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Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych prostřednic-

tvím našich novin poděkoval obča-
nům za podněty, návrhy a  podporu 
v  době, kdy jsem jako místostarosta 
města zastupoval paní starostku. Ten-
to zástup měl být krátkodobý, ale na-
konec trval celý rok. 

Děkuji také zastupitelům a pracov-
níkům městského úřadu za spoluprá-
ci. Po celý rok, kdy jsem vedl zasedání 

zastupitelstva, byla spolupráce kon-
struktivní a  průběh jednání zastupi-
telstev věcný, i když jsme se někdy sto-
procentně neshodli na všech bodech, 
což ani v  současné době nejde, ale 
různorodost názorů nás může posou-
vat dál.

Je logickým termínem, abych se 
k 1. 9. vrátil do školy, kterou čeká plno 
nových úkolů. Přál bych si, abychom je 

všechny splnili tak jako doposud, dále 
aby se zdravotní stav paní starostky 
postupně zlepšoval, aby se toto krás-
né město stále rozvíjelo a aby nová po-
litická reprezentace vzešlá z krajských 
voleb 7. a 8. 10. zachovala městu tako-
vou přízeň,  jako koalice končící, která 
si uvědomuje, že Luhačovice jsou  per-
lou nejen Zlínského kraje.

Roman Lebloch
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Okruh Luhačovským Zálesím má za sebou druhý ročník
Na start druhého ročníku závodu 

horských kol se v sobotu 23. 7. posta-
vilo téměř 300 závodníků ze všech 
koutů České republiky a  Slovenska. 
V  Luhačovicích je uvítalo nejen slu-
nečné počasí, ale především náročná 
trať v okolí vrcholu Komonce, kterou 
v nejlepším čase zdolal Ondřej Fojtík. 
Loňský vítěz Petr Holzner vybojoval 
třetí místo.

Už podruhé se lokalita komonec-
kých stezek, ležících nad Luhačovic-
kou přehradou v oblasti Vizovické vr-
choviny, otevřela všem příznivcům 
horské cyklistiky. Že jejich zdolání 
není žádný med, se v hlavní katego-
rii přesvědčilo přibližně 200 závodní-
ků. Oproti loňsku se navíc kopcovitá 
trasa prodloužila na rovných 28 kilo-
metrů. V  kombinaci s  náročným te-
rénem a převýšením 1300 metrů tak 
dal závod zabrat nejen samotným 
jezdcům, ale také jejich kolům – té-
měř dvě desítky jich do cíle nepřijelo 
kvůli defektu.

Organizátoři akce ale nezapo-
mněli ani na mladší ročníky a  cyk-
listická batolata. V  dopoledních 
hodinách se proto u  hotelu Vega 
v  Pozlovicích prostřídali závodní-
ci v  kategoriích od 2 do 14 let. Od-
poledne pak patřilo dorostu i ostří-
leným cyklistům. Mezi muži se jako 
absolutní vítěz umístil Ondřej Fojtík 
s časem 1:13:13 závodící za Force KCK 
Zlín. Ženskou kategorii ovládla Lucie 
Gruchalová s časem 1:33:47, která re-
prezentuje oddíl LowellPro Šafrata 
Bohumín.

„Příprava druhého ročníku byla 
pro nás organizátory velmi kom-
plikovaná, všechen stres nám ale 

vynahradila ta spousta pozitivních 
ohlasů. Závodníci si vedli skvěle, dali 
ze sebe všechno a na výsledkové lis-
tině je to taky znát. Pro nás je pak nej-
větší útěchou fakt, že vše proběh-
lo bez zranění. Hodně diskutované 
téma teď bude třetí ročník. Prozatím 
ale nic konkrétního neslibujeme," 
říká František Divoký z  Cyklotoulek 
Luhačovským Zálesím, které se spo-
lečně se společností Luhačovské Zá-
lesí a hotelem Vega na přípravě zá-
vodu podílí.

Výsledková listina i fotky jsou k dis-
pozici na webu, popřípadě na ofi ciál-
ním Facebooku.

Petr Fojtík

Akademie Václava Hudečka má letos vítězku Pavlu Tesařovou
Slavnostním galakoncertem s  vy-

hlášením letošních vítězů vyvrcholil 
12. srpna v kulturním domě Elektra již 
20. ročník Akademie Václava Hudeč-
ka. V  rámci akce spojené s  IX. roční-
kem Svátků hudby v Luhačovicích se 
v ZŠ Luhačovice připravovalo pod ve-
dením mistra Hudečka a jeho asisten-
tů 16 mladých talentovaných houslis-
tů. Mezi těmi byly i  dvě zahraniční 
účastnice, jedna z Itálie a další z Ang-
lie. Všichni studenti se během pobytu 
v Luhačovicích představili také veřej-
nosti při absolventských koncertech. 
Na závěrečném večeru byla jako již 
tradičně předána ocenění nejlepším 
účastníkům. Pro vítěze byl připraven 
jako obvykle mistrovský nástroj, kte-
rý pro tuto příležitost postavil hous-
lař Jaroslav Kohout a  zakoupil je je-
den z donátorů akce.

V letošním ročníku zvítězila a hod-
notným nástrojem byla oceněna 
Pavla Tesařová, která také samozřej-
mě na závěrečné akci na nové hous-
le publiku zahrála. Během předání 
různých cen nezůstalo ale jen u oce-
nění samotných mladých účastníků. 
Za mnohaletou péči o rozvoj těchto 

talentů a  přínos ke kultuře kraje byl 
také odměněn sám Václav Hudeček. 
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mi-
šák mu za jeho mimořádně přínosné 
dlouhodobé aktivity udělil a na podiu 
také osobně předal nejvyšší možnou 
poctu, kterou lze v  rámci krajského 
systému ocenění získat, a  sice zá-
služné vyznamenání druhého stup-
ně. Po ceremoniálech předání cen 
a  krátkém vystoupení vítězky násle-
doval samotný závěrečný koncert. Na 
něm se představila Kristýna Nouzov-
ská, někdejší absolventka Akademie, 
která je doposud jedinou violistkou 
mezi účastníky Hudečkových kurzů. 
Zahrála spolu se svým manželem, vi-
oloncellistou Petrem Nouzovským. 

A jak těsně po skončení programu 
večera hodnotila svůj letošní úspěch 
na Akademii V. Hudečka vítězná 
účastnice Pavla Tesařová?

„Vítězství v  Akademii Václava Hu-
dečka je úžasný pocit. Mám obrov-
skou radost, že se mi to povedlo,“ sdě-
lila nadšeně Tesařová. Hře na housle 
se věnuje už od útlého věku. „Hraji 
od sedmi let a  nyní studuji na praž-
ské konzervatoři u  profesora Pavla 

Kudeláska,“ poznamenala dívka, kte-
rá má za sebou první ročník zmíně-
né školy. A  které skladby má mladá 
vítězka nejraději? „Mám ráda každou 
skladbu, kterou si mohu zahrát. Na 
každé je takový malý zázrak, který si 
člověk může užít. Nejraději mám díla 
Čajkovského, která jsem si tu měla tu 
čest zahrát, a  velice obdivuji Richar-
da Wagnera nebo našeho Antonína 
Dvořáka,“ svěřila se houslistka. Za-
tímco některým jejím vrstevníkům 
dnes možná takzvaná vážná hudba 
tolik neříká, ona má na ni prý vyso-
ce pozitivní pohled a upřednostňuje 
ji. To však neznamená, že by šla ostat-
ní hudba zcela mimo ni. „Moje matka 
pracuje v karlínském divadle, takže já 
doma poslouchám spoustu popové 
muziky a  muzikálových písní a  taky 
se mi to líbí,“ vysvětlila. A  jak se po-
prvé hrálo na nové mistrovské hous-
le, jejichž cena se pohybuje kolem 
sta tisíc korun? „Byl to takový zvlášt-
ní pocit, protože přece jenom je to 
nástroj, na který nejsem zvyklá. Ale 
byl to úžasný pocit zahrát si před ta-
kový publikem, kde jsou Václav Hu-
deček, ale i profesoři z konzervatoře, 

spolužáci z Akademie a lázeňští hos-
té. Je tu skvělá atmosféra,“ pozna-
menala letošní vítězka. Na Akademii 
už byla popáté a oceňuje i atmosféru 
mezi účastníky z ČR i z různých kou-
tů světa. „Všichni se tu známe, radí-
me si i si přejeme vzájemně úspěch, 
takže je to tu báječné,“ říká nadšeně. 
A v čem podle ní studentům Hudeček 
dokáže nejvíce pomoci? „Je výbor-
ným pedagogem pro projev. My se tu 
naučíme nejen jak zacházet s  hous-
lemi, ale také jak hrát pro publikum 
a  jak si na pódiu užívat, že hrajeme 
a že se houslím věnujeme,“ míní Tesa-
řová. Ani tréma se jí tak netýká. „Tou 
netrpím. Pro mě je vždycky radost na 
pódium vyjít a užívat si to. Prostě za-
hrát pro lidi, a když to publikum při-
jme, jako třeba tady, tak je to pro mě 
úžasný zážitek,“ poznamenala hous-
listka. A má v hudbě nějaký vysněný 
cíl? „Já bych se především dále chtěla 
věnovat houslím, zdokonalovat se ve 
hře, a nechám prostor času, co mi při-
praví do cesty a jak se všechno bude 
ubírat, protože život muzikanta hlav-
ně záleží na štěstí,“ věří Tesařová. 

Nikola Synek
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z usnesení z 13. schůze Rady města Luhačovice 
konané 29. 6. 2016

RML schválila:

• poskytnutí individuální dotace Tě-
locvičné jednotě Sokol Luhačovice, 
Masarykova 228, ve výši 50 000 Kč 
na opravu technologie kuželny 
a  schvaluje uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy o  poskytnutí individu-
ální dotace;

• zveřejnění záměru města směnit 
část pozemku st. pl. 751 o výměře 
cca 20 m2 za část pozemku parc. č. 
740/3 o výměře cca 22 m2 vše k. ú. 
Luhačovice;

• zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví koupí část pozemku 
parc. č. 749/4 k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 70 m2;

• vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Územní studie veřejného pro-
stranství“ a zaslání výzvy na podání 
nabídky fi rmám: Ing. arch. Vladimír 
Dujka, Zlín, EllEMENT, Ing. arch. Jit-
ka Ressová, Zlín, Stemio, a.  s., 
Ing.  arch. Vladimír Pokluda, Pra-
ha 1, pracoviště Zlín, Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o., Ing. arch. 
Vanda Ciznerová, Brno, Atelier Uti-
lis, Ing. arch. Leopold Pšenčík, Zlín, 
GISarch studio, s. r. o., Luhačovice;

• vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nasvětlení a staveb-
ní úpravy přechodů pro chodce“ 
a zaslání výzvy na podání nabídky 
fi rmám: COLAS CZ, a. s., Zlín, EURO-
VIA CS, a. s., Zlín, STRABAG, a. s., Od-
štěpný závod Brno, Zlín;

• Veřejnoprávní smlouvu k provádě-
ní výkonu státní správy ve věcech 
pozemních komunikací s obcí Lud-
kovice;

• použití znaku města Charitou Sva-
té rodiny Luhačovice v rámci pořá-
dání benefi čního koncertu skupiny 
Adorade 25. 9. 2016 v kostele svaté 
Rodiny Luhačovice.

RML rozhodla:

• o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Městský kamerový dohlížecí 
systém ul. Dr. Veselého Luhačovi-
ce“ takto: 1. Bezpečnostní systémy, 
s.  r.  o., Kroměříž, nabídková cena 
bez DPH 491 788 Kč, 2. DAXO, s. r. o., 
Smolina, nabídková cena bez DPH 
495 177 Kč, 3. SYSTEM plus Zlín, 
s. r. o., Kelníky, nabídková cena bez 
DPH 498 540 Kč a pověřila starost-
ku města Ing. Bc. Marii Semelovou 

podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem Bezpečností systé-
my, s. r. o., Kroměříž, v souladu s na-
bídkou uchazeče;

• o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „PD – Rekonstrukce ul. Nádraž-
ní Luhačovice“ takto: 1. Ing. Jiří 
Škrabal, Želechovice nad Dřevni-
cí, nabídková cena 385 000 Kč bez 
DPH, 2. NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, 
nabídková cena 472 000 Kč bez 
DPH a  pověřila starostku města 
Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
čem Ing. Jiří Škrabal, Želechovice 
nad Dřevnicí, v souladu s nabídkou 
uchazeče.

RML jmenovala:

• komisi pro otevírání obálek, posou-
zení a  hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Územní studie ve-
řejného prostranství“ ve složení: 
členové: Ing. Martina Pešková, Da-
vid Ruman, Ing. Marian Ležák, ná-
hradníci: Ing. Vladislav Běhunek, 
Mgr. Roman Lebloch, Bc. Zdeněk 
Červenka.

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovice 
konané 3. 8. 2016
RML schválila:

• přijetí věcného daru od WELLPES 
ve výši 1 100 Kč, fi nančního účelo-
vého daru od fi rmy Zálesí, a. s., ve 
výši 3 000 Kč, od TVD – Technic-
ká výroba, a. s., ve výši 2 000 Kč, fi -
nančního neúčelového daru ve 
výši 1 500 Kč od Racek Restaurace, 
2 000 Kč od fi rmy Renopart, s. r. o., 
1 000 Kč od fi rmy Kalada, 1 500 Kč 
od fi rmy Moraprim, s. r. o., 2 000 Kč 
od Lékárny u Sokolovny – Eva Va-
lentová Domem dětí a mládeže Lu-
hačovice, příspěvkovou organizací;

• podání žádosti Domem dětí a mlá-
deže Luhačovice, příspěvkovou or-
ganizací, o  poskytnutí individuální 
podpory v roce 2016 Krajským úřa-
dem Zlínského kraje – tzv. „Měkké 
vzdělávací aktivity BESIP“ na akce 
v rámci Týdne mobility;

• Organizační směrnici č. 2/2016, kte-
rou se mění a  doplňuje Směrnice 
č. 6/2011, odpisování dlouhodobé-
ho majetku;

• navýšení NIP Mateřské školy Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, 
o 16 000 Kč v roce 2016 z důvodu 
zvýšené úhrady za změnu licence 
mzdového programu PERM 3;

• navýšení NIP Mateřské školy Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, 
o 12 000 Kč v roce 2016 z důvodu 
zachování předplavecké výuky dětí 
v MŠ a úhrady provozních nákladů 
a mezd lektorů plavecké školy;

• věcný dar krmivo pro zvěř 

Mysliveckému spolku Kladná  Žilín 
v hodnotě 5 042 Kč;

• zveřejnění pronájmu části pozem-
ku parc. č. 1800/2 a  1800/1 k. ú. 
Kladná Žilín o celkové výměře cca 
380 m2;

• zveřejnění záměru města pro-
pachtovat pozemky, které obhos-
podařuje fi rma ZÁLESÍ agro, a. s., 
v k. ú. Kladná Žilín, Luhačovice, Po-
lichno a Řetechov;

• zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 2441/3 
k. ú. Luhačovice o  výměře cca 
40 m2;

• uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní 
smlouvě z 24. 6. 2016 s fi rmou SE-
VEZA, spol. s r.o., k veřejné zakázce 
„Rekonstrukce kuchyně MŠ v Luha-
čovicích“;

• zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemky v  k. ú. 
Polichno: parc. č. 887/23 o výměře 
cca 155 m2, parc. č. 609/2 o výměře 
cca 1 995 m2, parc. č. 609/1 o výmě-
ře cca 35 m2, parc. č. 612 o výměře 
cca 1 050 m2, parc. č. 591 o výmě-
ře cca 550 m2, parc. č. 588 o výmě-
ře cca 360 m2, parc. č. 587 o výměře 
cca 55 m2, parc. č. 586 o výměře cca 
715 m2, parc. č. 585 o  výměře cca 
1  675 m2, parc. č. 673/1 o  výměře 
cca 960 m2 a pozemek v k. ú. Újez-
dec u Luhačovic parc. č. 397/2 o vý-
měře cca 85 m2;

• Veřejnoprávní smlouvu k provádě-
ní výkonu státní správy ve věcech 

pozemních komunikací s obcí Bis-
kupice;

• použití znaku města Hasičským zá-
chranným sborem Zlínského kraje 
k publikování v katalogu stanic pro-
fesionálních hasičů HZS ČR;

• použití znaku města oddílem kuže-
lek TJ Sokol Luhačovice v souvislos-
ti s účastí družstva na mezinárodní 
kuželkářské soutěži organizované 
Českou kuželkářskou asociací a Slo-
venským kuželkářským svazem;

• účast místostarosty města Radomila 
Kopa a členky Zastupitelstva města 
Luhačovice Mgr.  Luďky Mejzlíkové 
na Topoľčianských hodech, pořáda-
ných partnerským městem Topoľča-
ny, v termínu 12. 8.–15. 8. 2016.

RML neschválila:

• zveřejnění záměru města prodat 
pozemek parc. č. 2440/32 k. ú. Lu-
hačovice o výměře 678 m2.

RML rozhodla:
• o  výběru nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Luhačovice – nasvět-
lení a  stavební úpravy přechodů 
pro chodce“ takto: COLAS CZ, a. s., 
Zlín-Příluky, nabídková cena bez 
DPH 745 421,35  Kč, 2. EUROVIA 
CS, a. s., Zlín, nabídková cena bez 
DPH 754 749 Kč a pověřila starost-
ku města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem COLAS CZ, a. s., 
Zlín-Příluky, v  souladu s  nabídkou 
uchazeče.

 Silničáři opraví další 
úsek u Luhačovic, 
šoféry zbrzdí 
rekonstrukce 
v Petrůvce

Léto je nejen dobou prázdnin a do-
volených, ale také oprav řady silnic. 
Ty mohou zdržet šoféry i  v  blízkosti 
Luhačovic. O  prázdninách řidiče asi 
nejvíce zdrželo už od července plat-
né omezení   kvůli rozsáhlým opra-
vám na hlavním tahu z  lázeňského 
města na Uherský Brod. Kyvadlový 
provoz řízený semafory na úsecích 
oprav mezi luhačovickou částí Po-
lichno a uherskobrodskou částí Újez-
dec se často neobešel bez front če-
kajících aut. Za bezmála 69 milionů 
se zde s využitím evropských peněz 
z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu opraví nejpozději 
do března dalšího roku úsek o délce 
3 400 metrů.

Na srpen pak Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje (ŘSZK) naplánovalo také 
start další opravy poblíž Luhačo-
vic. A sice rekonstrukce  silnice II/493 
v obci Petrůvka ve směru od Luhačo-
vic a Pozlovic na Slavičín. V průjezd-
ním úseku obce Petrůvka a v jejím ex-
travilánu ve směru na Luhačovice se 
zhruba od půle srpna bude opravo-
vat silnice v celkové délce 1 350 me-
trů. „V celém úseku bude provedeno 
vyfrézování stávající obrusné a ložné 
vrstvy v tloušťce 110 milimetrů, lokál-
ní vyspravení poruch v podkladní ži-
vičné vrstvě a zpětné položení nové 
ložné vrstvy o  tloušťce 60 milimet-
rů a  nové obrusné vrstvy o  tloušťce 
50 milimetrů,“ informovalo na svém 
webu ŘSZK. Tyto opravy v  Petrůvce 
by měly vyjít na více než 9,4 milionu 
korun a ukončeny mají být nejpozdě-
ji v říjnu. K fi nancování využije ŘSZK 
také peněz ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury.

Zdržení museli řidiči krátce vydržet 
už počátkem léta, v půli června, když 
ŘSZK opravovalo vozovku hlavní sil-
nice vedoucí kolem hotelu Jestřabí 
a Jurkovičových Říčních a slunečních 
lázní směrem do Pozlovic. Odměnou 
za trpělivost jim ale zhruba po týd-
nu oprav byl nový povrch vozovky. 
Opravoval se zhruba 800 metrů dlou-
hý úsek v Luhačovicích a také asi 250 
metrů silnice v  Pozlovicích u  hřiště. 
Celkově za asi 3 miliony korun. 

Nikola Synek
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ROZHOVOR

S teraristikou Martin Rokos začínal před 30 lety. 
Mít chameleóna byl tehdy unikát, vzpomíná

Tisíce lidí navštívily během 

prázdnin luhačovickou výstavu 

terarijních zvířat, kterou v  galerii 

kulturního domu Elektra pořádal 

zlínský terarista Martin Rokos. Od 

12. července až do 3. září předsta-

vil návštěvníkům pestrou a  zají-

mavou expozici a našel si čas nejen 

na to věnovat se jim a  odpovídat 

na jejich dotazy, ale také na menší 

rozhovor pro Luhačovické noviny.

Co všechno tady mohou ná-

vštěvníci vidět?

Vlastně základní zvířata z  oboru 
teraristiky. To znamená chameleó-
ny, gekony, ještěry, malé, velké hady, 
sklípkany, štíry, strašilky, kudlanky 
i různé druhy savců.

Které z hadů například vystavu-

jete?

Máme tu jen nejedovaté hady, pro-
tože jedovaté hady je velmi nebez-
pečné v takovýchto podmínkách vy-
stavovat. Máme tu pouze škrtiče, jak 
malé druhy korálovek, které si lidé 
běžně pletou s jedovatými korálovci, 
pak další druhy hadů, například velké 
užovky, které dorůstají tří metrů. A je 
tu také veliký hroznýš královský.

Které zvíře tu je nejvzácnější, 

nebo se kterým se lidé nejméně 

setkají?

Asi bych nepoužil slovo nejvzác-
nější, ale zajímaví jsou určitě jed-
ni z  nejmenších chameleónů světa, 
kteří nejsou sice ani vzácní v přírodě, 
ani v chovech, ale málokdo je chová. 
Vzhledem ke své velikosti jsou totiž 
nároční na chov. Podobně tu máme 
i  jedny z  nejmenších savců světa. Ti 
drobní hlodavci nejsou také nijak 
vzácní, ale jsou jedni z nejmenších na 
světě, což je dělá atraktivními.

Jak složité je takovouto výstavu 

přepravovat?

Není ani tak složité to přepravit, 
protože většinu terárií mám skláda-
cích a  jdou přepravovat jednoduše. 
Nejsložitější je vždycky příprava vý-
stavy – všechno vyleštit, vyčistit, na-
chystat a vydekorovat, aby to dobře 
vypadalo.

Čím se všechna ta roztomilá „ha-

věť“ krmí? Viděl jsem tu vystavené 

i jakési larvy brouků…

Ty jsou známé jako mouční červi, 
kteří jsou součástí krmení pro ještěry, 
ale ne pro všechny je to vhodné. Pra-
videlně z práce vozím cvrčky pro cha-
meleóny a pro gekony, kteří tyto vel-
ké červy jíst nemůžou.

Viděl jsem, že i  návštěvníkům 

dovolujete těmi červíky některá 

zvířata nakrmit, že?

Červi jsou tu hlavně pro lidi. Mo-
hou si na ně sáhnout, zjistit, že to 
může být i  celkem příjemné, určitě 
nic strašného. Odvážnější návštěvní-
ci si mohou zkusit třeba varana těmi 
červy nakrmit.

Co byste doporučoval, když by 

si někdo chtěl zařídit doma malé 

terárko, v něm třeba menší zvířát-

ko pro děti. Nemyslím jen nějakou 

myšku nebo křečka, ale například 

menšího ještěra.

Je to vždycky otázka fi nancí. Po-
kud chce člověk něco menšího, tak 
jsou ideální menší druhy hadů nebo 
gekonů, hlavně noční gekoni, kde in-
vestice do technického vybavení nej-
sou tak vysoké, protože tato zvířata 
nepotřebují UV lampy, které se po-
hybují cenově kolem pětistovky. Tím 
se na tom dá ušetřit. Pokud chtějí lidé 
něco většího, jako agamy nebo bazi-
lišky, tak samotné zvíře je docela lev-
né, ale náklady s tím spojené jsou vyš-
ší. Zase ale mají lidé takové zvíře i na 
deset až patnáct let.

Na kolik ta zvířata třeba vyjdou?

Mláďata agam nebo tady těch ge-
končíků či hadů se pohybují v  řádu 
několika stokorun. Jsou to poměrně 
běžné kusy. Samozřejmě jsou i  hadi 
v  cenové relaci v  řádu tisíců korun. 
Ale pro laiky, kteří s  teraristikou za-
čínají, jsou ta zvířata opravdu v řádu 
stokorun.

Jak jste se k teraristice dostal Vy 

a jak dlouho se jí věnujete?

Už skoro třicet let. Když jsem začí-
nal, tak pro nás vlastně byla nesku-
tečnou věcí třeba i  obyčejná užov-
ka červená, což je dnes zvíře, kterým 
většina chovatelů opovrhuje. Chame-
leóni, kterých jsou teď v republice tisí-
ce kusů, tehdy byli úplnou vzácností.

Jaké živočichy jste choval jako 

první?

Začínal jsem s  obyčejnou vodní 
želvou a užovkou červenou.

Kromě toho, že se věnujete po-

řádání výstav terarijních zvířat 

a jejich chovu a prodeji, zmiňoval 

jste i nějaké přednášky…

Pravidelně jsme dělali svého času 
pro školy přednášky, a  to v  rámci 
středních, základních a  občas i  vy-
sokých škol. Byl to cyklus přednášek 
třeba na téma bezobratlí, ještěři. Po-
máhali jsme učitelům s tématy, která 
učili. My jsme poskytovali výklad i se 
zvířaty, se kterými měli studenti mož-
nost přímého kontaktu, což je určitě 
lepší než jen nějaké bifl ování z knížek 
a obrázky na tabuli.

Vy jste ze Zlína. Tam máte přímo 

teraristický obchod?

Klasický kamenný ne, protože to 
je v dnešní době hodně náročné. Po-
řád tam někdo musí být, o zvířata se 
starat, musíte mít zaměstnance, kte-
ří rozumí oboru a jsou solidní. Takové 
dnes sehnat taky není lehké.

Ale co odchováte, prodáváte.

Mám svou síť stálých zákazníků 
a nebo potom prodávám přes internet.

Co máte největšího? To co je tu, 

nebo třeba i něco většího? Nějaké 

krokodýly třeba?

Co mám největšího, jsou ti velcí 
hadi, kteří tu jsou k vidění. Mám třeba 
i velkého leguána, ale tomu by to na 
výstavě nedělalo dobře, ti lidé. Potře-
buje svůj klid.

A  za kolik se dají ti velcí hadi 

koupit?

Řádově kolem tisícikoruny pořídíte 
mládě velkého hada. U nich ale hod-
ně záleží také, jakého je pohlaví, jak je 
ten had veliký, a v dnešní době roz-
hodují i poddruhy. Já třeba mám čis-
té poddruhy, které původně pochází 
z  přírody, což je dnes celkem vzác-
nost. Ty poddruhy se mezi sebou to-
tiž dost kříží. V těch chovech dnes už 
často není hroznýš královský, ale vět-
šina lidí má hroznýše domácího. Vět-
šina lidí neví, jaký čistý poddruh to je.

Jak složité je, aby se zvířata cho-

vaná takto v  zajetí úspěšně mno-

žila?

Každé potřebuje adekvátní pod-
mínky. Mnohdy je veškerá chova-
telská technika spíše navíc. Pokud 
ale nemáte pár, který se chce mno-
žit, máte prostě smůlu. Většina těch-
to zvířat se ale bez problému v zajetí 
rozmnožuje, když jim dáte adekvát-
ní podmínky. Samozřejmě je to jako 
v  přírodě. Ne každý rok se těch od-
chovů zadaří tolik. To víte, je to i  na 
zvířatech…

Zaujaly mě tu i  jedny velmi za-

jímavé želvy podivného vzezření. 

Co jsou zač?

To jsou mláďata druhu matama-
ta třásnitá ze severu Jižní Ameriky. Ta 
želva v  přírodě napodobuje uschlé 
listy plovoucí ve vodě. Takže, když 
se podíváte shora, tak vypadají jako 
listy. V chovech jsou tyto želvy málo 
běžné, protože u nich je problém, že 
jsou striktně rybožravé. Kromě ryb 

nesežerou nic jiného. Takže pro plno 
lidí je problém je u nás odchovávat. 
Takže jsou většinou z  importu. Nej-
sem si vědom, že by je někdo v Evro-
pě v posledních letech odchoval, a to 
ani žádná ZOO, o tom vůbec nevím.

Jsou to opravdu hodně zajíma-

vé želvy.

Je hodně zajímavé, jak vypada-
jí. A  i  jejich životní projevy. Zespo-
du krku mají třásně, které vypada-
jí jak nějací červíci, a na ty lákají ryby. 
A ryba proto připluje a želva ji může 
krásně ulovit. Vzácností u těchto želv 
je i to, to jsou jedny z mála želv, kte-
ré mají stabilně oči pod hladinou. Ob-
vykle je mívají nad hladinou.

Máte tu i ty malinkaté myšky…

V chovech se málo vyskytují, pro-
tože to jsou noční živočichové a jsou 
rády přes den zalezlé. A  jsou hod-
ně malé a  rychlé. Většině lidí, když 
by s  nimi nějak manipulovali, snad-
no utečou. Jsou proto vhodné hlavně 
na dívání. Plno chovatelů laiků si ji tak 
nepořídí, protože s tím zvířetem chtě-
jí mít ten kontakt. Tyto myšky africké 
jsou podle Guinessovy knihy rekordů 
jedněmi z  nejmenších savců světa. 
A zase, jako u těch malinkých chame-

leónů, je to pro lidi atraktivní na vý-
stavě tím, že je to něco malinkého, co 
v té přírodě existuje a je to v přírodě 
Afriky zcela běžné, akorát v chovech 
v zajetí včetně ZOO ty myšky běžně 
neuvidíte.

Živé exponáty máte doplněné 

také některými druhy hmyzu tak-

zvaně už „na špendlíku“. Jsou to 

motýli, brouci…

Jsou tu i  velké druhy nosorožíků, 
takže na výstavě lidé vidí i  jak po-
dobní brouci, jako žijí u  nás, dokáží 
v mnohonásobně větších rozměrech 
existovat v tropech. Ta sbírka je udě-
laná proto, aby byl na výstavě ucele-
ný komplex, co vlastně lidé mohou 
v exotické přírodě vidět. Lidé znají ze 
ZOO různé lvy, tygry, slony a sudoko-
pytníky. Neuvidí tam ale jak tady ta 
malá terarijní zvířata, tak hmyz, který 
je doplněním živých exponátů.

Kontakt na autora výstavy a dal-

ší info k  teraristice lze nalézt na: 

www.terariumzlin.webnode.cz

Nikola Synek
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Letní tábory: Skauti jeli pod stan, DDM na Kopánky
Mnohé luhačovické děti trávily 

léto na táborech. Například luhačo-
vičtí skauti ze střediska Osamělý jes-
třáb vyrazili na stanový tábor na své 
obvyklé tábořiště v Prlově. 

„Účastnilo se 22 dětí ve věku 6 až 
17 let. Čtyři přitom byly na skautském 
táboře poprvé,“ nastínila vedoucí 
střediska Hana Hýsková. O táborníky 
pečovali jako dobrovolníci ve svém 
volnu 3 vedoucí, v kuchyni se vystří-
daly 2 maminky a 1 tatínek se staral 
o technické zázemí a dovoz potravin. 
Pro děti byla nachystána mimo jiné 

i  celotáborová hra. „Byla na motivy 
fi lmu Hvězdný prach a cílem bylo na-
jít spadlou hvězdu,“ vysvětlila vedou-
cí. Cesta hrou pro táborníky nebyla 
jednoduchá. „Na začátku museli pře-
konat zeď do světa čar a kouzel, do-
ručit dopis přes území, které obývali 
zlí princové, bojovat s čarodějnicemi 
a nakonec i se svým strachem. V zá-
věru tábora našli hvězdu, která jim 

dala na památku dárek,“ povyprávě-
la Hýsková. Děti si užily i  nefalšova-
né táborové dobrodružství. „Tábor 
začínáme na louce, kde je jen zastře-
šená kuchyň s  kamennými kamny, 
na kterých pak ale dokážou kuchař-
ky vykouzlit třeba i  řízky či koblížky. 
Za pomoci rodičů postavíme podsa-
dové stany a  také velký stan, zvaný 
hangár, jako jídelnu a  společenskou 
místnost,“ popsala Hýsková. Tábor-
níky ráno probouzí zvuk trubky a zve 
je na rozcvičku. Po ní je snídaně, hy-
giena a úklid stanů. Dopoledne i od-

poledne je vyplněno vyváženě prací 
i hrou. „Mladší táborníci se učili pra-
covat s nožem a pilkou, starší se se-
kyrkou. Letos postavili kluci vázanou 
stavbu – houpačku, opravili v  tábo-
ře sušák na prádlo a mostky,“ pozna-
menala Hýsková. Každý den pomáhá 
v kuchyni služba složená ze tří tábor-
níků. „Jejich úkolem je udržovat oheň 
v kamnech a pod kotlem, ve kterém 

se ohřívá voda. Také umývat nádobí, 
utírat stoly v jídelně, krájet zeleninu, 
mazat chleby na svačinu…,“ dodala 
Hýsková.

Skautský den startuje i  končí ná-
stupem ve skautském kroji či tričku. 
„Ráno se vztyčí státní vlajka za zpě-
vu junácké hymny, večer se spustí za 
zpěvu večerky. V noci jsou pak hlíd-
ky, na kterých se vystřídají vedoucí 
i  děti,“ popsala Hýsková. Na táboře 
nechyběl ani slavnostní oheň v úvo-
du i závěru tábora. Letos u něj i dvě 
mladší děvčata skládala slib světlu-
šek. „Slavnostní oheň má své rituály. 
Zapaluje se pomocí tzv. fakulí, nejí se 
u něj, neopékají se na něm špekáčky, 
o oheň se stará pouze k tomu určený 
člověk,“ upozornila vedoucí.

Aby byl tábor určitým odpočin-
kem od civilizace, nemají děti s sebou 
mobily ani další podobné věci. „Pozi-
tivně to ovlivňuje atmosféru na tábo-
ře. V odpoledním klidu nesedí každý 
sám se sluchátky na uších, nepíše na 
facebook, ale opravdu tráví čas s par-
tou kamarádů. Hrají se karetní či des-
kové hry, povídá se, holky si vymýšle-
jí účesy, mladší s oblibou staví v lese 
domečky z  přírodnin. Noční hlídka 
bez mobilu zase nabízí prostor k po-
zorování noční oblohy a naslouchání 
přírodě,“ zdůvodnila Hýsková. Skaut-
ský tábor se liší od řady jiných i tím, že 
se všichni potkávají během roku i na 
pravidelných schůzkách a akcích. „Je 
samozřejmé, že starší pomáhají mlad-
ším a ti se naopak učí je respektovat 
a často si mezi nimi nachází své vzo-
ry,“ uzavřela Hýsková.

Řada dětí během prázdnin využi-
la také táborů pořádaných Domem 
dětí a  mládeže Luhačovice. Šedesát 
dětí s 8 vedoucími vyrazilo i na pobyt 
do rekreačního střediska Kopánky 

v Bílých Karpatech. „Dětem a žákům 
jsme ale také nabídli 6 příměstských 
táborů – z  toho 2 pro předškolá-
ky a  4  pro žáky. Příměstských tábo-
rů se zúčastnilo 113 zájemců. Mimo 
to v  zámku, kde DDM sídlí, byl i  tá-
bor pro 14 dětí a 2 vedoucí z DDM Ko-
jetín,“ poznamenala ředitelka DDM 
Luhačovice Eva Tomalová. Nejvyšší 
zájem byl už tradičně o pobytový tá-
bor. „Děti si tábor užily, program byl 
pestrý, počasí proměnlivé, ale stihly 
se i několikrát vykoupat. Hrály se hry, 
děti chodily do přírody, měly noční 
hru, opékaly špekáčky, zpívaly, užily si 
geocaching, sportovaly, vyráběly…,“ 
popsala Tomalová. Téma tábora bylo 
letos mimoňské. „Účastníci si i vyrobi-
li vlastní mimoňská trička, bavili se ve-
doucí i děti,“ uvedla ředitelka. Mnoho 
let se s DDM Luhačovice jezdívalo na 
pobyt do Vizovic na Reviku. „Děti i ve-
doucí tam bývali spokojení. Jezdíva-
lo se ještě před Masters of Rock. Vlo-
ni jsme ale jeli až na konci července, 
což nevyhovovalo ani nám, ani rodi-
čům. Děti se již vracely z dovolených 
a  projevovaly se nevolnosti i  různá 
zranění před konáním tábora. Tradič-
ní termín nám Revika nezaručila, a tak 
jsme si už koncem roku začali hledat 
jiné středisko,“ objasnila Tomalová. 
A o jaké příměstské tábory DDM Lu-
hačovice byl hlavně zájem? „Hlavně 
o tábor s všeobecným zaměřením od 
18. do 22. 7. Toho si užilo 31 žáků. Na 
fl orbalovém campu pak sportovalo 
24 chlapců,“ podotkla Tomalová. Po-
čet zájemců o tábory DDM Luhačovi-
ce se podle ní stále zvyšuje. „Mnozí se 
přihlašují již v  lednu a únoru, někte-
ří ale naopak přicházejí na poslední 
chvíli, což je pak náročnější na orga-
nizaci.“ dodala ředitelka.

Nikola Synek

SPOLEČNOST

Mladí věřící na setkání s papežem
V posledním červencovém týdnu 

se 11 mladých věřících z  Luhačovic 
a  Pozlovic vypravilo na Světové se-
tkání mládeže v  Krakově. Setkali se 
tam s dalšími šesti tisíci Čechy a cel-
kově s  dvěma miliony mladých lidí 
z celého světa. Bohatý program na-
bízelo jak české národní centrum, 
tak ofi ciální festival mládeže. V rám-
ci nich se konaly mše, přednášky, 
diskuse, koncerty, výstavy, poutě, 
sportovní utkání a  setkání různých 
zájmových skupin. Vrcholem setká-
ní bylo setkání s papežem, který se 
s mladými modlil křížovou cestu za-
měřenou na nejpalčivější problémy 

dneška a  který pak sloužil večerní 
vigilii a  závěrečnou nedělní mši. Ve 
svých promluvách vyzýval mladé 
lidi k aktivitě. Varoval před tím, aby 
se z  nich nestali náctiletí důchod-
ci a  aby neměli v  centru svého ži-
vota jen gauč představující pohodlí 
a  lenost. Velice silné byly i  promlu-
vy jednotlivých účastníků – napří-
klad mladé Syřanky, jejíž rodiště 
bylo srovnáno se zemí, nebo třinác-
tileté Češky, která mluvila o svém na 
drogách závislém bratrovi a jeho vy-
léčení v komunitě Cenacolo.

Někteří se zúčastnili i  předpro-
gramu v  Opoli. Tam byli ubytováni 

v rodinách a Poláci k nim byli oprav-
du velice přívětiví, přátelští a budou 

s  našimi mladými v  kontaktu určitě 
i nadále. Eva Šůstková

Letní jednání šviháků
Na jednání spolku Šviháci lázeň-

ští, konaného 29. 7. 2016 v Luhačo-
vicích, se sešli jeho členové v  tak-
zvaném meziobdobí své činnosti 
ke kontrole plnění úkolů. Setkání 
se uskutečnilo mezi hlavním jed-
náním při květnovém Otevírání 
pramenů a  závěrečným jednáním 
28. září u příležitosti svátku svatého 

Václava. Nicméně nic nezměnilo na 
své důležitosti, neboť naše činnost 
se převážně opírá o  letní měsíce, 
kdy můžeme bohatě naplnit obsah 
svých předsevzetí. Bylo konstato-
váno, že se nacházíme v  polovině 
roku a naše činnost se zdárně rozví-
jí v myšlenkách našich hlavních cílů. 
Prioritou nadále zůstává rozvíjení 

kulturní činnosti a  zdravotní péče 
na území České a Slovenské repub-
liky. Je třeba více rozvíjet hlavně 
propagační část naší práce do síly 
kulturního zdraví národa. V kontro-
le plnění úkolů se vycházelo z usne-
sení minulého jednání při Otevírání 
pramenů. Splatné úkoly byly splně-
ny, dlouhodobé přechází do dalšího 

sledování. Příští letní jednání švihá-
ků za rok se uskuteční při příležitosti 
konání Luhačovické pouti. V závěru 
jednání SŠL bylo vzpomenuto život-
ního výročí členů dožitých v období 
květen až červenec. Večer se členo-
vé SŠL setkali na společném kultur-
ním programu v hotelu Litovel.

-ssl-
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NAROZENÍ 

Jeroným Pěčonka
Alex Sviták
Alexandra Vlčková
Tomáš Chudík
Aneta Šnajdarová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇATKY

Zdeňka Talašová, Jiří Fagulec

Miroslav Máčala, Ester Toralová

Kamil Semela, Kateřina Popelková

David Svozil, Terezie Dvořáčková

Blahopřejeme.

VÝROČÍ NAROZENÍ

Ludmila Čechová   96 let

Anna Zápecová  91 let

Marie Plecháčová  91 let

František Dynka  89 let

Emilie Stará   88 let

Anna Krajčová  88 let

Milada Melkusová  87 let

Věra Chmelová  86 let

Alois Skovajsa  80 let

Vlasta Novosádová  80 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ

Vlasta Ševčíková  62 let

Marie Klimešová  70 let

Ludmila Živnéřová  81 let

Marie Zábojníková  76 let

František Zábojník  85 let

Luděk Vavrys  82 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 KRONIKAVzpomínky

SPOLEČNOST

Říjen: kamera, leden: fi nanční hotovost

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Ztráty a nálezy 2015       

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických no-

vinách uveřejňujeme 
fotografie zajímavých, 
zapomenutých míst 
v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutě-
žit. Ze zaslaných správ-
ných odpovědí vždy 
v každém čísle vylosuje-
me jednoho, který získá 
zajímavou cenu.

Odpovědi se jmé-
nem a  kontaktem pro 
vyzvednutí ceny může-
te zasílat vždy do dvou 
týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na 
e-mail: luhainfo1@md-
k e l e k t r a . l u h a c o v i c e .
cz, odevzdat napsané 
v  MTIC Luhainfo, Masa-

rykova 950, případně zaslat poštou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čísla, kterou zaslali 4 čtenáři (všichni 

správně), je budova bývalé školy, dnes knihovna. Publikaci Luhačovic-

ký uličník získává Emil Feichtinger.

Blahopřejeme. 

Děkujeme touto cestou za účast na smutečním 
rozloučení s paní MILENOU MALOTOVOU. 
Manžel Jaroslav, syn a dcera s rodinami

Dne 30. září uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila 
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel s dcerou Evou, syn Vla-
dimír s rodinou a vnučka Lucie. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dne 8. 9. uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš 
manžel a tatínek 
pan JOSEF HUBÁČEK z Řetechova. 
S láskou vzpomínají manželka Marie a syn Martin 
s manželkou.

Dne 30. 9. 2016 by se dožila 80 let naše milovaná 
maminka, babička 
paní LUDMILA SEMELOVÁ z Luhačovic. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

,,V našich srdcích stále zůstanou.‘‘
Dne 25. 8. 2016 by se dožila 80 let 
paní MIROSLAVA GYURICSEKOVÁ z Kladné Žilín 
a 7. 1. 2016 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí. 
Stále vzpomínají synové Vojtěch, Miroslav a Jiří 
s rodinami.

V srpnu by se dožili moji rodiče 
LUDMILA A FRANTIŠEK TIHLAŘÍKOVI 
94 a 104 let. 
Děkuji všem, kteří na ně vzpomenou. 
Dcera L. Mikul.

Dne 3. září 2016 uplyne 10 let, co nás opustila 
paní HELENA KOVAŘÍKOVÁ, zakladatelka fi rmy 
ČIKO Luhačovice. 
Stále vzpomínají její spolupracovníci.

Dne 17. 9. to bude rok, co nás opus-
til pan MILAN KOLÁŘ, 

a 18. 10. uplyne 20 let od chvíle, 
co odešla jeho manželka 
VĚRA KOLÁŘOVÁ. 
Za vzpomínku děkuje rodina.

Čas nikdo nezastaví, ten běží dál a nikdy nevrátí, 
co jednou vzal. 
Dne 10. 9. 2016 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan JOSEF KRANZ. 
S láskou a vděčností vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Proč osud byl tak zlý a nenechal Tě s námi déle žít. 
Chybíš nám všem těch uplynulých 10 let!  
Na pana VLASTIMILA MALANÍKA s láskou 
vzpomíná manželka, syn, dcera a vnuci. Děkujeme 
všem kdo vzpomenou s námi. 
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Operní pěvkyně Eva Urbanová: Ráda mám Janáčkovu hudbu, ale i heavy metal
Při letošním jubilejním 25. roč-

níku festivalu Janáček a Luhačo-

vice odhalovala novou pamětní 

desku slavnému skladateli spo-

lu s  generálním ředitelem Lázní 

Luhačovice světoznámá operní 

pěvkyně Eva Urbanová. Sopra-

nistka Národního divadla, která 

se 13. července představila večer 

i  publiku v  Lázeňském divadle 

spolu s  tenoristou Peterem Ber-

gerem a  Moravským klavírním 

triem, si ochotně našla odpoled-

ne i  chvilku na krátký rozhovor. 

Hovořilo se samozřejmě o  svě-

toznámém skladateli, ale i o jiné 

než vážné hudbě.

Co pro Vás Janáček znamená?

Je to skladatel, který je mému 
srdci svou hudbou absolutně nej-
bližší. Moje životní role, dá-li se to 
tak nazvat, je Kostelnička z Její pas-
torkyně. (pozn. autora: Urbanová 
za její ztvárnění získala i cenu Thá-
lie) Díky Janáčkově hudbě na jevišti 
dokáži prožít tak neskutečně krásný 
život postav jeho hudby.

Vdechnout život postavám 

z Janáčkových děl ale určitě není 

nic snadného.

Zazpívat si Kostelničku, tomu ří-
kám, že je to pro mě takový psy-
chický masakr, ale mám ji nesku-
tečně ráda a  vždycky se do té role 
znovu pustím. Po tom představení 
jsem ale vždy nejvíce psychicky, ale 
i fyzicky vyčerpaná, protože ty emo-
ce postavy s  vámi tak neskutečně 

cloumají, že nemůžete, jak se říká, 
jen zazpívat hezké noty, hezké me-
lodie. Svádí vás to k tomu, že se do 
toho musíte položit na sto procent.

Janáček pro Vás jako pro pěv-

kyni samozřejmě ale ani zdaleka 

neznamená jen Kostelničku z Její 

pastorkyně, že?

Je pravda, že jsem se setkala 
také s jeho Glagolskou mší, která je 
úchvatná, neskutečná. Nebo třeba 
v Káti Kabanové zpívám Kabanichu, 
což je asi ta nejpříšernější tchýně na 
světě (úsměv). Ale i k té jsem si naš-
la svůj vztah, i když jsem ji ze začát-
ku vůbec neměla ráda, pro ten její 
charakter. Zpívala jsem i další tako-
vou nepříjemnou tchýni v Janáčko-
vě Osudu. Ten se odehrává v Luha-
čovicích, takže jsem si mohla chodit 
po jevišti právě v  kulisách tohoto 
krásného lázeňského města.

Co máte nejraději na Luhačo-

vicích?

Je tu oproti jiným lázním, jako 
jsou třeba Karlovy Vary nebo Ma-
riánské Lázně, takový krásný klid. 
Jezdila bych sem ráda i  častěji, ale 
přece jen jsem z  Čech a  je to dost 
daleko.

Je třeba něco, co byste si na 

jevišti hodně chtěla zazpívat 

a  ještě k  tomu nedošlo? Nebo 

něco k  čemu jste se dlouho od-

hodlávala?

Jedna z  nejstěžejnějších věcí, 
která mě vzala ani ne tak za srdce, 
ale přímo za moji duši a se kterou 
jsem otálela, byla Janáčkova Věc 
Makropulos, role Emilie Marty. Je 
to neskutečná muzika, neskutečný 
námět a je i neskutečně těžké se ji 
naučit. To Kostelnička je proti tomu 
na naučení lehká!

Jak složité je pro operního 

pěvce se na představení nachys-

tat?

Já se snažím mít takový klidový 
den, spíš jako odpočívám, soustře-
dím se na ten večer. Nejsem ten typ 
zpěváka, který přiběhne do divadla 
na poslední chvíli a  předtím třeba 
ještě chodí po obchodech. Já prostě 
musím mít klid.

Zpívala jste už na řadě míst po 

světě. Kde to máte ale ráda nej-

více?

Nejraději to mám v České repub-
lice, zde mám také největší trému, 
mám tu takový pocit největší odpo-
vědnosti, protože jsem si vědoma 
toho, že diváci mě tu znají nejdé-
le. Opera, kde se mi skvěle zpíva-
lo, byla samozřejmě i  newyorská 

Metropolitní opera, která má skvě-
lou akustiku.

Nakolik se liší tamní obecen-

stvo od publika v Česku?

Musím říct, že americké publi-
kum je spontánní. Když se jim něco 
nelíbí, dá vám to strašlivě najevo, 
ale když se jim něco líbí, dokážou 
vás vynést až do nebe!

Co si vy poslechnete za hudbu 

jako relax?

Já jsem operní pěvkyně, která 
má ráda heavy metal! Poslouchám 
ho hlavně v autě, třeba dnes, když 
pojedu po koncertě domů. Jezdím 
raději v  noci, aby se mi lépe jelo. 
Protože jsem zjistila, že přes den je 
občas dé jednička vlastně největší 
parkoviště na světě…

V  týdnu, kdy spolu hovoříme, 

je tu nejen festival Janáček a Lu-

hačovice, ale ve Vizovicích také 

právě dost metalově zaměřený 

Masters of Rock. Na ten si tedy 

neodskočíte?

Ne. A já i z toho metalu mám své 
oblíbené interprety, které můžu po-
slouchat pořád dokola.

A o které konkrétně jde?

Nejprve to nebyl přímo metal, ale 
rockoví Queen s Fredym Mercurym. 
Teď je to jednoznačně skupina Ju-
das Priest se zpěvákem Robem Hal-
fordem. Mám ráda jeho pěvecký 
talent. On dokáže opravdu, jak se 
říká, hezky zachraptět jako rocker, 
ale umí také zazpívat krásně posa-
zeným hlasem, což někteří rocke-
ři nemají. A  pak samozřejmě mám 
ráda Nightwish, jejichž některé pís-
ničky i zpívám, když mám takové ty 
své rockové výlety.

Co teď máte z  hlediska svého 

uměleckého působení nejblíže 

v plánu?

Zítra mi konečně začínají zaslou-
žené prázdniny a  na podzim mě 
čeká právě zmiňovaná role Kabani-
chy v Káti Kabanové.

Nikola Synek

ROZHOVOR

Letošní chladnější prázdninové počasí se odrazilo i na zájmu o koupání v Luhačovicích
Zatímco vloni celou republiku 

sužovala v  létě mimořádná vedra 
a sucho, letošní léto bylo v ČR o cosi 
deštivější a v každém případě chlad-
nější. To samozřejmě ovlivnilo i kou-
pací sezonu v Luhačovicích. Počasí 
se výrazně projevilo v  návštěvnos-
ti areálu koupaliště Duha, které je 
provozováno pod širým nebem po-
blíž Luhačovické přehrady. Na do-
taz srovnání letošní a  loňské ná-
vštěvnosti od začátku července do 
poloviny srpna byla vedením kou-
paliště dána zcela vypovídající od-
pověď. „Ve stejném období loni a le-
tos máme oproti loňskému roku cca 
poloviční návštěvnost,“ sdělil Vít 
Miškařík, správce koupaliště. Rozho-
dující byla ale spíše teplota přes den 
než samotný déšť. „Kupodivu bylo 
v  daném období zavřeno celkem 
stejný počet dní letos i  v  loňském 

roce. Vloni to bylo 11 zavřených dní, 
letos 12. Zde je právě patrný vliv po-
časí – při stejném počtu otevřených 
dní je daleko méně návštěvníků,“ 
dodal Miškařík. Nominálně to správ-
ce vyčíslil pro uváděné období na 
loňských 31 344 návštěvníků a  le-
tos 17 022. Výše vstupného přitom 
zůstala nezměněna. Pod koupaliště 
spadá i  půjčovna lodiček na blízké 
přehradě. „Statistika v půjčovně lo-
diček je téměř totožná s loňským ro-
kem, letos je o málo víc půjčení šla-
padel proti loňsku. Tento stav ale 
není důsledkem počasí, proti loňsku 
máme větší počet šlapadel v přísta-
višti,“ poznamenal správce. Lodičku 
či šlapadlo si letos do 15. 8. lidé půj-
čili 1510krát.

Kolik lidí zchladilo tělo v rozpále-
ném dni přímo v  Luhačovické pře-
hradě, nikdo přesně nespočítá, ale 

každopádně lze říci, že měl chlad-
nější průběh druhé půle prázdnin 
paradoxně pro nadšence pro pla-
vání v přírodní nádrži i svá pozitiva. 
Zatímco koncem června a v červen-
ci krajští hygienici naměřili v  pře-
hradě zhoršenou kvalitu vody, kte-
rá sice byla ještě ke koupání, ale 
doporučovali poté se osprchovat, 
v  srpnu už se kvalita vody zlepšila 
a  doporučení následného sprcho-
vání odpadlo.

Počasí v  létě samozřejmě tolik 
nemá dopad na zájem o koupání na 
luhačovické městské plovárně.

„Je to zcela jistě zvláštní hod-
nocení, ale všeobecně pokud jsou 
v  Luhačovicích‚ turisté–návštěv-
níci" odrazí se to i  na návštěvnos-
ti, která je téměř dvojnásobná než 
v  měsících mimo letní prázdniny. 
Skutečně loňské léto bylo rekordní 

z  důvodu mnoha tropických dní, 
ale to zásadně nezvýšilo návštěv-
nost,“ nastínil Tomáš Mejzlík, ředi-
tel SC Radostova, pod něž plovár-
na spadá. Největší návštěvnosti pak 
na plovárně podle něj dosahují ve 
dny, kdy hodně prší nebo je extrém-
ní horko. „Rekord je v den, kdy celý 
den pršelo: 680 návštěvníků. Běž-
ný průměr je o prázdninách kolem 
400 osob za den. Taktéž letos patří 
největší návštěvnost 10. srpnu, kdy 
celý den pršelo a byla zima, to při-
šlo 665 osob,“ komentoval Mejzlík. 
Jak dodal, vstupné na plovárně zů-
stalo i letos stejné a neměnilo se od 
začátku provozu. „Jen na prázdniny 
zvyšujeme cenu hodinového vstu-
pu, abychom podpořili platby za 
vstupy na delší časovou jednotku,“ 
upřesnil závěrem ředitel.

Nikola Synek
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 Ottovku si lidé nemohli dopřát, pramen musel být uzavřen
Návštěvníci Luhačovic i místní lidé 

se během léta nemohli občerstvit 
z jednoho z nejznámějších luhačovic-
kých pramenů, kterým je Ottovka, ty-
pická svým krásným altánem vypína-
jícím se v úbočí nad tenisovými kurty.

Akciová společnost Lázně Luhačo-
vice, která pramen spravuje, ho mu-
sela pro pití uzavřít už 30. května. 
A jaký byl důvod? Zřejmě může sou-
viset například s  tím, že v  okolí lidé 
venčí své čtyřnohé miláčky.

„Pramen je kontaminován fekální-
mi bakteriemi stejně jako potok nad 
ním. Důvod si jen domýšlíme, ale asi 
je zřejmý. Ottovka je jímána z  měl-
ké studny, a tak přirozeně zachycuje 
i nečistoty z okolí,“ sdělil generální ře-
ditel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

Netroufá si prý proto ani tipovat, 
kdy by mohla být Ottovka opět vhod-
ná k pití, a tedy k dispozici v běžném 
provozu pro veřejnost.

„Kolonádní řád omezuje pohyb 
psů i  znečišťování okolí. Nejde ale 
o  vyhlášku, a  tak není vymahatelný. 

Již před třemi lety jsme město vyzvali, 
aby  pro tento veřejný prostor náš řád 
převedli do podoby vyhlášky a  dali 
městské policii oporu k výkonu dozo-
ru, dosud se tak ale nestalo. Nejspíš 
by ale ani dozor městské policie pro-
blém nevyřešil a  jedinou možností 
by bylo oplocení ochranného pásma 
Ottovky,“ poznamenal Bláha. Případ-
né oplocení by však podle něj mělo 
zbudovat město, protože jde o  pra-
men určený výhradně pro veřejnost. 
Lázně prý však přemítaly i nad jiným 
řešením. „Zvažovali jsme i  vrt, který 
by tento pramen nahradil. Vzhledem 
k odlišnému způsobu jímání by už to 
však složením ani chutí nebyla Ottov-
ka a  nejspíš by takový vrt ani nebyl 
povolen, díky tomu že by pronikl do 
tzv. zvodně pramene Viola,“ podotkl 
Bláha. Náklady vrtu by podle něj, po-
kud by byl zbudován, opět muselo 
nést město.

Ostatní prameny, které v  součas-
nosti akciová společnost Lázně Lu-
hačovice spravuje, se s  podobnými 

problémy přes léto nepotýkaly, ale-
spoň podle informací od společnos-
ti k 4. srpnu, kdy všechny fungovaly, 
jen Ottovka byla zavřená. Na rozdíl 
od Ottovky, kde je zdrojem jen měl-
ká, asi šest metrů hluboká, studna, 
jsou jiné prameny čerpány z  dale-
ko větší hloubky, takže jsou před po-
vrchovým znečištěním daleko více 
v bezpečí.

O uzavření Ottovky přímo na mís-
tě v  altánu informuje cedule, stejně 

jako u pítka opodál, kde bývá rovněž 
Ottovka k dispozici. Po uzavření kvůli 
tomu, že dobře nevyšly poslední mi-
krobiologické rozbory, Lázně Luha-
čovice informovaly i  v  Lázeňských 
listech, které vydávají. Situace ko-
lem pramene by však podle Bláhy ni-
jak neměla ovlivnit léčebné kúry. „Je 
potřeba zdůraznit, že Ottovka neby-
la nikdy využívána k léčbě,“ upozornil 
Bláha. Každopádně ale lidé, ať už kli-
enti Lázní, další návštěvníci, či obyva-
telé Luhačovic, o prázdninách odchá-
zeli od Ottovky s prázdným kalíškem. 
„Jim je stejně jako nám líto, že tento 
symbol Luhačovic nemůže být dále 
v  provozu,“ povzdechl si Bláha. Do-
plnil ale, že nejde o  jediný pramen, 
který se kdy v  Luhačovicích potý-
kal s problémy. „V posledních dvace-
ti letech zanikla řada pramenů – sir-
ný pramen, Amandka a Vincentka I,“ 
uzavřel Bláha.

Nikola Synek

CESTOVNÍ RUCH

 Lázně Luhačovice pokračují v modernizaci energetiky
Lázně Luhačovice, a. s., budou ve 

2. pololetí pokračovat v zásadní mo-
dernizaci energetického hospodář-
ství. V  rámci modernizace nahradí 
centrální rozvod páry horkou vodou. 
Zahájení projektu bude v  průběhu 
srpna a  s  ukončením se podle plá-
nu počítá v březnu 2017.  Informoval 
o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný 
ředitel Lázní Luhačovice, a. s.

„V loňském roce bylo cent-
rální zásobování teplem pro-
střednictvím páry v hotelech 
Palace a  Morava nahrazeno 
lokálními plynovými kotel-
nami. Cílem letošní moder-
nizace je přechod na novou, 
efektivnější technologii a po 
více než padesáti letech na-
hrazení již dosluhujícího pa-
rovodu. Zásadní změna již 
byla nevyhnutelná. Výro-
ba tepla bude nejen ekono-
micky výhodnější, ale i  šetr-
nější k  životnímu prostředí. 
Náklady na realizaci dosáh-
nou 65 mil. Kč. V krátkodobém výhle-
du plánujeme i dostavbu lázeňského 
penzionu Riviera a  rozšíření dětské 
léčebny Vítkov. A  pokud uspějeme 
s  žádostmi o  dotační podporu, pak 
do dvou let předpokládáme zahájení 
obnovy kolonády a Haly Vincentka,“ 
naznačil plán investic J. Dědek.

Akciová společnost Lázně Luha-
čovice pokračuje v  masivních inves-
ticích, které posilují její pozici nejna-
vštěvovanějších moravských lázních 
a  lázeňské jedničky v  Luhačovicích. 
Lázně letos získaly od Evropského 
svazu lázní jako vůbec první společ-
nost v České republice prestižní cer-
tifi kát za vítězství v soutěži ESPA In-
novation Awards 2016 za nejlepší 
evropskou inovaci v  oblasti léčeb-
ného lázeňství. Stalo se tak na kon-
ci května ve francouzských lázních 

Vichy. Oceněn byl projekt nového 
balneoprovozu, ve kterém jsou od 
března 2016 poskytovány uhličité 
koupele dětským pacientům. Cílem 
inovace bylo přivedení přírodního lé-
čivého zdroje přímo do objektu dět-
ské léčebny Miramonti a  díky změ-
ně prostředí zajištění větší účinnosti 
těchto koupelí. Dalším výsledkem 
bylo zajištění možnosti pitné kúry mi-

nerální vody přímo v areálu dětských 
léčeben a  používání minerální vody 
pro inhalace bez nutnosti ji přepravo-
vat v nádobách. Náklady na realizaci 
balneoprovozu dosáhly 15 mil. Kč.

Nový balneoprovoz s  uhličitý-
mi koupelemi je vrcholem přeměn 
a  modernizace dětských léčeben 
v  Luhačovicích, což odpovídá dlou-
hodobému záměru zkvalitňovat lá-
zeňskou péči. Po několikaletém úsi-
lí byla hlavní rekonstrukce dětských 
léčeben dokončena před dvěma lety. 
Ubytování je v  současné době za-
jišťováno v  pokojích odpovídajících 
kategorii tříhvězdičkového hotelu. 
Všechny pokoje pro děti od 1,5 roku 
s doprovody jsou nyní vybaveny mo-
derním příslušenstvím a  novým ná-
bytkem. Ve stejném standardu byla 
provedena i  modernizace penzionu 

Rodina určeného dětem s  doprovo-
dy.

V  prvním pololetí letošního roku, 
s  nákladem 3,5 mil. Kč, pokračovala 
i rekonstrukce sociálního zařízení po-
kojů v penzionu Póla, potom co na za-
čátku roku 2015 byla v penzionu Póla 
provedena částečná rekonstrukce 
vnitřních prostor a obměna nábytku. 
Celkem se jednalo o 21 pokojů. V rám-

ci stavebních úprav byly vy-
měněny i podlahové krytiny 
na schodištích a chodbách. 
V  objektu Karlín, který je 
dlouhodobě využíván pro 
ubytování zaměstnanců 
akciové společnosti, se sta-
vební úpravy týkaly přede-
vším vnitřních částí. Práce 
zahrnovaly výmalbu, výmě-
nu podlahových krytin, re-
konstrukci elektroinstala-
ce, úpravu rozvodů topení 
a výměnu nábytku. Ukonče-
ny byly v březnu 2016 a vy-
žádaly si náklady 3 mil. Kč.

Lázně Luhačovice jsou dlouhodo-
bě nejnavštěvovanějšími moravský-
mi lázněmi. Nacházejí se v lůně krás-
né přírody a lákají návštěvníky nejen 
svými léčebnými a wellness pobyty či 
svými perfektními službami, ale i ne-
opakovatelnou architekturou Duša-
na Jurkoviče. Lázně poskytují kvalitní 
komplexní péči o pacienty s onemoc-
něním dýchacích cest, pohybového 
aparátu, trávicího ústrojí, látkové vý-
měny (cukrovka), oběhového ústrojí 
a  onkologickým onemocněním. Lu-
hačovice jsou ideálním místem pro 
relaxaci, nabízejí wellness víkendy 
i relaxační pobyty pro všechny věko-
vé kategorie.

Další informace jsou na webových 
stránkách www.LazneLuhacovice.cz, 
www.HotelAlexandria.cz

Senioři z luhačo-
vického domova 
si z Morava Cupu 
přivezli bronz

Tým Domova pro seniory Luhačo-
vice uspěl v již 7. ročníku celomorav-
ského turnaje ve hře pétanque, kte-
rý se uskutečnil pod názvem Morava 
Cup 18. srpna ve Zlíně.

„Soutěžního klání se zúčastnili kli-
enti domovů pro seniory z pěti krajů: 
Zlínského, Olomouckého, Moravsko-
slezského, Jihomoravského a  kraje 
Vysočina, přičemž každý z  krajů byl 
v  turnaji zastoupen dvěma trojčlen-
nými družstvy, fi nalisty jednotlivých 
krajských kol,“ informovala Renata Ja-
nečková, mluvčí Zlínského kraje, kte-
rý soutěž v  areálu zlínského Domo-
va pro seniory Burešov pořádal spolu 
s  Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky.

Před týmem z  Luhačovic skončil 
Domov pro seniory Třebíč – manželů 
Curieových a zlato si odnesl tým Do-
mova pro seniory Slunečnice Ostrava. 
Nejstaršímu účastníkovi turnaje bylo 
94 let, nejstarší účastnici 88 let a nej-
staršímu družstvu dohromady 264 
let. Předána byla i cena fair play. „Tu si 
odnesla Anděla Pospíšilová z DS Ho-
donín a za největší sympaťačku byla 
vyhlášena Jarmila Poláková z Domo-
va pro seniory Prostějov,“ dodala kraj-
ská mluvčí Janečková.                        

Pétanque se stal mezi starší gene-
rací oblíbenou hrou, neboť se dá hrát 
v každém věku. Kromě Morava Cupu 
Zlínský kraj spolupořádá pro seniory 
ve hře pétanque i další turnaj – Senior 
Cup, který se pravidelně pořádá prá-
vě v Luhačovicích a na konci letošní-
ho května se ho zúčastnily dvě stovky 
seniorů ze 42 zařízení a spolků. 

Nikola Synek
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Hasiči z Řetechova a kraj? Brambora!
Sobota, 6. srpna, 6:00. Družstvo 

mužů ze Sboru dobrovolných hasičů 
z  Řetechova odjíždí směr Hulín s  od-
hodláním vybojovat co nejlepší umís-
tění v  krajském kole požárního sportu 
v roce 2016.

Po necelé hodině jízdy se komplet-
ní, 10členné, družstvo ocitá v Hulíně, 
kde nás vítá krásné sportoviště s atle-
tickým oválem, na kterém se utká de-
vět nejlepších družstev Zlínského kra-
je v kategoriích muži a ženy o jediné 
postupové místo na mistrovství ČR 
v požárním sportu.

Po nezbytných formalitách, jako 
jsou kontrola totožnosti soutěžících, 
kontrola a převážení nářadí pro jed-
notlivé disciplíny, se řadí všichni sou-
těžící na slavnostní nástup, při kterém 
je soutěž ofi ciálně zahájena.

Odbíjí devátá hodina, a  to je pro 
všechny znamením, že začíná prv-
ní soutěžní disciplína – běh na 
4 × 100 m s překážkami. Na krajském 
kole PS se oproti okresnímu kolu PS 
liší trať především v tom, že na prvním 
úseku štafety není překážka „okno“, 
ale „domek“, který je nutno překonat 
pomocí žebříku. Naše štafeta startuje 
ve třetím rozběhu a počíná si výbor-
ně! Časomíra se zastavuje na proza-
tím nejlepším čase – 61:19! – což je pro 

nás zatím maximum, na které se nám 
kdy podařilo dosáhnout. Během dal-
ších rozběhů náš čas překonávají dal-
ší tři soutěžní družstva, a tak nám po 
první disciplíně patří průběžná čtvrtá 
příčka. Výborný začátek soutěže!

Po skončení všech zbývajících roz-
běhů je trať pořadateli přestavěna 
na druhou soutěžní disciplínu – běh 
100  m  s  překážkami. I  při této dis-
ciplíně je oproti okresnímu kolu je-
den rozdíl – do hodnocení disciplí-
ny se nezapočítávají tři nejlepší časy 
jednotlivých soutěžících, ale rovnou 
časů šest! Při prvním kole se nám pří-
liš nedaří a  téměř každý dokončuje 
svůj běh s nějakou chybičkou a není 
spokojen s  dosaženým časem. Dru-
hé kolo se nese v duchu zlepšení časů 
z kola prvního a vlévá nám přece jen 
více optimismu do žil před vyvěše-
ním výsledků z této disciplíny. Nako-
nec součet časů stačí pouze na čtvr-
tou příčku v rámci této disciplíny.

Čas na hodinách se již přehoupl do 
sobotního odpoledne a na nás čeká 
poslední, královská disciplína požár-
ního sportu – požární útok, při kte-
rém se jde na nástřikové terče. Drob-
né zdržení na koši a z toho plynoucí 
„pomalá voda“ pro nás znamenají za-
stavení časomíry na hodnotě 28:37. 

V  rámci disciplíny jsme snad ani ne-
mohli dopadnout jinak – opět, pro 
nás už symbolická, čtvrtá pozice.

V  konečném hodnocení krajské 
kola PS v  roce 2016 obsazuje druž-
stvo mužů SDH Řetechov čtvrtou 
příčku, kterou lze, i přes prvotní zkla-
mání všech členů družstva, považo-
vat za velký úspěch. Zároveň je to 
pro nás obrovská motivace – víme na 
čem zapracovat a  co nadále zlepšo-
vat. Příští rok se o  „bednu“ budeme 
rvát ještě víc!

Závěrem děkujeme všem, kteří jak 
nás, tak naše družstvo žen, jakým-
koliv způsobem během tohoto roku 

podporovali. Zvláštní dík patří fa-
nouškům, kteří vážili cestu a podpo-
řili nás přímo v Hulíně. Ještě jednou 
díky a příští rok na některé z postupo-
vých soutěží na viděnou!

Složení družstva na Krajském kole PS 
v roce 2016:

Pavel Abrhám, Jiří Jahoda, Ondřej 
Jurák, Josef Kuchař, Michal Máčala, 
Tomáš Máčala, Jaroslav Skovajsa, Ja-
kub Talášek, Petr Zábojník, Pavel Zá-
peca. Trenér družstva: František Tva-
růžek

Michal Máčala
Zdroj fotografi í: strycekpoli.rajce.net

SPORT

Oblíbený triatlon luhačovických orienťáků opět ovládl Martin Hečko
Loňské vítězství na LCE3aTlonu, 

který pořádal už posedmé v  oko-
lí lázeňského města luhačovický Od-
díl orientačního běhu, obhájil zlínský 
Martin Hečko z Valachbajk teamu. Na 
tradiční trati, začínající 560 metry pla-
vání v rybníce Křešov u Slopného, se 
závodilo 22. července. Po plavecké 
části jako obvykle následovala cyk-
listika po silnici i  terénem. Závodníci 
museli na kolech vyšlapat na hřeben 
nad Luhačovicemi, projeli Petrůvkou 
a v kopcích zamířili do terénu. Poté sje-
li k luhačovickému sportovnímu cent-
ru Radostova, odkud po 22 kilome-
trech jízdy na horském kole vybíhali 
zpět vzhůru do kopce, aby proťali po-
myslnou cílovou pásku po 10 kilomet-
rech běhu u Koliby u Luxů v Újezdci. Ví-
tězný Hečko dosáhl výsledného času 
1:47:38 před domácími závodníky – 
druhým Jonáš Hubáčkem a  těsně za 

ním bronzovým Johanem Vavrysem, 
který se v cyklistické části pohyboval 
na špici s Hečkem.

Závodilo se ale jako obvykle i  na 
kratší trati, určené především pro ženy 
a nejmladší závodníky. Čekalo je 380 
metrů plavání, 20 kilometrů na kole 
a 8,3 kilometru běhu. Zvítězila Bára Va-
vrysová časem 1:59:38. Jistě úctyhod-
né je, že mezi šestadvacítkou účast-
níků letošního LCE3aTlonu byl také 
nejstarší z nich, sedmašedesátiletý Ka-
rel Perůtka, běžící delší trať. Neméně 
obdivu si zaslouží i  nejmladší závod-
ník, desetiletý Šimon Sláma, který na 
kratší trati dosáhl času 2:24:23.

A  jak hodnotili chvíli po doběhu 
do cíle letošní závod vítězové Hečko 
a Vavrysová?

„Nebylo takové horko jako vlo-
ni, běželo se líp, ale obhajovat vítěz-
ství je složitější,“ poznamenal Hečko. 

A který úsek trati byl pro něj nejtěž-
ší? „Asi ten dlouhý doběh. Vyběhnout 
ten kopec nahoru, to ještě šlo, ale pak 
pořád rovinka, rovinka v lese, to bylo 
hodně náročné,“ zhodnotil úspěšný 
obhájce zlata. Sám přiznává, že těžké 
bylo i soupeření s Vavrysem na cyk-
listické části. „Držel se mě v podstatě 
celé to kolo, až pak v  běhu jsem mu 
utekl. Akorát se mi v konci ještě po-
vedlo trochu zabloudit a musel jsem 
se vracet. Ale naštěstí to stačilo, pro-
tože jsem měl už nějaký náskok,“ ko-
mentoval Hečko, který letos vyhrál 
kromě tohoto luhačovického podni-
ku také Valašský triatlon.

Přestože Bára Vavrysová mezi že-
nami letos zvítězila novým traťovým 
rekordem, nebyl prý ani pro ni zá-
vod nic jednoduchého. Jako většina 
účastníků je totiž členkou domácího 
Oddílu orientačního běhu TJ Slovan 

Luhačovice, takže triatlon není její 
obvyklou disciplínou. „Přeci jen ten 
přechod z   kola je docela těžký, ta-
kový závod absolvuji jen jednou za 
rok, ale zvládla jsem to dobře. Nej-
horší pro mě bylo určitě to kolo, je 
to náročná trať, v  lese po úzkých pě-
šinkách. Jinak na kole popravdě tolik 
nejezdím, takže to bylo pro mě urči-
tě nejtěžší,“ nastínila vítězka, která je 
úspěšnou orientační běžkyní. Hlavní 
dosavadní úspěch zaznamenala však 
už před časem. „Poslední dva roky se 
tolik nedařilo, protože jsem byla zra-
něná,“ poznamenala. Předtím ale za-
bodovala na velké akci. „Před třemi 
lety jsme byli na mistrovství Evropy, 
kde jsme s holkama vyhráli ve štafe-
tě. Takže to je asi největší dosavadní 
úspěch. Ale už je to celkem dlouho,“ 
vysvětlila skromně Vavrysová.

Nikola Synek
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KULTURA  Premiéra   Art fi lm   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA 
Sobota 3. 9. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál
Ženitba / Divadlo Komňa

Úterý 6. 9. • 19.30 • MěDK Elektra, sál Rondo
Rychlé šípy / Slovácké divadlo

DNY SLOVENSKÉ KULTURY 
V LUHAČOVICÍCH 7. – 10. 9.

Středa 7. 9. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál
Vojtěch / Komedie SR, 2015

Čtvrtek  8. 9. • 19.30 • Hala Vincentka
Přijížděli s písní / Beseda s prof. Evou 
Blahovou, která vzpomíná na své slavné předky – dě-
dečka MUDr. Pavla Blaha a tatínka PhDr. Janka Blaha.

Pátek  9. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Malé manželské zločiny / Hrají: Marta 
Sládečková a Milan Lasica

Sobota 10. 9. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Fats jazz band

Neděle 11. 9. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Kloboukový den s Luhačovickým 
okrašlovacím spolkem Calma 
a dixielandem Jazzzubs

Doprovodný program Dnů slovenské kultury
1. – 11. 9.  Mystika Záhoria • Hala Vincentka 
Výstava Záhorského muzea 
ve Skalici

7. – 10. 9. Alexandria**** Spa & Wellness hotel
Kuchárská kniha starej mamy, 
speciality slovenské kuchyně

Pátek 16. 9. • 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Večer na psích dostizích / SLoff ÁCKÉ 
divadlo Uh. H.

16. – 18. 9. MFDFS Písní a tancem 
město, Lázeňské nám.

Pátek 23. 9. • 16.00 • MěDK Elektra, kinosál
Pohádka / Křemílek a Vochomůrka

Středa 28. 9. • od 9.00 do 17.00
Svatováclavský jarmark

Pátek 30. 9. • 19.00 MěDK • Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Vracovjáci

Kolonádní koncerty / Lázeňské náměstí

Neděle 4. 9. • 15.00
Hosté z Festivalu dechových 
orchestrů Zlín

Čtvrtek 8. 9. • 15.00
Folklorní soubor Karpaty
V programu připraveném pro Dny slovenské kultury 
v Luhačovicích soubor předvede výběr z posledních 
dvou programů pod názvem „Karpaty v Karpatech“

Neděle 25. 9. • 15.00
Dívčí saxofonový orchestr

KINO
Čtvrtek 1. 9. • 19.30
Teorie tygra / MFF KARLOVY VARY
Komedie ČR, 2016

Pátek 2. 9. • 19.30 
Líná zátoka / MFF KARLOVY 
VARY
Francie 2016

Středa 7. 9. • 19.30 
Vojtěch
Komedie SR, 2015

Čtvrtek 8. 9. • 19.30 
Komorná / FILM A KNIHA / MFF 
KARLOVY VARY
Historický Jižní Korea

Pátek 9. 9. • 19.30
Učitelka / MFF KARLOVY VARY
Drama ČR, 2016

Sobota 10. 9. • 19.30
Božská Florence
Komedie VB, 2016

Neděle 11. 9. • 17.00   
Obr Dobr 
Rodinný VB, 2016

Úterý 13. 9. • 19.30 
Julieta / MFF KARLOVY VARY
Drama Španělsko, 2016

Středa 14. 9. • 19.30
Teorie tygra / MFF KARLOVY VARY
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 15. 9. • 19.30 12     
Zloději zelených koní
Drama ČR, 2016

Sobota 17. 9. • 19.30 
Dítě Bridget Jonesové
Komedie VB, 2016

Neděle 18. 9. • 17.00
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Animovaný USA, 2016

Úterý 20. 9. • 19.30
Božská Florence
Komedie VB, 2016

Středa 21. 9. • 16.00 
Teorie tygra 
Komedie ČR, 2016

Čtvrtek 22. 9. • 19.30
Učitelka / MFF KARLOVY VARY
Drama ČR, 2016

Neděle 25. 9. • 19.30
Božská Florence
Komedie VB, 2016

Pondělí 26. 9. • 19.30 12   
Zloději zelených koní
Drama ČR, 2016

Úterý 27. 9. • 19.30
Dítě Bridget Jonesové
Komedie VB, 2016

Středa 28. 9. • 17.00
Strašidla
Pohádka ČR, 2016

Čtvrtek 29. 9. • 19.30   
Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti
Fantasy USA, 2016

Pátek 30. 9. • 19.30    
 Božská Florence 
Komedie VB, 2016
 

Akce DDM
Pátek 9. 9. • 16.00 • zámecká zahrada
Zámecký piknik
Aktivity pro všechny bez rozdílu věku, diskotéka DJ 
Miss Reny, za deště zrušeno, poplatek 50 Kč / osoba

Pátek 9. 9. od 19.00 do 21.00 • zámek, 
klubovna 1. patro
Tajemný svět netopýrů / Zdeněk Řehák 
PF MÚ Brno
Beseda o netopýrech s ukázkami živých netopýrů 
a jejich vypouštění na nádvoří zámku.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Besedy ZŠ Luhačovice
Pondělí 12. 9. 
 První pomoc (6. třídy)
 Prevence úrazovosti (8. třídy)
Středa 14. 9. 
 Bezpečnostní problematika (7. třídy)
Pátek 16. 9. 
 Beseda zaměřená na myslivost (5. třídy)
Středa 14. 9. • Městská knihovna Luhačovice
 Beseda o knihách s dopravní tematikou 
 (2.–3. třídy)

Akce pro veřejnost
Čtvrtek 15. 9. od 9.00 do 11.30 • zámecká 
zahrada
Ukázky práce složek IZS, agility 
a mladých hasičů

Čtvrtek 15. 9. od 8.30 do 16.00
 a v pátek 16. 9. od 8.30 do 14.00

Výstava modelového kolejiště

Sobota 17. 9., neděle 18. 9. • zámecká 
zahrada

Dopravní hřiště pro veřejnost

Sobota 17. 9. od 9.00 do 13.00
Expedice Luhačovice / vycházka 

Luhačovicemi a okolím, odborná instruktáž 
a zapůjčení holí, geocaching, (s sebou 20 Kč na 
autobus)

Úterý 20. 9. od 10.30 Charita
Odběry glykémie a měření tlaku

Ostatní akce
Úterý 13. 9. Sportovně dopravní 
program pro ŠD spojený s jízdou 
vláčkem

Pondělí 19. 9. Dopravní výchova 
s využitím mobilního dopravního hřiště, 
pro děti MŠ Pozlovice

Úterý 20. 9. Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program, pro žáky 4. a 5. tříd, 
ZŠ Dolní Lhota

Pátek 16. 9. Dopravní výchova 
s využitím mobilního dopravního hřiště, 
pro děti MŠ Luhačovice

Středa 21. 9. Závody s koloběžkami 
a odrážedly, jízda ve šlapacích autíčkách, 
pro rodiče s dětmi a žáky 1. - 5. třídy, v zámecké 
zahradě

Středa 21. 9. Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program, pro žáky 4. tříd, 
ZŠ Pozlovice

Čtvrtek 22. 9. Dopravní výchova 
a jízdy zručnosti, výukový program, pro 
žáky 4. A a 4. B, ZŠ Luhačovice

Pátek 23. 9. Dopravní výchova a jízdy 
zručnosti, výukový program, pro žáky 4. a 5. 
tříd, ZŠ Biskupice

Svatováclavský jarmark
Středa 28. září
Doprovodný program DDM Luhačovice 
interaktivní hry a činnosti pro děti

Další akce:
Seznamovací program pro žáky 6. tříd 
ZŠ Luhačovice: 6. 9. – 9. 9.
probíhá ZÁPIS DO KROUŽKŮ,  
přihlášky jsou k vyzvednutí v DDM Luhačovice, 
aktuální nabídka www.ddmluhacovice.cz

Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice, 
nebo na tel.: 577 131 687, 736 487 999,www.
ddmluhacovice.cz
 

Akce Charity
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.

 5. 9. • CHARITA
 Sváteční slovo  P. Stanislav Trčka

 7. 9. • STRAHOV
Betty MacDonald,  Vejce a já, beseda

12. 9. • CHARITA
Péče o seniora v domácím 
prostředí / F. Vratislavská

14. 9. • STRAHOV 
Inkontinence / PharmDr. Eva Valentová

19. 9. • CHARITA 
Keramická dílna

21. 9. • STRAHOV 
Sváteční slovo s P. Stanislav Trčka

26. 9. • CHARITA
Cvičení pro seniory

28. 9.    Svatováclavský jarmark 
před radnicí  / Stánek s rukodělnými výrobky 
Denního stacionáře

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

Program SAS
Čtvrtek 1. 9. • 12.00 • Knihovna  
Den otevřených dveří 

Úterý 6. 9. • 8.45  od Domova seniorů
Provodov, výlet 

Čtvrtek 8. 9. • 12.45 odjezd z nádraží 
Petrůvka, výlet / jedna cesta hrazena, špekáček 
s sebou 

Čtvrtek 15. 9. • 15.00  • Klubovna   
posezení s místostarostou 
Radomilem Kopem

Středa 21. 9. • 16.00 • Bio-senior, kino 
Teorie tygra

Čtvrtek 22. 9. • 15.00  • Klubovna  
posezení s ředitelem ZŠ Romanem 
Leblochem

Sobota 24. 9. • 5.30 odjezd z nádraží 
Podhájská

Čtvrtek 29. 9. • 12.15 • z nádraží 
Řetechov, vycházka na Starý Světlov, jen za 
příznivého počasí a pro zdatnější členy

V říjnu 2016 
otevíráme v Městské 
knihovně Luhačovice 
virtuální univerzitu 
třetího věku
Městská knihovna Luhačovice ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze zahajuje studium 
určené pro seniory Univerzita třetího věku (U3V)
Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje lidem 
v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní 
vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Má charakter 
osobnostního rozvoje a neslouží tedy k získání titulu.
Virtuální univerzita třetího věku je určena především 
pro vzdělávání seniorů, kteří se z různých důvodů 
nemohou zúčastňovat přednášek U3V přímo na 
vysokých školách a univerzitách (vzdálenost, zdravot-
ní a časové důvody, fi nanční náročnost na dopravu 
apod.)

JAKÉ JE TÉMA 
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub – v tomto 
semestru, posléze je možno vybrat si některý 
z nabízených kurzů.

PRO KOHO JE VU3V URČENA
Pro seniory či osoby pobírající invalidní důchod bez 
omezení věku, osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní), 
kteří jsou duševně aktivní, rádi se dovídají nové 
informace a chtějí se setkávat s podobně založenými 
lidmi.

KDY SE SETKÁME
Semestr trvá od října do prosince 2016, během této 
doby se sejdeme 6x.
Setkání se budou vždy konat ve středu (1x za 14 dní) 
od 9.30  do 11.00)
První setkání se uskuteční dne 15. září v 9.30  v naší 
knihovně. Tato první hodina je ukázková a pro 
všechny zdarma.
Přijďte se podívat a vyzkoušet, jak virtuální univerzita 
probíhá, zjistíte, jestli vám tento styl vyhovuje. 
Následně se můžete rozhodnout, jestli chcete 
přednášky absolvovat a v kurzu pokračovat.

KDE SE VU3 KONÁ
Výuka bude probíhat v budově knihovny, ve 
společenské místnosti v přízemí. 

JAK VU3 PROBÍHÁ
Odborníci na dané téma k nám budou promlouvat 
a poznatky a zkušenosti předávat prostřednictvím 
předtočených přednášek, které se budou promítat na 
plátno. Způsob zpracování jednotlivých témat 
naleznete v ukázkách na www.e-senior.cz v rubrice 
Kurzy.

KOLIK STOJÍ ÚČAST V VU3
Cena za semestr je 300 Kč.
Máte-li jakékoliv dotazy, nejasnosti, nemůžete se 
dostavit na zahajovací schůzku, kontaktujte nás 
telefonicky 577 132 235, mobil 603 320 941, 
emailem: info@knihovna-luhacovice.cz nebo nás 
navštivte osobně v Městské knihovně. Kontaktní 
osoba: Ladislava Gondová.

MK připomíná, že půjčené knihy můžete vracet 
během měsíců září a října, samozřejmě bez 
upomínek.

Ladislava Gondová
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ŠKOLY

ALEXANDRIA Spa & Wellness hotel

BONUS50 % sleva na vstupdo wellness centraplatná do 15.12.2016.

 Zahrádkáři si připomenou 70. výročí založení své organizace
Zahrádkaření v  Luhačovicích má 

bohatou tradici, místní organiza-
ce zahrádkářů byla založena v  roce 
1946. Sdružovala a  sdružuje zájem-
ce o zahrádkaření, pořádala výstavy, 
plesy, odborné přednášky a místním 
obyvatelům stále poskytuje možnost 
pálení v  pěstitelské pálenici a  vy-
moštování vlastního ovoce v  místní 
moštárně.

Provoz moštárny bude zahájen 
v měsíci září, zájemci se mohou ob-
jednat v drogerii U Umlaufů, případ-
ně telefonicky na čísle 602  659  171, 
moštovat se bude v pátek a v sobotu 
podle zájmu.

Bohužel v letošním roce je poměr-
ně slabá úroda švestek, proto nebu-
deme organizovat tradiční zápis kva-
su v pálenici, ale zájemci o pálení se 
mohou objednat telefonicky u  ve-
doucího pálenice pana Ladislava Mi-
kulce na telefonu 605 126 493.

Naše organizace uspořádá také vý-
stavu ovoce a zeleniny v galerii Měst-
ského domu kultury Elektra.

Výstava Plody matky přírody za-
čne v pondělí 3. října a potrvá celý tý-
den. Obracíme se na všechny, kdo se 
věnují zahrádkaření, aby se aktivně 
zúčastnili naší výstavy. Zájemci mo-
hou přinést vlastní výpěstky – ovoce, 

zeleninu, květiny, kaktusy, bonsaje, 
sušené květiny a vše další, co souvi-
sí se zahrádkařením. Návštěvníci bu-
dou vybírat nejzajímavější exponáty 
a  výherci budou odměněni. Své ex-
ponáty veřejnost může přinést v so-
botu 1. října od 13 do 17 hodin a v ne-
děli 2. října od 13 do 16 hodin do 
galerie Elektra, samozřejmě i během 
výstavy.

Těšíme se na všechny vystavova-
tele a věříme, že ukážeme, co všech-
no zahrádkáři svou pílí a pracovitostí 
jsou schopni dokázat.

Mgr. Zbyněk Lekeš, tajem-
ník ZO ČZS Luhačovice

 Přes prázdniny v luhačovických školách žáky vystřídali řemeslníci
Červenec a srpen bývají pro škol-

ská zařízení ideální dobou pro růz-
né opravy a rekonstrukce, protože je 
doba prázdnin a dovolených. Nejinak 
je tomu i v Luhačovicích.

Místní základní škola přes prázdni-
ny například vyměňuje zasklení krč-
ku, který spojuje hlavní budovu s tě-
locvičnou. „Je to kvůli bezpečnosti. 
Bylo tu slabé sklo a  během přecho-
du žáků do tělocvičen by se moh-
lo snadno rozbít. Skla se proto mění 
tak, aby byla všechna bezpečnost-
ní se zapuštěnými drátky,“ pozna-
menal ředitel ZŠ Luhačovice Roman 
Lebloch. Nové zasklení krčku si sa-
mozřejmě vyžádá fi nanční náklady. 
„Bude to stát zhruba šedesát tisíc,“ 
nastínil Lebloch. Kromě toho malíři 
opravují vnitřní nátěr stěn na někte-
rých nejvíce opotřebovaných mís-
tech školy. „Vymalovává se také školní 
jídelna v hlavní budově a menší opra-
vy se dělají i v budově někdejších jes-
lí,“ doplnil Lebloch. V hlavní budově 
se také odstraňují ze tříd staré skříně. 
„Ještě ve 12 třídách, což je celá polovi-
na, tyto vestavné skříně staré více jak 
50 let byly. Spíše než aby účelně slou-
žily, odkládal se do nich nepořádek,“ 
zhodnotil situaci Lebloch. Výklenky 

tak budou zapraveny a  staré skří-
ně odstraněny. „Místo nich se umístí 
nové police. Vyjde to asi na patnáct ti-
síc,“ přiblížil ředitel. Opravy se prová-
dějí i v budově ZŠ Luhačovice v Klad-
né Žilínu. „Byla vyspravena okna, tak 
aby dobře těsnila, a dělá se venkovní 
nátěr oken,“ uzavřel Lebloch. Prázdni-
novými rekonstrukcemi péče o školu 
samozřejmě ani zdaleka nekončí. Na 
podzim se například podle Leblo-
cha rozhodne i dle možností dotací, 
zda se bude hlavní budova ZŠ Luha-
čovice v blízké době celá za asi 15 mi-
lionů zateplovat, nebo se zde vymě-
ní jen za cca 2 miliony okna. Střední 
odborná škola Luhačovice žádné vět-
ší investice během prázdnin v hlavní 
budově nechystá. „Tam se jen někde 
ve třídách maluje, dělá se úklid. To 
zvládáme vlastními silami. Opravuje-
me ale v domově mládeže,“ upozor-
nil ředitel školy Karel Milička. A o co 
v domově mládeže, který nabízí bě-
hem školního roku ubytování pro 
přespolní studenty školy, vlastně jde? 
„Je to plánovaná výměna rozvodů 
vody, protože to začínal být už hava-
rijní stav. Jak jsme se dozvěděli od ře-
meslníků, bylo to opravdu už takříka-
jíc za minutu dvanáct,“ poznamenal 

ředitel. Původní rozvody přitom ne-
byly dělány zase tak dávno. „Bylo to 
někdy v roce 1992 nebo 93, zřejmě ale 
z  nekvalitních materiálů. Už jsme to 
opravovali, ale nepomohlo to příliš,“ 
povzdechl si ředitel. Opravy probíhají 
také v prostorách, kde je jídelna a ku-
chyně. Vzhledem k  tomu, kudy jsou 
rozvody vedeny, vymění se i stropní 
podhledy. Opravy, které zahrnují na-
příklad i  výměnu odpadních potru-
bí, budou podle Miličky stát asi půl 

milionu korun. „Hradíme je z  inves-
tičního fondu z rozpočtu školy, samo-
zřejmě po schválení krajem, který nás 
zřizuje,“ dodal ředitel SOŠ Luhačovi-
ce. Oprava domova mládeže by měla 
být hotová přes prázdniny. „Tak aby 
mohl od září opět sloužit studentům. 
Internát má kapacitu 64 lůžek a je už 
teď na další školní rok zaplněn, proto-
že máme také hodně studentů z řady 
míst mimo Luhačovice,“ doplnil Milič-
ka.  Nikola Synek

Muzeum luhačovického 
Zálesí vás zve 
ve čtvrtek 29. září 2016 od 19.00 hodin 
na pokračování vyprávění o fi lmovém umění 
v Luhačovických kulisách
Luhačovice ve fi lmu II  

Pro děti a žáky připravilo muzeum na září až 
listopad doprovodný program k výstavě 
Osmdesát let Japonské zahrádky 
Cesta do Japonska 
Program seznámí děti s historií vzniku zahrádky 
před vilou Jestřabí, s vybranými rostlinami 
a dřevinami, které  byly použity při výsadbě v roce 
1936, tak také s některými prvky z tradiční japonské 
kultury, jako je pití čaje nebo skládání origami. 
Objednávky na telefonu 732 220 025, 
577 132 883 anebo na e-mailu edukace.
luhacovice@seznam.cz

Vstupné: MŠ 10 Kč, ZŠ 20 Kč, SŠ 25 Kč 

pedagogický doprovod zdarma
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INZERCE

Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

 
 

 

 

Občas přĳdu na poslední chvíli, 
ale prevence v mobilu mi chodí včas!

Přejděte do  k ČPZP a budeme vám 
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.

205
kód pojišťovny

prevencevmobilu.cz

810 800 000
www.cpzp.cz

Přijmeme
prodavačku - skladnici 
do prodejny vodo-topo v Luhačovicích 

Dobré platové podmínky nástup možný ihned .
tel. 721 902 830 p. Mrázek 

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. Fotografi e: Jan Dostál. Grafi c-

ké zpracování a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání 
povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto 
číslo vychází 1.9.2016.
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