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Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás v  úvodu 

pozdravil a  popřál mnoho štěstí 
a zdraví.

Měsíc leden je období, kdy si dá-
váme různá předsevzetí. Já jsem 
vsadil svou pomyslnou kartu na po-
zitivní myšlení. Nedávno jsem četl 
článek s  jistým českým hudebním 
skladatelem, který se v  nějakém 
rozhovoru vyjádřil, jak si užívá živo-
ta a jak je s dnešní dobou spokojen. 
Říkal jsem si, kolik nespokojených 
Čechů jeho článek pobouří. Jistě si 
mnozí řeknou, ten je bohatý, tomu 
se to mluví o štěstí a blahobytu. Po-
kračoval jsem tedy ve čtení a  brzy 

jsem pochopil smysl jeho vyjádře-
ní. Skladatel vysvětlil svoje pocity 
silnými argumenty. „Naše genera-
ce nezažila válku, miliony lidí z růz-
ných koutů světa trpí hladem a bo-
jují o přežití.“ Vzpomněl jsem si na 
jednoho obdivovatele Luhačovic 
z  Ukrajiny, který se vyjádřil velmi 
podobně. Dovolte mi citovat jeho 
slova. „Vy Češi jste často negativ-
ně naladěni, přitom si žijete v  bla-
hobytu. Vy jste ti bohatí, my jsme ti 
chudí a v afrických zemích lidé umí-
rají hladem.“ S rostoucím věkem mi 
dochází, jaké mě potkalo štěstí, 
že mohu žít právě v  Luhačovicích. 

Mnohem častěji se připojím k  ná-
vštěvníkům našeho krásného lá-
zeňského města a  kochám se krá-
sou, kterou jsem v minulosti nějak 
přehlížel. V  některých regionech 
bojují s  vysokou nezaměstnanos-
tí a  občany různých menšin, kteří 
se neumí či nechtějí zařadit do naší 
společnosti. Tyto problémy jsou 
pro nás neznámé. Nezaměstnanost 
v Luhačovicích činí 5,5 %, což je vel-
mi dobré ve srovnání s regiony, kde 
je nezaměstnanost více než třiceti-
procentní.

Užívejme si proto každý den!
Radomil Kop, místostarosta

Stalo se před lety | Rozhovor s Jiřím Čechem | Rodina Jelínkova v Luhačovicích | Koncert skupiny Olympic
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Podívejte se 
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Rekonstrukce Jurkovičo-
vy aleje je dokončena

Byla dokončena rekonstrukce Jur-
kovičovy aleje, která začíná u Sluneč-
ních lázní a pokračuje podél Luhačo-
vického potoka směrem k přehradě. 
Práce ukončené v prosinci probíhaly 
nejen na luhačovickém katastru, část 
blíže k přehradě rekonstruovaly i Po-
zlovice, také s přispěním evropských 
dotačních prostředků.

Tříkrálová sbírka 2015
Přes 200 koledníků spolu s dospě-

lými vedoucím se zapojilo do Tříkrá-
lové sbírky 2015. Díky jejich snaze 
a štědrosti občanů Luhačovic a okol-
ních obcí bylo v  našem regionu vy-
koledováno 331 610 Kč. 

Rozhovor s první luhačo-
vickou starostkou

Rozhovor s Marií Semelovou, kte-
rou zastupitelé zvolili za starostku  
6. listopadu 2014. Nejen o nové funk-
ci, ale i o dobrém jídle a Luhačovicích 
jejího dětství. Samozřejmě jsme se 
ale bavili především o politice. 



Do lázní všemi cestami! 

K  tomu, aby lidé využili nejrůz-
nějších způsobů dopravy a  vydali se 
v roce 2015 do lázní, zvou návštěvní-
ky Luhačovice. Turisty i lázeňské hosty 
na to bude v řadě tiskových materiálů 
určených návštěvníkům upozorňovat 
logo Všemi cestami do lázní. 

„Připomínáme si letos dvě důležitá 
výročí, která jsou spojena jednak s Lu-
hačovicemi, ale také s dopravou. Před 

sto lety byly oficiálně Luhačovice vy-
hlášeny lázeňským místem a  také si 
připomeneme 110. výročí příjezdu 
prvního vlaku do Luhačovic,“ pozna-
menala starostka Marie Semelová.

Pozornost návštěvníků má být ale 
směřována i k ostatním druhům do-
pravy. „Jde o to, upozornit například 
na příjemné cyklostezky pro nená-
ročné cyklisty i  technicky náročnější 
tratě v Luhačovicích a okolí. Pro pěší 
turisty jsou nachystány příjemné pro-
cházky nově upraveným lázeňským 
areálem a  na novou sezonu je čeká 
překvapení v  podobě zrekonstruo-
vané ulice Dr. Veselého, která je hlav-
ní spojnicí centra města s lázeňským 
areálem,“ doplnila starostka. Všech-
ny příchozí v lázeňském městě i oko-
lí také čekají zážitky v podobě kultur-
ních, společenských a  sportovních 

akcí. „Luhačovice jsou atraktiv-
ní po celý rok, přehrada s  aquapar-
kem Duha, městská plovárna, lázeň-
ský areál s prameny a Jurkovičovými 
stavbami, moderní wellness centra, 
restaurace, kavárny, v  zimě uprave-
né běžecké stopy, lyžařský vlek či klu-
ziště. Stačí si vybrat podle svého zá-
jmu a vyrazit všemi cestami za zážitky 
do Luhačovic, kde se stále něco děje,“ 
podotkla starostka. 

Sto desáté výročí místní dráhy si 
lidé mohou připomenout také v  lu-
hačovickém infocentru, kde lze za-
koupit menší publikaci věnovanou 
právě železnici vedoucí do Luhačo-
vic, která vyšla ke stému výročí trati. 
Až do počátku dvacátého století byly 
Luhačovice obtížně dostupným mís-
tem a  například cesta z  Prahy trvala 
běžně i čtyřiadvacet hodin. Do roku 

1888, kdy byla dostavěna Vlárská drá-
ha, šlo vlakem dojet pouze do Staré-
ho Města a zbývajících 35 km urazit 
pomocí selských povozů. Po otevření 
dráhy už bylo možno přijet do Újezda, 
(dnešní Újezdec u  Luhačovic – sou-
část Uherského Brodu), což bylo ale 
stále cca 12 km. Potřeba lepších mož-
ností dopravy do lázní byla dořešena 
otevřením trati mezi Újezdem a Luha-
čovicemi až v  roce 1905. První loko-
motiva přijela do Luhačovic 12. října 
onoho roku a zřízení trati významně 
napomohlo Luhačovicím k  celkové-
mu rozvoji. 

V infocentru jsou k mání také růz-
né další turistům a hostům určené le-
táky i publikace, ve kterých samozřej-
mě nechybí ani informace o  historii 
a vývoji lázeňství v Luhačovicích.

Nikola Synek

Rekonstrukce Jurkovičovy aleje je dokončena
Začátkem září 2014 odstartova-

la rekonstrukce Jurkovičovy ale-
je, která začíná u Slunečních lázní 
a pokračuje podél Luhačovického 
potoka směrem k  přehradě. Prá-
ce ukončené v  prosinci probíhaly 
nejen na luhačovickém katastru, 
část blíže k  přehradě rekonstruo-
valy i  Pozlovice, také s  přispěním 
evropských dotačních prostředků.

Projekt Rekonstrukce Jurkovičo-
vy aleje Luhačovice je spolufinan-
cován z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, v rámci  Regionálního ope-
račního programu Střední Morava 
(podoblast podpory 3.1.1 Integro-
vaný rozvoj cestovního ruchu).

Celkové náklady stavby jsou 7,8 
mil. Kč, maximální výše dotace z Re-
gionálního operačního progra-
mu Střední Morava je stanovena na  
85 % uznatelných nákladů.

Stezka pro chodce a  cyklisty, za-
čínající u  Slunečních lázní, předsta-
vuje nejkratší spojnici lázeňského 
areálu a přehrady. Původní technic-
ký stav komunikace a  lávky byl ne-
vyhovující, proto byla uskutečněna 
celková rekonstrukce a také rozšíře-
ní stezky, které umožní pohodlnější 
a bezpečnější využívání pro cyklisty 
i  chodce a minimalizuje dřívější ko-
lizní situace.

Stezka byla rekonstruována v dél-
ce téměř 600 m, rozšířena na 4 m 
  a  dostala nový cementobetonový 
kryt (oproti asfaltu např. méně po-
hlcuje světlo, v  letních slunečních 
dnech nevykazuje tak vysoké teplo-
ty, má dobré protismykové vlastnos-
ti, delší životnost atd.).

Součástí projektu je také nová 
dřevěná lávka, která oproti původ-
nímu mostku lépe splňuje požadav-
ky na bezbariérovost při překonává-
ní rozdílných výškových úrovní obou 

břehů. Rekonstrukcí dále prošlo ve-
řejné osvětlení, propustek, opěrné 
zdi, zábradlí a  odpočinková místa 
s lavičkami.

Městys Pozlovice rekonstruoval ve 
stejném termínu úsek Jurkovičovy 
aleje od přehrady po areál Golf (Lu-
hapark). Šlo především o rekonstruk-
ci a  rozšíření komunikace, úpravu 

zastávky, tržiště a  pořízení nového 
mobiliáře. Projekt je také spolufi-
nancován z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava.

Magdalena Blahová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Tříkrálová koleda se nesla Luhačovicemi a okolními obcemi v sobotu 10. 1. 2015

Za pošmourného sobotního do-
poledne vyrazilo na Luhačovicku 53 
skupinek koledníků, což je přes 200 
koledníků spolu s dospělými vedou-
cím, aby se zapojili do Tříkrálové sbír-
ky 2015. Chodili s  kasičkou a  písní 
na rtu ode dveří ke dveřím, nad ni-
miž nechávali nápis K + M + B, který 

žehná jejich domu. Díky jejich snaze 
a  štědrosti občanů Luhačovic a  okol-
ních obcí bylo v   našem regionu vy-
koledováno 331 610 Kč. (Luhačovice  
109 275 Kč, Kladná Žilín 11 566 Kč, Po-
lichno 7 012 Kč, Řetechov 9 330 Kč, Lud-
kovice 23 066 Kč, Biskupice 24 355 Kč, 
Pozlovice 51 449 Kč, Podhradí 15 010 Kč, 

Dolní Lhota 25 800 Kč, Horní Lhota  
23 492 Kč, Sehradice 31 255 Kč.)

Velmi děkujeme všem za vlídné při-
jetí koledníků a těm, kteří si pro děti při-
pravili nějakou sladkost a  teplý čaj na 
zahřátí. Každoročně část výtěžku pu-
tuje na přímou pomoc rodinám s dět-
mi v našem regionu. Další část chceme 

v  letošním roce věnovat na sociál-
ní služby, které Charita Luhačovice 
v tomto regionu poskytuje, a dále na 
humanitární zahraniční rozvojovou 
pomoc. 

Velmi děkujeme pracovníkům 
Městského úřadu Luhačovice, městy-
se Pozlovice a  všem pracovníkům 
obecních úřadů, kteří nám pečetí po-
kladničky a počítají celkový výtěžek. 
Děkujeme všem vedoucím skupinek, 
kteří se ochotně zapojili, a  také ma-
lým tříkrálovým koledníkům. Bez je-
jich ochoty zapojit se, by tak velkou 
akci nebylo možné uskutečnit.

Děkujeme všem za příspěvky do 
této celorepublikové sbírky, věříme, 
že i  Vám přinesli naši tříkráloví ko-
ledníci radostnou zprávu o příchodu 
Boží lásky na svět skrze dítě narozené 
v betlémských jeslích. Příspěvky bu-
dou sloužit prostřednictvím Charity 
na pomoc lidem v nouzi. 

Anna Martincová



Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovi-
ce konané 7. 1. 2015
RML schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou na pronájem části po-
zemku parc. č. 2440/32 o  výměře 
cca 400 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 
1 Kč/m²/rok za účelem uskladnění 
palivového dříví (Jedná se o poze-
mek nad lokalitou Branka.);

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 924/1 o  vý-
měře cca 50 m2 k. ú. Polichno (Jed-
ná se o pozemky v místní části Po-
lichno u domu č. p. 52.).

RML neschválila:
• uzavření nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou na pronájem části po-
zemku parc. č. 576/4 k. ú. Luhačo-
vice o  výměře do 62 m2 s  firmou 
KKS reality, spol. s r. o., Příluky 386, 
Zlín, za účelem parkování osobních 

vozidel (Jedná se o  pozemek, na 
kterém je umístěno odstavné par-
kování v ulici Solné.).

RML jmenovala:
• předsedou stavební komise Ing. 

Martina Pláška.

Harmonogram schůzí Rady 
a Zastupitelstva města 
Luhačovice na rok 2015

Schůze rady města 2015:
4. 2., 18. 2., 4. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 
6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 29. 7., 
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 

11. 11., 25. 11., 9. 12., 16.12.

Zasedání zastupitelstva 
města 2015:

29. 1., 19. 3., 11. 6., 3. 9., 5. 11., 10. 12.
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Místní poplatky zůstávají pro rok 2015 
stejné

Místní poplatky se pro rok 2015 
v  Luhačovicích oproti předchozí-
mu roku nezměnily. Lidé tak zapla-
tí stejně například za psy, které cho-
vají, více se nebude odvádět ani 
za lázeňský či rekreační pobyt a na 
stejné peníze jako vloni obyvatele 
přijde také svoz a  likvidace komu-
nálního odpadu. O  tom, že se po-
platky nemění, rozhodli zastupite-
lé města už na svém prosincovém 
zasedání ještě v roce 2014. Stalo se 
tak schválením příslušné obecně zá-
vazné vyhlášky. Ta upravuje přede-
šlý dokument týkající se této pro-
blematiky, ale sazby poplatků nijak 
nemění. Obě vyhlášky (č. 2/2014 
a předešlá č. 2/2013) lze dohledat na 
internetových stránkách radnice na 
adrese www.mesto.luhacovice.cz. 

 „Sazba pro obyvatele asi nej-
podstatnějšího poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů zůstává stejně jako v  minulém 
roce 650 Kč a poplatek je splatný do  
30. dubna. Je-li výše poplatku vět-
ší jak 1500 Kč za kalendářní rok 
a  domácnost, je poplatek splatný 
ve dvou stejných splátkách, v  ter-
mínech do 30. 4. a  do 30. 9. 2015,“ 
poznamenala vedoucí finančního 
odboru luhačovické radnice Alena 
Ehrenbergerová. Místní poplatky 
lze zaplatit bezhotovostním převo-
dem na bankovní účet města, který 

má č. 1409197309/0800, kdy kon-
stantní symbol je 0308. Variabil-
ní symbol je číslo poplatníka z evi-
dence MěÚ, které se oproti loňsku 
u občanů, kteří poplatek platili, ne-
měnilo. Uhradit platbu se dá také 
v hotovosti v pokladně, nacházející 
se v přízemí Městského úřadu Luha-
čovice, nám. 28. října 543, kde fun-
guje i platební terminál pro karty.

A jak to bylo s poplatky za uply-
nulý rok? „Nejvíce se v roce 2014 vy-
bralo jako obvykle na poplatcích za 
lázeňský a rekreační pobyt, což bylo 
přibližně 4 850 000 korun. Poplatky 
za odpad přinesly městu 2 912 000 
korun a majitelé psů uhradili 145 000 
korun,“ poznamenala Ehrenberge-
rová.

Ne všichni však zaplatili včas. 
„Tento problém se týká víceméně 
pouze poplatků za svoz komunální-
ho odpadu. Za rok 2014 evidujeme 
53 dlužníků, od kterých bude nutné 
úhradu vymáhat. Vzhledem k  po-
čtu obyvatel Luhačovic dosud tedy 
nezaplatilo přibližně jedno procen-
to poplatníků,“ doplnila pracovnice 
městského úřadu Eva Majzlíková, 
která má za finanční odbor tyto po-
platky na starost. Lze se na ni v tom-
to ohledu obrátit také s případným 
dotazem, buď telefonicky na čís-
lo 577 197 436, nebo e-mailem na: 
majzlikova@mesto.luhacovice.cz.  

Nikola Synek 

Stalo se před lety
Připravili jsme pro vás výběr některých událostí, jejichž výročí v le-

tošním roce oslavíme.

V roce 1865 se narodil Zikmund Janke (*24. 2. 1865, †22. 12. 1918), 
lázeňský lékař, který  založil a vydával první český lázeňský časopis Lu-
hačovské listy lázeňské. Mimo svoji literární činnost byl vynikajícím zpě-
vákem, hudebníkem, kritikem a divadelníkem. Výrazně se zasloužil o po-
stavení lázeňského divadla. K  Luhačovicím se vztahuje jeho divadelní 
hra Amandka a  Aloiska (1909), kterou věnoval všem ctitelům a  přáte-
lům Luhačovic. 

Otevření Vlárské dráhy
V roce 1885 došlo k zahájení provozu na Vlárské trati, čímž došlo k výraz-

nému zlepšení dopravní dostupnosti zdejších lázní.
Vily Růžová a Lipová
V roce 1885 byla postavena vila Růžová a Slanovodský mlýn byl přesta-

věn na vilu Lipovou.
Rekordní počet návštěvníků
V roce 1895 zaznamenaly zdejší lázně rekordní počet návštěvníků ve své 

dosavadní historii, téměř 1700. 
Vybudování železniční přípojky z Újezdce do Luhačovic
V říjnu 1905 přijel do Luhačovic první vlak. Zároveň se začala vozit vlakem 

i minerální voda. Na nádraží byl postaven sklad a láhve Vincentky se naklá-
daly přímo do vagonů.

Prohlášení Luhačovic lázeňským místem
I přes to, že luhačovické minerální prameny byly známy už několik staletí, 

oficiálně prohlášeny lázeňským místem byly až 21. 5. 1915.
Dokončení výstavby léčebny Arco (dnes Morava)
V roce 1925 byla dokončena rozsáhlá zotavovna Arco s ubytováním, stra-

vováním a se společenskými místnostmi. 
Odhalení sochy MUDr. Františku Veselému
Před inhalatoriem byla v roce 1925 umístěna socha Františka Veselého od 

sochaře Františka Uprky, která byla později přesunuta na kolonádu. 
Vyznačení turistických značek
V roce 1925 Odbor klubu československých turistů za vedení řídícího uči-

tele Jakuba Balhara barevně vyznačil 120 km cest v okolí. 
Otevření Společenského domu
Otevření Společenského domu 2. června 1935 se stalo událostí celostát-

ního významu. Touto událostí byla zahájena přestavba lázeňského středu. 
Úprava Lázeňského náměstí (vyrovnání přemostění Olšavy a vyloučení au-
tomobilové dopravy z lázeňského středu).

Větrná smršť v Polichně
V  pátek 6. září 1935 se prohnala Polichnem větrná smršť, která zničila 

nebo poškodila čtvrtinu domů a stovky stromů.
Osvobození Luhačovic
2. května 1945 byly osvobozeny Luhačovice a již 15. 6. byla zahájena prv-

ní poválečná sezona v lázních.
Otevření sanatoria Miramare
24. 11. 1995 bylo slavnostně otevřeno sanatorium Miramare.

Aktuální informace o průběhu rekon-
strukce ulice Dr. Veselého – k 31. 1. 2015

Závěr roku 2014 na stavbě v  ul. 
Dr. Veselého byl ovlivněn přede-
vším počasím a  vánočními svátky. 
To především v první polovině pro-
since umožnilo pokračování prací 
na zpevnění svahu za opěrnou zdí 
v lokalitě druhé etapy od vily Slavia 
po budovu pošty a  také zahájení 
prací na přeložce dešťové kanaliza-
ce a vodovodu. Komplikace nastaly 
se starými kabely O2.

Stavební činnost byla na přelo-
mu roku přerušena, nastaly teploty 
pod nebo kolem bodu mrazu a sně-
žení. Postupné obnovení prací za-
čalo 12. ledna. Pokračuje se s prace-
mi na přeložce dešťové kanalizace 
a vodovodu, přepojení kabelů O2.

Pokud budou povětrnostní pod-
mínky příznivé, budou následovat 

práce na dokončení zpevnění svahu 
a na přeložkách všech inženýrských 
sítí. Podle vývoje počasí by pokra-
čovala firma s pokládkou dlažeb.

Omlouváme se místním obyva-
telům, návštěvníkům i  provozova-
telům služeb v ulici Dr. Veselého za 
probíhající komplikace spojené se 
stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, 
vedoucí odboru správy majetku

Projekt je spolufinancován z  pro-
středků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, v  rámci 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava (podoblast podpo-
ry 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovní-
ho ruchu).

• BŘEZEN - náušnice • KVĚTEN -  kolo
• ČERVENEC -  peněženka • SRPEN - mobil• ŘÍJEN - klíče 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 2014
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Změna legislativy platná od začátku 
roku je příjemná pro provozovatele  
lázní i pacienty

Lázeňský pobyt hrazený zdra-
votními pojišťovnami u řady zdra-
votních komplikací o  týden delší 
než dosud, nebo třeba lepší mož-
nost opakovaných léčebných po-
bytů. To jsou hlavní změny, které 
přináší koncem roku schválená no-
vela zákona o  veřejném zdravot-
ním pojištění. „Jsem rád, že čeští 
pacienti budou moci opět jezdit 
do lázní na dobu skutečně potřeb-
nou k tomu, aby jejich organismus 
plně reagoval na takovou léčbu. 
Důležitá je také možnost lázně 
nemocnému prodloužit a  pobyt 
opakovat podle jeho aktuálního 
zdravotního stavu,“ uvedl k záko-
nu před časem ministr zdravotnic-
tví Svatopluk Němeček.

Původní ministerskou vyhláš-
ku z roku 2012, která zkrátila délku 
pobytu v lázních a snížila výši pří-
spěvků, zrušil Ústavní soud v dub-
nu letošního roku. Ve svém nále-
zu konstatoval, že nárok na pobyt 
pacienta v  lázních, typicky dél-
ka léčebného pobytu, možnosti 
jeho prodloužení nebo následné-
ho opakování, musí vyplývat pří-
mo ze zákona. Ministerská lázeň-
ská vyhláška pak může regulovat 
pouze odborná medicínská krité-
ria a další podrobnosti, týkající se 
uplatňování nároku na lázeňskou 
péči. V novele zákona Ministerstvo 
zdravotnictví, které legislativ-
ní změny připravilo, nepřidalo do 
seznamu žádnou novou indikaci, 
v několika konkrétních případech 
však došlo ke zmírnění podmínek 
a zpřesnění některých ustanovení 
tak, aby nebylo pochyb o nárocích 
pacienta. Změny jsou vítané nejen 
pro pacienty, ale také pro posky-
tovatele lázeňské péče. 

„Začal platit upravený indikační 
seznam, který je v zákoně. Dosud 
byl vydáván ve formě vyhlášky. 
Teď je to dokument, který kom-
pletně musel projít celým legisla-
tivním procesem. Znamená to pro 
lázeňství mnohem větší stabili-
zaci do budoucnosti, protože ten 

indikační seznam by v  případě 
změny musel projít opět přes sně-
movnu, senát i  prezidenta,“ po-
znamenal výkonný ředitel akciové 
společnosti Lázně Luhačovice Jiří 
Dědek. Změny, které zákon při-
nesl, si pochvaluje. „Jsou skuteč-
ně pozitivní pro lázeňství obecně 
i  pro Lázně Luhačovice. Oceňuje-
me jak prodloužení léčebných po-
bytů u  některých diagnóz na 28 
dnů, tak lepší možnost opakova-
ných pobytů, což znamená lepší 
dostupnost lázeňské péče,“ zhod-
notil Dědek. Popsal také i konkrét-
ní potíže, které způsobovala paci-
entům předchozí platná úprava. 
„Od roku 2012 byl problém s  tím, 
že pojišťovnou hrazený lázeňský 
pobyt bylo možné opakovat nej-
dříve po dvanácti měsících. To se 
dotklo například chronických aler-
giků, kdy pacient jel v  dubnu do 
lázní před pylovou sezonou, další 
rok už mu pobyt ale vycházel nej-
dříve na květen a o rok později nej-
dříve na červen, což už jsou měsíce 
v pylové sezoně. Některé takovéto 
překážky týkající se lhůt byly záko-
nem odstraněny,“ podotkl Dědek. 
Kompletním výsledkem změn by 
měl být dopad na počet pacien-
tů, kteří dosáhnou na lázeňskou 
péči a  hovoří se o  tom, že by no-
vela do lázeňství měla přinést zpět 
až půl miliardy korun, o  které od 
roku 2012 díky tehdejším změnám 
přišlo. Kolik finančních prostřed-
ků budou vítané změny znamenat 
pro Lázně Luhačovice, ale zatím 
ředitel Dědek konkrétně odha-
dovat nechce, přestože své plány 
společnost samozřejmě má. Uve-
dl ale, jaký nárůst pacientů odha-
dují u pojišťovnami hrazených po-
bytů. „Počítáme s nárůstem o 15 až 
20 procent, celkový dopad na fir-
mu bude samozřejmě ale menší, 
protože to je jen část zákazníků,“ 
nastínil Dědek s tím, že konkrétní 
čísla ukáže až čas.

Nikola Synek

Saxofony na REGIONTOURu
Stalo se tradicí, že náš Dívčí sa-

xofonový orchestr opět vystoupil 
u příležitosti zahájení REGIONTOU-
Ru na brněnském výstavišti.

Čtvrtek 15. ledna byl vyhrazen 
odborníkům, pro veřejnost se vele-
trh opět otevřel o den později. Le-
tošní veletrh přivítal rekordní po-
čet firem.

Velmi milé bylo naše setkání se 
zástupci Zlínského kraje, města Lu-
hačovic, městyse Pozlovic a zástup-
ci vystavujících firem našeho města.

Do konce školního roku nás če-
kají koncerty v  Trenčianských Tep-
licích, Piešťanech a v Luhačovicích.

Vladimír Schlimbach

Luhačovice se prezentovaly na veletrhu 
Regiontour

Na veletrhu Regiontour, který se 
konal v Brně od 15. do 18. ledna, se 
představily již tradičně také Luha-
čovice. Prezentace města jako tu-
ristické destinace probíhala v  rám-
ci společného propagačního místa 
Zlínského kraje. Luhačovice nabíd-
ly návštěvníkům řadu informací 
o  dění a  turistických možnostech 
ve městě, ale také například boha-
tou tombolu. 

„U našeho kontaktního místa se 
za dobu trvání veletrhu zastavilo 
množství návštěvníků, které zauja-
la atraktivní nabídka pobytů a mož-
ností vyžití v lázeňském městě. Zá-
jemci o  Luhačovice se dali počítat 
určitě spíše na tisíce než na stov-
ky,“ popsala Barbora Švehlíková, 
pracovnice luhačovického Turistic-
kého a  informačního centra, kte-
rá s příchozími komunikovala. Lidé 
si mohli odnést také řadu propa-
gačních materiálů o  Luhačovicích. 
„Rozdalo se přibližně 400 kusů roč-
ních kulturních kalendářů a zhruba 
tři stovky zbrusu nových katalogů 
ubytování. Lidé měli samozřejmě 
k dispozici také propagační materi-
ály, které dodaly Lázně Luhačovice 
a také řada dalších společností, ze-
jména provozovatelů nejrůznějších 
hotelů a  dalších ubytovacích zaří-
zení. V  nabídce nechyběly ale ani 
mapy města nebo cykloturistické 
mapy,“ přiblížila Švehlíková. Řadě 
návštěvníků udělala radost i  tom-
bola pořádaná luhačovickým za-
stoupením. „Příchozí dostali lístek 
do tomboly. Když ho rozbalili, buď 
zjistili, že získali některou z  řady 
hodnotných cen, nebo si alespoň 
na lístku mohli přečíst nějakou za-
jímavou informaci o  našem lázeň-
ském městě,“ dodala Švehlíková. 
Zájem o  tombolu byl veliký. „Daly 

se totiž vyhrát opravdu velice atrak-
tivní ceny, například wellness den 
v hotelu Alexandria nebo víkendo-
vé pobyty v penzionu Oáza. Nechy-
běly ale ani menší výhry, jako třeba 
láhev oblíbené Vincentky,“ doplnila 
Švehlíková. Ceny věnovali sponzo-
ři. „Děkujeme všem, kdo do tombo-
ly přispěli. Byly to společnosti Láz-
ně Luhačovice, a. s., Penzion Oáza 
Luhačovice, Městská plovárna Lu-
hačovice, TK Janáček, s. r. o., Hotel 
Vila Viola Luhačovice, Vincentka,  
a. s., Clip Luhačovice – výrobce lá-
zeňských oplatků a město Luhačo-
vice,“ dodala Švehlíková.

Lázeňské město zaujalo nejen ši-
rokou veřejnost, ale i  odborníky. 
Luhačovice totiž nezůstaly bez po-
všimnutí ani při vyhlášení výsledků 
Velké ceny cestovního ruchu, která 
každoročně veletrh provází. Lázně 
Luhačovice, a. s., ovládly kategorii 
Nejlepší lázeňský a wellness balíček, 
když první místo získaly za lázeňský 
a wellness balíček Rehabilitace pá-
teře a  druhé místo za produkt Vá-
noce v Alexandrii. Také další oceně-
ní se týkala Luhačovic. V  kategorii 
Nejlepší jednotná kampaň získala 
druhé místo kampaň Resort Luha-
čovice – místa zážitků, kterou rea-
lizovalo Luhačovské Zálesí, o. p. s. 
V  uvedené kategorii zvítězil Zlín-
ský kraj a jeho Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy za marke-
tingovou kampaň Východní Mora-
va má jiskru. Není pochyb o tom, že 
v rámci turistického ruchu východní 
Moravy hrají právě Luhačovice vel-
mi důležitou úlohu. Na hlavním po-
diu při zahájení veletrhu vystoupil 
Dívčí saxofonový orchestr pod ve-
dením Vladimíra Schlimbacha. 

Nikola Synek
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Lázně Luhačovice potřetí za sebou zvítězily na Velké ceně cestovního ruchu
Lázně Luhačovice, a. s., již potřetí za 

sebou uspěly v soutěži Velká cena ces-
tovního ruchu 2014/2015, když získa-
ly první dvě místa v kategorii nejlep-
ší lázeňský a wellness balíček. Soutěž 
je vyhlašována vydavatelstvím C. O. T. 
media a Veletrhy Brno v rámci veletr-
hů GO a Regiontour. Cenu za vítězný 
produkt s názvem „Rehabilitace páte-
ře“ převzal na slavnostním vyhlášení 
ve čtvrtek 15. 1. 2015 v Brně výkonný 
ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Dě-
dek, MBA.  Druhou cenu získal produkt 
„Vánoce v Alexandrii“ a převzala ji ob-
chodní manažerka hotelu Alexandria 
Irena Šmoková.

,,Specializovaný intenzivní léčeb-
ně regenerační program Rehabilitace 
páteře v lázeňském hotelu Palace**** 
napomáhá v  léčbě pohybových ob-
tíží díky optimálnímu poměru mezi 
lázeňskými léčebnými procedura-
mi a  aktivní terapií,“ sdělil J. Dědek 
a upřesnil, ,,je to produkt s kombina-
cí procedur, které byly speciálně se-
staveny lázeňskými lékaři a fyziotera-
peuty, doplněný o lékařské vyšetření. 
Pobyt je určen klientům, kteří mají 
objektivní potíže s pohybovým apa-
rátem, ale i těm, pro které bude po-
byt prevencí onemocnění páteře, zad 
a kloubů. Osloví i ty klienty, kteří ne-
mají nárok na lázeňskou léčbu hraze-
nou prostřednictvím zdravotních po-
jišťoven, ale i ty, kteří nemají možnost 
čerpat delší dovolenou. Konkurenční 
výhodou je i garance využití přírodní-
ho léčivého zdroje k léčebně rehabi-
litačním účelům. Produkt je nabízen 
celoročně a byl doplněn do nabídky 

od 1. 10. 2014.“
Stříbrnou příčkou oceněný pobyt 

Vánoce v Alexandrii se řadí k výjimeč-
ným produktům vzhledem k  termí-
nu i  rozsahu služeb. Irena Šmoková 
jej charakterizuje takto: „Produkt byl 
sestaven tak, aby oslovil všechny, kte-
ří si chtějí vychutnat vánoční svát-
ky netradičně a bez starostí, a  je ur-
čen i  těm, kteří nemají možnost být 
se svými blízkými. Maximálně při-
tom využívá všech předností luxusní-
ho ALEXANDRIA**** Spa & Wellness 
hotelu. Hlavně klid, relaxaci, neopa-
kovatelnou atmosféru, špičkovou 
gastronomii a služby nejvyšší kvality. 
Kromě volného vstupu do vyzdobe-
ného wellness centra ve stylu staro-
římských lázní pobyt zahrnuje i řadu 
relaxačních procedur. Součástí poby-
tu je také každodenní kulturní pro-
gram ve vyhlášeném nočním klubu 
s prvorepublikovou atmosférou.“

Dodala, že produkt oslovuje nové 
cílové skupiny, jejichž hlavním důvo-
dem ke koupi není jen klasický well-
ness pobyt, ale potřeba neobyčejného 
zážitku během nejkrásnějších svátků 
v roce. „Cílem je rovněž snaha odlišit se 
od ostatních podobných pobytů a na-
bídnout přidanou hodnotu v podobě 
možnosti čerpat celou škálu služeb ho-
telu Alexandria s největším a nejluxus-
nějším wellness centrem v  Luhačovi-
cích včetně garance využití přírodního 
léčivého zdroje k lázeňským procedu-
rám,“ uzavřela I. Šmoková.

Lázně Luhačovice sestavují nejen 
zajímavé pobytové balíčky, ale kaž-
dý host akciové společnosti obdrží 

po příjezdu slevovou kartu, při jejímž 
předložení ušetří např. při objedná-
ní výletů a kulturních pořadů a může 
být využita i ve vybraných restaura-
cích, obchodech či cukrárnách v Lu-
hačovicích. Tato exkluzivní karta ga-
rantuje nejnižší ceny u  vybraných 
služeb.   S místní cestovní agenturou 
Luhanka mohou hosté navíc poznat 
jižní kout Valašska s betlémem v Hor-
ní Lidči, vizovickým pečivem a exkur-
zí v likérce R. Jelínek.  

Letošní již třetí vítězství Lázní Lu-
hačovice za sebou v  soutěži Velká 
cena cestovního ruchu, v  kategorii 
nejlepší lázeňský a  wellness balíček, 
je pro společnost tou nejlepší vizit-
kou. Cílem této soutěže je zviditel-
nění výjimečných a vysoce kvalitních 
počinů v  oblasti cestovního ruchu 

a  upozornění na atraktivní novinky. 
Tím soutěž přispívá ke zkvalitňování 
služeb v  cestovním ruchu. Jedná se 
o prestižní ocenění mimo jiné i díky 
vysokému kreditu pořadatelů. Porotu 
tvoří zástupci institucí činných v ces-
tovním ruchu, členové akademické 
obce, zástupci profesních asociací, 
odborníci na reklamu a marketing či 
specialisté na problematiku rozvoje 
cestovního ruchu v  regionech, např. 
ACK, AČCKA, SLL ČR, CzechTourism, 
Veletrhy Brno, C. O. T. a další. Soutě-
ží se v kategoriích nejlepší turistický 
produkt, nejlepší jednotná kampaň, 
nejlepší elektronická komunikace, 
nejlepší cestovní kancelář, nejlepší lá-
zeňský a  wellness balíček a  nejlepší 
golfový balíček. 

Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice hodnotí loňský rok jako oživení i příslib do budoucna
Akciovou společnost Lázně Lu-

hačovice navštívilo v roce 2014 více 
než 33 000 hostů, což znamená me-
ziroční nárůst přibližně o 10 %. Vý-
razným způsobem k  tomu přispěl 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness 
hotel, kde lázně zaznamenaly mezi-
roční nárůst o 1100 hostů. K nárůstu 
došlo rovněž u  pobytů hrazených 
zdravotními pojišťovnami (dospělí 
i děti), kde byl pokles v předcháze-
jících letech nejvýraznější. Informo-
val o tom výkonný ředitel Lázní Lu-
hačovice Ing. Jiří Dědek, MBA.

„Po výrazném propadu v  před-
chozích letech jsme zaznamenali 
v uplynulém roce oživení. Poptávka 
po lázeňských pobytech se postup-
ně zvyšovala. Celkově jsme se při-
blížili výsledkům dosaženým v roce 
2011, tedy v době před zavedením 
indikačního seznamu z  října 2012. 
Dosažené výsledky u komplexní lá-
zeňské péče dospělých i  dětí byly 
příznivě ovlivněny i  možností léčit 
nové indikace, které rozšířily okruh 
léčených onemocnění v  roce 2012. 
Jednalo se především o léčbu pohy-
bového aparátu a  nemoci nervové 
u dospělých a nemoci kožní, trávicí-
ho ústrojí a onkologické u dětí. Rov-
něž snížení věkové hranice pro léč-
bu dětí s doprovodem z 5 let na 1,5 

roku mělo kladný vliv na celkové vý-
sledky. Příznivý vývoj byl podpořen 
snahou Ministerstva zdravotnictví 
korigovat necitlivá omezení před-
cházející vlády a  zejména pak zru-
šením regulačního poplatku 100 Kč 
od ledna 2014. Díky aktuálním změ-
nám v lázeňství by v dalších letech 
měly být lázeňské léčebné pobyty 
hrazené zdravotními pojišťovnami 
dostupnější více lidem. Lázeňským 
subjektům by pak změny měly po 
letech nejistoty přinést větší stabi-
litu,“ komentoval výsledky J. Dědek. 

Zároveň dodal, že mimořádně 
dobrých výsledků dosáhl ALEXAN-
DRIA**** Spa & Wellness hotel, je-
hož služby využilo více než 6500 
hostů. Meziroční nárůst v  pobyto-
vých dnech činil 18 % a  průměrná 
obsazenost dosáhla téměř 55 %. 
Hotel i loni potvrdil své výsadní po-
stavení mezi wellness hotely, když 
získal již podruhé prestižní ocenění 
v soutěži Czech Hotel Awards – Ho-
tel roku 2014 v kategorii Wellness & 
Spa ve Zlínském kraji. V závěru roku 
bylo potěšitelné, že vánoční a  sil-
vestrovské pobyty byly již v polovi-
ně listopadu téměř vyprodány.

„Zahraniční hosté přijížděli i  na-
dále především z  Rakouska, Slo-
venska, Izraele, Německa a  Ruska. 

Izraelský trh byl výrazně pozname-
nán nestabilní politickou situací. 
Sankce a klesající cena ropy se zase 
nepříznivě odrazily na ruském trhu. 
Naopak jsme opět zaznamenali ne-
bývalý zájem hostů ze Slovenska. 
Nárůst slovenské klientely začal již 
v roce 2013 a pokračoval během ce-
lého roku 2014. Celkem naše společ-
nost poskytla služby dvěma tisícům 
Slováků, což je o necelou polovinu 
více než před rokem. Slovenská kli-
entela je tak nejrychleji rostoucím 
trhem. Potvrzuje se správnost na-
šeho záměru získat větší podíl na 
slovenském trhu. K dosaženým vý-
sledkům přispěla i ocenění pobytů 
v soutěžích HIT sezony nebo Velká 
cena cestovního ruchu,“ konstato-
val J. Dědek.

V  rámci skupiny Spa & Wellness 
Nature Resorts Lázně Luhačovice 
prohloubily spolupráci s  Léčebný-
mi lázněmi Jáchymov v oblasti ob-
chodní politiky, sblížily propagační 
materiály nebo se zúčastnily spo-
lečně veletrhů a  prezentací. Neu-
stálou proměnou procházejí webo-
vé stránky Lázní Luhačovice, hosté 
si mohou pobyt objednat on-line 
a  roste i  početná skupina fanouš-
ků na Facebooku. „I v  roce 2015 
bychom chtěli potvrzovat naše 

postavení lázeňské jedničky v  Lu-
hačovicích garancí využívání pří-
rodního léčivého zdroje k  léčeb-
ným účelům, rozsahem a  kvalitou 
ubytovacích kapacit, atraktivní po-
bytovou nabídkou i  exkluzivními 
výhodami naší slevové karty,“ uza-
vřel J. Dědek.

Lázně Luhačovice, a. s., jsou nej-
větší společností poskytující lázeňské 
a rekreační služby v Luhačovicích. Zá-
roveň jsou nejnavštěvovanějšími mo-
ravskými a  čtvrtými nejnavštěvova-
nějšími lázněmi ČR. Vlastní lázeňský 
areál s rozlohou 20 ha, včetně lázeň-
ské kolonády a divadla. Akciová spo-
lečnost má ve správě i 11 luhačovic-
kých minerálních pramenů, z  nichž 
nejznámější jsou Vincentka, Aloiska, 
Ottovka a pramen dr. Šťastného. Do 
všech léčebných i  wellness zařízení, 
včetně hotelu Alexandria, je přivede-
na přírodní léčivá voda, která je využí-
vána na uhličité koupele, různé druhy 
inhalací, kloktání a pitné kúry. O klien-
ty se stará sedmnáctičlenný tým zku-
šených lékařů. Výhodou pro hosty 
z řad pacientů je také 24hodinová lé-
kařská i sesterská služba, která je za-
jišťována jak v léčebnách pro dospě-
lé, tak pro děti.

Lázně Luhačovice
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SPOLEČNOST

NAROZENÍ
Evelin Dvořáková
Lina Jelínková
Zdeněk Červenka
Rodičům srdečně blahopřejeme.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
Martin Novosád a Veronika Juráková 
Blahopřejeme.

VÝROČÍ NAROZENÍ
Jarmila Majzlíková  96 let
Marie Kovaříková  94 let
Margita Janíková  91 let
Hilda Janáčková   90 let
Artur Stoja  88 let
Emilie Hráčková    88 let
Marie Čumíčková  88 let
Marie Chmelová  87 let
Jiřina Máčalová  87 let
Jaroslav Kašík  86 let
Blažena Zápecová  86 let
Božena Řezníková  86 let
František Příkazský  86 let
Bedřich Rak  85 let
Oldřich Váňa  85 let
Pavel Blažek  85 let
Jaroslav Chmelina  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Emilie Martincová  76 let
Zdeněk Kuda  86 let
Bronislava Richterová  76 let
Milada Hubáčková  76 let
František Mahdal  78 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 16. 1. uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil 
pan MILOSLAV CHMELA. 
S láskou vzpomínají manželka, děti, vnučka 
a celá rodina.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají …
Dne 1. 3. 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
pana FRANTIŠKA ANDERSE.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 8. 1. 2015 uplynuly 3 roky, 
kdy nás navždy opustil můj
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan KAREL KOLÍNEK.
Stále vzpomínají manželka Terezie a syn Karel 
s rodinou.

Dne 4. února uplyne 20 let ode dne, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička 
paní EMILIE MACOVÁ.
S láskou stále vzpomíná rodina.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 12. 2. 2015 uplynou 2 roky, co nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček  
pan FRANIŠEK STOLAŘÍK z Řetechova.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 15. 2. 2015 uplyne již 35 let ,
kdy nás opustil
pan JIŘÍ KLUČKA.
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku, kdo jste ho znali.

Dne 22. ledna oslavili 65 let 
společného života naši rodiče 

Marie a Josef 
Kranzovi.

Do dalších společných let jim 
přejeme hlavně pevné zdraví, 

pohodu a štěstí.
Dcera Marie a syn Josef 

s rodinami. 

Blahopřání

Dne 13. 2. 2015 uplyne 10 let od úmrtí 
pana PAVLA KRAJÍČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 5. února 2015 uplyne již 40 let, kdy dotlouklo 
zlaté srdce naší hodné maminky
paní LUDMILY SEMELOVÉ,
rozené Talašové, z Luhačovic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 28. února vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana DRAHOMÍRA MÁČALY.
Vzpomeňte s námi, manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Vzpomínky

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřej-

ňovat fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v našem městě a vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze za-
slaných správných odpovědí vždy 
v  každém čísle vylosujeme jedno-
ho, který získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny můžete 
zasílat vždy do dvou týdnů od vydá-
ní příslušného čísla novin na e-mail: 
luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.
cz, odevzdat napsané v  MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, případně 
zaslat poštou na adresu MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, 763 26 Lu-
hačovice.

Správná odpověď z  minulé-
ho čísla, kterou zaslalo 8 čtenářů 

(všichni správně), je vila Plzeň. 
Publikaci Luhačovický uličník 
získává Marie Gajdošová.

Blahopřejeme. 
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ROZHOVOR

První luhačovická starostka? Vegetariánka a abstinentka, která ráda čte  
U velkého kulatého stolu v nej-

exponovanější pracovně luhačo-
vické radnice jsem před časem 
dělal rozhovor s  Františkem Hu-
báčkem, který končil ve funkci 
starosty. Teď se tam starostování 
ujala poprvé v historii žena. Ma-
rie Semelová, kterou zastupitelé 
zvolili za starostku 6. listopadu 
2014. Po úvodních týdnech její-
ho starostování dozrál čas na vel-
ký rozhovor. Nejen o nové funkci, 
ale i  o  dobrém jídle a  Luhačovi-
cích jejího dětství. Samozřejmě 
jsme se ale bavili především o po-
litice. 

Jak jste se vůbec dostala do poli-
tiky a proč jste se rozhodla být po-
liticky aktivní?

Vlastně to bylo úplně náhodou. 
Oslovil mě před komunálními vol-
bami v  roce 2010 ředitel místní zá-
kladní školy Roman Lebloch (zá-
roveň předseda místní organizace 
ČSSD) a požádal mě, abych za ČSSD 
kandidovala do zastupitelstva. 
Moje hlavní myšlenka byla, že mi 
vstup do politiky umožní pomoci 
Domovu pro seniory Luhačovice, je-
hož jsem byla ředitelkou, a celkově 
více podpořit rozvoj sociální oblasti. 

Jen u  toho ale nezůstalo. Stala 
jste se rovnou místostarostkou.

Vůbec jsem nečekala, že dostanu 
nabídku na tuto uvolněnou funkci. 
Byla jsem úplným nováčkem v poli-
tice i  jako zastupitelka, tak jsem se 
těžce rozhodovala, zda ji přijmu. Ty 
uplynulé čtyři roky jsem spolupra-
covala s  panem starostou Hubáč-
kem, což byla velká zkušenost. Této 
naší společné práce si velice vážím.

V rámci radnice jste se teď zdán-
livě „jen“ přesunula do vedlejší, 
starostovské, kanceláře. Jak moc 
velká změna ten nový post ve sku-
tečnosti pro Vás je?

Nebylo to vůbec snadné, už jen 
to fyzické přestěhování, člověk 
ani netuší, co za čtyři roky nasbí-
rá. Přijmout post starostky nebylo 
jednoduché rozhodnutí. Nejenže 
jsem žena, mám rodinu, ale v poli-
tice a  veřejné funkci jsem poměr-
ně krátce. Práci starosty opravdu 
vystihuje název této funkce. Roz-
hodně nejde při odchodu z kance-
láře za starostmi zavřít dveře, odejít 
s čistou hlavou. Starosti se na mne 
sesypaly hned po nastoupení do 
funkce, takže jsem v prvních dnech 
ani nestíhala odejít na oběd. Roz-
hodně není čas na to, koupit si šaty 
a  kostýmky, usednout do křesla, 
popíjet kafe a číst noviny…. Hned 
v prvních dnech mne potkaly úko-
ly, kterými se mí předchůdci neza-
bývali. Krizová situace kolem mu-
ničních skladů ve Vrběticích byla 
velká zatěžkávací zkouška. Myslím 
ale, že jako obec s  rozšířenou pů-
sobností (ORP) jsme obstáli se ctí 
a  vše, co jsme museli zajistit, pro-
běhlo na výbornou.

To musel být dost velký šok, začí-
nat ve funkci starostky řešením ta-
kové situace, že?

Hlavně jsme zprvu ani nevěděli, 
zda se nás to bude týkat. Hranice mezi 
ORP leží právě v místě areálu Vlárských 
strojíren a muničních skladů. Vlachovi-
ce-Vrbětice patří k Valašským Klobou-
kům, naopak Lipová je ještě na Lu-
hačovicku. Proto jsme museli celou 
situaci pomáhat řešit. To znamenalo 
jak účast na jednání krizových štábů, 
tak i další spolupráci s krajem a slož-
kami IZS na evakuaci dotčených obcí. 
Vyžadovalo to velké pracovní i emoční 
vypětí zástupců města i úředníků rad-
nice. Brali jsme to ale jako velkou zku-
šenost, která byla i přes obtížnost celé 
situace brána ve finále jako pozitivní. 
Evakuovaní obyvatelé, kteří se potom 
navraceli do svých domovů, se loučili 
spokojení s tím, že jsme se o ně dobře 
postarali. 

Žen v politice je na vyšších pos-
tech přece jen méně než mužů. 
Jaké v tom ohledu mají ženy výho-
dy a v čem to naopak je snazší pro 
muže? 

Řekla bych, že muži jsou rozhodněj-
ší, ráznější, my ženy vše řešíme daleko 
emotivněji, osobnějším pohledem na 
události. Empatičtěji. Ale k  dobrému 
výsledku, rozhodnutí, řešení musíme 
dojít stejně. Jen ty cesty bývají různé.

Teď máte v  rámci koalice nové 
kolegy z ANO, včetně místostaros-
ty Radomila Kopa. Teprve se asi více 
poznáváte. Daří se ta spolupráce?

Myslím, že spolupráce bude dobrá. 
Já bych chtěla navázat na předchozí 
dobré vztahy, které tu panovaly mezi 
postem starosty a místostarosty v pře-
dešlých volebních obdobích. Nabídla 
jsem panu místostarostovi, že pokud 
budu moci, vždy mu ráda pomohu se 
trochu více zorientovat v pro něj no-
vém prostředí veřejné správy. Podob-
ně jsem začínala před těmi čtyřmi lety 
na radnici já, tak chápu, že to pro něho 
není jednoduché.

Dokáže si to člověk „zvenčí“ vů-
bec představit, jaké to je, když se 
stane součástí vedení města? 

Je to zásadní rozdíl nastoupit do 
uvolněné funkce než do zaměstnání. 
Nejsou de facto přímí nadřízení, musí-
te se najednou rozhodovat ihned v ně-
jakém místě a čase a je to jen na vás. 

Když nastoupíte do zaměstnání, máte 
vždy nějakou ochrannou lhůtu pro se-
známení se s prostředím, máte k dis-
pozici člověka, který vás zapracuje, 
pomoc nadřízených. Tady jste pomy-
slně vhozeni do vody a musíte okamži-
tě plavat. Nikdo vám neříká, co máte 
udělat. Musíte to vědět sám. 

Stát se starostkou je bezpochyby 
velký osobní úspěch. Dostala jste 
ale ve volbách i nejvíce hlasů, to asi 
hodně potěší?

Velmi, ale ještě více jsem to hned 
vnímala jako obrovský závazek a zod-
povědnost vůči lidem, kteří mi ten hlas 
dali. Může to znít jako fráze, ale já to tak 
opravdu cítím.

Ženy právě za ČSSD figurují ně-
kolik let i v krajské radě. Nemáte do 
budoucna po úspěchu v Luhačovi-
cích třeba i tyto ambice?

Politickou kariéru neřeším. Priority 
jsou momentálně úplně jinde, musí-
me hlavně teď během toho čtyřletého 
období se ctí dovést město tam, kam si 
naše koalice naplánovala.

Napadlo Vás třeba v  dětství, že 
budete političkou?

Jako snad každá holčička jsem chtě-
la být učitelkou, později bylo mým 
snem dělat knihovnici a pracovat s kni-
hami, které mám ráda. Oboje mě ale 
úplně minulo. Ale láska ke knihám zů-
stala.

Co tedy nejraději čtete?
Téměř cokoliv, ale nejraději mám 

asi díla Umberta Eca. K těm se dokážu 
vrátit, přečíst si je znovu. Vždycky tam 
najdu něco, co jsem předtím vnímala 
jinak. Ráda čtu i cestopisné knihy, ze-
jména o   místech, která jsem měla 
možnost navštívit. Teď třeba román 
odehrávající se v  Indii v  oblasti Agry 
a západní časti země.

V  Luhačovicích žijete celý život, 
jak moc se město za tu dobu pro-
měnilo? A jak ho hodláte změnit za 
ty další čtyři roky?

Žiji zde od narození. Tatínek po-
chází z Kladné Žilína náležící k Luha-
čovicím, druhá část rodiny pochá-
zí z nedalekých Šumic ležících blízko 
Uherského Brodu. Je pravda, že Lu-
hačovice se změnily výrazně. Ulice, 
kde bydlím, byla klidná, projela tam 
sotva dvě auta za den, a tak jsme se 

tam jako děti bez obav mohli učit jez-
dit na kole, sáňkovali jsme tam. Měs-
to bylo více klidné a lidé si byli tím, že 
se děti více potkávaly na ulici a na hřiš-
tích, takoví bližší. Jako malí jsme vy-
běhli v teplácích ven a až na nás z okna 
maminka zavolala, nebo se rozsvítila 
pouliční světla, tak se šlo domů. Lidé se 
více osobně znali. Tak tomu bylo i v pa-
nelácích. Lidé byli více nuceni spolu 
mluvit, stýkat se, řešit problémy, rado-
vat se… Už jen to, že neexistovaly au-
tomatické pračky, byla společná prá-
delna, kde se museli všichni nájemníci 
prostřídat a  následně sušit prádlo na 
jednom prostoru, byla nutná domlu-
va, tolerance. To si myslím naší společ-
nosti chybí. Víme o svých právech, za-
pomínáme ale na povinnosti a ohled 
na druhé. Toto kdyby šlo změnit!

Vzpomínala jste, jak málo aut 
zde jezdilo. To se hodně změnilo, 
doprava je teď dost problém.

To samozřejmě chceme řešit. Ale-
spoň parkování u  panelových domů 
v  části města od centra směrem na 
Uherský Brod. Chystá se projekt par-
koviště, které by mělo alespoň čás-
tečně situaci zlepšit. Doprava je pro-
blém snad všech měst, tady je to však 
o to složitější, že se poměrně pravidel-
ně o víkendech koná v celkem malém 
městě řada velkých akcí, na které při-
jíždí množství návštěvníků odjinud. 
Nepřispívá ani to, že se zásadně změ-
nil počet aut v domácnostech. Řešení 
problému dopravy považuji za priorit-
ní úkol vedení města. Nejen parkování 
u sídliště, ale také začít řešit třeba uli-
ci Nádražní.

Tím, že jste se stala starostkou, 
dosáhla jste v  rámci města pomy-
slné nejvyšší příčky, která s  sebou 
nese i  zvýšený zájem lidí a  médií. 
Co na to Vaše rodina? 

Můj manžel je velmi tolerantní a na-
víc je pracovně obvykle mimo Lu-
hačovice, na různých zahraničních 
stavbách, takže ho moje věčná nepří-
tomnost doma během týdne i víken-
dů tolik nezasahuje. A děti jsou již do-
spělé. Přesto, nebo právě proto se jim 
snažím věnovat každý volný čas.

Potomky máte tři. Nevydali se 
také směrem do politiky? 

Starší dcera pracuje a žije ve Zlíně. 
Ta má k politice blízko prostřednictvím 
svého přítele a také díky oboru, který 
studovala na Masarykově univerzitě. 
Věnovala se tam totiž politologii. Dru-
há dcera žije v  Americe, kde studuje 
druhou vysokou školu zaměřenou na 
finance, ekonomii a jazyky. Syn odma-
turoval a dodělává si ještě učební obor, 
který má končit příští rok. 

Vy sama jste si na to, že jste me-
diálně známá, asi zvykla už jako 
místostarostka, že? 

Nedělají mi žádný problém pro-
jevy, diskuze, focení nebo novinové 
rozhovory. Určitou trému ale stále za-
žívám, když mám mluvit do kamery, 
proto natáčení nemám příliš ráda. 



strana 8

ROZHOVOR

Máte prý ráda vaření. Najdete si 
na něj chvilku i v současnosti? A co 
nejraději vaříte a co ráda jíte?

Na vaření si najdu čas vždycky, ale 
vařím více méně jen pro syna a man-
žela, když jsou doma. Mnohé určitě 
zaujme, že jsem už desítky let vege-
tariánka. Takže když vařím, obvykle 
připravuji najednou dvě jídla, jedno 
bezmasé. Občas se ke mně někdo při-
dá a ochutná i to, co mám ráda já. Va-
řit a připravovat maso mi nedělá pro-
blém, jen ho prostě nejím. Nejraději 
vařím omáčky, nejvíce asi svíčkovou. 
Sama mám nejraději jednoduchá jíd-
la, třeba kuskus, grilovanou zeleninu, 
těstoviny a saláty.

Co vás k vegetariánství přivedlo?
Zdravotní důvody, stejně jako 

k tomu, že nepiji alkohol. Takže jsem 
abstinentka a vegetariánka.

To může být ve veřejné funkci 
složité, když Vás někam třeba po-
zvou na oficiální oběd a  je steak. 
Někdo by si mohl špatně vyložit, že 
si dáte jen přílohu. Jak to řešíte? 

Většinou už se to o mně ví a niko-
ho to nepřekvapí. Někde samozřejmě 
musím předem upozornit a  vysvětlit 
to, aby nevzniklo nějaké faux pas a ne-
dotklo se to hostitele, pořadatele nebo 
ostatní společnosti.

Na webu města se v  medailon-
ku u Vaší osoby píše také o dalších 
koníčcích, jako je například folklor. 
Nenašel jsem tam ale ani zmínku 
o sportu. Ten Vám moc neříká? 

To je o mně celkem známé. Už na 
základní škole jsem příliš nevynikala 
v  tělocviku a  schovávala se za ostat-
ní na konci řady. Byl to celkem pro-
blém, byla jsem tehdy z děvčat druhá 
největší ve třídě. Dokonce, když jsem 
měla dělat výmyk na hrazdě, tak jsem 
se zranila a to mě pak provázelo i dále. 
Jediný sport, který provozuji a  mám 
ráda, je plavání. Co se tedy obecně 
sportu týká, i v tom jsme se na radni-
ci dobře doplňovali s bývalým panem 

starostou, který byl vždy sportovec. 
Tato oblast byla jeho, jako já zase měla 
kulturní a sociální oblast. 

Každý člověk má nějak specific-
kou povahu. Co myslíte, že je asi 
Vaším nejtypičtějším povahovým 
rysem? 

Asi si dokážu jít za svým, možná 
proto mi manžel občas říká, že jsem 
tvrdohlavá. A protože jsem štír, mám 
v  tomto znamení vloženo do vínku: 
zásadový, vášnivý, nebezpečný.

Jak moc se situace na radnici 
změnila zvolením nového zastupi-
telstva?

Řada členů je úplně nových. Vlast-
ně většina – z 21 zastupitelů je 12 no-
vých. Všechno se musí probírat více 
do hloubky, aby všichni přesně věděli, 
o čem se jedná, jaké jsou vazby, návaz-
nosti, spojitosti. Když zastupitelstvo 
působí už delší čas, s řadou věcí je už 
více obeznámeno a pak se o nich sná-
ze diskutuje a rozhoduje. Teď se začí-
ná vlastně úplně od začátku, vysvětlu-
je se, argumentuje se. 

Když se řešil na zastupitelstvu 
třeba jednací řád, zdálo se, že ně-
které připomínky, které zazněly, 
jsou spíše tragikomické než věcné. 
Jak to ukočírovat, aby nesklouzá-
valo jednání tímto směrem? 

Je velice tenká hranice mezi demo-
kracií a překračováním určité vhodné 
hranice pro diskuse. Toto nové zastu-
pitelstvo se musí více najít, začít si více 
důvěřovat v rozhodnutích i ve spolu-
práci se všemi orgány zastupitelstva 
a  města. Je nutné si také uvědomit, 
že jsou v zastupitelstvu nové subjek-
ty, více než polovina členů je nových. 
I  ti si musejí a  chtějí najít svá témata 
a prostor v diskusi. 

Jak moc se liší Vaše práce v  do-
mově pro seniory, kde jste dělala 
ředitelku, oproti práci starostky? 

Starosta je jako takový generální ře-
ditel, protože se ho týká nejen vedení 

města, ale i příspěvkových organizací 
města. Je to o hodně širší záběr říze-
ní a nikdy nevíte, s čím k vám lidé při-
jdou. Když jsem vedla domov pro seni-
ory, týkalo se to vždy sociálních služeb. 
Bylo to vždycky hodně emočně vypja-
té, protože se člověk setkával s problé-
my lidí, kteří byli v různých obtížných 
životních situacích, a musel je řešit. Ať 
už s  problémy zdravotními, rodinný-
mi, finančními... Tamní pracovní kolek-
tiv byl ale výborný, mohla jsem se na 
něj naprosto spolehnout, a proto jsem 
také dlouho zvažovala, zda odejít na 
radnici. Nakonec jsem výzvu jít do ve-
dení města přijala, ale srdcem jsem 
stále se svými kolegy a  klienty v  do-
mově a ráda bych se tam, až skončím 
svou práci pro město, opět vrátila.

Domov se přesunuje a dost se ho-
vořilo o tom, zda je zvolená lokalita 
ideální. Vím, že je to krajské zaříze-
ní a místo v rušnější části Luhačovic 
vybral z nabízených možností kraj, 
ale chci znát Váš názor. 

Domov každopádně v budově více 
než sto let staré už dál dobře fungo-
vat nemůže. Požadavky jsou dnes 
jiné. Velkým bonusem byla sice zahra-
da, ale nová lokalita je blíže veškeré-
ho pulzujícího dění. Obyvatelé zaříze-
ní si stejně, když mohli jít na zahradu, 
nebo si jít sednout na lavičku u hlav-
ní cesty, vybrali tu druhou možnost. 
Z toho důvodu si myslím, že jim bude 
nové umístění stavby vyhovovat. Dále 
je velice pozitivní i to, že lidé nejsou vy-
členěni ze své přirozené lokality a ko-
munity, z místa svého bydliště do okra-
jové časti města či na periferii. Mnohdy 
si totiž neuvědomíme, že dívat se do 
lesa vydržíte možná den, týden. Niko-
liv rok a víc. 

Co máte z Luhačovic nejraději? 
Asi letní procházky, když jsou tu růz-

né kulturní akce, koncerty, člověk se 
zastaví napít a osvěžit u nějakého pra-
mene. (Nejraději mám Ottovku a Nový 
Jubilejní.) Nebo se jen tak zastavit na 
kávu, zmrzlinu, oplatek... Případně se 

večer v  klidu procházet a  povídat si, 
užívat si atmosféru příjemného pro-
středí parků, lesů.

Takže letní procházka Luhačovi-
cemi je pro Vás i největší relaxace? 

Jedna ze dvou oblíbených relaxací. 
Tou druhou je již zmíněné čtení. Kni-
ha, hořící krb na chalupě nad Luha-
čovicemi, a to klidně může být za ok-
nem i plískanice, bouřka či vánice – v té 
chvíli nevím o světě.

A  co Váš vztah k  folkloru, ten 
máte prý také ráda?

Asi od 6 let jsem vystupovala v sou-
boru Malé Zálesí. Pod vedením paní 
Haluzové jsme jezdili po vystoupeních 
a  tančení mě strašně bavilo a  mám 
ho ráda dodnes. Vedla jsem k  folklo-
ru také své děti, které se mu věnova-
ly jak zde, tak třeba později v Brně, Zlí-
ně nebo v  zahraničí. A  i  já jsem byla 
v souboru aktivní jako vedoucí. Někdy 
si říkám, že bychom se mohli dát tře-
ba opět dohromady jako starší zálesá-
ci. Třeba by to bylo hezké, zase si zazpí-
vat, zatančit jen tak pro radost nebo na 
nějakém vystoupení.

Ing. Bc. Marie Semelová

V Luhačovicích žije celý život.
Jako malá chtěla být učitelkou.
Před odchodem do politiky pracova-
la jako ředitelka Domova pro seniory 
Luhačovice.
Po volbách roku 2010 se stala luhačo-
vickou zastupitelkou a také místosta-
rostkou za ČSSD.
Poté, co získala nejvíce hlasů v  dal-
ších komunálních volbách, byla 6. lis-
topadu 2014 zvolena první starostkou 
v historii Luhačovic.
Její koníčky jsou zejména vaření, čet-
ba, folklor a cestování.
Je vdaná. Manžel je živnostník, mají tři 
děti. Syn žije ještě s rodiči v Luhačovi-
cích a studuje, jedna dcera žije a pracu-
je ve Zlíně, další studuje v USA.

Nikola Synek

Skikrosař Čech: Sport mi umožnil i poznat po světě architekturu, kterou studuji 

Rozhovor s  nadějným luhačo-
vickým skikrosařem Jiřím Čechem, 
který prorazil i do české reprezen-
tace, jsme vedli ještě před Vánoci. 
Termín setkání s vrcholovým spor-
tovcem, který střídavě buď v Praze 
studuje, nebo jezdí po velehorách 
trénovat a závodit, se nehledá leh-
ce. Takže, pokud by se mu houpalo 
při zveřejnění článku na krku o ně-
jakou medaili více, než už získal, ne-
mějte mu (ani mně) tuto skutečnost 

prosím za zlé. Rozhovor jsem se roz-
hodl začít z gruntu: 

Jak dlouho lyžujete a  jak jste se 
k tomu dostal?

Je mi jednadvacet a lyžuji od tří let. 
Víceméně do patnácti jsem lyžoval alp-
ské disciplíny, hlavně slalom a obří sla-
lom. Pak jsem se rozmýšlel, zda se jim 
dál věnovat, což ale v místních podmín-
kách dobře nešlo. Tak jsme s klukama 
z Luhačovic zkusili jezdit skikros, který 
nám přišel i dost akční. No a já jsem se 
v něm celkem chytil. Hned první sezo-
nu jsem vyhrál juniorského mistra ČR, 
to bylo v roce 2012. Pak mě vzali do re-
prezentace a teď už jsem tam třetí rok.

Rok 2014 pro Vás znamenal pře-
chod mezi seniory. Je to velká změna?

Ani tolik ne, protože se obvykle jezdí 
závody společně. Samozřejmě na mis-
trovství světa juniorů už mě nepustí. 

Ani tréninky nejsou jiné, ale jsou hod-
ně náročné. Tuto sezonu jsme zača-
li koncem srpna a trénujeme vícemé-
ně tak, že jsem týden ve škole a týden 
na horách.

Studia musí trpět, ne? Počítám, že 
máte individuální studijní plán?

Studuji na ČVUT architekturu a sta-
vitelství, mám individuál a  jsem s  vy-
učujícími domluvený. Tolerují mi jiné 
termíny odevzdání prací či psaní zá-
počtových písemek. Ale je to nároč-
né – týden škola, týden lyže... A to mě 
v  příštím ročníku čekají bakalářské 
zkoušky a pak ještě další bezmála dva 
roky, abych byl Ing. arch. 

Když ale jezdíte po světě, doce-
la té architektury můžete nakou-
kat, ne? 

Je to super, poznávám kulturu po 
světě, urbanismus i  jednotlivé stavby. 

Mně se strašně líbí alpský styl spoje-
ní dřeva, oceli a betonu a skla. A v těch 
střediscích to všude celkem je. Jsou 
tam ty moderní prvky. 

Některá střediska třeba ve Fran-
cii z doby boomu skiareálů z druhé 
poloviny 20. století jsou sice dodnes 
moderní, ale taková panelová sídliš-
tě uprostřed hor. 

Mně se hodně líbí Rakousko a Itálie. 
Francie, to jsou ty paneláky. Mám raději 
to, co je víc v sepjetí s krajinou, tak je to 
třeba i ve Švýcarsku. Hned první rok své 
skikrosové kariéry jsem se dostal na MS 
juniorů na Novém Zélandu, což je úpl-
ně na druhém konci světa. Tam to bylo 
suprové, ale vše jiné: lidé, architektura 
i životní styl. 

Kolikery máte lyže?
Asi osm párů. A trenér mi domluvil, 

že mám lyže po top symbolu tohoto 
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sportu v republice, vícenásobném mis-
tru světa Tomáši Krausovi, který je také 
mým vzorem. Ty lyže jsou třeba dva roky 
staré. On na nich více méně už nejezdí, 
protože sponzor mu dává nové. Tak mi 
je přenechává. Mají světovou kvalitu.

U lyžování se hodně řeší servis lyží. 
Jak moc důležité je to u skikrosu?

Právě že snad ještě víc než u  alp-
ských disciplín. Ta máza dělá straš-
ně moc. Máme servisáka, který to řeší 
pro tým, jen pro představu, jedno ma-
zání jedněch lyží stojí tak dvanáct set 
korun.

Skikros je kontaktní, jste na trati 
čtyři. Šťouchne se třeba loktem do 
soupeře? 

Nesmí se to, ale bývávaly časy, kdy 
to omezení nebylo. No, a někde je to 
tak na menších závodech dodnes. Do-
cela vtipné, ne?

Jak dlouhá je vůbec trať?
Staví se, aby se jela tak v průměru za 

minutu dvacet.

No, to bych mohl já jet taky pět či 
deset minut.

Laik to sjede tak o půl minuty pozdě-
ji. Může to být tak 1500 metrů až 2 km.

Kolik se vás na závodě tak sejde?
Za reprezentaci jezdíme světový 

pohár, tam je tak osmdesát závod-
níků. První je ale kvalifikace, ze kte-
ré postoupí dvaatřicet. Až ti jedou po 
čtyřech. Kvalifikaci ale jede každý sám 
na čas. Pak z těch rozjížděk vždy dva 
postoupí, až se nejlepší čtyři propra-
cují do finále.

Máte za sebou už skvělé výsled-
ky. Co považujete za svůj největší 
úspěch?

Asi čtvrté místo na MS juniorů 2013 
a třetí místo na univerziádě.

A další ambice?
Na olympiádě jsem zatím nebyl, 

tak bych se rád na další ukázal. Teď 
máme nového trenéra Zdeňka Ša-
fáře, s ním pilujeme techniku a pro-
gram soustředění je trochu jiný. 
Směřuje se to teď ale hlavně, aby 
byla forma ke konci ledna, kdy se 
koná v  Rakousku mistrovství světa 
ve freestylových disciplínách. Tam 
bychom chtěli něco vyjet.

A jak své šance vidíte?
Pro mě je hlavní dostat se mezi těch 

prvních 32 lidí. Tam už se může stát co-
koliv.

Často Vám někdo třeba přejede 
lyži a jdete „na ústa“?

Až je to vtipné, jak se organizáto-
ři snaží o bezpečnost závodů, ale i tak 
skoro v každé druhé jízdě dojedou jen 
dva nebo tři lidé.

Ta trať je plná různých překážek, že?
Umělých prvků je tam třeba třicet, 

jede se pořád nahoru dolů, pak něja-
ké zúžení, klopené zatáčky... Je to dost 
jako sjezd, ale ještě více skákání.

Poznáte při závodech hodně, jest-
li se třeba jede na umělém sněhu?

Je to rozdíl. Třeba poslední dvě se-
zony se kvůli počasí jezdí spíš na umě-
lém sněhu a  všechny zatáčky stejně 
tají, takže je podlévají vodou. Celá trať 
je většinou vlastně z ledu, aby všechny 
jízdy vydržela. Přizpůsobit se pak musí 
to mazání lyží.

A  vy si třeba umíte servisovat 
lyže i sám?

My jsme v týmu čtyři a servisák toho 
má strašně moc. Základní věci, jako 
broušení hran, úprava skluznice a zá-
kladní mazání, děláme sami. On dělá 
poslední mazání a  mázu přímo na 
kopci na aktuální podmínky. To je jeho 
práce. Takže, když člověk sundá lyžá-
ky, čekají ho tak dvě či tři hodiny, kdy 
se musí postarat o lyže.

Vidíte, lyžáky máte kolikery?
Ty jen jedny, to úplně stačí. Už je 

mám tak přizpůsobené na sebe, že 
bohatě stačí.

To jsou asi pořádné přezkáče, že?
Přezkáče s velkou tvrdostí, pro ama-

térské lyžaře dost nesnesitelné, musí-
me je mít hodně utažené, aby se kaž-
dá zatáčka dala udržet.

Kolik jste měl tak za závodní ži-
vot pádů?

Musím zaklepat, mně se, aspoň ty 
horší, naštěstí vyhýbají. A  to jezdíme 
určitě osmdesát v  hodině, ale sjezdy 
jsou o dost rychlejší, to je pravda. Pádů 
mohlo být určitě sto, ale až teď jsem si 
nedávno natáhl vaz v koleně, takže tři 
dny jsem jen ležel.

Kolena trpí nejvíc, že?
Dopady ze skoků na ledovici jsou 

jedna rána za druhou. A  lyžáky drží, 
tak ten náraz celý jde do kolen.

Máte oblíbenou trať? A liší se vů-
bec výrazně?

Je počet prvků, které tam muse-
jí být. Kdo trať staví, může jejich po-
čet a rozmístění ovlivnit. Mně vyhovují 
spíš tratě rovinaté, jde mi víc klouzání 
než zatáčení. Čím rovnější trať s  více 
skoky, tím víc mi vyhovuje. Třeba na 
MS juniorů byly samé skoky a boule. 
Díky tomu se mi asi podařilo to čtvr-
té místo. Na startu jsem ostatním do-
kázal ujet a pokračovat dál.

Je výhodou vyšší hmotnost, 
nebo jak je to? Jak vypadá ideální 
skikrosař?

Já mám 185 cm. Ideální je podle 
mě kolem 180, aby byl trochu vět-
ší a z kopce mu to trochu jelo, ale má 
to lepší, než když je někdo ještě vyš-
ší. Když se potká 70kilový dlouhán 
a 170centimetrový borec, který má 90 
kilo, tak ten se zabalí a tomu prvnímu 
prostě ujede. 

Většina, co na závodech potkávám, 
je postavou srovnatelná.

Co Vám třeba říká snowboard?
Trochu na něm umím, ale nemám 

ani čas to na vyšší úrovni zkoušet.

Snowbarďáci jsou taková sub-
kultura.

(velký úsměv) Noo. Je to trochu 
něco jinšího. Oni se smějou nám a my 
jim... :-) Ale třeba trénujeme se snow-
boardkrosařema, tam je třeba olym-
pijská vítězka Eva Samková. Potkává-
me se a rozumíme si, asi i proto, že oni 
jezdí v podstatě stejnou trať. Když je-
dem vedle sebe, je to zajímavé. 

Kdo vítězí?
Jak kde. Oni mají jinak položené tě-

žiště, rychleji se třeba na těch skocích 
překlápí. My zase lépe jedem klouza-
vě, máme menší plochu skluznice 
a tím menší tření.

Jsem o víc než 10 let starší. My za-
čínali lyžovat ještě s  řemínkovým 
vázáním. Aby neujela lyže s  vázá-
ním bez „brzdiček“, prostě jste ji 
měl přivázanou k  noze. Vy už jste 
asi neměl lyže rovné a  o  mnoho 

delší, než jste vy sám, a přivázané 
k noze, že?

Já už začínal na carvingových ly-
žích. Ale nemyslete, taky nám to nene-
chávají jen tak. Lyžařská asociace nám 
podmínky ztěžuje. Změnili nám po-
vinný rádius lyží na 36 metrů, tak se za-
táčí hůř než dřív. To byly obřákové lyže, 
které používáme, s rádiem 27, takže ty 
nové lyže jsou pro mě, jako by byly 
rovné... Třeba budeme muset jednou 
zase jezdit na rovných lyžích, co já vím. 
:-) Jinak předpisová délka je pro nás 
190 až 195 cm. Většina jezdí na 191cm 
lyžích. Ale to menší vykrojení je někdy 
až k smíchu, musíme v zatáčce odšláp-
nout jako běžkaři, abychom zatočili. 

A běžkám se někdy věnujete?
Je to někdy dobrý trénink, protože 

to posiluje i ruce, zabírání holemi, což 
pro rychlý start my také potřebujeme. 
Ale spíš potřebné svaly procvičujeme 
na strojích.

Jak se dá skloubit časové vytí-
žení školou a vrcholovým sportem 
s osobními vztahy?

Noo... Není to jednoduché. Dva 
roky jsem měl přítelkyni, ale teď jsem 
singl. Je pravda, že musím řešit ško-
lu, lyžování, a když se na něco dalšího 
člověk domluví, musí třeba najednou 
kvůli tréninku odjet...

Chtěla si někdy s Vámi přítelkyně 
zajet na lyže? 

To jsme nikdy nebyli, ani s  rodinou 
v posledních letech nejezdím. Není ani 
prostor a rekreačně se mi už ani nechce.

A když jste ještě jezdil rekreačně 
a jako dítě, kde jste se nejvíc otrkal?

Asi v  Karolince na Vsetínsku, kde 
i dodnes pořádáme závody. No a sa-
mozřejmě v  Luhačovicích, dědeček 
ten vlek tady vybudoval, takže u něj to 
všechno začalo.

Jiří Čech

Skikrosař. Člen reprezentačního týmu 
ČR. Narozen 1993. Pochází z Luhačo-
vic. V  současné době nezadaný. Ro-
diče a sourozenci (2 sestry) žijí v Luha-
čovicích. Studuje v Praze architekturu 
na ČVUT. Největší úspěchy: 3. místo na 
univerziádě, mistr ČR juniorů, 4. místo 
MS juniorů.

Nikola Synek

DDM 
LUHAČOVICE

hledá kvalifikovaného pe-
dagoga volného času s úvaz-
kem 1,5 hod. týdně na vede-
ní zájmového kroužku Royal 
Rangers, kvalifikovaného pe-
dagoga volného času s úvaz-
kem 2,0 hod. každých 14 dní 
na vedení zájmového krouž-

ku Mladý zdravotník. Bližší in-
formace v DDM Luhačovice.

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
ve čtvrtek 5. února 2015 od 17.00 hodin na besedu

s historikem Marcelem Sladkowským, autorem publikace 
Království slivovice aneb Osudy palírníků ve Vizovicích

Akce se koná při příležitosti Mezinárodního dne památky 
obětí holocaustu

Rodina Jelínkova  
v Luhačovicích a vizovicích 
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KULTURA Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura
Pátek • 6. 2. • 19.30 • Alexandria, night club
Duo terpsichore / Broňka Schoříková, cimbál, 
Vladislav Bláha, kytara

Pátek • 13. 2.• 19.30• Alexandria, night club
Večer poslechových melodií

Pátek 13. 2. • 20. 00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Ples SOŠ – SOU / Kasanova

Sobota 14. 2. • 20. 00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Ples růží ČSSD / Fortuna, Dívčí saxofonový 
orchestr Luhačovice 

Sobota 14. 2. • 10.00 • Zámek, město 
Fašank s masopustní obchůzkou 

Pátek  20. 2. • 19.30 • kostel svaté Rodiny
Koncert / Esther Yoo, housle, USA, ko-
morní orchestr Czech virtuosi, Jakub Klecker, di-
rigent
Program / W. A. Mozart: Idomeneo – předehra, 
J. Brahms: Koncert D dur, op. 77 pro housle a or-
chestr, L. van Beethoven: Symfonie č. 8, F dur op. 
93  

Pátek 20. 2. • 16.00 • Kinosál MěDK Elektra
Divadlo / O kocouru Mikešovi

Pátek 27. 2. • 19.30 • LH Palace, kavárna
Stoletá elegance „A LA CARTE“ / Lise-
lotte Rokyta, Panova flétna, Jan Rokyta, cimbál

Sobota 28. 2. • 20. 00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Agrární ples / Dechová hudba Stříbr-
ňanka

KINO 
Středa 4. 2. • 18.00 
Kukuřičný ostrov 
Drama Gruzie, 2014

Pátek 6. 2. • 19.00
Burácení
Road movie ČR, 2014

Sobota 7. 2. • 19.00
Babovřesky 3
Komedie ČR, 2015

Středa 11. 2. • 16.00
Pohádkář
Romantický ČR 2014

Pátek 13. 2. • 19.00 
Fotograf
Komedie ČR, 2015 

Sobota 14. 2. • 19.00
Padesát odstínu šedi    
Romantický USA, 2015, 

Středa 18. 2. • 19.00 
Jak jsme hráli čáru 
Komedie ČR, 2014

Sobota 21. 2. • 19.00 
Babovřesky 3
Komedie ČR, 2015

Středa 25. 2. • 18.00 
Kmen 
Drama Ukrajina, 2014

Čtvrtek 26. 2. • 19.00
Teorie všeho                 
Životopisný VB, 2014

Pátek 27. 2. • 16.00 
Velká šestka            
Animovaný USA, 2014

Pátek 27. 2. • 19.00 
Padesát odstínů šedi
Romantický USA, 2015

Sobota 28. 2. • 18.00 
Opera / G. Verdi: 
Traviata (La Traviata)
Záznam opery z Metropolitní opery New York 

Program SAS
Čtvrtek 5. 2.•15.00•klubovna
Tělocvik a vzdušné lázně

Čtvrtek 5. 2.•17.00•muzeum
Rodina Jelínkova v Luhačovicích a Vi-
zovicích

Pátek 6. 2.•8.10•nádraží
Divadlo Uherské Hradiště

Čtvrtek 12. 2.•14.00•sraz nádraží
Vycházka k vzduchoplavbě

Čtvrtek 19. 2.•15.00•klubovna
Stolní hry

Čtvrtek 26. 2.•10.30•sraz nádraží
Výlet Horní Lideč, betlém, vlakem 
tam i zpět

Akce DDM
Sobota 7. 2.•kulturní dům Dolní Lhota
Karneval

Neděle 15. 2.•14.00•sokolovna
Dětské šibřinky

Čtvrtek 19. 2.•17.15•Klubovna 8
Tvoření(čko) z filcu
Dospělí a mládež od 5.třídy. Přihlášky do 16. 2. Po-
platek: 50 Kč / 2 výrobky. 

Sobota 28. 2.•15.30–16.30•tělocvična ZŠ
Kdo si hraje, nezlobí 
Pro děti od 3 let - 6 let. Přihlášky do 25. 2.  Poplatek: 
20 Kč / dítě. Vstup do tělocvičny pouze ve sportovní 
obuvi se světlou podrážkou. 

KLUBÍK

Úterý 10. 2.•10.00 – 11.00 
Tvoření v Klubíku 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 17. 2.•10.00 – 11.00  
Hravé cvičení 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)

Úterý 24. 2.•9.30 – 10.30
Imunita, beseda 
Členové zdarma (ostatní 20 Kč)
Každé pondělí, úterý středa od 9.00 do 11.00 spon-
tánní činnost rodičů s dětmi. 

7. 2. účast na florbalovém turnaji v Želechovicích nad 
Dřevnicí
V  měsíci únoru proběhnou výukové programy pro 
základní školy.

V měsíci únoru se můžete přihlásit do některých zá-
jmových kroužků na druhé pololetí. 
Bližší informace naleznete na podrobných plaká-
tech: Tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.ddmlu-
hacovice.cz,  

CHARITA SVATÉ RODINY
Programy v  prostorách denního stacionáře Charity 
Luhačovice, Hradisko 100 a  ve vile Strahov (Pražská  
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

2. 2. •	Valentýnské tvoření
4. 2. • STRAHOV / Společenské hry
9. 2. • Sváteční slovo /  P. Stanislav Trčka 
11. 2. • STRAHOV / Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka 
16. 2. • Burza receptů, příprava na fašank
18. 2. • STRAHOV / Pyžamová párty
23. 2. • Papírový pedig
25. 2. • STRAHOV/Móda v ulicích protektorátu  
  II.část, Lucie Skládalová

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Knihovna – leden 2015
Leden jsme zahájili zajímavou přednáškou 
s  horolezcem a  cestovatelem Vladimírem Bu-
rešem s názvem Místa, kde ještě člověk nestál 

aneb 30 let v horách.  Přednáška mapovala ex-
pedice a  výstupy ve skalách a  horách Evropy, 
Asie a Afriky.  Zajímavé byly také zážitky z vo-
dácké činnosti v Himálaji či výstupy na pískov-
cové i  jiné skály v Tatrách nebo Alpách.  Krás-
né fotografie z Pamíru, Altaje a  jiných oblastí 
poutavě doplnily vyprávění o  náročných dob-
rodružných expedicích, které směřovaly do 
míst, která mnohdy nebyla dotčena lidskou 
činností.
Opět upozorňujeme čtenáře na změnu pra-
covní doby – v pracovních dnech týdne máme 
otevřeno do 17.30 hodin. Výjimkou je středa, 
kdy máme pro veřejnost zavřeno.

Těšíme se na Vaši návštěvu, M. Mikulcová

POZVÁNKY 
Sobota 14. 2.  18.00 sokolovna
Šibřinky / Valentýnská noc aneb láska je láska 
Tel.: 728 270 640, 737 007 947, 4. 2. 2015 sokolovna 
17.30 - 18.30 hodin
vstupné 120 Kč

Neděle 15. 2.•14.00•sokolovna 
Dětské šibřinky

Úterý 17. 2.•18.30•sokolovna 
Pochovávání basy
Předprodej MTIC Luhainfo

Sobota 14. 2. 2015 od 10.00 od zámku
FAŠANKOVÝ PRŮVOD V MASKÁCH
Připojte se k FS Malé Zálesí do tradičního fašankové-
ho průvodu

Trasa: Ul. Družstevní - Ludkovická - V Drahách - Hra-
zanská -Slunná - Komenského - Nádraží - Masaryko-
va – Krátká

Akce v knihovně
Pátek 20. 2.•17.00
Otakar Bureš, Čína, přednáška

Inzerce

Olympic

Periodický tisk územního samosprávného celku.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 redak-
torka a autorka nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafické zpracování 
a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 2. 2015.

Tiráž

ESTHER YOO
housle, USA

CZECH VIRTUOSI
20.2. 2015 v 19.30 hod.
kostel svaté Rodiny

Hledám pronájem 
menšího domku 

v Luhačovicích. Pracující! 
Bez RK

Tel.: 792 200 598 

Nabízím úklid
 vašeho domu, bytu, kanceláře, 
žehlení, mytí oken, nakupování 

a vše, co bude potřeba. Jsem 
spolehlivá, flexibilní, diskrétní, 

vlastní auto 
a několik let praxe.

Tel.: 792 200 598

12

12

12
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HISTORIE

Rodina Jelínkova z Luhačovic
Na luhačovické Masarykově uli-

ci v  těsném sousedství památko-
vě chráněné vily Radhošť stojí vila 
Jelínek s  popisným číslem 221. 
Vilu nechal postavit Šalamoun Je-
línek, který se narodil v Luhačovi-
cích roku 1867. Šalamoun se oženil 
s Florou Berischovou z Hustopečí 
a  jejich děti dostaly jména Ella, 
Bedřich, Gréta a  Marie. Šalamou-
nův syn Bedřich (narozený roku 
1900) měl jedinou dceru Věru. 
Narodila se roku 1933 a vyrůstala 
ve vile Jelínek s rodiči a babičkou 
Florou. Věra, stejně jako většina 
členů vážené rodiny, zahynula za 
druhé světové války v Osvětimi. 

Do Luhačovic přišli Jelínko-
vi nejpozději roku 1856, kdy byl 
zakladatel luhačovické dynastie 
rodu Jakub Jelínek (1829–1911) 
angažován hrabětem Gabrielem 
Serényim, aby vedl hraběcí pa-
lírnu. Časem získal Jakub Jelínek 
palírnu do vlastnictví a  své pod-
nikání rozšířil o  hostinec s  výče-
pem a  o  prodejnu lihovin. Dne  
12. srpna 1869 byla Jakubu Jelín-
kovi udělena koncese k  provozo-
vání hostinské živnosti a obchodu 
s lihovinami.

Jakub Jelínek pocházel ze Šu-
mic. V  sedmdesátých letech  
19. století krátce působil v palírně 

Aarona Eichena ve Vizovicích, kde 
se staral o  výrobu. S  manželkou 
Rosalií měli deset dětí, jmenova-
ly se Marie, Johana, Zikmund, Lot-
ty, Herman, Šalamoun, Maxmili-
án, Fany, Moritz a Rudolf. Jakubův 
nejstarší syn Zikmund, narozený 
roku 1859, odešel záhy z domova 
za zaměstnáním do Vizovic, kde 
se stal ve velmi mladém věku v le-
tech 1882-1886 ředitelem vizo-
vické Eichenovy palírny. Později 
ve Vizovicích provozoval palírnu 
vlastní. V  podnikání pokračovali 
Zimundovi synové Vladimír a Ru-
dolf. Jméno Zikmundova syna Ru-
dolfa Jelínka je dodnes značkou 
světoznámého podniku.

V  Luhačovicích provozovali Je-
línkovi hostinec, pálenici a  ob-
chod s  lihovinami v  domě číslo 
119, postaveném u  hlavní cesty 
poblíž zámku v roce 1873. Za do-
mem se rozkládal rozlehlý po-
zemek, dosahující až k  potoku, 
na němž byla umístěna samotná 
palírna, sudy s  kvasem a  sklady. 
Vedle hostince stál patrový obyt-
ný dům Jelínkových. Po Jakubu 
Jelínkovi převzal hostinskou kon-
cesi jeho syn Maxmilián. Vedlej-
ším zaměstnáním Maxe Jelínka 
byl ještě prodej tabáku a  trafika. 
Max provozoval živnost po otci až 

do své smrti v roce 1928, poté Ja-
kubův vnuk Bedřich, syn Maxova 
o  rok staršího bratra Šalamouna, 
jenž si mezitím vystavěl vilu Jelí-
nek na hlavní ulici, zažádal o udě-
lení koncese po svém strýci. Ma-
xmiliánova dcera Olga Jelínková 
(1897) se provdala za brněnského 
právníka Lampla a  přestěhovala 
se do Brna, prázdniny však trávi-
la pravidelně s rodinou v Luhačo-
vicích ve vile Jelínek. 

Jelínkovi byli velmi váženou lu-
hačovickou rodinou. O  jejich vý-
znamu svědčí mimo jiné také to, 
že když byl roku 1884 zakládán 
v  Luhačovicích okrašlovací spo-
lek, stáli u  jeho založení spolu 
s hrabětem Ottou Serényim (v za-
stoupení správce lázní V. Pircha-
na), panem farářem, lázeňskými 
lékaři a  významnými vídeňskými 
hosty také kupci Šalamoun Jelí-
nek a Jan Sonnenschein. 

Počátkem druhé světové vál-
ky změnila Jelínkova luhačovic-
ká pálenice majitele, pod hroz-
bou arizace ji Bedřich Jelínek 
prodal Janu Boudovi. Jelínkova 
pálenice se stoletou historií byla 
přejmenována na Fructu a  po 
válce zestátněna. Z původem lu-
hačovické větve rodiny Jelínko-
vy přežili holocaust a  věznění 

v  nacistických koncentračních 
táborech Bedřich Jelínek, jeho 
sestra Greta, provdaná Drucke-
rová, se dvěma syny a  děti Olgy 
Lamplové, František (1926–2011) 
a  Annemarie. František Lam-
pl po válce studoval brněnskou 
techniku, od roku 1948 byl věz-
něn v uranových dolech v Jáchy-
mově. Roku 1968 emigroval s ro-
dinou do Anglie. Zde se během 
deseti let vypracoval na pozici 
generálního ředitele a  doživot-
ního prezidenta jedné z  největ-
ších stavebních firem světa Bo-
vis Lend Lease, stal se emeritním 
rektorem univerzity v  Kingsto-
nu, předsedou Prague Heritage 
Fund a předsedou mnohých cha-
ritativních nadací. V  roce 1990 
byl královnou Alžbětou pasován 
do rytířského stavu. Sir Franz 
Lampl zemřel v roce 2011. 

O  osudech Zikmunda Jelínka 
a  jeho synů Rudolfa a  Vladimíra 
ve Vizovicích pojednává publika-
ce Marcela Sladkowského Králov-
ství slivovice aneb Osudy palírníků 
ve Vizovicích. Na besedu s  auto-
rem vás srdečně zveme do luha-
čovického muzea ve čtvrtek 5. 
února 2015 od 17.00 hodin. 

Blanka Petráková

Antonín Zdražil vypráví příběhy o československých letcích z 2. světové války.
Dnes se musím vrátit k posled-

nímu článku o našich letcích, kte-
ří bojovali v řadách RAF a měli to 
štěstí, že přežili a  v  roce 1945 se 
vrátili do vlasti. Moje vyprávění 
o  generálmajorovi V. Nedvědovi 
muselo být zkráceno pro nedo-
statek místa v novinách, a proto-
že se jednalo o  velmi zajímavou 
kapitolu, pokusím se vypuštěnou 
část doplnit.

Jedná se o „odchod“ jmenova-
ného do exilu po únoru 1948, kdy 
mu hrozilo zatčení, odsouzení na 
mnoho let žaláře a otrocké práce 
v uranových dolech. Pod výrazem 
„odchod“ může si neinformova-
ný čtenář představit, že si koupil 
jízdenku nebo letenku a  odces-
toval, tak jak můžeme dnes. Ten-
krát se však na Západ mohl člověk 
od nás dostat jedině tak, že tajně 
utekl. V  případě našeho hrdiny, 
podle jeho vyprávění, domluvili 
se tři kamarádi z války a jejich plán 
jim vyšel. Dne 6. 4. 1948 nastoupil 
s  manželkou a  15měsíčním syn-
kem do dopravního letadla na lin-
ce Praha–Bratislava. Dakotu řídil 
kapitán Stanislav Huňáček a radi-
otelegrafistou byl František Malý, 
oba bývalí příslušníci RAF a kole-
gové V. Nedvěda z  války. Jakmile 
se letadlo dostalo do místa, odkud 
bylo blízko ke státní hranici, ohlá-
sil pilot, že mají poruchu a budou 
muset přistát na nejbližším letišti. 

Letadlo pomalu klesalo, a  jakmi-
le se dostalo do takové výšky, kdy 
jej nemohli strážci hranic radarem 
zaměřit, změnili směr letu, přele-
těli státní hranici a bezpečně při-
stáli na letišti v Německu. Všichni, 
kdo měli zájem na Západě zůstat, 
požádali o politický azyl a ostatní 
se brzy vrátili i s letadlem do ČSR.

Příběh dalšího letce RAF, plu-
kovníka Vlastimila Ondrůje, je stej-
ně zajímavý, jenom s tím rozdílem, 
že mu nebylo dopřáno dožít se vyš-
šího věku jako jeho jiným kolegům.

Také on vystudoval před vál-
kou vojenskou akademii a  byl le-
teckým důstojníkem s  odbornos-
tí navigátora. V  roce 1939 uprchl 
před fašisty do Francie a  potom 
do Anglie. Nejdřív se stal střel-
cem u  bombardovacího letou-
nu Wellington a  později využili 
u  311. bombardovací peruti jeho 
vědomostí při navigaci bojových 
letadel, hlavně v  nočních akcích. 
Musel být mimořádně schopným 
navigátorem, protože jako jediný 
letec v této peruti se stal koncem 
války velitelem letky. Tuto funk-
ci, mohli zastávat jedině zkuše-
ní piloti, ale on si získal na velitel-
ství takovou důvěru, že mu tato 
zodpovědná práce byla svěřena. 
Vzhledem k  tomu že měl z  před-
válečných let vzdělání meteoro-
loga, dokázal spolehlivě před-
povědět, jakým povětrnostním 

podmínkám budou letci vystave-
ni během letu nad Severním mo-
řem, kudy vedly trasy jejich letů 
nad Německo. Denně pečlivě stu-
doval zprávy vojenských meteo-
rologických stanic, ze kterých do-
kázal určit, jaká bude síla a  směr 
větru na trase, výška a  hustota 
mraků, případně jaké hrozí ne-
bezpečí při prolétávání bouřkové 
oblasti. Jeho informacemi o aktu-
álním počasí se rádi řídili také u ji-
ných perutí, které létaly nad Se-
verním mořem, aby se dostali nad 
určené cíle v Německu.

Po válce se Vlastimil Ondrůj vrá-
til do vlasti 13. 8. 1945 a brzy se ože-
nil se ženou, která na něho trpělivě 
šest let čekala. Jeho bohatých vá-
lečných zkušeností využilo vojen-
ské velitelství v  různých funkcích, 
které zastával do února 1948, kdy 
byl z  armády vyhozen, propuštěn 
pro politickou nespolehlivost. Sa-
mozřejmě, jako v případě ostatních 
„zápaďáků“, byl degradován na vo-
jína. Marně hledal zaměstnání, aby 
uživil rodinu, a když začátkem led-
na 1949 měl odvézt manželku do 
porodnice, přišlo jej zatknout oz-
brojené komando estébáků, které 
nezajímalo, jak se rodička dostane 
do lékařské péče. V. Ondrůj doufal, 
že vzhledem k  jeho situaci v  rodi-
ně (doma měli dvouletého chlapce) 
budou k němu komunisté milosrd-
nější. Ale opak byl pravdou.

U  soudu mu byla dána za vinu 
spolupráce se zahraniční nepřátel-
skou špionáží a bez možnosti se od-
volat, byl odsouzen k smrti!!!

Na přímluvu ministra národní 
obrany, armádního generála Lud-
víka Svobody, mu byl nejvyšší trest 
„zmírněn“ na doživotí.

Byl vězněn v Plzni na Borech, Le-
opoldově a  v  Opavě a  později byl 
donucen vykonávat otrocké práce 
v  uranových dolech v  Jáchymově. 
V roce 1958 tam došlo k důlnímu ne-
štěstí, při kterém jmenovaný přišel 
o nohu a byl poslán do invalidního 
důchodu. Dlouho sháněl nějakou 
přijatelnou práci, aby uživil čtyř-
člennou rodinu, ale každý vedoucí 
se bál přijmout „nepřítele dělnické 
třídy“, aby sám nepadl do nemilosti 
u komunistických úřadů.

Nakonec byl přijat jako nádeník 
v  brněnských plynárnách, na úse-
ku, kde se plnily ocelové láhve ply-
nem. Jednoho dne v roce 1969 do-
šlo na jeho pracovišti k  výbuchu, 
při kterém byl náš válečný hrdina 
usmrcen.

Svoje dnešní povídání opět 
končím slovy: „Díky, soudru-
zi komunisté, za vaši horlivost, 
kterou jste prokazovali v letech 
1948–1989, a  zničili jste životy 
vlastním spoluobčanům.“

Antonín Zdražil
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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

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

Hledám sympatického muže ve věku od 50-65 let, 
který je sám – je mu smutno – má šikovné ruce a nepracuje!

Potřebuji  pomocníka v Bulharsku na mém hotýlku www.hotel-sky.eu. Jedná se na dobu 3-6 měsíců. 
Důležitá je také vzájemná sympatie, protože rovněž hledám přítele a kamaráda k životu. Jen seriózně! 

Bydlím v Luhačovicích. 
Můžete mě kontaktovat na e-mailu: hotel.sky@sezna.cz

SUSHI
aneb stripek

z japonske kuchyne,
,v

v


