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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku a já 

pevně věřím, že bude stejně úspěš-
ný a krásný jako ten předešlý. Samo-
zřejmě nebyly všechny dny jen pozi-
tivní, někdo si užíval více šťastných 
dnů, někdo méně. Měl jsem v  loň-
ském roce možnost navštívit mno-
ho zajímavých akcí. S  paní starost-
kou jsme navštívili Pražský hrad, byl 
jsem pozván do poslanecké sněmov-
ny i  senátu a navštívil jsem spoustu 
krásných míst. Nejvíce mě však lidsky 
oslovila akce, která se konala posled-
ní den v  roce nedaleko Luhačovic, 

uprostřed lesů na rozhraní Petrůvky, 
Kladné Žilína a  Luhačovic. U  Červe-
ného kříže se na Silvestrovském se-
tkání občanů sousedních obcí po-
tkalo snad tisíc příznivců a nebyli to 
jen místní, ale také jsem potkal stá-
lé návštěvníky až z Ostravy, kteří při-
jeli již popáté. Užíval jsem si krásnou 
procházku, kochal se malebnou pří-
rodou a  hlavně mě potěšilo přátel-
ské setkání s  Vámi, občany Luhačo-
vic a okolních obcí. Cítil jsem u všech 
upřímnou radost ze setkání s  přá-
teli či kamarády, což potvrzuje můj 

názor, že lidé neztratili potřebu se-
tkávat se, popovídat si o  svých sta-
rostech i  radostech. Rád bych po-
děkoval „skupině aktivních žen 
z Petrůvky“, které za podpory zastu-
pitelů obce Petrůvka tuto lidsky krás-
nou akci již pátým rokem uspořádaly. 
Přeji Vám všem, abyste si užili každý 
den ve zdraví a  lásce, a věřím, že se 
opět potkáme na konci roku u Červe-
ného kříže a řekneme si, že jsme opět 
společně prožili krásný rok.

Radomil Kop
místostarosta

15 rolí jeden herec

Miroslav 
Táborský
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Akciové společnosti Lázně Luhačovice se vloni 
dařilo. Přivítala bezmála 33 000 hostů

„Což odpovídá roku 2014, ale počet 
pobytových dnů se zvýšil o  5 procent. 
Těchto výsledků bylo dosaženo i přesto, 
že v první polovině roku procházel ho-
tel Morava rekonstrukcí a jeho lůžka ne-
byla nabízena," poznamenal generál-
ní ředitel společnosti Eduard Bláha. 
Rostly hlavně léčebné pobyty hraze-
né zdravotními pojišťovnami u  do-
spělých i u dětí, které se v Luhačovi-
cích léčí již od věku 1,5 roku (tito malí 
pacienti ale samozřejmě přijíždě-
jí s  doprovodem). Dosažené výsled-
ky byly příznivě ovlivněny několika 
faktory. „Jednak novou právní úpra-
vou, která začala platit na začátku roku 
2015, ale i  zrušením regulačního po-
platku 100 Kč od ledna 2014. U části in-

dikací dospělých nová legislativa pře-
devším prodloužila délku lázeňské péče 
z 21 na 28 dní. Již druhým rokem jsme 
zaznamenali také nárůst dětí školního 
věku, které absolvují lázeňskou léčbu 
bez doprovodu," sdělil Bláha. Za loň-
ský úspěch považuje přitom také dal-
ší nárůst obsazenosti nejlepšího well-
ness hotelu společnosti, kterým je 
Alexandria. „Hotel i  v  uplynulém roce 
potvrdil své výsadní postavení mezi 
wellness hotely, když opět získal prestiž-
ní ocenění v soutěži Czech Hotel Awards 
– Hotel roku 2015 ve Zlínském kraji v ka-
tegoriích Spa & Wellness a čtyřhvězdič-
kových hotelech," doplnil Bláha.

A  jaké bylo vloni složení klientely 
společnosti Lázně Luhačovice? „Zá-
kladem je stále tuzemská klientela. 
Klienti s  plnou nebo částečnou úhra-
dou od zdravotních pojišťoven se na 
celkovém počtu pobytových dnů po-
dílejí více než z  55 procent. Zahranič-
ní klientela dlouhodobě tvoří okolo 10 
procent," nastínil Bláha. A odkud jez-
dí do Luhačovic nejvíce zahraničních 
návštěvníků? „Především z  Rakous-
ka a  Slovenska, ale i  Německa, Izraele 
a Ruska. I nadále bychom chtěli úspěš-
ně působit na slovenském trhu, kde se 
po několikaletých nárůstech podaři-
lo v roce 2015 návštěvnost stabilizovat 
na velmi vysoké úrovni. Loni jsme po-
skytli služby téměř dvěma tisícům Slo-
váků, podobně jako v  roce 2014," po-
dotkl Bláha.

Velkou změnu vloni prodělal Lá-
zeňský léčebný dům Morava, který 
prošel rekonstrukcí. Nyní nabízí 154 
lůžek, což je sice o 28 méně než před 

opravou, zato ale mají všechna k dis-
pozici sociálních zařízení přímo na 
pokojích. Celková lůžková kapacita 
společnosti Lázně Luhačovice je tak 
v současné době 1260 lůžek.

Kromě nového komfortu oprave-
né Moravy vloni také nabídla firma 
svým zákazníkům některé další no-
vinky. „V pobytové nabídce to byl u sa-
mopláteckých pobytů specializovaný 
program Rehabilitace páteře v  lázeň-
ském hotelu Palace, který napomáhá 
v  léčbě pohybových obtíží díky opti-
málnímu poměru mezi léčebnými pro-
cedurami a aktivní terapií. Tento pobyt 
získal první místo v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu 2014/2015 v  katego-
rii nejlepší lázeňský a wellness balíček," 

přiblížil generální ředitel společnosti 
Lázně Luhačovice. Další novinkou byl 
i tematický pobyt Po stopách Dušana 
Jurkoviče spojený s výlety za díly vý-
znamného architekta. Zajímavé no-
vinky jsou přichystány i  pro letošek. 
„U samopláteckých pobytů je to rela-
xační pobyt TOP pro každý věk (Terapie 
Odpočinek Pohyb) zaměřený na zdravý 
životní styl doplněný o bonusy ve formě 
výrazných slev na procedury, spa ritu-
ály nebo vstup do fitness centra. Na 
konec dubna jsme připravili výjimeč-
ný pobyt Ve víru tance s Janem Onde-
rem a  Lucií Hunčárovou," dodal Blá-
ha. Kromě tohoto týdenního pobytu 
s výukou společenského tance, kte-
rou provede mírně pokročilé taneč-
ní páry dvojice tanečníků známých 
z televizní soutěže StarDance, si pro 
letošek společnost Lázně Luhačovi-
ce připravila pro své hosty ještě více 
výhod ve formě slevové karty. „Po je-
jím předložení ušetří naši hosté např. 
při objednání výletů a  kulturních po-
řadů a může být využita i ve vybraných 
restauracích, obchodech či cukrár-
nách v Luhačovicích," objasnil Bláha. 
Věří přitom, že hostů mířících do Lu-
hačovic bude i nadále přibývat. „Po 
útlumu zájmu o lázně v předchozích 
letech jsme v roce 2014 zaznamena-
li mírné oživení. Loni se poptávka po 
lázeňských pobytech ještě zvýšila. 
Pro naše lázně i celý obor byl tak rok 
2015 dobrý a i přes nepříznivou me-
zinárodní situaci se na ten letošní dí-
váme s  mírným optimismem," uza-
vřel Bláha.

Nikola Synek

Kašpar + Melichar + Baltazar koledovali na 
Luhačovicku v sobotu 9. 1. 2016

Za drobného mrholení a  lehké-
ho náledí vyrazilo během sobotní-
ho dopoledne na Luhačovicku 50 
skupinek koledníků, což je přes 200 
koledníků spolu s  dospělými ve-
doucími, aby se zapojili do Tříkrálo-
vé sbírky 2016. Přinášeli do domác-
ností radostnou zvěst o  narození 
Ježíše a chodili s kasičkou ode dve-
ří ke dveřím, nad nimiž nechávali 
nápis K + M + B, který žehná jejich 
domu. Díky jejich snaze a štědrosti 
občanů Luhačovic a okolních obcí 
bylo v  našem regionu vykoledo-
váno 332 050 Kč.

Luhačovice 108 996 Kč
Kladná Žilín  11 570 Kč
Polichno  9 722 Kč
Řetechov  10 847 Kč
Ludkovice  23 481 Kč
Biskupice  25 681 Kč
Pozlovice  45 862 Kč
Podhradí  14 950 Kč
Dolní Lhota  24 647 Kč
Horní Lhota  24 894 Kč
Sehradice  31 400 Kč

Celkový výtěžek 332 050 Kč

Velmi děkujeme všem za vlíd-
né přijetí koledníků a  těm, kteří si 
pro děti připravili nějakou sladkost 
a  teplý čaj na zahřátí. Jako každý 

rok část výtěžku poputuje na pří-
mou pomoc rodinám s dětmi v na-
šem regionu a další část bude v le-
tošním roce věnována na sociální 
služby v tomto regionu v souvislos-
ti se zajištěním jejich provozu a na 
zkvalitnění péče o  uživatele obou 
těchto služeb, které Charita Luha-
čovice v tomto regionu poskytuje. 

Velmi děkujeme všem pracovní-
kům měst a obcí, kteří nám pečetí 
pokladničky a počítají celkový vý-
těžek. Děkujeme všem vedoucím 
skupinek, kteří se ochotně zapoji-
li, a také malým tříkrálovým koled-
níkům. Bez jejich ochoty zapojit 
se by tak velkou akci nebylo mož-
né uskutečnit. „Vzhledem k počasí 
jsme rádi, že se vrátili všichni koled-
níčci v  pořádku domů. V  letošním 
roce bylo jen v Luhačovicích zapo-
jeno 10 dětí z MŠ, jsme rádi, že nám 
po 16 letech roste již nová mladá 
generace,“ řekla Lenka Semelová.

Děkujeme všem za příspěvky 
do této celorepublikové sbírky, vě-
říme, že i Vám přinesli naši tříkrá-
loví koledníci radostnou zprávu 
o příchodu Boží lásky na svět skr-
ze dítě narozené v  betlémských 
jeslích. 

Mgr. Karel Adámek, místní koordiná-
tor Tříkrálové sbírky 
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Zájem o značky na přání byl i v Luhačovicích
Také v  Luhačovicích lidé hned 

v první pracovní den roku 2016 vy-
užili nové možnosti získat pro své 
vozidlo registrační značku podle 
vlastního přání. Ale na rozdíl od 
některých velkých měst nezazna-
menali úředníci, kteří žádosti v lá-
zeňském městě vyřizují, v této věci 
nějaký obrovský nával. Celkem si 
o registrační značku na přání (RZP) 
na odboru dopravy luhačovické 
radnice požádalo v  první úřední 
den roku 6 lidí. 

„První žádost se týkala RZP na moto-
cykl, byla podána kolem deváté hodiny 
dopoledne a podal ji občan Luhačovic,“ 
informoval vedoucí odboru dopravy 
Miloš Vala. Všichni z  žadatelů navíc 
přišli s požadavky na text značky, kte-
rému šlo vyhovět. „Zatím jsme se ne-
setkali s  tím, že by někdo požadoval 
„extra“ RZP s kombinací číslic nebo pís-
men odporující nějak zákonu. Jednalo 

se u nás o kombinace číslic s iniciálami 
jména, názvu firmy nebo přezdívky,“ 
poznamenal Vala. 

Vozidla s takto vydanými RZP bu-
dou moci lidé spatřit v ulicích, pokud 
s nimi jejich majitelé vyjedou, zhruba 
do dvou týdnů. „Pokud text RZP splňu-
je požadavky zákonem stanovené for-
my, měla by být vydána do 15 dnů po 
uhrazení správního poplatku, který činí 
5000 Kč za jednu tabulku. Zákon ještě 
umožňuje i  tzv. rezervaci RZP, a  to na 
dobu do 3 měsíců, pak následuje před-
chozí postup, nebo rezervace zaniká,“ 
přiblížil Vala.

Přestože se v Luhačovicích nestály 
kvůli značkám na přání žádné fronty, 
i tak podle něj zájem v Luhačovicích 
čekali spíše menší. „S ohledem na ve-
likost našeho správního obvodu jsme 
nějaký enormní zájem o RZP nepředpo-
kládali. Mne osobně překvapilo i těch 6 
žádostí podaných první pracovní den,“ 

sdělil Vala. Nepředpokládá prý ani, že 
by se situace nějak změnila. „Osob-
ně se domnívám, že všeobecný prv-
ní zájem o tyto RZP po vyčerpání „ext-
ra“ kombinací opadne a bude to spíše 
ojedinělé, ale možná se mýlím …,“ po-
dotkl Vala.

Například značka FANT0MAS, 
připomínající známého filmové-
ho zloducha, byla podle údajů zve-
řejněných Ministerstvem dopravy 
ČR zamluvena právě první pracov-
ní den roku. Během prvního dne si 
lidé v  republice podali zhruba 800 
žádostí o  RZP. A  o  jaké značky je 

celorepublikově nejvíce zájem? Neli-
ší se příliš od situace v Luhačovicích. 
„Mezi nejpopulárnější znění patřila 
křestní jména a příjmení, názvy firem, 
číselné řady, např. 11111111, 22222222 
a  podobně,“ uvádí na svých webo-
vých stránkách ministerstvo. Po-
kud by měl ještě někdo zájem si tře-
ba o značku na přání zažádat, určitě 
neudělá chybu, když se podívá na 
stránkách ministerstva také na od-
povědi na nejčastěji kladené dotazy, 
týkající se této problematiky. 

Nikola Synek

Další pomocník ke třídění odpadu  
pro občany Luhačovic zdarma 

Pokud byste zkusili hádat, kte-
rá komodita z tříděného odpadu se 
nejhůře vrací do systému a  zůstává 
zátěží pro životní prostředí, tak zjistí-
te, že je to drobná elektronika (nabí-
ječky, mobily atd.) a baterie. Jsou to 
dost malé předměty na to, abychom 
se obtěžovali nasměrovat je po skon-
čení užívání správným směrem, vel-
mi často končí v odpadkových koších 
a popelnicích. Výchovným prostřed-
kem a  pomocníkem do domácnos-
tí mají v  tomto směru být sběrné 
krabičky od firmy ECOBAT. Jedná se 
o papírové krabičky o rozměru 18 × 
8 × 8 cm, jejichž horní část tvoří kula-
té otvory nejrůznějších velikostí tak, 
aby každá vybitá baterie zde mohla 
být vhozená tím nejpohodlnějším 
způsobem. Patří sem klasické bate-
rie, ale třeba i malé z hodinek nebo 

ploché hranaté z mobilů. Designová 
podoba sběrné krabičky je natolik 
vkusná, že může stát v  domácnosti 
na viditelném místě a  stále tak při-
pomínat náš dobrý úmysl. 

Naplněnou krabičku je možné 
odevzdat ve sběrném dvoře, v síd-
le Technických služeb Luhačovice, 
před pokladnami supermarketů Al-
bert a Penny. Prázdné krabičky jsou 
k dispozici v  sídle Technických slu-
žeb Luhačovice na Uherskobrod-
ské 188, ve sběrném dvoře, v  po-
kladně městského úřadu, kde si je 
můžete vyzvednout třeba při blí-
žící se úhradě poplatku za odpad. 
V Polichně, Řetechově a Kladné Žilí-
nu jsou k dispozici u předsedů osad-
ních výborů.
Technické služby Luhačovice, středis-
ko odpady

zprávy z 1. schůze rady města Luhačovice 
konané 13. 1. 2016
RML schválila:
•	 rozšíření	 kapacity	 nízkoprahové-

ho zařízení Poradenské centrum 
R-EGO, z. s.;

•	 rozšíření	 kapacity	 Střediska	 rané	
péče EDUCO Zlín, z. s.;

•	 uzavření	 dohody	o ukončení	 ná-
jemní smlouvy z  26. 8. 2014 na 
užívání části pozemku parc. č. 
757/6 a parc. č. 62/1 o celkové vý-
měře 58 m2, na kterých jsou umís-
těny prodejní stánky ESSEX, s Ing. 
S. S. k 31. 1. 2016;

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 pro-
najmout část pozemku parc. č. 
757/6 a  část pozemku parc. č. 
62/1 k. ú. Luhačovice v  ulici Ná-
dražní o celkové výměře 58 m2;

•	 zveřejnění	 záměru	města	 prona-
jmout nebytové prostory v objek-
tu č. p. 282, ul. Nádražní, o celkové 
výměře 62 m2 na dobu určitou 15 
let za účelem provozování prak-
tického zubního lékařství;

•	 převod	 nájmu	 bytu	 č.	 865/3	
v  domě č. p. 865, ul. Družstevní 
v Luhačovicích z paní J. Š. na její 
dceru J. K.;

•	 převod	 nájmu	 bytu	 č.	 865/1	
v  domě č. p. 865, ul. Družstevní 

v Luhačovicích, z J. a M. M. na je-
jich dceru D. M.;

•	 bezúplatné	 použití	 znaku	 města	
Luhačovice v obrazové příloze vě-
decké publikace Klíč ke znakům 
měst České republiky, vydáva-
né v  rámci ediční řady Moravské 
zemské knihovny v Brně.

RML neschválila:
•	 převod	 nájmu	 bytu	 č.	 866/10	

v  domě č. p. 866, ul. Družstevní 
v Luhačovicích z pana P. K. na jeho 
dceru M. L.

RML rozhodla:
•	 uplatnit	 smluvní	 pokutu	 podle	

smlouvy o dílo na zakázku Rekon-
strukce ul. Dr. Veselého Luhačo-
vice se zhotovitelem SATES MO-
RAVA, spol. s  r. o., Železničního 
vojska 1386, 757 01 Valašské Me-
ziříčí. 

RML delegovala:
•	 Mgr.	 Romana	 Leblocha	 jako	 zá-

stupce města do orgánů Sdruže-
ní lázeňských míst ČR, aby v nich 
hájil zájmy obce.

zprávy z 24. schůze rady města Luhačovi-
ce konané 16. 12. 2015
RML schválila: 
•	 přijetí	 finančního	 daru	 ve	 výši	 

5 000 Kč od firmy KALADA Do-
mem dětí a mládeže Luhačovice, 
příspěvkovou organizací, na akci 
Zámecký vánoční jarmark;

•	 uzavření	Dodatku	č.	1	ke	Smlou-
vě o  nájmu prostoru sloužící-
ho podnikání z  6. 1. 2014 uza-
vřené s  firmou LUHADENT,  
s. r. o., Nádražní 282, Luhačovice, 

na pronájem nebytových prostor 
v objektu č. p. 282 o celkové vý-
měře 62 m2, předmětem kterého 
bude změna rozdělení nebyto-
vých prostor na ordinaci o výmě-
ře 32 m2 a  ostatních společných 
prostor o  výměře 30 m2 a  změ-
na doby nájmu z  doby neurčité 
na dobu určitou 15 let za účelem 
provozování praktického zubní-
ho lékařství.

Říjen 2015: kamera Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Ztráty a nálezy 
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Dávno nejsme družstvo, ale prosperující průmyslový podnik, říká ředitel Zálesí, a. s. 

O  tom, že někdejší luhačovické 
JZD Zálesí už dávno není zeměděl-
ským družstvem, ale prosperující 
akciovou společností Zálesí s něko-
lika úspěšnými průmyslovými závo-
dy, jsem si zkraje roku povídal s je-
jím generálním ředitelem Josefem 
Hamplem. 

Vaší společnosti se v  uplynulém 
roce nebývale dařilo, že?

Společnost překročila v  minulém 
roce vysněný obrat 1 miliardy korun. 
Celkové tržby společnosti dosáhly část-
ky jedné miliardy padesáti milionů ko-
run. Při současných cca 550 zaměst-
nancích je rok 2015 nejlepším rokem 
v historii Zálesí, a. s. Odvíjí se od toho 
přirozeně řada úvah do budoucnosti, 
které ale musíme korigovat s reálnými 
možnostmi společnosti, ale především 
s  ekonomickým a politickým vývojem 
a stabilitou v Evropě, snad i ve světě. 

Máte několik závodů. Který byl 
největším tahounem?

Jsme hodně diverzifikovaná spo-
lečnost, máme šest okruhů výrobních 
činností a  služeb. Asi 80 procent vý-
konnosti firmy dělají tři významné prů-
myslové závody. Největší z nich a eko-
nomicky nejvýznamnější je v současné 
době závod Plasty, což je výroba tech-
nických výlisků s  převahou pro auto-
mobilový průmysl, ale i  výroba vstři-
kovacích forem ve vlastní nástrojárně. 
Druhým nosným závodem je závod 
Obaly. Zálesí, a. s. je největším výrob-
cem laminátových tub v České repub-
lice. Mnozí ani nevědí, že doma použí-
vají zubní pastu, jejíž obal byl vyroben 
v  Luhačovicích. Třetí, stejně význam-
ný, je závod Kovo. Strojírenská výroba 
je převážně zaměřena na výrobu sou-
částek pro automobilový průmysl a pro 
traktory Zetor.

Do úplného výčtu našich aktivit pa-
tří ještě Obchodní závod, provozování 
čtyřhvězdičkového wellness hotelu Po-
hoda a zemědělská výroba.

Zemědělská výroba se ale v prů-
běhu roku osamostatnila jako sa-
mostatná akciovka, že?

Ano. K 1. 11. 2015 došlo k odštěpení 
zemědělského závodu jako části pod-
niku Zálesí, a. s. do samostatné, sester-
ské firmy Zálesí agro, a. s. Jediným 
důvodem odštěpení byla změna le-
gislativních podmínek pro poskytová-
ní evropských dotací. Pro jejich splně-
ní jsme tento administrativně náročný 
krok museli učinit. Máme tedy v Luha-
čovicích dvě firmy patřící stejným vlast-
níkům, ale hospodařící již každá na své 
IČO a svůj účet.

Ty zemědělské aktivity, to je hlav-
ně chov krav na maso, že?

Ano, výroba je zaměřena na chov 
masných krav bez tržní produkce mlé-
ka. V  letním období paseme v  okolí 

Luhačovic více jak tisíc kusů skotu. Ob-
děláváme cca 1530 hektarů zeměděl-
ské půdy. Celá zemědělská výroba běží 
v  systému ekologického zemědělství, 
to je bez použití průmyslových hno-
jiv a  chemických prostředků. Hospo-
daříme i  v ochranných pásmech pit-
né vody a minerálních pramenů, což je 
dosti náročné.  Myslím si, že funkci kra-
jinotvorby a  údržby krajiny zabezpe-
čujeme dobře. Hospodařících rolníků 
je v našem katastru jen několik, rozho-
dující výměru zemědělské půdy má na 
starost Zálesí agro, a. s. Jsme rádi, když 
si to nejen hosté, ale i naši občané ně-
kdy uvědomují. 

Zmínil jste se, že jednou z aktivit 
je i činnost Obchodního závodu.

Obchodní závod se již více jak dva-
cet let zabývá prodejem zemědělských 
strojů. Je autorizovaným prodejcem 
traktorů značky Zetor, Valtra a Kubota. 
Do prodávaného sortimentu patří rov-
něž stroje a zařízení na zpracování půdy 
a sklizeň píce značky Pottinger. Zálesí, a. 
s. je rovněž výhradním dovozcem za-
metacích strojů a univerzálních nosičů 
švýcarské firmy Aebi MFH. Ke všem do-
dávaným strojům závod zabezpečuje 
záruční i  pozáruční servis včetně pro-
deje náhradních dílů.

Co nám řeknete k  provozování 
hotelu Pohoda?

Hotel Pohoda provozujeme od 
února 2012. Rozsáhlá rekonstrukce 
s přístavbou nás stála cca 150 milionů 
korun. Máme radost, že po necelých 
čtyřech letech provozu jsme dosáh-
li výsledků, kterých jsme se chtěli do-
pracovat.  Daří se získávat stále nové 
klienty a co je důležité, většina se jich 
k nám opět vrací. Klientelu máme ze 
sta procent postavenou na samoplát-
cích. Naším cílem je během pobytu 
vrátit lidem energii, umožnit jim maxi-
mální relaxaci a odpočinek. Vzhledem 
k tomu, že zahraniční turistika se zdá 
v  současnosti pro lidi trochu riskant-
nější, tak věříme, že bychom výsle-
dek roku 2015 mohli zopakovat i letos 
nebo ho i ještě zlepšit. 

Dostalo se do podvědomí veřej-
nosti to, že Zálesí už dávno není ně-
kdejší „jézédé“, tedy jednotné ze-
mědělské družstvo?

Já si myslím, že zdaleka ne. Hlavně 
pro starší generaci jsme pořád „jezeďá-
ci“. Rozhodli jsme se, že uděláme více 
pro to, abychom svou image v regionu 
zlepšili. Chceme, aby veřejnost věděla, 
že jsme skutečně moderní průmyslo-
vý podnik. Určitě v tomto roce udělá-
me „Den otevřených dveří v Zálesí, a. s.“ 
a to nejen pro školy a učiliště, ale i pro 
širokou veřejnost. Chceme lidi přesvěd-
čit, že umíme vytvořit dobré pracovní 
podmínky doma, v  Luhačovicích, bez 
nutnosti někam dojíždět.

Jaké jsou výhledy, když byl ten 
rok tak úspěšný?

Cílem tohoto roku je plus-mínus 
udržet výkonnost firmy a  především 
vytvořit předpoklady pro skokový ná-
růst výroby od roku 2017. Jako firma 
s převahou exportu do EU se opíráme 
o příslib stálého kurzu koruny vůči euru, 
naše stávající technologické vybavení 

a  predikovaný mírný růst ekonomiky 
v Evropě.

Kteří jsou vlastně největší odbě-
ratelé Vaší firmy?

Co se týká odběratelů, máme za cíl 
žádného strategického partnera ne-
ztratit, a pokud možno, spolupráci roz-
šířit. Souběžně s touto činností musíme 
bojovat o nové klienty a získat je k nové 
spolupráci. Vážíme si všech odběratelů. 
Nemohu zde jmenovat všechny firmy, 
byl by to obrovský seznam.

Kteří tedy patří mezi ty největší?
Závod Plasty má klíčové odběrate-

le ve firmách Petainer Czech Holdings, 
Dura Automotive Systems CZ, Dura Au-
tomotive Romania,  Saft AB, Brano, a. s.

Závod Obaly převážnou část pro-
dukce exportuje do německých firem 
Dental-Kosmetik, Etol, Permapack. Nej-
větším českým odběratelem je společ-
nost Spolpharma.

Závod Kovo vyrábí součástky do 
klimatizací a  brzdových soustav, kte-
ré jsou montovány do automobilů re-
nomovaných značek, jako jsou BMW, 
Audi, Opel, Ford. Největším odběra-
telem součástek, které jsou následně 
kompletovány do podsestav, je firma 
TI Automotiv AC, Continental Automo-
tiv Czech republic a Zetor.

Jaká byla Vaše cesta na pozici ge-
nerálního ředitele Zálesí?

Po ukončení studia na VŠE v  Brati-
slavě a  následném roce vojenské zá-
kladní služby jsem do Zálesí nastou-
pil v roce 1978. Předtím jsem brigádně 
pracoval i u Lázní Luhačovice, ale ty mi 
po vojně práci nenabídly. Protože jsem 
patriot a chtěl jsem pracovat v Luhačo-
vicích, zkusil jsem tehdejší zemědělské 
družstvo, kde mě přijali. 

Jako co jste začínal? 
Absolvoval jsem ekonomickou 

školu se zaměřením na ekonomi-
ku a řízení  zemědělství. Jako mladý, 
nezkušený člověk, neznající provoz 
jsem si daň začínajícího inženýra se 
zkušenými středoškoláky přirozeně 
užil. Začal jsem ve finanční účtárně. 
Druhou pozici jsem dostal v  oblas-
ti tvorby plánů a  na rozborech hos-
podářských činností. Od roku 1985 
jsem zastával pozici hlavního ekono-
ma. V této pozici jsem strávil převáž-
nou část svého, dnes již téměř 39leté-
ho působení v Zálesí, a. s. Po revoluci 
jsem tři roky řediteloval hotelu Zálesí 
a dva roky jsem strávil v pozici ředite-
le rodícího se obchodního oddělení. 
Takže jsem si prošel téměř všechno. 
V roce 2005 jsem byl většinou z teh-
dejších 13 společníků zvolen za před-
sedu představenstva a  generálního 
ředitele Zálesí, s. r. o.

Zmínil jste i  hotel Zálesí, ten už 
ale s firmou Zálesí nemá nic společ-
ného…

Podle informací, které mám, je no-
vým vlastníkem v roce 2011 námi pro-
daného hotelu Zálesí nyní společnost 
Lázně Luhačovice, a. s. Určitě ho bude 
rekonstruovat, ale to je otázka na ně. 
Přesto, že jsem patřil k těm, kteří prodej 
hotelu prosazovali, nesl jsem prodej 
jako někdejší ředitel hotelu velmi citli-
vě, až bolestně. 

Proč?
Finanční prostředky za prodej hote-

lu Zálesí jsme potřebovali na profinan-
cování rekonstrukce a přístavby hote-
lu Pohoda. Cílem bylo nahrazení dvou 
průměrných hotelů, které jsme pro-
vozovali, jedním špičkovým čtyřhvěz-
dičkovým wellness hotelem. Za pou-
žití těchto prostředků, včetně použití 
evropských dotací a bankovních úvě-
rů jsme tak vybudovali nový komplex 
pod jednou střechou, a to s vyšší kapa-
citou, než měly hotely Pohoda a Zálesí 
dohromady. Město Luhačovice tak už 
bohužel čtyři roky přichází o lázeňské 
poplatky a  poplatky z  ubytovací ka-
pacity. Tyto příjmy dnes v dvojnásob-
ném objemu odvádíme do rozpočtu 
městyse Pozlovice (v jehož katastru 
Pohoda je). Důležité je, že tyto finance 
zůstávají v regionu luhačovického Zá-
lesí a slouží zpětně k rozvoji cestovní-
ho ruchu.

Luhačovicím v posledních letech 
ubývá obyvatel. Nemyslíte, že se 
jednou budou muset třeba s Pozlo-
vicemi opět spojit, aby tu město zů-
stalo?

Historie prokázala, že každý ambi-
ciózní panovník své území spíše zvět-
šoval, než štěpil. Já bych se tomu vů-
bec nedivil, protože tady jsme na tak 
malém prostoru, že pokud si obča-
né zvolí dobré zastupitelstvo a  sta-
rostu, určitě toto území lze klidně ří-
dit jako jeden celek. Možná by se tak 
nekřížily dílčí zájmy jednotlivých obcí 
a celá destinace by se mohla vyvíjet 
komplexněji. Ta doba ale musí nazrát. 
Myslím si, že zatím si občané myslí, že 
osamostatněním mají větší šanci pro-
sazovat svoje zájmy a  představy. Já 
jako „luhačovský Pozlovjan“ jsem nad 
věcí a vím, že vše je ve schopnostech 
konkrétních lidí. 

Kde přesně jste v  Luhačovicích 
bydlel?

Bydlel jsem 26 let přímo v  centru 
města, v  budově pošty, protože tatí-
nek byl poštovním zaměstnancem. Lu-
hačovice znám velmi dobře, jako ško-
lák jsem každou sobotu roznášel po 
Kamenné a  Újezdech noviny. Hodně 
lidí, hlavně mé a starší generace znám 
osobně, s mladšími, pokud nejsou za-
městnanci Zálesí, už bohužel nepřichá-
zím do styku. Luhačovice jsou pro mě 
srdeční záležitostí. Myslím si, že pokud 
máte zde nebo v blízkém okolí práci, je 
to ideální místo k trvalému bydlení. 

Vraťme se, prosím, zpět ke spo-
lečnosti Zálesí. Když jste měli tak 
úspěšný rok, co plánujete dál? Urči-
tě se chcete rozvíjet…

Výsledek posledních let je opravdu 
dobrý. Máme naplněné výrobní pro-
story, chybí nám skladové prostory, 
chybí i to nejpodstatnější, zaměstnanci. 
Společnost dosáhla určité úrovně.  Po-
kud se chceme významněji posunout 
dál, musíme investovat. Musíme posta-
vit nové výrobní haly a sklady, pořídit 
nové, výkonnější technologie. Věříme, 
že evropská ekonomika bude pokra-
čovat v  mírném růstu. V  letech 2016-
17 chceme investovat  230-250 milio-
nů korun.
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O co přesně půjde?
Chceme rozšířit závod Plasty. Bude-

me rekonstruovat výrobní halu v Bisku-
picích, kde chceme zřídit provoz Plasty 
II. V  Luhačovicích, v  sídle firmy, chce-
me přistavět výrobní halu na výrobu 
laminátových tub se švýcarskou tech-
nologií nového osmibarevného po-
tisku laminátu. Třetí investice, opět jak 
stavební, tak technologická, půjde do 
závodu Kovo, provozovny V  Drahách 
v  Luhačovicích. Tyto rozvojové inves-
tice míří do našich tří nejvýnosnějších 
odvětví. Od nich očekáváme nejrych-
lejší návratnost a hlavně posílení našich 
současných pozic na trhu. Přirozeně 
nechci hovořit o  investicích do obno-
vy stávajícího majetku. Ty musí každý 
dobrý podnikatel dělat automaticky. 

To vše bude asi náročné, ne?
My jsme přesvědčeni, že činíme 

dobře, protože do různých tendrů o zís-
kání nových výrob už se ani nelze hlásit, 
když nemáte ty nejmodernější techno-
logie. Na druhé straně se musíme opět 
zadlužit. I když půjčit si tak levně peníze 
jako dnes si nepamatuji, stojí ale proti 
těmto příležitostem a výhodám v cestě 
řada rizik. Jsou jistě i rizika, že se situa-
ce ve světě negativně změní a  splá-
cet nebude jednoduché. Ale právě po 
roce 2009, kdy jsme procházeli krizí, se 
nám investice vyplatily a pomohly nám 
ji přestát. 

Říkal jste, že problém je sehnat 
vhodné pracovníky. Kolik míst in-
vesticemi vznikne?

Už v  tuto dobu bychom mohli na-
brat třicet nových lidí. Mnohé nové 
technologie ale jsou tak výkonné, že 
nebudou vyžadovat nové pracovní-
ky a naopak při stejném počtu lidí pro-
dukci několikrát znásobí. Nárůst výroby 
hledáme zejména bez nároků na více 
zaměstnanců. To je jedna z cest, jak čelit 
obrovskému tlaku na zvyšování mezd. 

Což je ve finále dlouhodobě i lev-
nější, ne?

Hlavně je to jediný způsob, když ti 
lidé prostě nejsou!

Co děláte, abyste je získali, když 
chybějí?

Máme propracovanou firemní kul-
turu, benefity, valorizovali jsme mzdy, 
spolupracujeme se středními škola-
mi. Máme pro mladé stipendia s jisto-
tou, že je u nás po škole zaměstnáme. 
Dáváme náborové příspěvky, dotuje-
me závodní stravování, dáváme týden 
dovolené navíc, zabezpečujeme levné 
podnikové dovolené, pořádáme pro 
zaměstnance sportovní a společenské 
akce, ale je to pořád málo na to, aby-
chom si mohli vybírat. 

Která profese nejvíce chybí? 
Všechny. Obtížně seženete mladé 

lidi do zemědělství, přestože k  tomu 
dnes mají traktory s klimatizací a pra-
covní zázemí na vysoké úrovni. Nedo-
statek lidí je přitom i v profesích, které 
se přímo v  Luhačovicích na odborné 
škole učí, jako jsou kuchař nebo servír-
ka. Největší nedostatek je ale v technic-
kých profesích. Všichni chtějí být eko-
nomové, právníci a  manažeři, práce 
v průmyslu, ve stavebnictví nebo v ze-
mědělství jako by ztratila společenské 
uznání. Když vyhlásíme, že hledáme 
obchodního referenta, přihlásí se 60 

uchazečů, na pozici technologa nikdo. 
Myslím si, že je to výsledek nepromyš-
lené koncepce školství ve vazbě na po-
třeby naší společnosti.

Přitom ti v technických profesích 
se na směně fyzicky dnes ani tak ne-
nadřou, že?

Musejí naopak umět řídit stroje 
a pracovat s technologií za desítky mi-
lionů korun. Nevýhodou ale je, že ve 
všech průmyslových výrobách jede-
me v nepřetržitém provozu, což je pře-
devším pro mnohé ženy nepřekonatel-
ná překážka. Zde bohužel nezabírají ani 
mzdová a jiná zvýhodnění. Dalším dů-
vodem je, že nekvalifikované práce je 
stále menší potřeba a mnozí lidé se stá-
vají nezaměstnatelnými.

 Jak se udržet v dnešní době jako 
podnik na špici?

Je to nekonečná práce. Musíte držet 
krok s konkurencí v používání nejmo-
dernějších výkonných technologií. Nej-
těžší je umět se obklopit schopnými 
a loajálními spolupracovníky. I ti nejlep-
ší se musí stále vzdělávat, hlavně musí 
sami chtít něco dokázat. Na oplátku jim 
firma musí umět nabídnout podmínky 
stejné nebo lepší než konkurence. Je to 
spojená nádoba. Nemůže být loajální 
pracovník k firmě, pokud není firma lo-
ajální k němu. V Zálesí jde určitě i o pře-
svědčení veřejnosti o tom, že už nejsme 
zemědělské družstvo, ale prosperující 
průmyslový podnik s řadou certifikátů 
kvality výroby a enviromentálního ma-
nagementu.

Když třeba přijde mladý člověk do 
takové firmy, jak se jednou propra-
covat třeba až na úspěšného gene-
rálního ředitele, jako jste Vy?

Nevím, jestli jsem úspěšný, ale prav-
dou je, že jsem úspěšným vždy chtěl 
být. Když jsem byl mladý, chodil jsem 
někdy do práce raději dřív, třeba i  na 
pátou. Nechtěl jsem říct, že něco neu-
mím, a než přišli ostatní, měl jsem čas, 
abych s tím něco udělal. Když člověk už 
problematiku zná, je rozhodně produk-
tivnější. Ale ať nikdo z mladých nečeká, 
že přijde a hned bude všechno znát. Ti, 
kdo pro to, aby se profesi naučili pořád-
ně, nechtějí obětovat něco navíc, nikdy 
to dál nedotáhnou. Nikdy to není jen 
udělat pouze to, co chce nadřízený, mu-
síte to chtít pozvednout vy sám. 

Neuvažovali jste třeba nad něja-
kým novým oborem činnosti?

Občas se možnost přibrat další čin-
nost objeví, ale naše diverzifikace už je 
hodně široká. Mít více činností je výho-
da, ale má to i svá negativa. Rozmělní-
te tím sice rizika, protože když „nejede“ 
Kovo, daří se závodu Plasty a podobně. 
Řídit ale tak širokou škálu odvětví a dr-
žet ve všech krok se špičkou je náročné. 
Proto chceme rozvíjet spíše ta odvětví, 
která již desetiletí provozujeme. 

Což ale nebude levné, jak jste ří-
kal.

Snažíme se využít samozřejmě i pro-
středků Evropské unie. Na opravu ho-
telu Pohoda jsme z  dotace získali 31 
milionů Kč, dalších 18 milionů Kč zís-
kal závod Kovo na inovační technolo-
gii pro strojírenství, 6 milionů Kč jsme 
získali na úsporu energií. Přes operač-
ní program pro inovace a  konkurenci 
chceme v tomto roce získat 25 procent 

na technologii potisku. Žádáme i o do-
taci v rámci cestovního ruchu. Pokud to 
vyjde, tak u hotelu Pohoda by mohlo 
vzniknout s evropskou podporou nové 
dětské hřiště.

Administrativa s těmi projekty je 
často velmi pracná, že?

Je pracná, ale ty peníze kvůli tomu 
nijak nesmrdí. Pomáhají zrychlovat ná-
vratnost investic a snižovat jejich rizika. 
Nevýhodou je, že dotace jsou obvykle 
pro malé a střední podniky. Zálesí, a. s. 
spadá mezi velké podniky (které mají 
více jak 250 zaměstnanců), tak se nás 
bohužel spousta výzev netýká. 

Času má asi generální ředitel 
málo. Máte nějaké rituály? 

Vstávám o  tři čtvrtě na šest a  pak, 
abych byl fit, tak se snažím u  ranních 
televizních zpráv půl hodinky pocvičit. 
Rád dobře posnídám. Do práce chodím 
mezi půl osmou a osmou. Poslední do-
bou spíš na tu osmou (smích).  Z práce 
chodím sice ve čtyři v pět, ale pak často 
následují různé společensko-pracovní 
akce. Jsou to jednání v Hospodářské ko-
moře, v  Plastikářském klastru, Sdruže-
ní pro rozvoj Zlínského kraje a v dalších 
organizacích. Již čtvrté volební období 
jsem členem rady městyse Pozlovice, 
kde se scházíme minimálně dvakrát do 
měsíce.  V zimních měsících také dostá-
vám pozvání na řadu výročních schůzí 
spolků a organizací, které naše společ-
nost podporuje.

A co Vaše relaxace? Nějaké sporty? 
Od gymnázia skoro do 40 let jsem 

hrál za Luhačovice fotbal. Náš největší 
úspěch byl někdy v polovině sedmde-
sátých let, kdy se nám podařilo postou-
pit do I. A třídy. Naše nedobytná tvrz,  
malé škvárové hřiště, bylo vedle soko-
lovny, tam kde je dnes obchodní dům 
Rozkvět. V  současné době se snažím 
pro tělo taky něco málo udělat. V létě 
jezdím na kole, přes zimu chodím s hůl-
kami kolem přehrady a každou zimu si 
jezdíme s kamarády zalyžovat do Itálie, 
takže i ty lyže. Mám také okrasnou za-
hrádku a nějaké trnky, tam trávím hod-
ně času. Rád se odměním dobrým mo-
ravským vínkem.

Už vedete firmu řadu let. Čeho 
si za dobu působení nejvíc ceníte 
a proč?

Když se ohlédneme 25 let zpět, 
tak za velký úspěch považuji transpa-
rentní transformaci tehdejšího ze-
mědělského družstva až do dneš-
ní podoby akciové společnosti. 

Z  původních cca 1870 oprávněných 
osob, které se účastnily transforma-
ce dle tehdy nového Obchodního zá-
koníku, má dnes společnost 12 vlast-
níků. Ještě významnějším úspěchem 
bylo zvládnutí přerodu ryze země-
dělského podniku na moderní prů-
myslový podnik. Už za minulého 
režimu jsme se pokoušeli přes „při-
družené výroby“ vylepšit ekonomi-
ku družstva. V  zemědělství tu nešel 
významný rozmach udělat. V součas-
né době si cením toho, že Zálesí, a. s. 
je efektivně fungující podnik otevře-
ný změnám, schopný obstát v nároč-
ném zákaznickém a  konkurenčním 
domácím i zahraničním prostředí. Za 
úspěch považuji i  to, že dokážeme 
pro cca 550 lidí z okolí zajistit stabilní 
a perspektivní práci.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout 
se Zálesím?

Než definitivně skončím své půso-
bení v řídící funkci, chci být u realizace 
nastíněných investic do rozvoje firmy. 
Potřebujeme 2 roky, abychom veške-
rý majetek dostali do výborné kondi-
ce a  zvýšili skokově výkonnost firmy. 
Chceme být firmou, která se bude dále 
držet ve špici úspěšných podniků naše-
ho regionu.

V podniku máte i syna, který vede 
jeden ze závodů. Je to tak, že si vy-
chováváte nástupce?

Budu rád, když bude v  Zálesí dál 
pracovat. Je dobré, že v Zálesí již pra-
cuje několik dětí vlastníků. Jsme rádi, 
že se rozhodly pracovat v Zálesí, pro-
tože není nic horšího, než když se 
podniku daří, ale není ho komu pře-
dat. A  jestli je syn můj nástupce? 
O  tom budou rozhodovat vlastníci. 
Rozhodně bych si přál, aby po mě při-
šel člověk, který je odchovancem Zá-
lesí, člověk, který má vztah k tomuto 
regionu, umí jednat s  lidmi a  rozvoj 
firmy je pro něho vyšší hodnotou než 
osobní prospěch. Věřím, že takový 
nástupce najde. Přiznám se, že jsem 
i uvažoval nad odchodem do důcho-
du, ale snad je ještě chvíli čas. Nerad 
bych ale šel takříkajíc z  firmy přímo 
do rakve. Mám dva vnuky, jeden má 
devět a půl, druhý rok a půl, tak bych 
se chtěl věnovat více zase jim. Každo-
pádně, pokud by i ti jednou pracova-
li v Zálesí, což se už asi nedozvím, byl 
bych potěšen. 

Nikola Synek

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických novinách uveřej-

ňujeme fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v  našem městě a  vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze zasla-
ných správných odpovědí vždy v kaž-
dém čísle vylosujeme jednoho, který 
získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny může-
te zasílat vždy do dvou týdnů od 
vydání příslušného čísla novin na  
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhaco-
vice.cz, odevzdat napsané v MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, případně za-
slat poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z  minulého čís-
la, kterou zaslalo 13 čtenářů (všichni 
správně), je Učitelský dům. Publika-
ci Luhačovický uličník získává Václav 
Bětík z Pozlovic. 

Blahopřejeme. 
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NAROZeNí
Sebastián Maděra
Adam Matulík
Jan Vavrys
Viktorie Vaculová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

60 LeT VýROČí SVATBy 
Miroslav a Bohumila Kadlčíkovi
Blahopřejeme

VýROČí NAROZeNí
Jarmila Majzlíková   97 let
Artur Stoja  89 let
Marie Čumíčková  89 let
emilie Hráčková   89 let
Jaroslav Kašík  87 let
Božena Řezníková  87 let
Blažena Zápecová  87 let
Pavel Blažek  86 let
Bedřich Rak  86 let
Oldřich Váňa  86 let
Anežka Huňková  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Rudolf Mlčuch  89 let
Alois Hubáček  73 let
Josef Tomala  80 let
Josef Sviták  60 let
Marie Martincová  94 let
Zdeněk Běťák  83 let
Hedvika Filipová  85 let
Antonín Petrželka  80 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

Vzpomínky

Dne 2. 3. 2016 vzpomeneme nedožitých 90 let 
MUDR.VLASTIMILA VOKURKy, CSc., bývalého 
ředitele lázní Luhačovic.
Za vzpomínku děkuje za celou rodinu dcera Eva

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 30. 1. 2016 ulynuly dva roky od úmrtí 
paní JAROSLAVy PLÁŠKOVÉ.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ji znali.

Dne 16. 2. 2016 vzpomeneme 1. výroční, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a babička 
paní HILDA HANÁČKOVÁ z Polichna. 
Stále vzpomíná dcera Věra s rodinou a ostatní příbuzní. 

Dne 28. 2. 2016 vzpomeneme 13. výročí úmrtí 
pana DRAHOMíRA MÁČALy.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Život jde dál, co drahé nám bylo, to nám vzal.
7. února vzpomínáme 10. výročí, kdy nás navždy 
opustil 
pan JAN VACULA.
Stále vzpomínají manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 7. 2. 2016 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek a dědeček
pan RUDOLF ŠVACH, 5. března by se dožil 95 let.
S láskou vzpomínají manželka Heda, dcera Jarmila 
a syn Ruda s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 26. 1. uplyne 17 let, kdy nás opustila
paní JANA DyNKOVÁ.
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcera Mária s ro-
dinou, syn Antonín s rodinou, syn Miloslav s rodinou.
Děkujeme za vzpomínku, všem kdo ji znali.

Dne 2. 2. 2016 uplyne jeden rok od úmrtí 
pana JAROMíRA SLÁNSKÉHO.
S láskou a úctou vzpomíná celé rodina a děkujeme 
všem, co vzpomenete s námi.

SpOLEČNOST

Školám komplikuje výuku omezení práce 
s chemikáliemi. Jak je to na SOŠ Luhačovice?

Začátek nového roku přine-
sl školám v  republice komplikace 
v některých hodinách. Jde o to, že 
žákům předpisy nyní neumožňují 
používat v rámci výuky chemikálie 
jako dosud. V  určitých případech 
to přitom může značně omezit vý-
uku. Asi nejhorší je to pro chemic-
ké školy, protože by teď žáci ne-
měli dělat mnohé pokusy třeba se 
žíravinami. Jak je to ale na Střední 
odborné škole Luhačovice? Che-
mické látky totiž nepoužívají stu-
denti jen v chemii, ale například se 
může jednat i o různé lakování vý-
robků, což se dotýká právě luhačo-
vické školy s uměleckými obory.

 
Jak dosud práce s  chemikáliemi 

probíhala, popsal Lubor Černobila, 
zástupce ředitele SOŠ Luhačovice pro 
praktické vyučování.

„Naši žáci pracují v  rámci odborné-
ho výcviku s  látkami klasifikovanými 
jako „chemické směsné – nebezpečné“ 
pouze příležitostně. Jedná se o nátěrové 
hmoty s rozpouštědlovou složkou syn-
tetickou nebo nitro-celulózovou. Tyto 
látky se používají pouze u oboru design 
a zpracování kovů, v malé míře u někte-
rých výrobků při jejich finální povrchové 
úpravě. Obor design a zpracování dře-
va pracuje nejvíce s nátěrovými hmota-
mi a lepidly pouze na disperzní (vodní) 
bázi. Tyto prostředky více korespondují 

s  tradičním řemeslem. Při některých 
operacích povrchových úprav jsou výji-
mečně užity syntetické laky nebo lazury 
(na jiné bázi). Vždy se tak děje pod pří-
mým dohledem učitele či instruktora,“ 
nastínil Černobila. Doplnil také, že ží-
ravé látky ani látky klasifikované jako 
chemické látky vysoce toxické nejsou 
na škole běžně používány.

Škola má již ale také zprávy, že po 
kritice ze strany různých škol chce Mi-
nisterstvo školství problém vzniklý 
v  rezortu zdravotnictví v  souvislostí 
s novelizací zákona o veřejném zdra-
ví co nejdříve vyřešit, a to nařízením 
vlády, které by studentům za dohle-
du pedagogů používání teď zakáza-
ných chemikálií opět umožnilo, tak-
že v druhém měsíci roku by snad už 
současná omezení platit neměla. Ře-
ditel SOŠ Luhačovice Karel Milička 
proto zůstává zatím klidný. „Od února 
by se mělo vše upravit. Jeden měsíc nás 
nezabije, žáci budou vykonávat pouze 
povolené činnosti a pracovat jen s po-
volenými látkami,“ poznamenal ředi-
tel. Pokud by ale současná omezení 
zůstala v  platnosti dlouhodobě, vy-
žádalo by si to podle něj další opat-
ření. „Kdyby to pokračovalo dál, pak 
bychom museli přikročit ke změnám, 
které by zasáhly i  výuku dle platných 
školních vzdělávacích programů,“ po-
znamenal Milička. 

Nikola Synek

Poděkování
za projevy soustrasti, květinové dary a za vzpomínku na 
zesnulého
 JOSeFA TOMALU 
děkují manželka Marie a synové a dcera s rodinami.
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SpOLEČNOST

Jak zabavit děti o jarních prázdninách?  
Zajímavý program nabídne kino Elektra

Děti, rodiče školáků, ale i  středo-
školská mládež, která během nastá-
vajícího týdenního volna nevyrazí ly-
žovat někam na hory, může ocenit 
nabízený program Jarní prázdniny 
v kině Elektra. Ten v období 29. ledna 
až 7. února nabídne dobrodružné fil-
my, pohádky a jedno divadlo pro ce-
lou rodinu.To nabídne báječný výlet 
do pravěku v příběhu O pračlovíčkovi, 
který 29. ledna sehraje divadlo Tram-
tarie. Pro starší je určen norský akční 
film Vlna o ohrožení obyvatel ničivou 
vlnou v norském fjordu. Snímek inspi-
rovaný skutečnými událostmi kino na-
bídne večer v pondělí 1. února. „Další 
dobrodružný film, tentokrát jako odpo-
lední představení, nabídne hned další 
den americký titul Do posledního dechu, 
příběh nejodvážnější plavby malého zá-
chranného člunu v historii pobřežní strá-
že,“ poznamenala vedoucí kina Elektra 
Regina Bittová. 

Středa 3. února nabídne hned dva 
dobrodružné filmy. Už od 10 hodin 
dopoledne bude k vidění snímek Krá-
lové hor o setkání orlího mláděte vy-
puzeného z hnízda a chlapci, který to 
také nemá lehké. Ve stejný den se hraje 
i americký dobrodružný příběh Reve-
nant: Zmrtvýchvstání, ve kterém hra-
je známá herecká hvězda Leonardo 

DiCaprio. Čtvrtek nabídne dopolední 
představení animovaného brazilské-
ho filmu Chlapec a svět. „Malý chlapec 
žije s  maminkou na venkově a  postrá-
dá svého tátu, který odešel za prací do 
vzdáleného města. Sedne proto na vlak 
a vydá se za ním,“ přiblížila příběh ve-
doucí kina Bittová. 

Český rodinný film Byl jednou je-
den ostrov nabídne páteční odpoled-
ní představení 5. února.

Přiblíží osudové příběhy živoči-
chů obývajících nedotčený atol Alda-
bra. O den později bude k vidění sní-
mek V  srdci moře o  bojích velrybářů 
s velrybou mamutích rozměrů. Nedě-
le 7. února pak přinese další z u dětí to-
lik oblíbených příběhů malých zpíva-
jících zvířecích čiperů, tentokrát pod 
titulem Alvin a  Chipmunkové: Čiper-
ná jízda. Chipmunkové Alvin, Simon 
a  Theodore budou jako vždy nabi-
tí energií, písničkami a především na-
prosto šílenými nápady. Kdo by si 
v  nabídce na prázdniny nenašel své, 
možná ho zaujme další chystaný pro-
gram Kina: „V březnu, konkrétně 15. a 16. 
3., nabídneme druhým rokem v Luhačo-
vicích festival Expediční kamera plný fil-
mů s cestovatelskou a outdoorovou te-
matikou,“ pozvala závěrem Bittová.

Nikola Synek

Lázně Luhačovice opět úspěšné na Velké 
ceně cestovního ruchu

V soutěži Velká cena cestovního ru-
chu 2015/2016 opět uspěly Lázně Lu-
hačovice, a. s., v kategorii nejlepší lá-
zeňský a wellness balíček, tentokrát se 
svým produktem „Ve víru tance“. Zís-
kaly druhé místo a cenu za toto umís-
tění převzal na slavnostním vyhlášení 
ve čtvrtek 14. 1. 2016 v  Brně výkon-
ný ředitel akciové společnosti Ing. Jiří 
Dědek, MBA. Soutěž je vyhlašována 
vydavatelstvím C. O. T. media a Vele-
trhy Brno v rámci veletrhů GO a Regi-
ontour.

„Pobyt Ve víru tance se řadí k výji-
mečným produktům na českém trhu 
vzhledem k  obsahu poskytovaných 
služeb. Byl sestaven tak, aby oslovil 
všechny, kteří se během wellness po-
bytu chtějí zdokonalit ve společen-
ském nebo latinskoamerickém tanci. 
Poptávka po daném pobytu je podpo-
řena spoluprací s  profesionálními ta-
nečníky Janem Onderem a Lucií Hun-
čárovou, kteří výuku povedou. Jedná 
se o mediálně známé tanečníky, kteří 
pravidelně vystupují v populární sou-
těži České televize StarDance…když 
hvězdy tančí. Jan Onder již tuto soutěž 
dvakrát vyhrál. Na závěr pobytu každý 
účastník obdrží certifikát o absolvova-
ném kurzu. Obsah byl připraven tak, 
aby maximálně využil všech přednos-
tí luxusního ALEXANDRIA**** Spa & 
Wellness hotelu. Kromě volného vstu-
pu do největšího a  nejluxusnějšího 
wellness centra v Luhačovicích ve sty-
lu starořímských lázní pobyt zahrnuje 

i  řadu relaxačních procedur včetně 
těch s  využitím místního přírodního 
léčivého zdroje,“ uvedl J. Dědek.

Dodal, že produkt by měl oslovit 
novou cílovou skupinu, jejímž hlav-
ním důvodem ke koupi není jen klasic-
ký wellness pobyt, ale potřeba zdoko-
nalit se v tanci pod vedením mediálně 
známých osobností. Cílem je rovněž 
snaha odlišit se od ostatních nabíze-
ných wellness pobytů a  nabídnout 
větší přidanou hodnotu. Cílovou sku-
pinou jsou manželské páry (prázdné 
hnízdo) a obecně lidé, kteří mají zájem 
o tanec a relaxaci, ženy i bez partnerů, 
organizované skupiny a všechny věko-
vé kategorie. Účastníci pocházejí z ČR 
a Slovenska. 

Profesionální tanečník Jan Onder 
k tomu uvedl: „Do lázní Luhačovice se 
již velmi těšíme, jsme z Karlových Varů 
a jsme tedy zvědaví, jak vypadají láz-
ně na Moravě – slyšeli jsme, že je tam 
nádherně! Moc děkujeme lázním za 
nabídku, myslíme si, že spojení tance 
a léčebných procedur je geniálním ta-
hem. Je to balzám na duši i tělo jak pro 
klienty, tak pro nás, protože jsme velmi 
pracovně vytížení, a díky tomuto po-
bytu budeme dělat to, co milujeme, 
tedy učit tanec, a při tom si krásně od-
počineme. Těšíme se moc.“

Součástí pobytu Ve víru tance je ba-
líček služeb: 7× ubytování v ALEXAN-
DRIA**** Spa & Wellness hotelu, 7× 

Luhačovický paralympionik Hetmer získal 
v Itálii bronz

Luhačovický handicapovaný ly-
žař Patrik Hetmer (na fotografii dru-
hý zprava) uspěl ve své kategorii 
v závodech Světového poháru v ital-
ském Tarvisiu, kde obsadil spolu se 
svým trasérem Miroslavem Máčalou 
bronzovou příčku. Kategorii zrako-
vě postižených mužů vyhrál v Tarvi-
siu domácí Ital Giacomo Bertagnolii 
s trasérem Casalem, druzí skončili Ru-
sové Redkozubov a Gerojev. Hetmer 

s Máčalou dosáhli bronzu díky času 
1:47.80.

„Šli jsme do toho naplno a  vyplatilo 
se! Po bronzu z loňského MS druhý nej-
cennější výsledek, obrovská radost a eu-
forie v cíli! Díky všem za podporu! SKOL!“ 
komentoval Hetmer na svém face-
booku úspěšný závod. 

(Foto k článku: facebook P. Hetmera)

Nikola Synek

polopenze formou bufetu, taneční 
kurz pro mírně pokročilé páry nebo la-
tina pro ženy, 1× přírodní uhličitá kou-
pel, perličková koupel s přísadou dle 
vlastního výběru, hydromasážní kou-
pel, masáž nohou (částečná), masáž 
éterickým olejem dle vlastního výbě-
ru, denně pitná kúra luhačovických 
minerálních vod, volný vstup do well-
ness centra, volný vstup do fitness 
centra, zapůjčení županu, Wi-Fi připo-
jení na pokoji ZDARMA. Bonusem je 
30% sleva na procedury a spa rituály 
dokoupené nad rámec balíčku.

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness 
hotel je vlajkovou lodí wellness poby-
tů v Luhačovicích se širokou nabídkou 
wellness služeb a relaxačních procedur. 
Magnetem je volný vstup do největší-
ho a  nejluxusnějšího wellness centra 
v Luhačovicích ve stylu starořímských 
lázní. Wellness centrum nabízí zážitko-
vé procedury k  regeneraci těla i duše 
včetně přírodních uhličitých koupelí. 
Hosté mají k dispozici volný vstup do 
bazénu, whirlpoolu, saunového světa 
(laconium, parní, bylinková, solná a fin-
ská sauna), dále Kneippův chodník, 
ochlazovací sprchy, ledovou studnu 
a vyhřívané lavice. Pro aktivní návštěv-
níky je připraveno fitness centrum vy-
bavené nejmodernějšími posilovacími 
stroji. Okouzlí také Francouzská restau-
race nabízející regionální i mezinárod-
ní kuchyni. Nechybí ani pravidelný kul-
turní program ve vyhlášeném nočním 
klubu s  prvorepublikovou atmosfé-
rou. Pokoje v historické části jsou ladě-
ny do stylu třicátých let minulého sto-
letí a  moderní novou část zase zdobí 
repliky suvenýrů z tažení Alexandra Ve-
likého. Hotel již třikrát získal prestižní 

ocenění v soutěži Czech Hotel Awards 
– Hotel roku v kategorii Wellness & spa 
ve Zlínském kraji.

Lázně Luhačovice sestavují nejen 
zajímavé pobytové balíčky, ale každý 
host akciové společnosti obdrží po pří-
jezdu slevovou kartu, po jejímž před-
ložení ušetří např. při objednání výletů 
a kulturních pořadů a může být využi-
ta i ve vybraných restauracích, obcho-
dech či cukrárnách v  Luhačovicích. 
Tato exkluzivní karta garantuje nej-
nižší ceny u vybraných služeb. S místní 
cestovní agenturou Luhanka mohou 
hosté navíc poznat Valašsko. 

Letošnímu úspěchu předcházela 
tři vítězství Lázní Luhačovice za se-
bou v  soutěži Velká cena cestovní-
ho ruchu v kategorii nejlepší lázeň-
ský a  wellness balíček. Cílem této 
soutěže je zviditelnění výjimečných 
a vysoce kvalitních počinů v oblasti 
cestovního ruchu a  upozornění na 
atraktivní novinky. Tím soutěž při-
spívá ke zkvalitňování služeb v ces-
tovním ruchu. Jedná se o  prestižní 
ocenění mimo jiné i díky vysokému 
kreditu pořadatelů. Porotu tvoří zá-
stupci institucí činných v cestovním 
ruchu, členové akademické obce, zá-
stupci profesních asociací, odborníci 
na reklamu a marketing či specialis-
té na problematiku rozvoje cestovní-
ho ruchu v regionech, např. ACK, AČ-
CKA, SLL ČR, CzechTourism, Veletrhy 
Brno, C. O. T. a další. Soutěží se v ka-
tegoriích nejlepší turistický produkt, 
nejlepší jednotná kampaň, nejlep-
ší elektronická komunikace, nejlepší 
cestovní kancelář, nejlepší lázeňský 
a  wellness balíček a  nejlepší golfo-
vý balíček. 
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Když s aerobikem začínal, holky ze třídy se smály. Teď má medaili mistra světa 
Na první pohled obyčejný je-

denáctiletý školák s  aktovkou, 
jako spousta jeho vrstevníků.

Až na tu medaili mistra svě-
ta! Luhačovjan Jáchym Hanák si 
ji v prosinci přivezl z mistrovství 
světa v aerobiku, které se konalo 
na ostrově Martinique (nebo po-
češtěně Martinik, chcete-li). Me-
daili získal spolu se zlínskou Bá-
rou Krčmářovou v kategorii párů 
ve věku 11–13 let. 

Jaké byly první pocity po zisku 
medaile?

No, on měl na tom Martiniku au-
tobus zpoždění, když jsme jeli z ho-
telu na halu na finále, tak mně to při-
šlo, že jsme jen přijeli, rozcvičili se, 
zacvičili a dostali medaili. Já jsem to 
ani tak moc nevnímal, že jsem něco 
získal.

A co na to potom třeba spolu-
žáci ve škole? (Jáchym chodí do 5. 
třídy ZŠ Pozlovice)

Když jsem přišel poprvé do ško-
ly, byla všude výzdoba ve třídě. A ta-
ková ulička, kterou jsem šel, a oni mi 
zpívali: „Jáchym je hvězda, Jáchym 
je naše hvězda, Jáchym je nejlep-
ší…“ Tak z toho jsem měl velkou ra-
dost. Dostal jsem přáníčko, bonbo-
niéru.

Čekal jsi takové přivítání?
Vůbec, myslel jsem, že třeba řek-

nou, že jsem borec, ale to bude 
všechno.

A  na tom Martiniku, kolik dní 
jste tam byli? 

Tři závodní dny. Ale letěli jsme 
28. listopadu a  vraceli jsme se až 
6. prosince. Byly dva dny na závo-
dy a předtím jeden den na zkoušku 
pódia. Abychom si vyzkoušeli třeba, 
jestli se tam dobře nohy rozjíždí při 
doskoku na zem do roznožky, nebo 
jestli to moc neklouže a tak. Druhý 
den bylo semifinále a pak finále. 

Do hovoru se zapojuje Jáchy-
mův tatínek, který je také pří-
tomen a  na mistrovství syna 
doprovázel. Doplňuje některé 
informace.

Tatínek: Na Martinik se dostali 
díky výkonům v sezoně a také titulu 
v ČR. Na mistrovství světa už byl v té 
kategorii jen jejich pár, ale i tak mu-
seli předvádět sestavu v semifinále 
a pak i ve finále a získat požadova-
né body. A kromě samotných dnů, 
kdy se cvičilo, byla ještě registrace 
závodníků a tak.

Jáchyme, jak dlouhá je sesta-
va, co jste předváděli?

Dvouminutová, ta co jsme ji dě-
lali celý rok, teď je ale nová sestava 
pro tuto sezonu.

Tu ale cvičíš už s jinou kámoš-
kou. Co na to říká ta minulá?

Nic. To tak bývá, že každý rok to 
trenéři nějak rozřadí, a  trenérka to 
na letošek tak chtěla…

A jak ses k  aerobiku vůbec do-
stal?

Odmala mě bavilo tančení, chodil 
jsem v Luhačovicích do kroužku Ve-
selé tančení a pak mamka objevila 

ve Zlíně Aerobik Klub. Dostal jsem 
se na první závody. To jsem cvi-
čil s  týmem, pak jsem závodil sám 
a teď v páru. 

To je ale celkem makačka, tré-
ninky jsou čtyřikrát týdně, že?

Ano. A s týmem jsem to míval jen 
hodinu třikrát týdně. Teď jsou i del-
ší. Moje partnerka má jinačí trenér-
ku, takže já mám jakoby dvě trenér-
ky. Svoji a tu od té holky. 

A nová partnerka se jmenuje jak?
Anička. Já ji už znám z jiných sou-

středění, kde trénovaly i holky, bavil 
jsem se s něma.

Na tréninku bývá i legrace?
U  mojí trenérky je jedna skupina, 

my a ještě další skupina. Ona se vě-
nuje jedné skupině. My přijdeme na 
trénink, rozcvičíme se, rozehřejeme 
se, abychom mohli tu sestavu „za-
jet“, pak už se věnuje nám. Mezitím 
se s ostatníma aji pobavíme a tak.

Co tě na tom sportu nejvíc baví?
Závodění, tančení, všechno. 
Aerobik už děláš pěkných pár 

let, že?
Tento rok už to bude sedm roků.
Tatínek ale říkal, že chodíš na-

víc do kroužku zpěvu. Jaké máš 
další zájmy? Nezvažoval jsi třeba 
i další sporty?

Chodím ještě na angličtinu. A to 
zpívání mě i  trochu baví, ale tam 
jsem už i přemýšlel, že se odhlásím. 
Ale je to k tomu sportu takové od-
reagování. Jiný sport nechci, nebaví 
mě ani fotbal.

Ten je kolektivní. Tys taky cvi-
čil ve skupině. Jak se to liší proti 
závodům v páru? 

Nás bylo tak sedm. Jsou tam lehčí 

prvky, v tom je to jiné. V týmu nej-
sou třeba skoky na zem. Tým je ka-
tegorie „fitness“. V  páru už je to 
„sporťák“ (sportovní aerobik). Jsou 
tam těžší prvky, třeba čtyři povin-
né kliky a tak dále. Nebo „kiky“, ten 
„kik“ je švih nohou až k hlavě. U sku-
piny jsou zas jinačí prvky. (Poznám-
ka autora: kick = anglicky kop.)

Co třeba životospráva. Musíš 
jíst nějak zdravě? 

Trenérka mi do jídelníčku ne-
zasahuje vůbec. Já jím tak, že tře-
ba na svačinu mám jogurt s  rohlí-
kem nebo chleba, buchtu. Chodím 
normálně do školní jídelny. Večer si 
dám občas i  pár brambůrků. Já to 
stejně vysportuju… (směje se)

Ty se pomalu dostáváš do toho 
věku, kdy se kluci začínají zase 
víc bavit s holkama. Měl jsi asi ra-
dost, že když ses vrátil, i ty holky 
byly nadšené, že mají mistra, ne?

Holku žádnou zatím nemám 
a  ony se spíš baví spolu. Jsou ně-
kdy takové, že dělají takové peklíč-
ka. Obdivují mě, ale třeba se i smály, 
když jsem začal dělat aerobik.

Už to ale asi berou jinak, ne?
Mmm... Nemyslím si.
Jsi jedenáctiletý kluk. Počítám, 

že někdy si i normálně hraješ, tře-
ba s autama? Co?

Spíš se hodně učím, pak ten aero-
bik. Občas jdu za kámošema.

S těma děláte co?
Jenom se bavíme, hrajem ně-

jaké hry nebo si hrajem s  legem. 
O  prázdninách jsem třeba kámoše 
pozval na narozeniny.

V létě jsi ale taky hodně tréno-
val, ne?

V srpnu bylo soustředění, vždyc-
ky pondělí až pátek od osmi do čtyř.

Ty tréninky jsou náročné i přes 
školní rok. Jak stíháš školu, tam 
se daří?

Občas se stane, že dostanu z češ-
tiny trojku, ale jinak mám většinou 
jedničky a dvojky.

Takže na vysvědčení bylo vy-
znamenání?

Minulý rok jsem měl na vysvěd-
čení jednu dvojku, z té češtiny. Ta je 
pro mě nejhorší. A angličtina. 

A neuvažovali jste třeba i o ně-
jaké sportovní škole nebo tak…?

No, až půjdu na střední, tak uva-
žuju, že půjdu do Brna na taneč-
ní konzervatoř. Ale co bych přesně 
chtěl dělat jako dospělý, jestli třeba 
něco s  cvičením nebo tancem, to 
přesně ještě nevím.

Závodů už jsi absolvoval hod-
ně, kde všude jsi byl?

Jenom v republice. Na Martiniku 
to bylo poprvé, co jsem jel někam ji-
nam. Jinak se závodilo v Mladé Bole-
slavi, Plzni, hodně v Praze a tak.

Na závodech se ti daří. Kolik 
máš pohárů a  medailí celkem? 
Máš na ně vitrínku? 

Vitrínku na medaile zatím ne-
mám, ale tu bych chtěl. Medaile 
z  mistrovství světa byla má dvacá-
tá. Přemýšlel jsem už o tom, že si je 
možná doma rozvěsím nad okno. 
Poháry nemám. Ty se odevzdáva-
jí do klubu. 

Sportování na dobré úrov-
ni není jednoduché. Určitě byly 
i momenty, kdy sis říkal, že by ses 
na aerobik vykašlal, ne?

Už to přišlo. S  tím družstvem se 
nám málo dařilo na závodech, ne-
bývali jsme „na bedně“. Chtěl jsem 
s tím už přestat, ale mamka mě po-
držela a teď jsem za to moc rád.

Sport jsou často i různá zraně-
ní. Potkalo tě už něco nepříjem-
ného, nebo se ti vyhýbají?

Někdy mě hodně bolela stehna, 
když jsem si je po tréninku dobře 
neprotáhl. To jsem se druhý den 
moc nemohl hýbat. 

Kolik z  tréninku bere to prota-
hování? 

No, trénink je jednu až dvě hodi-
ny, a než se člověk zahřeje, rozcvičí, 
na to mám tak dvacet minut. Ještě 
se musím i rozskákat.

Trénujete odrazy třeba i  na 
trampolínách?

Jenom na můstku, abysme se uči-
li skákat do výšky. 

Děláte i  nějaké skoky do ko-
toulu nebo tak?

To ne, spíš různé roznožky, vý-
kopy, jde se do „provazu.“ Je tře-
ba skok, jde se z něj do roznožení. 
Nebo se jde, skočí se a  ty nohy se 
rozšvihnou. Pak je ještě těžší, když 
se vykopnou. 

Je i fáze, kdy jen posilujete, tře-
ba na strojích? Děláte přece i kli-
ky, což je silové…

Tam se třeba od Aniččiny tre-
nérky Moniky Váňové trénuje cvik, 
co se jmenuje síla, to se na rukách 
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Novoroční vycházka
Tentokrát hned v  neděli 3. 1. 

2016 vyrazila skupina „věrných“ 
a  příznivců aktivního odpočinku 
na 13. ročník každoroční Novoroč-
ní vycházky.

Letos jsme zvolili trasu opačným 
směrem oproti předchozím roční-
kům. Původní vedla od sokolovny 
přes Aloisku, odpočívadlo nad pl-
nírnou Vincentky, Červený kříž, ob-
rázek nad Solným, Bílý kříž, obrázek 
nad Lužným až na bowling v areá-
lu SC Radostova, ale tentokrát jsme 
vyrazili přes hřbitov k Ovčírně, Bílé-
mu kříži, rozcestník nad Kladnou Ži-
lín a  lesem dolů Solným. Vycházku 
jsme ukončili v hotelu Ambra tradič-
ně turnajem v bowlingu.

Do turnaje se s nadšením zapoji-
lo 18 účastníků z celkových 22. Mo-
tivací pro hráče byly pověstné „ceny 
s  překvapením“ pro vítěze, takže 
výkony byly i  přes mírnou únavu 
obdivuhodné.

Věřím, že pro všechny to bylo příjem-
ně strávené nedělní odpoledne a počet 
nadšenců pro tuto hezkou akci se bude 
v příštích letech jen a jen zvyšovat.

Výsledky turnaje dětí do 15 let:

1. Bali Jenčíková eliška 74 b.
2. Zichová Amálka 57 b.
3. Novosád Tobiáš 51 b.

Výsledky dospělých:

1. Mejzlík Dominik 167 b. 
2. Dostálek František 140 b. 
3. Bača Lukáš 126 b. 

1. Novosádová Žaneta 151 b. 
2. Gregorová Marie 138 b. 
3. Eischmannová Tereza 115 b. 

V Luhačovicích 11. 1. 2016

Luďka Mejzlíková

Soutěž Luhačovický lázeňský pohárek má 
šest finalistů

Designérská soutěž o  návrh 
nového neotřelého lázeňského 
„sosáčku“ vyhlášená na podzim 
Lázněmi Luhačovice pod názvem 
Luhačovický lázeňský pohárek 
zná již své finalisty. Vybrala je po-
čátkem roku porota soutěže, kte-
rá hodnotila celkem 150 došlých 
návrhů. Finalistů je oproti původ-
nímu předpokladu o jednoho více, 
tedy šest. Mezi tolika návrhy totiž 
nebylo snadné vybrat. Do soutěže 
se přihlásili jak vysokoškolští stu-
denti, tak zkušení designéři.

A kdo se tedy dostal do finále?
Mimo jiné i Adéla Bačová, která se 

svým Luhačovickým lázeňským po-
hárkem reprezentuje blízkou Uni-
verzitu Tomáše Bati ve Zlíně (Ate-
liér průmyslového designu). Další 
finalistkou je Elena Fialková, student-
ka architektury na Uměleckoprůmys-
lové škole v Praze a také Adéla Chorá 
z téže školy, ovšem z Ateliéru kerami-
ky a  porcelánu. Chorá zaujala poro-
tu atypickým návrhem Luhačovic-
ký kvítek. Mezi finalisty patří i Tomáš 
Bujna, absolvent pražské Akademie 
výtvarných umění, který se prosadil 
s návrhem Placatka. Do finále se do-
stal díky svému návrhu nazvanému 

LULA – Luhačovická labuť i Jakub No-
vák, absolvent brněnské VUT (Fakulta 
strojního inženýrství, obor průmyslo-
vý design. Labutí se v nově navrženém 
designu lázeňského pohárku inspiro-
val i další z finalistů, mikulovský desig-
nér Daniel Piršč, absolvent pražské 
UMPRUM.

A co čeká finalisty nyní? Musejí do 
4. března zaslat realizovaný prototyp 
jimi navrženého pohárku Lázním Lu-
hačovice. Do té doby je čeká také po-
zvání přímo do Luhačovic, kde se jim 
bude věnovat člen poroty designér 
Martin Mikeš spolu s  technologem. 
Mohou jim tak zodpovědět případ-
né dotazy ohledně zhotovení pro-
totypu. Úspěšní soutěžící mohou 
do lázeňského města zavítat i  s  do-
provodem a obdrží za své dosavad-
ní úspěšné návrhy skicovné ve výši  
10 000 Kč. Finální prototypy bude 
možné zhlédnout na výstavě v  hale 
Vincentka od 7. května, kdy bu bude 
také oznámen vítěz designérského 
klání. Nejlepší prototyp pohárku, je-
hož autor obdrží 30 000 Kč, se do-
čká i  realizace v  minimálním počtu  
1 000 vyrobených kusů. 

Nikola Synek

zvednou zadek i nohy, nebo ruce se 
dají do břicha a nohy se zvednou do 
tvaru T. Ale na stroje cvičit necho-
díme.

A  máte na tréninku i  zrcadla, 
abyste viděli, zda děláte cvik 
dobře?

V pátek cvičíme tam, kde zrcadla 
jsou. (Tatínek: Každý trénink v  týd-
nu mají jinde, v tělocvičnách na růz-
ných školách.)

A v těch zrcadlech se kontrolu-
je co?

Třeba jestli máme dost napjatá 
záda nebo jdeme ten cvik stejně, 
když jsme dva. To se hodně hodnotí. 

A na jakou hudbu tančíte?
To na mistrovství se jmenovalo 

„Step by Step“, ale může se to i zre-
mixovat. 

A ty sám máš rád jakou muziku?
Já spíš poslouchám rádio, třeba 

Evropu 2. V rodině máme rádi Lucku 
Bílou. A na mobilu mám písničky, co 
byly v rádiu a líbily se mi, abych si je 
mohl pustit. 

A bráchu nebo ségru máš?
Mám sestru Anežku. Je mladší 

o tři roky a chodí taky do aerobiku. 
A taky to vypadá, že bude tak 

úspěšná? Má už medaile?
V ČR jsou závody světové federa-

ce FISAF a jinak jsou tu závody Mis-
try s Mistry, a  to závodí ona. Z těch se 
ale nemůže na mistrovství světa do-
stat. Já chodím na závody FISAF, to 
jsou ty náročnější. Tatínek: Rodiče, 
když je víkend, jedou na závody buď 
s ním, nebo s ní (úsměv), takže vol-
no není. A někdy má jeden z nich zá-
vod v Havířově a druhý v Boleslavi…

Když jsme u  těch měst. Je Já-
chym rozený Luhačovjan, nebo 
jste se přistěhovali?

Tatínek: My jsme se přistěhovali, 
když mu byly necelé tři roky. Bydleli 
jsme v Brumově-Bylnici.

Já jsem z Uherského Brodu, man-
želka z Popova, tak teď bydlíme ně-
kde uprostřed…Jáchym tu už cho-
dil do školky, je tu křtěný a  jeho 
sestřička se nám už narodila tady. 

(K Jáchymovi) Takže doma jsou 
prostě Luhačovice, že? A líbí se ti 
tu?

Jsou tu ty lázně, to se mi líbí. Mám 
rád i ty prameny. 

A který ti chutná nejvíc?
Mně to připadne stejné.
O tobě a sestřičce jsme už mlu-

vili. A mamka s taťkou dělají co?
Taťka nás při závodech musí do-

vézt k   cíli, mamka nás třeba češe, 
teda hlavně u holek, drdol nebo cu-
líky a tak. 

Já myslel, čemu se věnují jako 
v práci.

Oba jsou finanční poradci. 
A sportují?
Tatínek: My moc nesportujeme, 

tak nevím, kde se to v dětech bere, 
snad to mají spíš po prarodičích 
nebo tak.

Ještě přímo k  aerobiku. Jáchy-
me, musíte mít na cvičení něja-
ké speciální vybavení? elastický 
dres je jasný, ale něco dál?

Speciální boty. Na závody se nosí 
bílé. Těžké, z  kůže. Chrání i  kotník. 

Málokdy se tak stane, že si závodník 
vyvrtne kotník.

A  jak teď cvičíš s   novou part-
nerkou, bude sestava hodně jiná? 
Srovnáš je?

V  té vítězné z  mistrovství byly 
lehčí prvky. Teď budeme mít ještě 
těžší. Hlavní je, mít je dobře prove-
dené. A spojuje se to, aby nebyl pr-
vek za prvkem, tak je mezi tím… no, 
jmenuje se to osmičky. 

Takže nějak to mezi tím „pro-
tancujete“?

Ano, je prvek, pak třeba vyskočí-
me a jdeme na další prvek.

A je třeba nějaký prvek, co dě-
lají dospělí závodníci a vy ho ješ-
tě nesmíte dělat?

Klik na jedné ruce. To ještě dám 
málo, my to v sestavě ani nemáme, 
to nám zakázali. Nebo že jste vesto-
je a jako když padnete na zem. Oni 
dospělí se přitom ještě stihnou růz-
ně otočit. Jsou různé točené prvky 
na rukách a tak.

V  tanečních soutěžích a  mys-
lím i  u  aerobiku je ale nutné se 
u prvků i usmívat, že?

Ano. Hodnotí se výraz u sestavy. 
Jestli jsme se usmívali, nebo když 
dáme nějaký skok, jestli dáme pusu 
do „ó“, jakože „ó, to bylo skvělé“, 
nebo tak prostě.

A to se taky nějak trénuje?
To si cvičící musí hlídat sám. Hlav-

ní je se usmívat, aby byl z toho pocit, 
že ještě můžeme…

Na co tě třeba trenérka nejvíc 
upozorňuje?

Které prvky mi nejdou, u čeho si 
mám počítat.

Jako doby? – Že jsi z rytmu?
My máme ty osmičky a  to je raz 

dva tři čtyři pět šest sedm osm a za 
tu osmičku musíme stihnout něco 
přesně. Není to jen na hudbu, prv-
ní se to cvičí jen s počítáním. Když 
pak vystupujeme, tak za tou poro-
tou je vzadu i  naše trenérka a  ona 
nám ukazuje třeba, že se zapomíná-
me usmívat nebo že si máme dávat 
víc pozor na kroky.

A tréma na závodě bývá?
Míval jsem velikou trému. Teď už 

je malá, spíš už není. Zvykl jsem si.
A rodiče mívají trému?
(bouřlivý smích) Ti velikou!
A jak se to projevuje?
Třeba mamka je nervózní, jestli se 

už rozcvičujem před závodem nebo 
jestli máme vše v pořádku. 

A kdy ti někdo nejvíc vyhubo-
val, žes to zkazil?

Na závodech se to všechno spíš 
daří, to se natrénuje. Na tréninku 
nám trenérka někdy nadá, že nám to 
nešlo. Na těch závodech pak to tělo 
jde ještě líp než na tréninku. Člověk 
do toho dokáže dát ještě víc energie.

A ještě něco co bys k   závodě-
ní řekl?

Naše trenérka Petra Machalíko-
vá na Martiniku před šesti lety sama 
závodila v  týmu a  ve své katego-
rii taky vyhrála mistrovství světa. 
A teď nás tam dovezla jako svěřen-
ce a  vyhrála to s  námi, tak to bylo 
pro ni určitě taky pěkné. 

Nikola Synek
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Kultura 

1. 2. –11. 2. • MěDK Elektra • vestibul kina
Výstava / O stvoření světa

Pátek 5. 2. • 20.00 • MěDK Elektra • Rondo  
Hasičský ples / Dechová hudba Mistříňanka

Pátek 5. 2. • 19.30 • Alexandria • night club 
Indigo quartet a Ondřej Zámečník

Sobota 6. 2. • 19.00• sokolovna 
Šibřinky 

Sobota 6. 2. • město  
Fašank s masopustní obchůzkou 

Neděle 7. 2.• 14.00• sokolovna   
Dětské šibřinky 

Úterý 9. 2. • sokolovna   
Pochovávání basy

11. 2.–13. 3. • galerie MěDK Elektra 
Výstava / MŠ Pozlovice

Pátek 12. 2. • 20.00 • MěDK Elektra • Rondo  
Ples SOŠ – SOU 

Pátek 12. 2. • 19.30 • Alexandria • night club 
Recitál evy Henychové

Neděle 14. 2. • 19.00 • MěDK Elektra • Rondo
Blázinec / Miroslav Táborský

Pátek19. 2. • 19.30 • Alexandria • night club
Swing Brothers

Pátek 26. 2. • 16.00 • MěDK Elektra • kinosál  
Čtyřlístek v pohádce / Divadlo D5

Pátek 26. 2. • 19.30 • Alexandria • night club 
 Šansony a písně Joela Brose

KINO
Pondělí 1. 2. • 19.00 
Vlna PReMIÉRA
Akční Norsko, 2015 

Úterý 2. 2. • 16.00 12
Do posledního dechu
Dobrodružný USA, 2016

Středa 3. 2. • 10.00 
Králové hor
Dobrodružný Rakousko,  2015

Středa 3. 2. • 19.00 
Revenant: Zmrtvýchvstání
Dobrodružný USA, 2015

Čtvrtek 4. 2. • 10.00 
Chlapec a svět
Animovaný Brazílie, 2013

Pátek 5. 12. • 16.00 
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 
Rodinný ČR, 2014

Sobota 6. 2. • 16.00 12
V srdci moře
Dobrodružný USA, 2015 

Neděle 7. 2. • 16.00  
Alvin a Chipmunkové: Čiperná 
jízda
Animovaný, USA 2015

Středa 10. 2. • 18.00  12
Berani
Drama Island, 2015 let

Pátek 12. 2. • 19.00  12
Lída Baarová   
Životopisný ČR, 2016

Sobota 13. 2. • 19.00   
Decibely lásky
Komedie ČR, 2016

Středa 17. 2. • 19.00  12
Lída Baarová   
Životopisný ČR, 2016

Sobota  20. 2. • 19.00 12
Rodinný film
Drama ČR, 2015

Středa 24. 2. • 18.00  12
Zoolander 2 
Komedie USA, 2016 

Sobota 27. 2. • 19.00 12
Muzikál aneb Cesty ke štěstí 
Muzikál  ČR, 2016 

Neděle 28. 2. • 16.00  
Alvin a Chipmunkové: Čiperná 
jízda
Animovaný USA, 2015

Program SAS

Čtvrtek 11.2. • 14 hod. • Zámek
Návštěva domu dětí a mládeže

Pondělí 15.2. • 8.00 hod. • Nádraží   
Slovácké divadlo
Bez roucha

Čtvrtek 18.2. • 15.00 hod. • Klubovna
Jak na zdraví ve stáří a první 
pomoc se dovíme od MUDr. 
Mudrákové

Čtvrtek 3.3. • 15 hod. • Klubovna
Přednáška 
MUDr. Špaček - borelióza

Akce DDM

Pátek 29. 1.–středa 3. 2. 
Jarní příměstský tábor
Určeno pro zájemce od 1. třídy ZŠ, přihlášky do 
22. 1.,  poplatek: 4 dny/800 Kč 

Neděle • 7. 2. • Sokolovna
Dětské šibřinky

Čtvrtek 11. 2. • 17. 15. • Klubovna 8
Rukodělný kurz,  tiffani
Tvořivá dílna pro dospělé a mládež od 5. třídy, 
přihlášky do 8. 2., poplatek 150 Kč

Pátek 12. 2–neděle 14. 2.  
Škola historických tanců
Lektor semináře Miroslav Smaha 
(www.skolatance.cz)

Pátek 26. 2. • 19.00 • zámek
Noc v zámku plná her
Pro žáky od 3.–7. třídy, poplatek 60 Kč/osoba, 
přihlášky do 19. 2. 

Pátek 4. 3. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
odpočinkový hudební podvečer, Aleš Hanus, s se-
bou: přikrývku, pohodlné oblečení, poplatek:  
80 Kč/osoba, přihlášky do 2. 3. 

KLUB
Denně od 14.00 do 16.00
Program pro děti a mládež 
v Klubovnách DDM Luhačovice, 
deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…), X – BOX v Klubu, rezervace 
termínu předem 

KLUBÍK
Program v Klubíku (členové zdarma, 
ostatní 20 Kč.)

Pozvánky
Sobota 6. 2. 2016 • 19.00 • sokolovna
ŠIBŘINKY/ RETRO aneb STARÉ VĚCI V KOŠI NEKONČÍ

Neděle 7. 2. 2016 • 14.00 • sokolovna
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY

Úterý 9. 2. 2016 • sokolovna
POCHOVÁVÁNÍ BASY

Všechny srdečně zveme

KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

Středa 10. 2. od 10.00 do 10.30  
Tvoření v Klubíku 

Středa 17. 2. od 10.00 do 10.30 
Hravé cvičení 

Středa 24. 2. od 9.30 do 11.00 
První pomoc u malých dětí, 
beseda  
 
V měsíci únor také proběhnou: Zdravověda, 
výukové programy pro žáky ZŠ, program pro 
školní družinu. Můžete přihlásit do kroužků s vol-
nými místy na 2. pololetí.

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech. Tel.: 577 131 686, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz  

Akce Charity
1. 2. • Jednoduché cviky a protahování
3. 2. • STRAHOV / Pyžamová párty 
8. 2. • Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
10. 2. • STRAHOV / Trénink paměti
15. 2. • CHARITA / Vzpomínka na P. Šuránka 

/ H. Talašová
17. 2. • STRAHOV / Sváteční slovo /  

P. Stanislav Trčka
22. 2. • Vaření pro každého
24. 2. • STRAHOV / MUDr. František Veselý, 

zakladatel lázní Luhačovice, 
beseda / L. Gondová

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.

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

KULTURNÍ AKCE 
ROKU 2016
LUHAČOVICe V TANCI
27. 4.–1. 5. 

OTeVíRÁNí PRAMeNŮ
6.–8. 5. 

KOLONÁDNí KONCeRTy
Květen–září 2016
 
KRÁSA V DŘeVĚ UKRyTÁ
Řezbářské sympozium
6.–11. 6. 

LUHAČOVICKÁ DIVADeLNí 
SeŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních 
souborů 
15.–18. 6. 

HUDBA HRADNí STRÁŽe 
A POLICIe ČeSKÉ RePUBLIKy
23. 6.

LUHAČOVICKý ŠVIHÁK
1.–3. 7.

LUHOVANý VINCeNT
7.–10. 7. 

LUHAČOVICKÁ POUŤ
11. 7. 

FeSTIVAL JANÁČeK  
A LUHAČOVICe
11.–15. 7. 

AKADeMIe VÁCLAVA HUDeČKA
1.–12. 8. 

DIVADeLNí LUHAČOVICe
Přehlídka komorní divadelní tvorby
22.–27. 8. 

DNy SLOVeNSKÉ KULTURy
Přehlídka slovenského folkloru, divadla 
a hudby
7.–10. 9. 

KLOBOUKOVý DeN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem 
Calma
11. 9. 

MeZINÁRODNí FeSTIVAL 
DĚTSKýCH FOLKLORNíCH 
SOUBORŮ PíSNí A TANCeM
16.–18. 9.

Knihovna – 2016
Pokud budete trávit letošní jarní 
prázdniny doma, uvítáme Vás rádi 
v knihovně. Přijďte si vyrobit 
sněhuláka z různorodých materiálů, 
zahrát si stolní hry nebo využít 
příjemného prostředí k posezení 
s knihou, časopisem nebo 
u internetu. Z nových titulů 
upozorňujeme na třetí díl Husitské 
epopeje od V. Vondrušky, novou 
knihu N. Horákové Jeptiška pro 
markraběte či  zajímavý titul  
B. Kurase Jak zabít civilizaci.
 
M. Mikulcová 

Akce v knihovně

Středa 2. 3. • 18.00 
Stanislav Motl/ Lída Baarová, 
přednáška

vstupné 14,-



strana 11

HISTOrIE

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

Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-
ného celku.Vydavatel a  kontakty na redakci: 
Městský dům kultury Elektra Luhačovice, pří-

spěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 
Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, 
tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdke-

lektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná 
redaktorka a  autorka nepodepsaných článků: 
Hana Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafic-

ké zpracování a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání 
povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto 
číslo vychází 1. 2. 2016.

Za statečnost a vlastenectví do komunistického koncentráku
Dnes budu pokračovat ve vy-

právění příběhu o  našem hrdi-
novi z  2. světové války, gene-
rálu Františku Fajtlovi, pilotu 
stíhačky, který naši vlast úspěš-
ně reprezentoval v Anglii v uni-
formě RAF.

V květnu 1945 se s pocitem úle-
vy a  nadšení vrátil po dlouhých 
šesti letech konečně domů. Lidé 
letce vděčně vítali a oni byli šťast-
ni. S  vervou se vrhli do budová-
ní vojenského i  civilního letec-
tva, které bylo během válčených 
let rozpuštěno. Ani ve snu je ne-
napadlo, jaké proti nim komunisté 
chystají likvidační opatření. Vždyť 
sám předseda vlády a  budoucí 
prezident republiky Klement Got-
twald v  jednom poválečném roz-
hlasovém projevu řekl, že: „Každý, 
kdo během války pozvedl zbraň 
proti nenáviděnému fašismu, 
musí být po zásluze odměněn. Při 
budování demokratické armády 
využijeme zkušeností našich sta-
tečných vojáků. Všichni, kdo byli 
ve válce zraněni a  tělesně posti-
ženi, musí být se svými rodinami 
hmotně zajištěni. Bude povinností 
nás všech, abychom na jejich obě-
ti nikdy nezapomněli a  připomí-
nali je dalším pokolením, hlavně 
mládeži ve školách.“

A jaká byla skutečnost? Po pře-
vzetí moci ve státě, v únoru 1948, 
se sliby zvrhly v  pravý opak, což 
František Fajtl považoval za zákeř-
ný úder pod pás, který byl nejbo-
lestivější ze všech, neboť jej za-
sadili bezohledně a  krutě vlastní 
lidé, kteří sloužili komunistům.

František Fajtl se hned po vál-
ce zapojil do školení našich mla-
dých letců, když působil jako lek-
tor na vysoké škole vojenské. Po 
únorovém převratu v  roce 1948 
byl z armády propuštěn a našel si 

zaměstnání jako pomocný archi-
vář v  Národním technickém mu-
zeu. Věděl, že mnozí jeho kolego-
vé postupně uprchli do exilu, ale 
on sám na to nepomýšlel. Dal to-
tiž slib svojí mamince, která byla 
za války týrána ve fašistickém kon-
centráku, že se o ni i o svého sta-
rého tatínka postará. Také jistota 
pěkného manželství jej silně dr-
žela doma.

Psal se 10. leden 1950. Ten den 
byl doma sám, jeho manželka 
s malou dcerkou byla na návštěvě 
u  rodičů v  Lounech. Velmi brzy 
zrána se u  dveří jejich pražského 
bytu ozval zvonek a  on, nic zlé-
ho netuše, šel otevřít. Za dveřmi 
stáli tři neznámí muži a  ten první 
nohou zaklínil dveře, aby ostatní 
mohli vpadnout dovnitř. Bez ja-
kéhokoliv vysvětlování začali pro-
hledávat byt, vyhazovali obsah 
skříní a zásuvek na zem, ale nena-
šli nic, co by je zajímalo. Nakonec 
prohlásili: „Půjdete s námi. Jenom 
si s vámi něco sepíšeme a za hodi-
nu se vrátíte domů.“ Ta hodina tr-
vala 17 měsíců.

Tři estébáci našeho hrdinu od-
vezli k výslechu do Bartolomějské 
ulice na Starém Městě. Usadili jej 
v  místnosti a  po výslechu necha-
li čekat. Během této doby přemýš-
lel o  tom, co bude prožívat jeho 
manželka, až se vrátí domů, na-
jde byt v nepořádku a nebude vě-
dět, kam její manžel zmizel. Z  to-
hoto byl vyrušen příchodem dvou 
mužů a  jedné ženy, kteří zased-
li za stůl. Jeden z nich přečetl při-
pravený rozsudek, který končil:  
„ … a  odsuzuje se do tábora nu-
cených prací na dobu šesti mě-
síců.“ Žádné zdůvodnění, prostě 
diktátorský verdikt, proti kterému 
nexistovalo odvolání. Vyvedli jej 
na dlouhou chodbu, kde už sedělo 

několik stejně postižených let-
ců. Po celý den sem přicházeli po-
stupně další „odsouzení“ a v noci 
je všechny odvezli policejními au-
tobusy na severní Moravu do věz-
nice Mírov. Byl to bývalý hrad ze 
14. století, který byl upraven na 
vězení. Tam je umístili po sedmi 
do místností vybavených želez-
nými lůžky se slamníkem a jednou 
dekou, na které si však během dne 
nesměli sednout. V rohu místnos-
ti stála nádoba na „lidský odpad“, 
který se vynášel jedenkrát za den. 
Ten den byl třeskutý mráz a oni si 
mohli zatopit v  malých kamnech 
až večer a  příděl na den byl 4 kg 
uhlí. Podobně úsporná byla i stra-
va. Snídaně – „naběračka“ černé 
melty, které říkali „mírovský in-
koust“, oběd – bramborová kaše, 
silně zapáchající po ztuchlině 
a  vodová kapusta, večeře – totéž 
jako snídaně.

Dny běžely stále stejně, žádné 
vycházky, až později dostali prá-
ci při výrobě skládacích metrů, 
nebo povřísel ze sisalového vlák-
na. Na návštěvu příbuzných čekali 
5 měsíců a teprve teď se od man-
želky dověděl, že musela okamži-
tě opustit byt a s malou dcerkou se 
z  Prahy odstěhovat k  rodičům do 
Loun. Když mu vypršel po půl roce 
trest, žádal v kanceláři o propuště-
ní, ale velitel tábora se na něj obo-
řil a zahnal jej zpět do cely. Zařídil, 
aby mu ještě přidali 12 měsíců na-
víc! Potvrdil tím jenom to, co o to-
talitním režimu už dávno věděl. Co 
slovo, to lež, co slib, to podraz.

Občas si dozorci krátili dlouho 
chvíli tím, že třeba o půlnoci vtrh-
li opilí na cely, nařídili vězňům vy-
nést na chodbu lavici, určili ně-
kterému na ni lehnout a  poručili 
několika dalším, aby jej mlátili ře-
meny. Nepochodili však a  vězni 

se dali raději od bachařů zbít, než 
by vyhověli svým „vychovate-
lům“. Dirigentem všech zvěrstev 
byl sám ředitel věznice Kohlíček, 
který rád, bez přítomnosti svěd-
ků, mlátil vězně za malichernosti 
a vyžíval se sadisticky v jejich bo-
lesti a zranění.

František Fajtl byl propuštěn 
po 17 měsících a měl si hledat za-
městnání. Až po delším čase byl 
přijat do lounského podniku Be-
tona jako kreslič. Když to však na 
ředitelství zjistili, musel okamži-
tě odejít na stavbu a dělat tu nej-
podřadnější práci, uklízet po zed-
nících.

Až v roce 1964 byl částečně re-
habilitován a  mohl uplatnit svoje 
zkušenosti v  letectví jako inspek-
tor při vyšetřování leteckých ne-
hod. Po sametové revoluci se ko-
nečně dočkal možnosti setkávat 
se s  válečnými veterány, ale ani 
tentokrát se k  nim náš stát neza-
choval tak, jak by si zasloužili. Byly 
jim sice vráceny hodnosti, vyzna-
menání a  darovány nové unifor-
my, ale zničený a  odcizený maje-
tek jim navrácen nebyl. Důvod byl 
ten, že rehabilitační komise svo-
ji činnosti již ukončila. Byl to vý-
směch a  stejně tak se s  nimi „vy-
pořádal“ náš stát v  případě tzv. 
odchodného, které patřilo všem, 
kdo z armády odcházeli do penze. 
Nárok na finanční odměnu podle 
platného zákona patřil jenom 
těm, kteří sloužili v  českosloven-
ské lidové armádě. Naši hrdinové 
byli za svoji statečnost ve válce po 
roce 1948 z armády vyhozeni, věz-
něni a po propuštění samozřejmě 
do armády přijati nebyli. 

Příčí se to zdravému rozumu, 
a jak často vidíme, ten u nás v Čes-
ku chybí i dnes.

Antonín Zdražil

Poděkování sponzorům
Klienti Domova pro seniory Lu-

hačovice by touto cestou rádi po-
děkovali společnosti PMU CZ,  
a. s., Roudnice nad Labem (řeznictví 
PROCHÁZKA), a  vstřícným zaměst-
nancům pobočky v  Luhačovicích 
za poskytnutý sponzorský dar. Díky 
němu si připravili bohaté silvestrov-
ské pohoštění a  strávili příjemné 
chvíle při rozloučení s rokem 2015.

Naše poděkování patří i  všem 
ostatním, jejichž sponzorské dary fi-
nanční či věcné přispěly ke zpříjem-
nění atmosféry a  potěšení klientů 

na závěr roku 2015. Měli tak mož-
nost obdivovat velký nazdobe-
ný vánoční strom ve vstupní hale, 
obdrželi vánoční balíčky s  dobro-
tami, na Silvestra si připili kvalit-
ním vínem. Ještě jednou velký dík 
městu Luhačovice, firmám ZÁLESÍ,  
a. s., Luhačovice, vinařství ViP – 
VINO PARTNER, s. r. o., pekařství 
SVOBODA BŘEZÍK, s. r. o., oplatkár-
ně paní Jílkové CLIP, společnostem 
AG foods Group, a. s., TEKOO, s. r. o., 
YARO UH, s. r. o.

Klienti a pracovníci DS Luhačovice

DDM - Pedagog
DDM Luhačovice hledá kvali-

fikovaného pedagoga volného 
času s  úvazkem 1,5 hod. na ve-
dení zájmového kroužku auto-
modelářský a  1,0 hod./týdně na 
vedení zájmového kroužku háč-
kování.

DDM Luhačovice hledá kvalifiko-
vaného pedagoga volného času na 
letní pobytové a příměstské tábory.

Bližší informace v  DDM Luhačo-
vice.
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LD Hubert MV Pozlovice příjme do pracovního poměru na dobu neurčitou zdravotnického maséra.
Kontakt – Marie Sekaninová 577 125 207, 775 635 820.


