nechtěl mít doma večer klid. O čem si s dítětem popovídat, aby to nebylo 
jen o škole, úklidu v pokojíku, nesplněných úkolech... 

            Pokud tedy přistoupíte k plánování odpoledních aktivit pro vaše dítě, pečlivě 
zvažujte, jak mnoho se dítě musí učit a v jakých činnostech by se odreagovalo, případně 
vybilo energii. 

Velmi dobré a důležité je, aby děti i na druhém stupni základní školy byly organizovány v 
nějaké skupině. Děti mezi sebou oceňují schopnost uzavírat přátelství, naučí se v takové 
skupině vyhrávat, ale i prohrávat, naučí se komunikovat s vrstevníky, prosadit se nebo 
naopak ustoupit. Jestli dítě nemá možnost prosadit se dobrým prospěchem ve škole, může 
toho docílit právě při mimoškolní činnosti. 

Když dítě nemá nějakou takovou aktivitu, buď se orientuje jen na školní výkon nebo si 
vyhledává nevhodnou zábavu. 

Když budete zvažovat, jak naložit s volným časem svých dětí, mějte na paměti, že potřebují 
zážitky, legraci, ale i odpočinek, aby nebyly přetížené. 

Některé děti potřebují do činnosti „dotlačit", protože se samy neumějí rozhodnout. Hledejte 
proto činnost společně.  

V letošním školním roce nabízí Dům dětí a mládeže v Luhačovicích 59 zájmových kroužků. 
Určitě je z čeho vybírat. Máme činnost pro všechny věkové skupiny předškoláky počínaje, 
dospělými konče. Informace najdete na www.ddmluhacovice.cz, nebo přijďte za námi do 
DDM. Těšíme se na Vás.  

Eva Tomalová, ředitelka DDM 
Luhačovice 

Mistrovská utkání FK Luhačovice - podzim 2004 
  



MUŽI  - I. A Třída 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

9 Ne 10. 10. D 10.15   Hovězí 
10 Ne 17. 10. V 15.00       13.30 Lhota u Vsetína 

11 Ne 24. 10. D 10.15   Vidče 
12 Ne 31. 10. V 14.30 12.15 Hutisko 
13 Ne 7. 11. D 10.15 - Brumov B 

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

9    So  9.10. D 13.15,15.30 - Slavičín 
10 So 16.10. V 10.15,12.30 8.30 J. Otrokovice 

11 So 23.10. D 12.15,14.30 -  Vel. Karlovice 
12 So 30.10. V 10.00 8.30 Napajedla 
13    So 6.11. D 11.45, 14.00 - D. Němčí 

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

9    Ne 10.10. V 9.00,10.45 8.00 Uh. Brod 
10   So 16.10. D 9.00,10.45   T. Zlín B 
11  Ne 24.10. V 9.00, 10.45 7.15 Morkovice 
12    So 30.10. D 9.00, 10.45 - Vlachovice 
13 So 6.11. v 9.00, 10.45 7.45 Brumov 

            
PŘÍPRAVKA  - Župní soutěž 

  Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
7 Po 11.10. D 16.00 - J. Otrokovice 
8 Po 18.10. V 17.30 16.15 Slovácko B 

 9    Po 25.10. D 16.00 - Slavičín 
 10    Po 28.10 V 16.00 15.15 Uherský Brod 
11    Po 1.11. D 16.00 - Bojkovice 

 

Novinky v knihovně 
Beletrie pro dospělé 
Hassel - A zničte Paříž! 
Brown - Naděje a démoni 
Doherty - Císařská vražda 
Patterson - Čtyři slepé myšky 
Pratchett - Dobrá znamení 
Bradbury - Hřbitov šílenců 
Kertész - Kadiš za nenarozené dítě 
Deaver - Katedrála hrůzy 
Haining - Krypty a draci 
Lanczová - Mokrá náruč léta 
Deveraux - Navždycky a věrně 
Thibaux - Otrokyně 
Thibaux - Sultánka 
Cartland - Plachá manželka 
Zweig - Shledání s Afrikou 



Jechová - Životní příběhy 
Kinkel - Synové vlčice  

Naučná lit. pro dospělé 
Alzheimerova choroba 
Hubáček - Bitva u Matapanu 
Jahjá - Byl jsem Saddámovým synem 
Harper - Detoxikace 
Hrdlička - Dětský autismus 
Kapuscinski - Eben 
Panfil - Evropská unie 
Gregora - První pomoc u dětí 
Pšenička - Sexuální výchova v rodině 
Cunningham - Věštění pro začátečníky 
Sladká-Ševčíková - Z deníku bulimičky 

Beletrie pro děti 
Cox - Šílená hudba 
Brumovská- Dvojí láska 
Gohl - Julie a španělský hřebec 
Müller - Nebezpečná hra 
Braunová - Neuvěřitelné září 
Wilson - Všude dobře, doma nejlíp 
Kaaberbol - W.i.t.ch 

Naučná lit. pro děti 
Sheikh-Miller - Hadi 
Sheikh-Miller - Žraloci 
Schmid - 275 populárních omylů 
Daniels - Země 
- T. Heinzová - 

V sobotu 10. a v neděli 11. září uspořádal RSLZ  
57. ročník Podzimních rybářských závodů.  



V konkurenci 630 závodníků nakonec zvítězil 
Petr Tihlařík z Bystřice pod Hostýnem, který si 
odvezl putovní pohár i hodnotné ceny. 
Z přehrady vylovil kapra dlouhého 77 cm, který 
vážil 
9,715 
kg. I 
přes 
to, že 
se 
letos 

k vážení úlovků dostavilo málo závodníků (ryby 
nebraly), na přehradě padl rekord v odchytu tzv. 
bílé ryby, kdy Jindřich Šiška z Luhačovic 
odchytil více jak 29 kg malých cejnů. 

  

 
  

Mladým rybářům patřila přehrada 18. září. Již tradičně se dětem dařilo lépe než dospělým. 
K vážení se dostavilo  106 z 506 účastníků závodů, tedy dá se říct, že každý pátý přihlášený 
si odnesl nějakou cenu. Mezi dětmi zvítězil Roman Čadík z Dolního Němčí (chytil kapra o 
váze 5,680 kg, měřícího 68 cm).    

Třetího ročníku tenisového turnaje smíšených dvojic Mix Open 200  se na kurtech u Ottovky 

11. září  zúčastnilo 10 dvojic. Ve finále nakonec zvítězila dvojice J. Hynštová a J. Surý st. 

nad dvojící M. Eichnerová a Z. Petira.   

 
 


