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Vážení spoluobčané,
přichází první jarní měsíc a  pomalu se 
zdá, že můžeme zrekapitulovat letoš-
ní zimu parafrází slov klasika – tedy že 
byla poněkud podivná. Teplotně nad-
normální počasí udělalo radost všem, 
kteří se museli nějakým způsobem po-
starat o  topení a  o úklid a  údržbu ko-
munikací. Na druhou stranu je otázkou, 
co tento rok přinese zemědělcům a  jak 
se podaří dohnat vláhový deficit. Možná 
bych ještě dále pokračoval a rozvíjel růz-
né teorie, ale já se vrátím k obsahu dopi-
su, který jsem před nedávnem obdržel od 
jednoho luhačovického občana.

Letošní zima téměř bez sněhové pokrýv-
ky nám ukázala a  ukazuje něco, co by 
nám za normálních okolností pod sně-
hovou pokrývkou zůstalo utajeno. Pří-
rodu bez vzrostlé trávy, bez listí a všeho 

toho zeleného krytí, které samozřejmě 
dovede skrýt všechny nedostatky a  ne-
pořádky ve městě. Pisatel si dal tu prá-
ci a  zmapoval různá zákoutí Luhačo-
vic, od Polichna až po přehradu. Téměř 
tři hustě popsané stránky připomínek 
a poznámek o tom, jak to u nás – v lá-
zeňském městě – vypadá. Po bedlivém 
prostudování onoho dopisu jsem zjistil 
dvě skutečnosti. První z nich byla ta, že 
dotyčný má téměř ve všem pravdu, ale 
ta druhá mi sdělila, že s více jak devade-
sáti procenty nepořádku nemá město 
vůbec nic společného. Je to nepořádek 
na pozemcích a  majetcích různých fi-
rem či organizací a spolků, ale také jed-
notlivců – vlastníků budov či pozemků. 
Myslím, že si ještě řada z nás neuvědo-
muje, že vlastnit majetek znamená také 
řádně se o něj starat. Chtěl bych tedy po-

žádat všechny z vás, kteří takovýto ma-
jetek máte, abyste se o  něj starali sku-
tečně s  péčí řádného hospodáře, aby 
sloužil nejen vám, ale aby byl vizitkou 
a  ozdobou celého našeho lázeňského 
města. Ne všechno jsou schopni uklidit 
pracovníci technických služeb, ale po-
řádek a uklizené město je přece vizitkou 
nás všech, kteří zde žijeme a bydlíme. Ve 
většině případů nejde o žádné investice 
nebo o velké opravy či výdaje. Vstupme 
tedy do prvního jarního měsíce s  před-
sevzetím, že každý uděláme při jarním 
úklidu alespoň minimum pro to, aby se 
nám všem zde žilo ještě lépe.
Přeji vám všem krásné  předjaří.

František Hubáček, starosta města
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Vzpomínky na gene-
rálmajora v. v. Josefa 
Šnajdra  

SPOLEČNOST

str. 7

Vzpomínky dcery Jackie a  synovce 
Antonína Zdražila na luhačovického ro-
dáka generálmajora v. v. Josefa Šnajdra. 

Luhačovická zabijačka

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
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Na 15. března připravil Resort Luhačovi-
ce druhý ročník Luhačovické zabijačky. 
Stejně jako v  loňském roce na hrázi 
přehrady zavoní tradiční zabijačkové 
dobroty, přidá se dětský program 
a soutěže o pobyty v hotelech Resortu 
Luhačovice. 

Stalo se před lety
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Výběr některých událostí, které mají 
na konci letopočtu číslo 4 a  které 
ovlivnily život v našem městě.

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web
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Předávání automobilu charitě Zápis do 1. ročníku ZŠ

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Ve čtvrtek 30. ledna se uskutečnilo 
slavnostní předání automobilu Chari-
tě Svaté rodiny Luhačovice. Automo-
bil je pro charitu nezbytnou součástí 
každodenní práce. Jeden z automobi-
lů je již ve špatném technickém stavu 
a blížící se technická kontrola možná 
neumožní jeho další provoz, proto 
zajištění nového vozidla, které by jim 
výrazně ulehčilo všední práci, bylo 
pro charitu vysokou prioritou. 

„Vzhledem k  tomu, že naše služby jsou 
terénní i  ambulantní, dojíždíme dnes 
a denně do domácností našich uživatelů. 
Automobil je pro nás nezbytný dopravní 
prostředek. Díky projektu nahradíme 
dosluhující vozidlo, které momentálně 
využíváme. Bude použito hlavně pro 
potřeby denního stacionáře a pro potřeby 

pečovatelské služby v  rámci toho, že 
s  ním budeme dojíždět ke klientům. 
Dovážíme spoustu klientů například 
k  lékaři, případně do nemocnice. Vyu-
žijeme ho i tímto způsobem. Díky všem 
sponzorům, kteří přispěli, se podařilo 
finanční prostředky na nový automobil 
sehnat zhruba za jeden rok,“ přiblížila 
důležitou funkci vozidla pro Charitu 
Svaté rodiny v Luhačovicích její ředi-
telka Lenka Semelová.

Při předávání automobilu, kdy dostala 
ředitelka Charity Svaté rodiny klíčky 
od vozu, nechyběli ani sponzoři, kteří 
se na spolufinancování vozu podíleli. 
Následně si mohli všichni vozidlo před 
budovou charity prohlédnout. 

-A. S.-

Ve čtvrtek 6. února se uskutečnil 
v  Základní škole Luhačovice zápis 
dětí do prvních tříd. Rodiče se ne-
musí bát, že by na jejich ratolesti 
nezbylo ve třídách místo. Základní 
škola je vždy připravena tak, aby 
vyšla vstříc všem rodičům, kteří 
chtějí své děti do první třídy zapsat.

„V tomto směru není problém. 
Doposud máme vždy dvě třídy 
v  prvním ročníku, které pak pokra-
čují. Počet dětí je stabilní, vždy se to 
pohybuje zhruba kolem 45 nových 
míst,“ přiblížil každoroční situaci 
ředitel Základní školy Luhačovice 
Roman Lebloch.

Při zápisu se o  budoucí žáky prv-
ních tříd starali, jako v  předešlém 

roce, indiáni. Ti provázeli děti po 
indiánské stezce, kde mohly uká-
zat, co v nich je a jestli jsou už při-
praveny vydat se na další životní 
cestu, kterou je základní škola.

„My se snažíme vždy zápis dětem 
nějak zpestřit, aby z toho měly záži-
tek. Již druhý rok jsme jej pojali v in-
diánském duchu, takže po roce opět 
do Luhačovic přijeli indiáni. Podle 
ohlasů z  loňského roku se to totiž 
velmi líbilo. Tak jsme to zopakova-
li, ale podruhé už stačí. Příští rok 
budeme muset zase něco vymyslet, 
ale naše učitelky jsou v tomto směru 
kreativní, tak já to nechám na nich 
a  věřím, že se jim opět podaří přijít 
s  něčím pěkným. Co se týče samot-
ného zápisu, my děti nezkoušíme, 
spolupracujeme se školkou. Už tedy 
víme, jestli budou nějaké případné 
odklady, a  jednáme o  tom s  rodiči. 
Zde u  zápisu akorát zjišťujeme 
školní zralost, jestli dítě pozná bar-
vy, jestli si umí zavázat boty, jestli 
je manuálně zručné a  zkoušíme 
výslovnost, protože ta bývá pro-
blémem,“ popsal průběh zápisu 
ředitel Základní školy Luhačovice 
Roman Lebloch.

-A. S.-

Již tradičně se stal letošní 18. ročník Re-
prezentačního lázeňského plesu akci-
ové společnosti Lázně Luhačovice oz-
dobou plesové sezony. Ples se konal 
v  prostorách Společenského domu 
v sobotu 25. ledna. „Na plese je důležitá 
atmosféra, dekorace i  krásné prostředí. 
My se jej snažíme každoročně naladit do 
jiné barvy. Loni byla zelená a zlatá a de-
koračním prvkem byl vějíř. Letos to byly 
barvy do fialova a zdobný prvek motýl, 
což bylo velmi hezké. V neposlední řadě 

si myslím, že je důležitá dobrá, chutná 
a pestrá večeře, podávaná formou rau-
tu, která je na plese vždy bohatá,“ po-
psala lázeňský ples kulturní manažer-
ka Lázní Luhačovice Milena Hrbáčová.

Poosmé v  řadě moderoval lázeňský 
ples známý herec Jan Čenský, který si 
za tu dobu vypěstoval vřelý vztah k Lu-
hačovicím. Velkým lákadlem byla bez-
pochyby Hana Zagorová, která svou 
účast přislíbila i  přes svou nedávnou 
nemoc, kvůli níž musela zrušit něko-

lik svých vystoupení. Výtěžek z  pro-
daných lístků už jako obvykle puto-
val na podporu Nadace manželů Livie 
a Václava Klausových. „Letos jsme měli 
krásné číslo, 767 hostů, a výtěžek z ple-
su jsme jako v  předešlých ročnících vě-
novali Nadaci manželů Livie a  Václava 
Klausových. Bylo krásné, že paní Klauso-
vá, přestože už není první dámou, nám 
opět poskytla záštitu a osobně přijela na 
ples. Výtěžek jsme předali ředitelce nada-
ce paní magistře Kryštofové, která byla 

také přítomna a  osobně si jej převza-
la. Momentálně výši příspěvku nadaci 
ještě nejsem schopna vyčíslit, ještě totiž 
nemáme uzavřen celkový rozpočet ple-
su,“ sdělila Milena Hrbáčová. O rostou-
cí oblibě a kvalitě Reprezentačního lá-
zeňského plesu vypovídá také fakt, že 
po pár dnech od konání plesu už volají 
lidé do Lázní Luhačovice a rezervují si 
lístky na další 19. ročník.

-A. S.-

18. Reprezentační 
lázeňský ples
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z 25. zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice konaného 30. 1. 2014

Počet obyvatel města v roce 2013

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice 
konané 28. 1. 2014

Zpětné poohlédnutí do roku 2013 v Luhačo-
vicích podle vedoucího luhačovického oddě-
lení Policie České republiky Petra Kročila.

ZML souhlasilo: 
• s ponecháním měsíčních odměn 
 za výkon funkce neuvolněným 
 členům zastupitelstva a peněžité- 
 ho plnění fyzickým osobám, které  
 jsou členy výborů, komisí a nejsou  
 členy zastupitelstva obce 
 ve stávající výši.

ZML schválilo: 
• prodej části pozemku parc. 
 č. 2934/2 o výměře cca 14 m2 k. ú.  
 Luhačovice firmě 3V&H, s. r. o. 
 Uherský Brod, za cenu 500 Kč/m2  
 a úhradu nákladů spojených 
 s převodem (Jedná se o pozemek  
 nad městskou plovárnou.); 
• prodej pozemku parc. č. 904/5 k. ú.  
 Újezdec u Luhačovic o výměře 
 197 m2 za cenu 30 Kč/m2 a úhradu  
 nákladů spojených s převodem  
 (Jedná se o pozemek v k. ú. Újezdec  
 u Luhačovic.);
• bezúročnou půjčku ve výši 
 200 000 Kč Tělovýchovné jednotě  
 Slovan Luhačovice na předfinan- 
 cování dotačního projektu 
 Orientační běh nejen jako sport, ale  
 i jako životní filozofie se splatností  
 do 31. 3. 2014. Půjčka bude vrácena  
 městu Luhačovice po obdržení  
 dotace TJ Slovan v 2. pololetí roku 2015;
• nabýt do vlastnictví koupí 
 pozemky: část pozemku parc. 
 č. 815/17 o výměře 155 m2 za cenu  
 500 Kč/m2 a zbývající část pozemku  
 815/17 o výměře 35 m2, parc. 
 č. 815/16 o výměře 27 m2, parc.  
 č. 810/10 o výměře 24 m2 a parc. 
 č. 810/11 o výměře 15 m2 k. ú. 
 Luhačovice včetně dořešení 
 nesrovnalostí s výkupem chodníku  
 v minulosti + 28 m2 za cenu 
 100 Kč/m2 (Jedná se o pozemky,  
 které zasahují do místní komunika- 
 ce ul. Nádražní a dětského hřiště.);
• nabýt do vlastnictví bezúplatně 
 formou darovací smlouvy 
 nemovitosti v k. ú Luhačovice: 

 pozemky stavební parcela č. 924  
 o výměře 744 m2, stavební 
 parcela č. 925 o výměře 637 m2 
 a budovy č. p. 8 na parc. č. st. 925,  
 bez č. p./č. na pozemku parc. 
 č. st. 924, bez č. p./č. na stavební  
 parcele č. 1063 z majetku 
 České republiky – Správy hmotných  
 rezerv se sídlem Šeříková  1/616,  
 150 85 Praha 5, za podmínky 
 úhrady nákladů spojených 
 s převodem (Jedná se o pozemky  
 a budovy [hmotné rezervy] vedle  
 čističky a o budovu v areálu 
 bývalého ČSAD.);
• schválit zřízení služebnosti 
 pro umístění lávky přes 
 Luhačovický potok v Jurkovičově  
 aleji na pozemku parc. č. 2468/1 
 o výměře 70 m2 k. ú. Luhačovice 
 v majetku Povodí Moravy, s. p. Brno,  
 ve prospěch města Luhačovice 
 (Jedná se o pozemek v Jurkovičově aleji.).

ZML delegovalo:
• PhDr. Františka Hubáčka, starostu  
 města, jako zástupce města 
 Luhačovice, IČ 00284165, na valnou  
 hromadu společnosti Valašská 
 vodohospodářská, a. s., IČ 29450357,  
 která bude mít na programu 
 jednání přeměnu společnosti 
 sloučením společnosti Valašská 
 vodohospodářská, a. s., do 
 nástupnické společnosti Vodovody  
 a kanalizace Vsetín, a. s.;
• Ing. Bc. Marii Semelovou, 
 místostarostku města,  jako 
 náhradní zástupkyni města 
 Luhačovice, IČ 00284165, na valnou  
 hromadu společnosti Valašská 
 vodohospodářská, a. s., IČ 29450357,  
 která bude mít na programu 
 jednání přeměnu společnosti 
 sloučením společnosti Valašská 
 vodohospodářská, a. s., do nástup- 
 nické společnosti Vodovody 
 a kanalizace Vsetín, a. s.

RML schválila: 
• plán kontrol pro rok 2014;
• uzavření nájemní smlouvy 
 na pronájem části pozemku parc.  
 č. 2468/1 o  výměře 150 m2 k. ú.  
 Luhačovice v majetku Povodí  
 Moravy, s. p. Brno, za cenu dle 
 ceníku Povodí Moravy, s. p., 
 na dobu určitou do 30. 6. 2015  
 (Jedná se o pozemek pro 
 vybudování mostu potřebný 
 po dobu stavby v Jurkovičově aleji.); 
• zveřejnění záměru města 
 pronajmout nebytové prostory  
 ve 4. nadzemním podlaží objektu  
 č. p. 137, ul. Masarykova, 
 společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s.;
• uzavření smlouvy o nájmu haly  
 pro míčové hry a aerobikového  
 zrcadlového sálu včetně 
 příslušných šaten mezi 
 Sportovním centrem Radostova  

 Luhačovice, příspěvkovou 
 organizací, a Střední odbornou  
 školou Luhačovice;
• nominaci Mgr. Josefa Tomance  
 na „Ocenění pedagogických 
 pracovníků Zlínského kraje 
 za pedagogickou činnost 
 a významný přínos pro výchovu 
 a vzdělávání mladé generace“,  
 kterou vyhlašuje v roce 2014 
 Zlínský kraj.

RML vzala na vědomí:  
• výhled stavu finančních 
 prostředků na rok 2014;
• přehledy příjmů za rok 2013 
 z parkovacích automatů 
 a parkovacích karet, místních 
 poplatků – lázeňský poplatek 
 a poplatek z ubytovací kapacity;
• návrh investic a oprav 2014.

Jak byste zhodnotil rok 2013 v Luhačovicích z pohledu trestných činů?
Když budu mluvit za město Luhačovice, nezaznamenali jsme žádný markantní 
rozdíl. Pohybujeme se ve standardních číslech. Pro srovnání – v roce 2013 bylo 
spácháno na území města Luhačovice 98 trestných činů, což téměř odpovídá sta-
tistikám v letech 2012, 2011 a 2010.

Co byste rád vyzdvihl z práce Policie České republiky?
V každém případě bych chtěl zmínit, co se nám podařilo na sklonku roku 2013. 
Bylo to zadržení pachatele násilného trestného činu loupeže, kdy se žena prochá-
zela ve večerních hodinách v centru Luhačovic a byla přepadena neznámým mu-
žem. Tomu se za pohrůžky použití zbraně, což byl nůž, podařilo získat od ní finanč-
ní hotovost. Během rychlého zásahu a pátrací akce, kterou jsme provedli spolu 
s Městskou policií Luhačovice, se kolegům z městské policie podařilo zadržet pa-
chatele přímo v Luhačovicích během třiceti minut.

Jak to vypadalo v loňském roce s počtem přestupků v Luhačovicích?
Přestupkové řízení, které proběhlo v roce 2013, také nevybočilo z našich standar-
dů z předešlých let. Co bych chtěl vyzdvihnout, tak jsou určitě řidiči zadržení pod 
vlivem alkoholu a pod vlivem jiné návykové látky. Loni se nám podařilo zadržet 23 
řidičů pod vlivem jiné návykové látky a 25 řidičů pod vlivem alkoholu.

Nedávno jste vystoupil před zastupiteli s návrhem, aby se začaly pořizovat 
záznamy z kamer monitorujících veřejná prostranství. Co vás k tomu vedlo?
Důvod byl takový, že jsem si udělal analýzu nápadu trestné činnosti spáchané 
v městě Luhačovice a zjistil jsem, že opravdu ul. Masarykova je nejvíce vytěžová-
na lidmi a návštěvníky Luhačovic. Tam jsme objevili tři základní místa, kde dochází 
k většímu páchání trestné činnosti, ať se jedná o přestupky, nebo trestné činy. Jed-
nalo se o místa hlavně u kruhového objezdu, spolu s pekárnou Merkur a poštou, 
další místo je Městský dům kultury Elektra a zdravotní středisko a poslední mís-
to je pak bar Amerika, hotel Krystal a supermarket Albert. Díky této analýze jsme 
přišli na to, že ze všech realizovaných napadů trestné činnosti se pohybujeme na  
ul. Masarykově asi 40 procenty z celkového počtu případů. 

Jak byste zhodnotil bezpečnost občanů v Luhačovicích oproti například dal-
ším městům ve Zlínském kraji?
Myslím si, že z pohledu občana města Luhačovice nemusí mít obyvatelé žádný 
strach, protože jsme jedno z nejbezpečnějších měst, což potvrzují i statistiky v po-
rovnání s ostatními městy. Odpovídá to i tomu, že Luhačovice jsou turistickým 
městem, lázeňským městem. Většina spáchané trestné činnosti tedy není násilné-
ho charakteru, ale spíše majetkového.

Zeptáme se za vás

Zeptali jsme se za vás vedoucího odboru správy majetku Jiřího Šůstka.
Jak pokračuje budování cyklostezky do Uherského Brodu?
Po dokončení 1. etapy cyklostezky z Luhačovic do Biskupic  jsme začali pracovat 
na projektové dokumentaci části cyklostezky z Polichna směr Uherský Brod a její 
napojení na část cyklostezky z Uherského Brodu, která končí na hranici katastrál-
ního území.
Po zakreslení návrhu trasy jsme projednávali s jednotlivými vlastníky koupi po-
zemků pro cyklostezku.
Možná víte, že jeden z vlastníků v blízkosti lesa na hranici katastru Polichna odmítl 
pozemek pro cyklostezku prodat. Nebylo to jednoduché, ale projektant hledal 
určitou náhradní trasu, jak tento pozemek obejít. To se snad podařilo. V současné 
době pokračujeme v jednáních o koupi potřebných pozemků. Pokud se nám to 
podaří, tak bychom pokračovali na projektové dokumentaci.

Počet obyvatel  k 1. 1. 2013      5148 + 59 cizinců s trvalým pobytem
 k 31. 12. 2013     5111 + 61 cizinců s trvalým pobytem

Luhačovice Polichno Kladná Žilín Řetechov Celkem
Počet obyvatel k 1. 1. 2013 4428 282 216 222 5148

Přihlášeno 79 6 12 8 105

Odhlášeno 92 10 18 3 123

Úmrtí 47 2 4 5 58

Narození 36 1 0 2 39
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 4404 277 206 224 5111

V minulém čísle Luhačovických novin jsme vás vyzvali k zasílání dotazů, na 
které budeme odpovídat v Luhačovických novinách. Ptejte se na vše, co vás 
zajímá z dění ve městě, na radnici, a my se zeptáme za vás. Dotazy můžete za-
sílat na e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz, odevzdat napsané v MTIC 
Luhainfo, Masarykova 950, případně zaslat poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

?
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Lázeňskou mimosezonu oživí Luhačovická 
zabijačka 

Internetová soutěž 
Škola roku 

Šikulové z DDM 
v České televizi

Strašidýlka v DDM

Lázeňská sezona začíná v  Luhačo-
vicích už 15. března Luhačovickou 
zabijačkou. Stejně jako v  loňském 
roce na hrázi přehrady zavoní tra-
diční zabijačkové dobroty, přidá se 
dětský program a soutěže o pobyty 
v hotelech Resortu Luhačovice.

Resort Luhačovice zahajuje sezonu 
druhým ročníkem Luhačovické zabi-
jačky. Podobně jako v  loňském roce 
návštěvníky čekají tradiční zabijačko-
vé speciality – jitrnice, křupavé škvar-
ky, tlačenka i voňavý gulášek. Tradiční 
atmosféru doladí cimbálová muzika 
a  řemeslný jarmark, stejně jako vy-
stoupení znalce a propagátora lokální 
gastronomie, šéfkuchaře Mirka Ho-
ráka. Ten také poradí, jak si poradit 
s  domácími surovinami, a  dohlédne 
na soutěže v plnění jelítek nebo krá-
jení cibule naslepo. 

Oproti minulému ročníku organizá-
toři chystají více prodejních míst i  šir-
ší nabídku produktů a  výrobků: „Prv-
ní ročník Zabijačky nás překvapil velkou 
účastí místních i  přespolních. Abychom 
předešli frontám a  dlouhému čekání, 
přidali jsme letos více prodejních míst 
a  připravili nové rozmístění stánků,“ 
upřesňuje organizátorka akce Dana 
Husková z  Resortu Luhačovice. Kro-
mě zabijačkových specialit bude při-
praven také originální luhačovický 
škvarkový koláč, který kuchaři Resor-

tu Luhačovice pečou podle více než 
sto let staré luhačovské receptury.  
A stejně jako k Luhačovicím, tak i k za-
bijačce neodmyslitelně patří kalíšek 
Luhačovické bylinné nebo něčeho 

dobrého od Rudolfa Jelínka z Vizovic. 
Vedle stánků s  jelítky a tlačenkami se 
na hrázi Luhačovické přehrady objeví 
také stánky lokálních výrobců, kteří na-
bídnou výrobky s  místní tradicí, mezi 

nimi například studenti SOŠ Luhačovi-
ce, bylinkářky, košíkáři a další. Návštěv-
níci tak budou moci nahlédnout pod 
ruce šikovným řemeslníkům, kteří oži-
vují staré tradice. 

Aby ani dětem nebyla na zabijačce 
dlouhá chvíle, čekají na ně zkušení ani-
mátoři z agentury GM5, kteří se posta-
rají o doprovodný program. „Pro rodiny 
i  děti samotné je připravena interaktiv-
ní soutěž s cílem zapojit všechny přícho-
zí bez rozdílu věku i pohlaví. Program je 
malou ochutnávkou pravidelných akti-
vit, které připravujeme společně s Resor-
tem Luhačovice. Chtěli bychom tak na-
startovat dlouhodobou a  soustavnou 
nabídku aktivit pro rodiny s  dětmi, kte-
rá bude vycházet z nových trendů v ces-
tovním ruchu, a do jejího hledáčku patří 
zásadně také místní obyvatelé z blízkého 
i dalekého okolí,“ upřesňuje hlavní lek-
tor programů pro mládež Jan Vybíral. 

Luhačovická zabijačka, která je dru-
hým ročníkem akce s podtitulem Ho-
dování do sytosti, proběhne 15. 3. 
2014 od 10 do 16 hodin na hrázi Lu-
hačovické přehrady. Stejně jako jiné 
akce Resortu Luhačovice je tu proto, 
aby přinesla nové zážitky, a  zároveň 
slouží jako místo k setkávání a příjem-
nému trávení volného času v  lázeň-
ských Luhačovicích. 

Lenka Blažková

Střední odborná škola Luhačovice 
znamená mimo jiné i šedesát pracov-
ních míst a  velké množství mladých 
lidí, kteří zde studují nebo studova-
li. O jejích kvalitách může svědčit i to, 
že získala v  internetové soutěži s ná-
zvem Škola roku druhé místo ze všech 
středních škol ve Zlínském kraji.

Anonymní hlasy studentů a  absol-
ventů se rozdělovaly celkem mezi 56 
středních škol.  Stříbrná pozice je tak 
velkým úspěchem, za kterým sto-
jí péče a aktivity školy, jež nejsou jen 
součástí povinné výuky.

Střední odborná škola Luhačovice má 
do budoucna určitě našlápnuto, aby 
mohla bojovat i  o první místo, které 
by si bezesporu zasloužila a i obhájila.
„Tak ona je to v  podstatě dvojí radost. 
Zaprvé, že soutěž je anonymní. To zna-
mená, že žáci se mohli vyjadřovat k pro-
blémům nebo ke vztahům ve škole ano-
nymně, což je vždy lepší, protože tak je 
dána větší svoboda a volnost. Zadruhé 
je pořádána Českou studentskou unií, 
tak by měla vyjadřovat vztah ke škole 
a nejen studentů, ale i absolventů. Nám 
se ve  škole podařilo vytvořit situaci, že 
jak učitelé, tak žáci jednotlivých oborů 
spolu komunikují, spolupracují a  na-
vzájem se respektují,“ pochvaloval si 
skvělé umístění ředitel Střední odbor-
né školy Luhačovice Karel Milička.

-A. S.-

V Domě dětí a mládeže Luhačovice natáčela Česká televize Ostrava pořad 
Šikulové a dvacet dětí se stalo televizními hvězdami. Jak to vůbec všechno 
začalo? S dětmi jsme natočili krátkou upoutávku na výrobu lampičky. Náš ši-
kovný střihač Honza video upravil a odeslal do televize. Nějakou dobu jsme 
s velkým napětím čekali, jestli se naše upoutávka bude v televizi líbit. Pak 
jednoho dne zazvonil telefon a my se dozvěděli, že budeme v televizi. 

Ve čtvrtek 13. února se dvacet dětí nemohlo dočkat začátku natáčení. Z ČT 
Ostrava přijel štáb – dvanáct lidí. V 9 hodin se začalo natáčet. Všichni členové 
štábu byli přátelští a dětem se to snažili co nejvíce ulehčit. Děti pod  vedením 
moderátorů pořadu Iva a Jany vyráběly bramborové korále, vařečkové lout-
ky, látkovou oponu a společně si zahrály loutkové divadlo. Natáčení trvalo 
až do odpoledních hodin. Bylo to náročné, ale zároveň velmi zajímavé a pří-
jemné prožití natáčecího dne. Od paní produkční tohoto pořadu se už brzy 
dozvíme, kdy bude tento díl Šikulů ve vysílání. Určitě dáme včas všem vědět, 
abyste si s námi tento pořad užili.

Jana Tomková

Poslední lednový den ožilo zámec-
ké podsklepí v Domě dětí a mláde-
že, jehož pracovníci přichystali pro 
děti mateřské školy a děti základní 
školy strašidelné odpoledne. Zám-
kem se to jen hemžilo roztodivný-
mi strašidýlky, skřítky a vílami, kteří 
provázeli děti zámeckými komna-
tami. Strašidýlka se předvedla 
v Domě dětí a mládeže již po něko-
likáté. Tentokrát to však bylo urče-
no hlavně pro nejmladší děti z prv-
ního stupně.

„Strašidla, co si tak pamatuji, tak 
se už na zámku konají víc jak deset 
let, je to tady velká tradice. Strašidla 
tady bydlí teda intenzivně už něko-
lik stovek let, ale příprava celé akce 
trvá zhruba celý den. Jeden z  nej-
strašidelnějších je tady Půďák, ten 
bydlí na zámecké půdě mezi neto-
pýry. Pak tu máme milé strašidýlko 
Kapradinku zlatokvětou. Dále tady 
je Sklípkan smrdutý, který nám tady 
na zámku dělá obrovskou paseku, 
a jedno z nejmilejších strašidel je ješ-
tě zámecká Bílá paní. Děti budou 
procházet zámeckými komnatami 
a budou mít za úkol splnit různé dis-
ciplíny. Budou sbírat klíče od zámec-
kých komnat a  ty pak odevzdají Bílé 
paní, která je zámeckou klíčnicí a hlídá 
všechny komnaty,“ přiblížila akci pro 
děti pracovnice Domu dětí a mláde-
že Luhačovice Jana Ďurďová.

-A. S.-
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Zhodnocení roku 2013 v Lázních Luhačovice, a. s.

Další ocenění pro Lázně Luhačovice, a. s. - 
pobyt Regenerace zad a kloubů získal Cenu 
poroty v soutěži Hit sezóny 2014 

Luhačovice – mírná zima a špatné sněho-
vé podmínky prospívají wellness hotelům 
a saunovým centrům

Rok 2013 v Lázních Luhačovice, a. s., hodnotil generální 
ředitel Eduard Bláha.
Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2013?
To byl rok pro celé české lázeňství velmi těžký, Lázně 
Luhačovice nebyly výjimkou. Nicméně rok se ve 
svém průběhu trochu měnil, jak jsme ho viděli začát-
kem roku hodně špatně, poté se obzory rozjasňovaly 
a závěr dopadl tak, že si myslíme, že jsme obstáli se 
ctí. Když se budeme držet matematiky a  čísel, tak 
v počtu návštěvníků jsme měli více hostů než v před-
chozím roce. To ale nevypovídá vůbec o úspěšnosti 
našeho podnikání, o té vypovídají spíše počty přeno-
cování nebo utržená suma za ubytování a ta bohužel 
doznala poklesu. V  počtu přenocování je to o  3 % 
méně a v tržbách je to o nějakých 8 % méně.

Kromě lázeňských služeb očekávají hosté určitě 
i kulturní doprovodný program při svém pobytu. 
Co všechno si mohli hosté užít a z čeho se mohli 
těšit v loňském roce?
Já myslím, že musíme mluvit o tradici, to znamená, 
že děláme pořád stejné akce, ve kterých pokračuje-
me, mají nyní už 16. nebo 20. ročník, jako Janáčkův 
festival a  podobně. Přišli jsme se třemi zásadními 
novinkami. Jednu jsme neorganizovali my, ale chtěl 
bych ji zmínit. Byla to slavnost ptačích budek. Myslím, 
že to byla úžasná věc, která lázně rozsvítila. My jsme 
svojí troškou do mlýna přispěli zorganizováním fes-
tivalu ochotnických souborů Luhačovická divadelní 

sešlost a  Dnů československé kultury, které jsme 
spojili s  otevíráním pramene Nový jubilejní. Ještě 
jsme také uspořádali sochařské sympozium Slavnosti 
oživlého dřeva. 

Jakých novinek se lázeňští hosté mohli dočkat ve 
službách, které nabízíte?
Já si myslím, že se naše produkty příliš nemění, že 
pouze jdeme s dobou. Některé produktové balíčky se 
zkracují tak, aby byly finančně dostupné i těm, kteří 
přišli o nárok na lázeňskou péči hrazenou z pojištění. 
Za úplnou novinku bych označil pobyty spojené s ve-
dením životního stylu s fitness trenérem v Alexandrii. 
Načerpali jsme zkušenosti v zahraničí, kdy víme, že 
je stále větší množství lidí sužovaných civilizačními 
návyky, ani ne chorobami, kdy se nehýbou, necvičí, 
špatně se stravují, mají nedostatek času systema-
ticky cvičit a potřebují ze začátku nějak poradit. Za 
významnou novinku, kterou máme v nabídce už od 
roku 2012, ale v loňském roce byla mimořádně žáda-
ná, považujeme vánoční pobyty.

Když návštěvník lázní zavítá do lázeňského areálu, 
čeho by si mohl nově od loňského roku všimnout?
Zásadní novinka, kterou vidí návštěvník, je pramen 
Nový jubilejní. To je upravené území a zastávka při 
procházkách. Tou největší změnou, kterou jsme 
začali realizovat už v loňském roce, je obnova parku, 
kterou mnozí zpočátku vnímali negativně, protože se 

napřed musí něco starého odstranit, aby nové mohlo 
vzniknout. Lidem vadilo kácení na začátku. Nicmé-
ně my jsme s tím počítali, proto jsme káceli hrozně 
rychle, proto to možná vypadalo tak násilně, ale 
bezprostředně po kácení přišla výsadba. Nyní jsme 
ve fázi dokončení zhruba jedné třetiny  projektu. To 
znamená, že máme odstraněny velké stromy. Máme 
nahrazené nemocné stromy novými a  dokonce již 
je vysázeno více stromů, než jich bylo odstraněno, 
a výsadba bude ještě pokračovat. To je věc asi nejvý-
znamnější, nejviditelnější. Vedle toho jsme investova-
li uvnitř lázeňských objektů. Pro nás zásadní věcí bylo, 
že jsme v loňském roce opravili část dětské léčebny, 
a letos už pokračujeme s dalším křídlem.

-A. S.-

Pobyt Regenerace zad a  kloubů 
v lázeňském hotelu Palace **** v Lu-
hačovicích, který je zároveň největším 
místním hotelem, získal Cenu poroty 
v  tradiční soutěži Hit sezóny 2014. 
Soutěž vyhlásila již popáté Centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy. 
Ocenění převzali zástupci akciové 
společnosti Lázně Luhačovice na 
slavnostním vyhlášení výsledků 
soutěže o nejlepší produkt turistické 
oblasti Východní Morava. Vyhlášení 
se konalo na závěr výroční konfe-
rence cestovního ruchu turistického 
regionu Východní Morava v  úterý  
4. února 2014 v  Muzeu regionu Va-
lašsko ve Vsetínském zámku. Záštitu 
nad konferencí poskytli Petr Kořenek, 
poslanec Parlamentu ČR, a  Ladislav 
Kryštof, člen Rady Zlínského kraje. 

„Regenerace zad a  kloubů je týdenní 
pobyt s kombinací procedur, které byly 
speciálně sestaveny našimi lázeňskými 
lékaři a  fyzioterapeuty. Přidanou hod-
notou je také bonus ve formě inhalací 
přírodní minerální vody pro regeneraci 
dýchacích cest,“ sdělil výkonný ředitel 
Lázní Luhačovice, a. s., Ing. Jiří Dědek 
a  dodal, „nespornou výhodou je také 
skutečnost, že všem hostům garantuje-
me využití přírodních minerálních pra-
menů k léčebně rehabilitačním účelům. 
Navíc naši zkušení lékaři jsou připraveni 
potvrdit vhodnost procedur, případně 
provést záměnu podle aktuálního zdra-
votního stavu klienta.“ 

„Pobyt je určen všem, kteří mají ob-
jektivní potíže s  pohybovým apará-
tem, ale i  těm, pro které bude pobyt 
prevencí onemocnění zad a  kloubů. 

Měl by také být určitou alternativou 
pro ty, kteří nebudou mít nárok na lá-
zeňskou léčbu hrazenou zdravotními 
pojišťovnami,“ řekl J. Dědek. „Lázně 
Luhačovice už nejsou jen vyhlášené 
lázně na léčbu dýchacích cest. V loň-
ském roce se u  nás léčila celá pětina 
pacientů s  onemocněním pohybové-
ho aparátu,“ upozornil J. Dědek.  

Lázeňský hotel Palace**** je nej-
větší léčebný hotel v Luhačovicích se 
všemi službami pod jednou střechou. 
Nabízí více jak šedesát druhů proce-
dur včetně těch s využitím přírodního 
léčivého zdroje (koupele v minerální 
vodě, inhalace) a  také nepřetržitou 
lékařskou službu. Garancí odbornosti 
a  kvality poskytovaných služeb je 
prestižní certifikát EuropespaMed 
udělovaný Evropskou asociací lázní, 
jehož je hotel držitelem. 

„Každý host akciové společnosti 
Lázně Luhačovice navíc obdrží 
po příjezdu klientskou kartu slev 
a  výhod, při jejímž předložení ušetří 
nejen v zařízeních Lázní Luhačovice, 
a. s., např. ve wellness centru, bazé-
nu v  Centrálních lázních nebo při 
objednání výletů, ale také v  mnoha 
místních obchodech nebo v  galerii,“ 
řekl na závěr J. Dědek.  

Pro akciovou společnost je to již 
čtvrté ocenění v pětileté historii této 
soutěže. Pobyt Medical wellness 
v  ALEXANDRIA**** Spa & Wellness 
hotelu, který byl oceněn jako Hit se-
zóny 2011, se od té doby stal jedním 
z nejúspěšnějších produktů akciové 
společnosti Lázně Luhačovice.

Přestože většina horských stře-
disek hlásí za prosinec a  leden 
propad v  tržbách a  pokles obsa-
zenosti svých kapacit zapříčiněný 
zejména vysokými teplotami 
a  špatnými sněhovými podmín-
kami, některé wellness hotely za-
žívají výrazný nárůst právě v tom-
to období. Pozitivním příkladem 
je mimo jiné hotel Augustinián-
ský dům, který oproti minulým 
letům zvýšil obsazenost a  tržby 
o více než 25 %.

Již od otevření v roce 2010 luhačovic-
ký hotel nabízí celoroční provoz, který 
je zaměřen na sezonní nabídku služeb 
a produktů. Tento koncept se promítá 
jak do skladby menu restaurantu 
Symfonie, tak především do čtvrtletní 
nabídky masáží a  rituálů hotelového 
wellness centra, které je k  dispozici 
i  neubytovaným hostům. Výsledkem 
jsou originální a  jedinečné produkty 
vycházející z daného ročního období.  

„Naším cílem je, aby návštěva Au-
gustiniánského domu byla atrak-
tivní a  plnohodnotná v  jakémkoliv 
období. Z  toho důvodu stavíme 
nabídku služeb na produktech, 
které jsou v  daném čase charakte-
ristické. Zima je např. ve znamení 
prohřívání organismu, doplňování 
energie, zázvoru a  skořice. Když 
jsme před čtyřmi lety hotel otevřeli, 
dost dobře jsme nerozuměli tomu, 
proč je v  Luhačovicích hlavní se-
zonou letní období. I  když nejsme 
lyžařskou destinací, vsadili jsme na 
to, že zima je pro naše hosty rovněž 
velmi atraktivní, a  to především se 
svou nabídkou saun, parních lázní, 
teplých procedur a  prohřívacích 
rituálů, jako jsou například zábaly 
či horké kameny. Jsme velmi rádi, 
že tak to vnímají i naši hosté, za což 
jim velmi děkujeme,“ uvádí Roman 
Taťák, obchodní a  marketingový 
manažer Augustiniánského domu.

Roman Taťák
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Vzpomínky

Společenská kronika

Kronika

Ztráty a nálezy 2013, 2014

Narození
Laura Misařová
Ena Bednaříková
Lukáš Machala
Adam Novák
Anna Chaloupková

Rodičům blahopřejeme.

Výročí narození
Růžena Znorovská  94 let
Miroskav Novosád  86 let
Ludmila Zubatá  89 let
Eliška Ištoková  92 let
Jarmila Malaníková    80 let
Hedvika Martincová   80 let
Gertruda Juříková   89 let
Žofie Máčalová   88 let
Mária Macková  80 let
Bohuslava Petříková  80 let
Marie Mikuličková  88 let
Jarmila Mosová  86 let
Marie Duppalová   93 let
Vladimír Konečný  80 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Jaroslav Semela  67 let
Žofie  Šoustková  88 let
Jaroslava Plášková  82 let
Eduard Valčík  78 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to pro-
sím do redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostáváme se do roku 1937.

Po jeho proslovu tři domácí přednesli básně, vybízející k národnímu sebevědo-
mí, oddanosti a statečnosti: J. V. Sládek: Byli jsme a budem, Být musíme, Neruda: 
Vzhůru již hlavu, národe! Po jejich recitaci promluvil J. Krystýnek o čs. zákoně 
o branné výchově, vyložil, které důvody vedly k jeho vydání, a objasnil některá 
jeho ustanovení. Když hudba zahrála Kmochův Vítězný pochod a Sedláčkův po-
chod Našim vítězům, recitovala B. Hoferová o bitvě u Zborova. Slavnost končila 
Vivat Praga! a  živým obrazem Hold padlým hrdinům, svobodu národa podle 
návrhu J. Koláře. Oslava státního svátku se konala pod zorným úhlem branné 
výchovy.

Luhačovice v roce 1937 z hlediska jednoty.
Buďte zde, ve vašem kraji, strážci čs. jednoty! Prezident dr. Ed. Beneš v Luhačo-
vicích 18. března. V roce 1937 pěstovaly myšlenku čs. jednoty v našich lázních 
městská rada, místní odbor Československé jednoty a tělocvičná jednota Sokol.

Oslavy dr. Pavla Blaha v Luhačovicích. Ve dnech 27.–29. června 1937 žilo město 
Skalica na Slovensku ve znamení oslav svého velkého rodáka dr. Pavla Blaha, bu-
ditele Slovenska, šiřitele čs. národního vědomí, organizátora čs. porad v Luhačo-
vicích a šiřitele sokolské myšlenky na Slovensku. V neděli 27. června uspořádal ve 
Skalici II. okrsek sokolské župy Bratislavské k poctě dr. Pavla Blaha veliké veřejné 
cvičení za součinnosti vojska. Skalické oslavy vyvrcholily v úterý 29. června, kdy 
se konala pouť k hrobu Blahovu na skalickém hřbitově a kdy se odhaloval po-
mník dr. Pavlu Blahovi na prostranství před hospodyňskou školou. V proslovech 
na hřbitově ocenili bohoslužbou činnost Blahovu zvláště předseda Poslanecké 
sněmovny Jan Malypetr, předseda republikánské strany, poslanec R. Beran 
a prezident zemědělské rady slovenské dr. M. Bella. Při odhalení pomníku před-
nesl předseda vlády dr. M. Hodža slavnostní řeč, v níž podal všestranný obraz 
práce velikého buditele západního Slovenska. Ve své řeči, vysílané rozhlasem, 
poslal i vzkaz do Luhačovic: „Keď je pomník dr. Blaha vo Skalici, zkazujem vám, 
priatelia, do Luhačovic, kedy bude pomník dr. Blaha?“ Při společném obědě 
v městském hotelu bylo proneseno několik projevů, dotýkajících se z různých 
hledisek životního díla Blahova. Za městskou radu v Luhačovicích a luhačovský 
odbor Československé jednoty promluvil J. Zatloukal, který ve svém proslovu 
řekl: „V Luhačovicích vždy půjdeme s  československou ideou dr. Pavla Blaha.“ 
Řekl i tato slova:  „Ujišťuji pana ministerského předsedu, že Luhačovští již dáv-
no ve svých srdcích postavili pomník Pavlu Blahovi a  ten kamenný či kovový 
pomník také postaví, pokud jen budou moci. Tento viditelný pomník bude po 
věky hlásat všem Čechům a  Slovákům, kteří přijdou do Luhačovic, co zmůže 
víra v dobré právo, ve víře vítězství toho práva a láska, obepínající národ od těch 
nejvyšších až po ty nejnižší.“ Ve své srpnové schůzi usnesl se výbor odboru Čs. 
jednoty postavit se v čelo akce pro postavení pomníku. 

(Pokračování příště)

říjen: taška, listopad: kolo, kabelka, prosinec: klíče, leden: mobil, únor: kabela.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Vzpomínka 
Všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou, babičkou

a prababičkou paní JAROSLAVOU PLÁŠKOVOU,

děkujeme za květinové dary a  projevy soustrasti.
Rodina Pláškova a Juřičkova.

Vzpomínka 
Dne 9. 3. 2014 by oslavila své 80. narozeniny paní 

BLAŽENA JANÍČKOVÁ, která nás před 4 lety opustila.

S láskou vzpomínají manžel Zdeněk a děti Zdeněk, 
Blažena a Jarmila s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. 3. 2014 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička 

paní LUDMILA MAJZLÍKOVÁ,

a dne 12. 2. 2014 tomu byly 3 roky, co nás opustil její 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan LADISLAV MAJZLÍK.

S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem za 
vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 15. ledna 2014 uplynulo 16 let od doby, kdy nás 
nečekaně opustila naše maminka  

paní BOŽENA KRANZOVÁ,

a dne 10. března 2014 to bude již 19 let, kdy rovněž bez 
slova rozloučení odešel náš tatínek

pan KAREL KRANZ.

Na milované rodiče s láskou stále vzpomínají dcery Jana 
a Božena s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Vzpomínka
8. března uplyne 10 let, co navždy odešel z kruhu rodiny 
náš drahý
pan ALOIS POSPÍŠIL.
S láskou a vděčností vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.
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Zvolil jsem svobodu

Vzpomínky Jackie, dcery generálmajora v. v. Josefa Šnajdra 

Vyprávění Ant. Zdražila o  jeho strýci, 
panu generálmajorovi Josefu Šnajdrovi, 
kterému byla 22. ledna 2014 v  budově 
luhačovické městské knihovny odhalena 
pamětní deska.

Strýc Pepa, jak jsme mu všichni v jeho 
rodině říkali, byl člověk, který se ni-
kdy nechtěl smířit s tím, že by měl žít 
v zemi, která byla okupována a řízena 
fašisty nebo komunisty. V  hodnosti 
nadporučíka letectva poprvé uprchl 
v  roce 1939 přes Polsko a  Francii do 
Anglie a  celou válku bojoval jako 
pilot bombardovacích letadel u  RAF. 
Mnohokrát prokázal odvahu a pilotní 
schopnosti, za které byl vyznamenán 
celkem patnáctkrát, mezi jinými i brit-
ským válečným křížem DFC. Dosáhl 
povýšení na majora a nakonec se stal 
i velitelem 311. bombardovací peruti. 
Měl štěstí, že válečné hrůzy přežil, a byl 
šťasten, když se mohl po ukončení  
2. světové války vrátit do svobodné 
vlasti. Přijel i  s anglickou manželkou 
Hilary a  dvouletou dcerkou Annou. 
Byl povýšen na podplukovníka a jme-
nován velitelem vojenského letiště 
v  Havlíčkově Brodě. Tam se jim naro-
dila dcerka Jackie a  já měl možnost 
o  prázdninách v  roce 1947 osobně 
poznat, jak jejich rodina šťastně žila. 

Bohužel, netrvalo to dlouho. Ještě 
koncem roku byl strýc povýšen na 
plukovníka, ale v  únoru 1948, kdy 
v naší zemi převzali vládu komunisté, 

dožil se velkého zklamání. Nejdřív mu 
sice ministr obrany nabídl povýšení 
na generála a  slíbil zachování funkce 
velitele letiště, ale bylo to podmíněno 
vstupem do KSČ.

Plukovník Josef Šnajdr věděl, že ne-
zradí zásady, které zastával náš první 
prezident T. G. Masaryk a pro které sám 
nasadil ve válce svůj život. Nechal si 
určitý čas „na rozmyšlenou“ a  během 

této doby pomohl anglické manželce 
se dvěma malými dětmi vystěhovat 
se do Anglie. Když byl informován, že 
jsou na místě, začal s přípravou útěku 
před komunisty. Dobře věděl, co by jej 
čekalo, kdyby tady zůstal. Mnozí jeho 
spolubojovníci, kteří v Československu 
po válce zůstali, byli pronásledováni, 
zatýkáni a  odsouzeni na mnoho let. 
Museli těžce pracovat v  uranových 
dolech nebo v těžkém průmyslu, kde 

většina přišla o  zdraví. Tomuto poní-
žení se chtěl vyhnout a jeho cílem byl 
návrat k  rodině do Anglie. Jednoho 
letního dne v roce 1948 se objevil u nás 
v Luhačovicích, aby se rozloučil s rodiči 
a  příbuznými. Požádal nás o  pánské 
kolo, které jsme vlakem poslali do 
příhraniční obce Poštorné. Sám potom 
odcestoval nočním vlakem, přestrojen 
za montéra. Ráno si kolo na nádraží 
vyzvedl a  blízkým lesem odejel smě-
rem k  Rakousku. Tenkrát ještě státní 
hranice nebyla tak pečlivě střežena, 
jako později, kdy podobný přechod 
možný nebyl. V  lese za jednoduchým 
plotem, až byl v  Rakousku, nasbíral 
do brašny trochu jedlých hub, aby 
oklamal ruské vojáky, kteří hlídali most, 
po kterém musel přejet. Strýc dobře 
uměl německy, a když vojáci nahlédli 
do brašny a viděli, že byl na houbách, 
domnívali se, že je místním občanem, 
a pustili jej dál.

Ve Vídni vyhledal tu část města, která 
byla v anglické zóně, a potom už neměl 
problémy, aby se dostal k rodině, která 
bydlela v Kingstonu poblíž Londýna. 

V  roce 1970 jsem měl štěstí a  dostal 
jsem možnost koupit si v bance něko-
lik anglických liber a to mně umožnilo 
získat výjezdní doložku pro cestu do 
Anglie a navštívit rodinu mého strýce. 
Teprve tam mně vyprávěl, co všech-
no ve válce zažil, ale o tom napíšu až 
v příštím článku… 

Hilary pracovala jako sestra Červe-
ného kříže, když jí její sestra, která 
byla provdána za velitele 311. perutě 
Charlese Pickarda, telefonovala 
a zvala ji, aby si přišla zatančit. Řekla 
jí, že musí přijít, protože tam mají být 
nějací pohlední čeští piloti. A  tak se 
moji rodiče potkali. Na začátku mu-
seli mluvit francouzsky, protože Hilary 
neuměla česky a  Jo mluvil anglicky 
velmi málo. Hilary začala pracovat 
v nemocnici v Newmarketu a Jo měl 
základnu zpočátku v East Wrethamu. 
Musela to být pro Hilary doba plná 
obav a  starostí, když nevěděla, jestli 
se Jo v pořádku vrátí z náletu. Tehdy 
byl oceněn DFC – Distinguished Fly-
ing Cross – za to, že se dokázal vrátit 
s  těžce poškozeným bombardérem 
Wellington zpět do Anglie.

Svatbu měli v r. 1942 ve sv. Petru, Vere 
Street London, a  letecký vicemaršál 
Sir J. Janowski, velitel českosloven-
ských vzdušných sil, byl přítomen 
spolu s  rodinou, přáteli a  kolegy. Po 
sňatku žili krátkou dobu v Hampstea-
du. Jo byl vyžadován jak ve válečných 
operacích, tak v  Londýnském hlav-
ním štábu. 

Moje sestra Anna se narodila v  Lon-
dýně v  roce 1944. Po válce odjeli do 
Československa s  úmyslem usadit se 
tam. Zpočátku bydleli v  bytě v  Praze 
a  pro Hilary to byly těžké začátky. 
Vzpomíná, jak zápasila se starou trou-
bou, jak obtížné bylo zvykat si v  cizí 

zemi. Avšak tyto problémy se jí poda-
řilo překonat, když jí začala pomáhat 
milá mladá dívka Mařenka. Hilary se 
pak rychle naučila i mluvit česky. Pak se 
přestěhovali do Havlíčkova Brodu, kde 
žili ve velmi pěkném domě blízko letiš-
tě. Tady jsem se v roce 1947 narodila já.

Pak po komunistickém převratu 
se všechno opět změnilo a  oni byli 
nuceni vrátit se do Anglie. Hilary 
s  dětmi se podařilo odjet vlakem 
spolu s  dalšími britskými manžel-
kami, ale Jo musel volit jiný způsob 
k opuštění země. Trvalo šest měsíců, 
než se opět spolu setkali. Jo by byl 
chtěl opět létat u RAF, ale v 39 letech 
byl už příliš starý. Nechtěl pracovat 
jako člen pozemního personálu, a tak 
našel vhodné místo v Londýně a za-
čal obchodovat s  koženým zbožím. 
Bydleli na předměstí Londýna, zprvu 
v  Berrylands a  pak Kingstonu nad 

Temží. Oba domy měly velké zahrady 
a oni oba velmi houževnatě pracovali 
na jejich zvelebování. Jo miloval své 
zeleninové políčko a  trávil víkendy 
péčí o ně. Měli ten nejkrásnější tráv-
ník, který udržovali bez plevele a peč-
livě posečený. Jo vybudoval malé 
golfové hřiště, na němž trénoval své 
dovednosti nejen on, ale my všichni. 
Byli oba uznávanými hráči bridže  
a s potěšením hrávali se svými přáteli. 
Jo se setkával se svými starými český-
mi přáteli v Českém klubu v Londýně 
a s členy Československé letecké aso-
ciace – Asociace československých 
vzdušných sil.

V polovině 70. let se přestěhovali do 
malebné vesnice Aldbury v Hertford-
shire. Jo dojížděl do Londýna několik 
let a  pak pracoval z  malé kanceláře 
v Tringu. Časem se jim narodila čtyři 

vnoučata, a  tak se všichni vzájemně 
rádi navštěvovali. Anna se svou rodi-
nou žila v USA, kde Hilary a Jo trávili 
velmi pěkné dovolené.

V roce 1984 se přestěhovali do Drayton 
St. Leonard v  Oxfordshire, kde vytvořili 
další krásnou zahradu. Rostly tam 
krásné ovocné stromy a  Jo si oblíbil 
vyrábění ovocného vína. Tady v  roce 
1992 náhle zemřel. Bylo mu 93 let. 
Urna s jeho popelem byla uložena na 
hřbitově v Brookwoodu blízko Londý-
na, v části věnované československým 
vojákům, kteří po válce žili v Anglii.

Bylo smutné, že nemohl zůstat v Čes-
koslovensku a  pokračovat ve své 
kariéře pilota. Nicméně prožil v Anglii 
šťastný život a byl pyšný na svou rodi-
nu. Byl velký vlastenec, a tak byl velmi 
šťastný, že se mohl po pádu komunis-
mu v  r. 1989 vrátit do své milované 
země na krátké návštěvy pár let před 
svou smrtí.

Hilary nyní žije v domě s pečovatel-
skou službou nedaleko od nás. Ač-
koliv je tělesně křehká, stále chodí 
na krátké procházky. Má nyní sedm 
pravnoučat, všechna žijí v Americe. 
Bylo pro ni mimořádným zážitkem 
setkat se poprvé se třemi z  nich 
letos v  létě, když byli v  Anglii na 
krátkém pobytu. 

(Vzpomínky Jackie, dcery  
generálmajora Josefa Šnajdra) 
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KNIHOVNA, MUZEUM

Jídelníčky lázeňských restaurací 
před 100 lety 

Luhačovická misionářka pojede do Bulharska

Novinky z knihovny

Muzeum 
luhačovického 
Zálesí vás zve 
v měsíci březnu 
na tyto akce:

Moravský zemský archiv v  Brně 
uchovává mimo jiné i rozsáhlý soubor 
archivních dokumentů luhačovické 
lázeňské společnosti. Jeden z kartonů 
odhalil i  pozoruhodnou sbírku tiště-
ných jídelních lístků luhačovických re-
staurací a hotelů od počátku 20. století 
do konce druhé světové války. Pomo-
cí dochovaných jídelníčků zjišťujeme, 
že zdejší pohostinství bylo počátkem 
20. století na vysoké úrovni. Ke grafic-
ky i  obsahově nejzajímavějším patří 
jídelníčky první lázeňské restaurace, 
která byla součástí jednoho z nejstar-
ších a  největších podniků v  lázních. 
Jídelna tzv. prvního lázeňského ho-
telu pojala 250 hostů a od roku 1902 
se zde současně obsluhovalo na skle-
něnou střechou kryté verandě, kterou 
k  hotelu přistavěl architekt Jurkovič. 
Z  verandy byl výhled na kolonádu 
a  poblíž stojící hudební pavilon. Na 
počátku století pod vedením majitele 
Emanuela Vepřeka, pozdějšího staros-
ty Luhačovic, udávala restaurace tón. 
Stravovali se v ní slavní lázeňští hosté 
včetně Leoše Janáčka, jenž si místní 
kuchyni velmi pochvaloval (pokud 
zrovna nedržel přísnou dietu anebo 
nevládla válečná omezení a drahota), 
podle dobových reklam byla dokonce 
„střediskem veškeré inteligence při 
ranních a  odpoledních koncertech“ 
v  hudebním pavilonu, stejně jako 
útulkem odpoledních karetních hrá-
čů i  kibiců. Před sezonou 1909 byla 
restaurace i  kavárna upravena na 
prvotřídní úroveň a  nabízela dietní 
a  českou kuchyni dle jídelního lístku 
(Couvertu), ale i bankety, společenské 
obědy a  teplé večeře po skončení 

divadelního představení. K  lákadlům 
restaurace patřila vždy čerstvá drů-
bež, z ryb zvláště pstruzi a pravá praž-
ská šunka. K jídlu se čepoval plzeňský 
Prazdroj a  uherskobrodský Březňák, 
z  vín především Mělnické zámecké 
a  bzenecký Řezlík, ale také italská 
a španělská vína, v nabídce byla i do-
mácí slivovice. V  kavárně se kromě 
kávy podávalo i vysoce kvalitní mléko 
od krav z místního velkostatku, teplá 
a  studená smetana i  kyška, ovocné 
šťávy, kakao, čokoláda, zmrzlina a rus-
ké kvásky. Z  roku 1913 se nám do-
choval večerní jídelní lístek, na němž 
je z ryb nabízen candát, fogoš a kapr, 
mezi pečeněmi nalezneme divokou 
kachnu, koroptev, kuře, husu, srnčí 
i  skopovou kýtu, svíčkovou ala Jar-
diniere, panenskou pečeni na rožni, 
dále zajíce na smetaně, telecí ledvinu 
a hrudí, zajíce na černo, hovězí oháň-
ku, vepřové koleno, husí a telecí játra 
a další pochoutky, z nichž mnohé jsou 
dnes již málo dostupné. Ze zelenino-
vých příloh měli u  Vepřeků v  témže 
roce ve stálé nabídce špenát, květák 
na másle, karotku, kapustu, zelený 
hrášek, chřest s máslem, okurky, zelí, 
ale i brukev. Brukev vodnici nalézáme 
na zdejších jídelních lístcích i ve dva-
cátých letech. Málokdy chyběly v na-
bídce hříbky, ať už připravené s vejci 
nebo na jiný způsob. Jako dezert na-
bízeli u Vepřeků osm druhů sýrů, mezi 
nimiž se na čestném místě skvěla lu-
hačovická brynza. Na večerním jídel-
ním lístku první lázeňské restaurace 
z roku 1926 nalezneme tuto pestrost 
hotových jídel: husa s  novým zelím, 
srnčí hřbet s  brusinkami, plněná 

paprika s rýží, telecí ledvina, telecí za-
dělávané s květákem, hovězí pečeně 
na špeku, husí drůbky s rýží, nadívaný 
vepřový bůček, telecí jazyk na sledi, 
telecí na paprice s rýží, dušené ledvin-
ky, sekaná svíčková ala Créme, hovězí 
guláš s bramborem, plíčky po vídeň-
sku. K  tomu se řadily rybí speciality 
jako fogoš na rožni ala Tartar, candát 
na másle a  rybí majonéza. Mezi jídly 
na objednávku se nachází například 
smažená telecí hlava s bramborovým 
salátem, smažené kuře s kompotem, 
mozeček s  vejci, špagety s  parma-
zánem, holštýnský řízek a  vídeňská 
roštěná. Restaurace poskytovala 
zvláštní kuchyni pro diabetiky a gich-
tiky. Ceny byly mírné, obsluha rychlá 
a solidní, ve všech hlavních světových 
jazycích. Roku 1924 převzal po Vepře-
kově úmrtí vedení první lázeňské 
restaurace J. Šimůnek a  po něm ji 
od roku 1927 řídil hoteliér Bedřich 

Havelka. Za jeho působení byla 
restaurace před sezonou 1929 upra-
vena do nové podoby. Roku 1933 
se stal nájemcem první lázeňské 
restaurace Rudolf Procházka. Také 
on vedl restaurant ve stylu „lidové“ 
české i  francouzské kuchyně, kladl 
důraz na dietní kuchyni a  vzornou 
obsluhu. Za první republiky hrával 
v  restauraci pravidelně k  poslechu 
jazzový kvintet a  pořádaly se sou-
těže v tanci. V sezoně zde 25 číšníků 
obsloužilo až pětistovku hostů den-
ně. První lázeňský hotel s restaurací 
byl centrem lázeňské společnosti až 
do otevření Společenského domu 
s  moderním restaurantem v  roce 
1935, kdy byla budova hotelu při 
úpravě náměstí zbourána. 

Blanka Petráková

V postní době, která začíná podle 
tradice Popeleční středou (letos  
5. března), se v  luhačovické farnos-
ti uskuteční finanční sbírka pro vý-
stavbu nového salesiánského centra 
ve městě Stará Zagora v Bulharsku. 
Zde se komunita českých salesiánů 
stará o  děti a  mládež ze čtvrti Ma-
chala, v  níž žije téměř 25 000 lidí 
ve velké chudobě. Místní řeholní-
ci a  hlavně dobrovolníci pomáhají 

především s vyučováním, doučová-
ním a  připravují aktivity pro vhod-
né trávení volného času. Slouží tak 
jako preventivní centrum proti dět-
ské kriminalitě, prostituci a  potul-
ce. Salesiánská asociace Dona Bos-
ca (SADBA) sem pravidelně vysílá 
proškolené dobrovolníky, kteří pro-
šli ročním přípravným kurzem, aby 
místím pomáhali při práci s  dětmi 
a mládeží.

I já chci v Bulharsku strávit rok svého 
života a být oporou a pomocníkem 
dětem, které nemají to štěstí proží-
vat dětství v klidném a bezpečném 
prostředí.  Proto bych Vás chtěla po-
prosit o  podporu tohoto dobrého 
díla. Ať už vzpomínkou, modlitbou, 
nebo finanční pomocí v  kostele sv. 
Rodiny. 

Helena Janíková

Srdečně Vás zveme 17. 3. 2014 
v 17.30 hod. do knihovny na před-
nášku léčitele a autora knih o zdra-
ví Ing. Miroslava Hrabici s názvem 
O  léčení (i zrání) lidí a  předávání 
(i odebrání) životní síly. Můžete se 
dozvědět mnoho zajímavého o  du-
chovních příčinách nemocí, vytváření 
energetické i  duchovní ochrany, 
o masážích, které jsou považovány za 
zdroj nových sil. Přednáška bude obo-
hacena o praktické ukázky některých 
masážních postupů. Vstupné 50 Kč. 
Pokud máte zájem, můžete si u  nás 
zapůjčit knihy pana Hrabici s názvem 
Co nám tělo říká aneb Po stopách 
nemocí a Dar zdraví.

Pro děti ze základní školy jsme připra-
vili setkání se spisovatelem dětských 
knih Janem Svitákem a také za námi 
přišly na besedu o Karlu Jaromíru Er-
benovi. Autora balad a pohádek jsme 
dětem přiblížili formou scének. Po-
hádky Tři přadleny, Otesánek a balada 
Polednice měly u dětí velký úspěch.

Těšíme se na Vaši návštěvu, a pokud 
máte chuť, přijďte si vypůjčit některou 
z knižních novinek. Čtenářské oblibě 
se velmi těší temná detektivka od Gil-
lian Flynnové Temné kouty nebo po-
chmurný příběh Zapomenuté dítě od 
Charlotty Linkové. Milovníci spiknutí 
si přijdou na své s Knihou z Askalonu 

od Michaela Peinkhofera. Můžete si 
také vybrat z novinek z druhé světo-
vé války a přibylo nám i několik knih 
s příběhem plným lásky.

Pokud se chcete sami podívat na naše 
nové knihy, stačí si najet na webové 
stránky www.knihovna-luhacovice.cz, 
katalog a v katalogu si vpravo nahoře 
kliknout na políčko Novinky. Knihy si 
můžete i  sami zarezervovat. Rezer-
vovaná kniha na Vás počká 10 dní. 
Pokud nám dáte svůj e-mail, po vrá-
cení výpůjčky předchozím čtenářem 
se ihned dozvíte, že kniha na Vás čeká.

 Milana Mikulcová

V době jarních prázdnin (od 
úterý do čtvrtka dopoledne) 
zveme děti s  doprovodem do 
muzea na vyšívací dílny. Přijďte 
si k  nám vyšít kuchyňskou ná-
stěnku podle babiček. Naučíte 
se základní stehy a  dostanete 
materiál. Cena 20 Kč děti, 40 Kč 
dospělí. 

Ve čtvrtek 20. března 2014 v 17.00 
hodin vás zveme na program

Kafíčko a vše co je sladkého

Vyprávění o  kávě, její přípra-
vě a  náhražkách, ale i  o kávo-
vých společnostech českých 
vlastenek. Ochutnávka v  ceně. 
Vstupné 20 Kč.
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Stalo se 
před léty
Začátkem 14. století (1314) způsobi-
ly Luhačovicku mnoho útrap a škod 
výboje Matúša Čáka Trenčianského, 
jenž chtěl násilně připojit ke své dr-
žavě území až k řece Moravě.

1754 byla zámecká kaple svatého 
Josefa prohlášena za veřejnou.  

1784 byla z  Pozlovic oddělena far-
nost a  fara v  Luhačovicích, kaple 
svatého Josefa byla rozšířena a pře-
vzala funkci farního kostela.

V  roce 1854 se narodil hrabě Jan 
Serényi (1776−1854), který řídil 
osudy luhačovického panství 43  let 
(1811−1854),  a  s jeho jménem je 
spjat nebývalý rozvoj lázní i exportu 
minerálních  vod.

V  roce 1854 se narodil hudební 
skladatel Leoš Janáček, který 
v  Luhačovicích velmi často a  rád 
pobýval. Byly mu místem inspirace 
i  odpočinku. Na jeho památku se 
zde koná Festival Janáček a Luha-
čovice. 

Nedostatek místa pro shromáždění 
lázeňských hostů, vedl v roce 1904 ke 
vzniku čítárny. Sloužila pro přednáš-
ky a dokonce i pro divadelní předsta-
vení. Byla přestavěna z  kravína, kde 
byly původně ustájeny dojnice.

V  roce 1914 bylo v  Luhačovicích  
14 povozníků. Cesta kočárem z  ná-
draží na Lázeňské náměstí stála 
2,50 K a zavazadlo 60 h.

V  roce 1914 se narodil JUDr. Jan 
Haluza (†2011), právník, který byl 
několikrát pro své životní postoje 
a názory vězněn, mučen a pronásle-
dován a přes všechna úskalí a nepo-
chopení si uchoval až do posledních 
dní nezdolný optimismus a pevnou 
víru. Jeho zásluhy o  rozvoj demo-
kracie, humanity a lidská práva oce-
nil prezident Václav Klaus Řádem 
Tomáše Garrigua Masaryka. 

29. 12. 1914 zemřel František Brzo-
bohatý, syn řídícího učitele se naro-
dil v domě, kde nyní sídlí SOŠ (dříve 
obecná škola). Byl jedním z prvních 
českých stenografů. V  roce 1863 
vydává společně s  Eduardem 

Novotným a  Františkem Tauerem 
první učebnici těsnopisu u  nás, 
podle níž se vyučovalo až do roku 
1922. Byl prvním luhačovickým 
sokolem a založil sokolské jedno-
ty v  Uherském Hradišti a  Lipníku 
nad Bečvou. 

V roce 1914 byl slibný rozvoj Luha-
čovic přerušen vyhlášením první 
světové války. Do 1. září nastoupilo 
272 mužů vojenskou službu, téměř 
z každé rodiny byl někdo odveden.

V  roce 1934 došlo k  havárii nové 
hasičské stříkačky při zkušební jízdě 
u Bílého kříže. Karel Živnéř zahynul 
a  dva jeho spolujezdci, Josef Vítek 
a Jan Malaník, utrpěli těžká zranění.

Dne 26. března 1924 zemřel bývalý 
starosta obce Emanuel Vepřek, který 
se zasloužil o rozvoj lázní, podporo-
vatel všeobecné živnostenské školy. 
Za jeho působení byl postaven 
vodovod, zřízena měšťanská škola, 
založena obecní spořitelna, zřízen 
chodník od nádraží do lázní.

V  srpnu 1924 byl slavnostně odha-
len pomník MUDr. Františku Veselé-
mu. Sochu v životní velikosti vytesal 
sochař František Uprka. Cena sochy 
byla 40 000 K, které byly získány 
sbírkami.

Ve dnech 26. a 27. června 1924 žily 
Luhačovice návštěvou prezidenta  
T. G. Masaryka.

Od roku 1934 má TJ Sokol vlastní pra-
por s textem Silou lva – vzletem sokola 
na jedné straně a Tělocvičná jednota 
Sokol Lázně Luhačovice na druhé.

11. října 1944 zahynul tragickou 
smrtí luhačovický rodák Josef Kuže-
la, který se aktivně zapojil do bojů 
proti fašistům. Společně se svým 
přítelem se zmocnili v  Praze na le-
tišti letadla, kterým se chtěli dostat 
k  odboji, za husté mlhy havarovali 
nad Vsetínem. Po této události 
gestapo zatklo další členy rodiny, 
kteří zahynuli v Terezíně.

8. listopadu 1944 byl zabit MUDr. Fran-
tišek Šťastný, luhačovický rodák, po kte-
rém je pojmenován jeden z pramenů.

Od roku 1994 mají Luhačovice nový 
znak a  prapor.  Městský znak tvoří 
štít, na němž je jabloň s  jablky, do-
plněná vpravo krojidlem a  vlevo 
radlicí. Prapor tvoří 3 svislé pruhy 
v poměru 1:3:1 − modrý bílý, modrý. 
Uprostřed bílého pruhu je jabloň 
z městského znaku.

V  roce 1994 byla posvěcena kaple 
svaté Anežky České v Řetechově.

11. října 2004 zemřel MUDr. Vlas-
timil Vokurka, ředitel lázní, autor 
několika publikací a  statí z  historie 
města a lázní.

V  dubnu 2004 byla v  Luhačovicích 
otevřena církevní nezisková organi-
zace Charita Svaté rodiny. 

V roce 2004 byla při městě Luhačo-
vice založena vydavatelská edice 
PRAMENY, která vznikla z  potřeby 
realizovat kvalitní informační 
a  propagační materiály, jež by 
obohatily nabídku tiskovin s  re-
gionální historickou tematikou. 
V  edici Prameny doposud vyšly 
tyto tituly: Zámek Luhačovice 
(Z. Pokluda), Jak se žilo v  luha-
čovických lázních před 100 lety 
(B. Petráková), 100 let trati Újezd 
− Luhačovice (R. Jančář a T. Lekeš 
st.), Srdečný pozdrav z  Luhačovic  
(B. Petráková, Y. Činčová), Luhačo-
vice dříve a dnes (B. a F. Petrákovi), 
Jurkovičovy Luhačovice (B. Petrá-
ková, V. Horňáková), O kouzelných 
studánkách a  zbojnických pokla-
dech (E. Eliášová), Luhačovická 
zastavení (Milan Švihálek), Janáč-
kovy Luhačovice (J. Procházková), 
Luhačovický uličník (J. Kolařík), 
Příběhy domů a  vil (B. Petráková,  
V. Horňáková), Luhačovické kuchy-
ně (B. Petráková).

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy v  každém 
čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 

odevzdat napsané v  MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat poš-
tou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z  minulého čís-
la, kterou zaslalo 7 čtenářů (2 ne-
správné odpovědi), je Studna pra-
mene Janovka.
Publikaci Luhačovická zastavení 
starodávná i  novější získává paní 
Alžběta Vrbová. 

Blahopřejeme. 
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KULTURA

Kultura Charita Svaté rodiny

Výstavy

Program SAS

Akce DDM 

Kino

Nevhodné mládeži do 12 let

Pátek 7. 3.  Los Rumberos dúo 
19.30    Alexandria, night club  
  Večer afro-kubánské  
  hudby 

Sobota 8. 3.    Dívčí saxofonový  
15.00  orchestr z Luhačovic
   Hala Vincentka

Pátek 14. 3.   Dětem / O medvědu  
16.00  Ondřejovi    
  kinosál MěDK Elektra
  Divadlo Julie Jurišto- 
  vé na motivy lidové  
  pohádky        

Pátek 14. 3.  Cimballica
19.30   Alexandria, night club

Pátek 21. 3.  Petra Fúriková band
19.30   Alexandria, night club 

Úterý 25. 3.   Jarní koncert ZUŠ         
18.00    MěDK Elektra, sál Rondo  
 
Pátek 28. 3.  Setkávání  
19.30   Alexandria, night club
  Večer šansonů 
  v podání Heleny  
  Čermákové

Sobota 29. 3.    Soutěžní přehlídka  
8.00  – 13.00 dětských zpěváčků 
  z Luhačovského  
  Zálesí  
   kinosál MěDK Elektra 

Programy v prostorách denního 
stacionáře Charity Luhačovice a  ve 
vile Strahov (Pražská  čtvrť, Holubyho 
383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč. 

Pondělí 3. 3.  Keramická dílna,  
  zvonkohra 

Středa 5. 3.  Trénink paměti 
    Strahov 

Pondělí 10. 3. Burza receptů, 
  i bez masa 
  se dá chutně vařit   

Středa 12. 3.     Turecko / 
  Z. Žajdlíková
   Strahov   

Pondělí 17. 3.  Sváteční slovo / 
  P. Jacek Bronczyk  

Středa 19. 3.    Sváteční slovo / 
  P. Jacek Bronczyk
   Strahov
 
Pondělí 24. 3. Trénink paměti 

Středa 26. 3. Válečný nalezenec  
  Eliška / L. Skládalová  
   Strahov

Denní stacionář CHSR, Hradisko 100, Strahov, 
Holubyho 383
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Do 14. 3.      Výstava / 
9.00 – 17.00 ZUŠ Luhačovice  
  výtvarný obor  
     Galerie MěDK Elektra    

16. 3. – 8. 4.     Výstava / 
 9.00 – 17.00 Anna Smrčková / 
  keramika, vosková  
  batika (prodejní  
  výstava) 
  Galerie MěDK Elektra 

Středa 12. 3.       Vejška 
16.00    Kino
  česká komedie

Čtvrtek 13. 3.     Vycházka dlouhá  
10.25  (Maleniska, 
  Provodov, Řetechov) 
   Sraz na nádraží

Čtvrtek 20. 3.      Přednáška o kávě
17.00   Muzeum

Pátek 28. 3.       Divadlo  
8.00  Uherské Hradiště
    Sraz na nádraží

Čtvrtek 3. 4.     Bezpečí našich  
15.00  domovů 
  přednáška / 
  V. Červenka, velitel MP 
   Klubovna

3. 3. – 5. 3. Jarní příměstský  
  tábor 
  Pro děti od 1. – 5.  
  třídy. Poplatek: 150 Kč  
  / osoba / den

3. 3. – 7. 3.     Jarní bazárek  
15.30–16.30  Zaměřený na dětské  
  jarní, letní oblečení  
  a sportovní pomůcky.  
  Poplatek: 
  60 Kč / osoba / 
  max. 30 ks.  

Sobota 22. 3.     Dílničky jarních  
14.00 – 17.00 dekorací
  Zámek
  Poplatek od 30 Kč 
  do 130 Kč. 

Čtvrtek 27. 3.  Na návštěvě 
17.00  u broučků
  Sraz u zámku 
 
Čtvrtek 27. 3.  Lampionový průvod 
18.00  Lampion s sebou.
  Sraz u zámku

Pátek 28. 3.     Muzikoterapie  
19.00   Přihlášky předem 
  do 26. 3. Poplatek 
  80  Kč/osoba.
  Zámek

  AKCE V KLUBU
Pondělí  X – BOX v Klubu
až pátek    Poplatek od 30 Kč 
14.00 – 16.00 do 130 Kč. 
  Zámek

  AKCE V KLUBÍKU
Středa 5. 3.  Hravý pohybově  
10.00  poznávací program
         V týdnu od 3. 3. do 7. 3.   
  bude klubovna 
  Klubíku přestěhována  
  do spodního patra.

V  měsíci březnu se také uskuteční program pro 
školní družinu a výukové programy pro ZŠ, 
dopravní výchova.
Bližší informace najdete na podrobných plaká-
tech telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz
 

Sobota 1. 3.  Dědictví aneb Kurva  
19.00  se neříká  
  Komedie ČR

 
Neděle 2. 3.         Dětem / Putování 
16.00  s dinosaury                     
  Animovaný VB 
 
Středa 5. 3.         Zachraňte pana  
19.00  Bankse                       
  Životopisný USA
 
 
Pátek 7. 3.            Babovřesky 2  
 19.00   Komedie ČR 

Sobota 8. 3.          Kandidát
19.00   Thriller ČR

Neděle 9.  3.           Ledové království       
16.00   Animovaný USA

Neděle 9.  3.            Philomena       
19.00   Drama VB
  4 nominace na Oscara, 
  3 na Zlatý globus

 
Střada 12. 3.            Vejška 
16.00  Komedie ČR

 
Sobota 15. 3.         Babovřesky 2    
19.00  Komedie ČR 
 
Neděle 16. 3.              Lego příběh   
 16.00   Animovaný USA 

Středa 19. 3.           Fair Play 
19.00   Drama ČR

 
Pátek 21. 3.             Dědictví aneb Kurva 
19.00  se neříká    
  Komedie ČR 

 
Sobota 22. 3.             Babovřesky 2     
 19.00   Komedie ČR  

Neděle 23. 3.           Dobrodružství pana  
16.00       Peabodyho 
  a Shermana 
  Animovaný USA

Středa 26. 3.               Památkáři  
19.00   Dobrodružný USA 
  

Pátek 28. 3.                 Ledové království   
16.00   Animovaný USA 
  5 vylosovaných vstupenek  
  získá věcnou cenu

Pátek 28. 3.            Yves Saint Laurent    
19.00   Drama Francie

 
Sobota 29. 3.          Kandidát
19.00   Thriller ČR

12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Sobota 12. dubna, Luhačovice 
I charleston, Taneční workshop 
s duem Petr a Hanka

Sobota 3. května 2014, Luhačovice
Slavnost ptačích budek 2014
Otevření exteriérové galerie uměleckých 
ptačích objektů a budek u jezírka Marion, 
výstava v hale Vincentky 
Kachní sezona, 
Módní přehlídka

Sobota 10. května 2014, Luhačovice, 
Lázeňské náměstí
Otevírání pramenů, Secesní fotoateliér

Pátek 30. května 2014, 
Muzeum luhačovického Zálesí
Muzejní lázeňská kavárna

Sobota 21. června 2014, 20.30 hodin, 
hala Vincentky
Průvod k pamětní desce Marie Calmy Veselé 
Slavnost k Roku české hudby

Neděle 22. června 2014, 15.00 hodin
Česká promenáda
Slavnost k Roku české hudby
Kolonádní koncert s historickou módní 
přehlídkou 
Komorní dechová harmonie Brno  
a Luhačovický okrašlovací spolek Calma

Sobota 30. srpna 2014, Luhačovice
Sluneční lázně nebo přehrada
Rozmarné loučení s létem
Picnic okrašlovacího spolku Calma

Neděle 7. září 2014, 15.00 hodin, 
Lázeňské náměstí
Kloboukový den, 
Oslava narozenin Marie Calmy Veselé

Středa 24. prosince 2014, 15.00 hodin, 
Luhačovice
Štědrá ptačí hostina
Sváteční setkání s krmením ptactva u Aloisky

www.spolekcalma.cz  
/Změna programu vyhrazena/

Hlavní akce Luhačovického
okrašlovacího spolku
Calma v roce 2014

Muzeum luhačovického Zálesí Vás srdečně zve
ve čtvrtek 20. března 2014 v 17.00 hodin na program

Vyprávění o kávě, její přípravě a náhražkách, 
ale i o kávových společnostech českých vlastenek.
Ochutnávka v ceně.

Vstupné 20 Kč

KAFÍČKO A VŠE CO JE SLADKÉHO
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KULTURA

Pozvánky

Rok české hudby na stříbrném plátně

Charita Svaté rodiny

Rok české hudby na stříbrném plátně bude další kulturní akcí v Luhačovi-
cích k projektu Rok české hudby 2014 (snímky Národního filmového archivu 
aj.), věnovanou českým autorům a třem význačným českým operám.

Diváci se mohou těšit na filmové opery Dalibor, nedoceněný přepis Sme-
tanovy opery na filmové plátno (8. 5.). Působivě inscenované operní scény 
jsou také součástí dalšího Krškova smetanovského filmu Z MÉHO ŽIVOTA. 
Světoznámá opera A. Dvořáka Rusalka, zfilmovaná v  režii Václava Kašlíka, 
vypráví příběh Rusalky, která se zamiluje do mladého prince. Film bude 
promítán pro žáky ZŠ v rámci Otevírání pramenů (9. 5.). Prodaná nevěsta 
režiséra Václava Kašlíka, který přistoupil v roce 1975 ke zfilmování této ope-
ry. V době, kdy ji začal natáčet, měl za sebou již na dvacet tradičních i ex-
perimentálních režií této nejoblíbenější české opery, které realizoval doma  
i v zahraničí. Operu uvede kino Elektra jako součást programu slavnosti Ote-
vírání pramenů (9. 5.).

Další částí projektu budou životopisné filmové projekce. Housle a  sen je 
název nejstaršího životopisného snímku o předčasně zesnulém houslovém 
virtuosovi Josefu Slavíkovi, který svou hrou ohromil samotného Paganiniho 
(208. výročí narození). Tento snímek bude součástí doprovodného progra-
mu Akademie Václava Hudečka.

Film Z  mého života zachycuje osudy Bedřicha Smetany, českého skla-
datele a zakladatele  české národní hudby, od roku 1856 až do sklonku 
jeho života (8. 5.). 

Lev s bílou hřívou je filmem o životním osudu významného skladatele Le-
oše Janáčka. Tímto snímkem si připomeneme 160. výročí narození českého  
skladatele a pedagoga. Film bude promítán pro žáky ZŠ v rámci Otevírání 
pramenů (9. 5.) a jako doprovodný program Festivalu Janáček 
a Luhačovice (15. 8.). 

Pro nejmenší žáky základní školy bude promítnut první československý mu-
zikál pro děti režisérky Věry Šimkové Plívové s hudbou Petra Skoumala (2. 5.) 
Přijela k nám pouť.

Všechny filmy, které kino uvede, jsou zapůjčeny z Národního filmového ar-
chivu. Bohužel se tomuto žánru další období umělečtí tvůrci nevěnovali. 
Avšak v únoru přichází do kin ČR přímý přenos z Metropolitní opery New 
York opery Antonína Dvořáka Rusalka. Luhačovické diváky záznam jedné 
z  nejslavnějších a  nejoblíbenějších českých oper vůbec přivítá pravděpo-
dobně až v létě. V titulní roli vystoupí americká pěvkyně Renée Flemingová, 
jež se netají svými českými kořeny. 

Antonín Dvořák – 110. výročí úmrtí (1904), skladatel, zakladatel české národ-
ní hudby. Leoš Janáček – 160. výročí narození (1854), český skladatel a peda-
gog. Josef Slavík – 208. výročí narození (1806), český houslista a skladatel. 
Bedřich Smetana – 190. výročí narození (1824) a 130. výročí úmrtí (1884), 
český skladatel, zakladatel české národní hudby. 

R. Bittová

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků Hana 

Slováková. Fotografie Jan Dostál, Hana Slováková, Adam Sekanina, autoři článků. Grafický návrh a sazba: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. 
Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 3. 3. 2014.

Tiráž

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUHAČOVICE 
na školní rok 2014/2015 

 
Koná se v úterý 25. března 2014  

v době od 13.00 do 16.30 hodin v prvním pavilonu MŠ. 
 

Rodiče si přinesou: 
Občanský průkaz 
Rodný list dítěte 

Vyplněnou žádost o přijetí 
Potvrzené vyjádření lékaře 

Tiskopisy ke stažení a kritéria pro přijetí na www.ms.luhacovice.cz 
 

Ředitelka školy poskytne informace o možnosti zapsat Vaše dítě  
do logopedické třídy. 

Zveme všechny bývalé i současné členy 
Dívčího saxofonového orchestru z Luhačovic 

na přátelské setkání, které se uskuteční v sobotu 5. 4. 2014 v 15.00 hod.
v kavárně Domino ve Společenském domě v Luhačovicích.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 16. 3. 2014 
na e-mail: divcisaxofonovyorchestr@seznam.cz

Charita Svaté Rodiny Luhačovice a Římskokatolická farnost Luhačovice 
zvou tříkrálové koledníky a jejich asistenty na plovárnu do Luhačovic

V sobotu 22. března od 9.00 do 11.00

Vstup do bazénu zdarma
Děti od 7 let bez doprovodu rodičů budou pod dohledem dobrovolníků charity.

Další informace tel.: 737 012 235, 577 132 355, 
e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Akce se uskuteční za podpory Zlínského kraje a Ministerstva vnitra.

Přednáška Ing. Miroslav Hrabica – autor knih o zdraví

O LÉČENÍ (I ZRÁNÍ) LIDÍ  
A PŘEDÁVÁNÍ (I ODEBÍRÁNÍ) ŽIVOTNÍ SÍLY 

Léčení lidí jako forma služby druhým. Vytváření duchovní i  energetické 
ochrany. Léčení kontaktní, bezkontaktní i na dálku. „Někdo mně stále bere 
energii!“ Masáž jako zdroj nových sil. Jak se na masáž připravit, jak se během 
masáže chovat a co udělat po ní z pohledu nemocného i z pohledu maséra. 

Ukázky některých masážních postupů. Pohlazení slovem. 

Pondělí  17. 3. 2014      17.30 – 19.30 hod.
Městská knihovna Luhačovice

 vstupné: 50 Kč
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INZERCE

Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Hledám pronájem bytu či místnosti 
na ulici dr. Veselého na jeden rok. 

Tel.: 605 847 095

Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz

Hledám ke koupi menší rodinný dům 
v Luhačovicích nebo v nejbližším okolí. 

Může být i k opravám, ale obyvatelný. 
Tel.: 736 146 479
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