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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Letošní 21. reprezentační ples Lázní Luhačovice byl ve znamení četníků 

21. reprezentační ples akciové spo-
lečnosti Lázně Luhačovice se nesl 
v  duchu nového seriálu České tele-
vize Četníci z  Luhačovic. V  sobotu  
28. ledna 2017 se této významné spo-
lečenské akce v Luhačovicích zúčastni-
lo téměř 800 osob. V prostorách Spo-
lečenského domu mohli návštěvníci 
zhlédnout fotografie z natáčení seriá-
lu, dobové kostýmy a měli jedinečnou 
možnost se vyfotografovat v kulisách 
četnické stanice. Ples zahájil generál-
ní ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Edu-
ard Bláha společně s Janem Součkem, 
ředitelem TS Brno České televize. Oba 
byli v  dobových četnických unifor-
mách z roku 1919. Mezi vzácnými hos-
ty byla také paní Livia Klausová, velvy-
slankyně ČR na Slovensku.

„Věřím, že se budete bavit stejně, jako 
se už od počátku roku každý pátek ve 
20 hod. na ČT1 baví 1,5 milionu diváků 
v celé České republice,“ řekl Jan Souček, 
ředitel studia Brno. „Protože jsem nedo-
stal ani roli v  komparzu, tak jsem si tu 
uniformu nemohl nechat ujít,“ podotkl 
s  úsměvem při zahájení plesu Eduard 
Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovic, 
a. s., a dodal: „Děkuji České televizi za to, 
že těch 1,5 milionu diváků každý pátek 
večer slyší jméno Luhačovice a vidí tam 
lázeňské prostředí.“ 

Nový seriál České televize na místě 
reprezentoval kromě ředitele TS Brno 
České televize Jana Součka také herec 
Martin Trnavský a další osobnosti Čes-
ké televize. Přítomní byli rovněž kom-
parzisté v  kostýmech. O  fotografie 

v  dobových kostýmech v  četnické 
stanici byl po celý večer velký zájem. 
Fotografovalo se hlavně na mobil-
ní telefony. Během večera vystoupily 
populární české zpěvačky Moniky Ab-
solonová a Heidi Janků. Hostům hrál 
velký plesový orchestr, dvě taneční 
kapely, cimbálová muzika a pobavilo 
je i  taneční vystoupení. Večerem tra-
dičně provázel Jan Čenský. 

Plesová večeře byla formou bo-
hatých rautů. Podávalo se sushi, kan-
čí guláš, candát na bylinkách, kachní 
prsa na portském víně a nechyběla ani 
čokoládová fontána a mnoho dalších 
lahůdek. Vstupenky byly slosovány. 
Hlavní cenou byl týdenní wellness po-
byt v Alexandrii pro dvě osoby v hod-
notě 35 000 Kč. O ples byl jako každý 

rok mimořádný zájem. Vstupenky byly 
dlouho dopředu vyprodány.

Dobový seriál Četníci z Luhačovic 
má 12 dílů a do vysílání České televi-
ze ho připravilo brněnské studio. To, 
že si tvůrci pro natáčení vybrali prá-
vě Luhačovice, svědčí o tom, že jsou 
nejen populární léčebnou destinací, 
oblíbeným cílem jednodenní turisti-
ky, relaxačních víkendových či well-
ness pobytů, ale s oblibou je vyhle-
dávají právě filmaři pro zachovalou 
architekturu i  atraktivní atmosféru 
s prvorepublikovou noblesou.

Více informací je na www.laznelu-
hacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz

FOTO: Lázně Luhačovice

Četníci z Luhačovic diváky ČT zaujali, televize ale nabídla i dokument o lázeňském městě
Z kraje roku se začal vysílat dlou-

ho očekávaný seriál Četníci z Luhačo-
vic, který se samozřejmě z velké čás-
ti natáčel právě v  lázeňském městě. 
Česká televize, která sérii produko-
vala a vysílá ji na ČT1, může být jis-
tě se zájmem diváků spokojena. Jak 
totiž informoval server Mediagu-
ru, zaměřený na marketing a média, 
například první díl seriálu vysílaný  
6. ledna zaujal 1,84 mil. diváků star-
ších 15 let. Seriál byl tak v českém tele-
vizním prostředí nejsledovanějším po-
řadem v hlavním vysílacím čase a tím 

také logicky celého tohoto dne. Lidé 
byli ale zvědaví také na pokračování 
četnických příběhů o  týden později. 
„Druhý díl seriálu Četníci z Luhačovic (ČT1) 
se znovu stal pořadem pátečního večera 

i celého dne. Druhé odvysílání zhlédlo 1,7 
mil. diváků starších 15 let,“ píše se na ser-
veru Mediaguru.

Nový seriál z  četnického prostře-
dí ale nebyl jediným programem vy-
sílaným v zimních měsících, který se 
dotýkal Luhačovic. Lidé mohli také 
ve středu 15. února sledovat úvod-
ní pořad z  druhé řady cyklu doku-
mentů Národní klenoty věnovaný 
Luhačovicím. Cyklem provází Miro-
slav Táborský, který do lázeňského 
města zavítal s filmovým štábem vlo-
ni v červnu. Luhačovický okrašlovací 

spolek Calma tehdy také pro potřeby 
natáčení představil v dobových kos-
týmech zdejší tradiční tělesné cviče-
ní zvané vzduchoplavba. Pořad vě-
novaný Luhačovicím, který se vysílal 
ve večerním čase na ČT2, režíroval  
O. Kallus, a pokud jste jej nestihli zhléd-
nout přímo v  televizní premiéře, ne-
zoufejte. Jako řada pořadů ČT je k dis-
pozici na webu www.ceskatelevize.cz, 
kde si lze tento díl cyklu Národní kle-
noty nazvaný Luhačovice – Brána mo-
ravského ráje vyhledat a přehrát.

Nikola Synek

Senioři úspěšně absolvovali první semestr VU3V
Městská knihovna byla 16. úno-

ra svědkem předání pamětních lis-
tů seniorům, kteří úspěšně absolvo-
vali první semestr studia Virtuální 
univerzity třetího věku. Osvědčení 
o aktivní účasti na semestrálním kur-
zu Pěstování a  využití jedlých a  lé-
čivých hub, potvrzující také složení 
závěrečného testu ze získaných vě-
domostí, seniorům předal místosta-
rosta Luhačovic Radomil Kop. Po 
předání pamětních listů následova-
la přednáška dalšího semestru. „Ten-
to další kurz je zaměřen na téma čínská 
medicína v naší zahrádce,“ pozname-
nala za knihovnu Ladislava Gondo-
vá. Na této přednášce se tak mluvilo 

například o ženšenu, ale i řadě rostlin 
s  podobnými léčivými účinky, které 
jsou třeba dostupnější a dají se snad-
něji pěstovat.

Zájem o  studium VU3V, které 
knihovna nabídla ve spolupráci s Čes-
kou zemědělskou univerzitou v  Pra-
ze, vzrůstá. „Na přednášky prvního 
semestru chodilo a  úspěšně studi-
um absolvovalo deset účastníků. Vel-
ká většina, konkrétně osm z nich, se 
rozhodla pokračovat ve studiu dále 
a přihlásilo se nám ještě dalších devět 
účastníků, takže druhý semestr bude 
studovat 17 zájemců,“ doplnila Gon-
dová. Mezi ty, kteří se účastnili první-
ho semestru a  rozhodli se také dále 

pokračovat, patří František Životský, 
který na kurzy chodí i s manželkou. Vi-
tální senior si nabízené kurzy pochva-
luje a prozradil také, proč ho studium 
VU3V baví, i když už mu je devětase-
dmdesát. „Člověk sám sobě dokáže, 
že je ještě schopen se něco naučit,“ po-
dotkl Životský. Zajímavé je také setká-
vání s vrstevníky, i když, jak Životský 
s  úsměvem dodal: „No, vrstevníky… 
Vždyť my jsme tu s manželkou zdaleka 
nejstarší!“ Každopádně mu prý přijde 
rozumné trávit i v jeho věku čas aktiv-
ně. „To víte, přes rok chodím na ryby na 
přehradu až odpoledne, tak je aspoň 
co dělat,“ poznamenal senior. Novou 
studentkou, na VU3V do knihovny 

zavítala až od druhého semestru, je 
například Irena Hnídková. Motivace 
je ale u ní i u dalších účastníků podob-
ná jako u Životského. Pocvičit i ve vyš-
ším věku mozek a taky užít si spole-
čenského života. „Jsem v důchodu, tak 
jsem se pro studium rozhodla, abych 
přišla trochu mezi lidi a abych tolik ne-
zapomínala, abych byla svěží,“ potvr-
dila Hnídková. Vítá prý, že se možnost 
takového studia nabízí přímo v Luha-
čovicích. „Dřív to bylo jen ve Zlíně, takto 
nemusím na přednášky dojíždět, takže 
když jsem se v Luhačovických novinách 
o té možnosti dočetla, ráda jsem se při-
hlásila,“ dodala Hnídková. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 16. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 26. 1. 2017

ZML schválilo:
•	 dodatek č. 1 Smlouvy o  poskytnutí 

dotace TJ SOKOL Luhačovice, Masa-
rykova 228, Luhačovice;

•	 peněžité plnění fyzickým osobám, 
které jsou členy výborů a  komisí 
a  nejsou členy zastupitelstva měs-
ta, za každou účast na jednání vý-
borů a komisí 210 Kč s výjimkou za-
městnanců města a peněžité plnění 
fyzickým osobám, které jsou členy 
osadních výborů a  nejsou členy za-
stupitelstva města, ve výši: předse-
da osadního výboru 314 Kč měsíč-
ně, člen osadního výboru 157 Kč 

měsíčně a  zahájení výplaty peně-
žitých plnění fyzickým osobám od  
1. 2. 2017;

•	 zřízení věcného břemene na pozem-
cích parc. č. 1864/1, 1865/2, 1867/2 
a 1876/1 k. ú. Luhačovice v majetku 
města pro umístění veřejné komu-
nikační sítě realizované pod názvem 
„Metropolitní optická síť Orthodox 
– Luhačovice Přípojka Zálesí, a. s., 
Uherskobrodská 119” ve prospěch fir-
my Orthodox networks,  s. r. o., Slavníko-
va 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 
příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 450/15, 2442/2, 
2442/5, 2443/26, 2445/11 a  2707  
k. ú. Luhačovice v  majetku města 
pro umístění veřejné komunikační 
sítě realizované pod názvem „Me-
tropolitní optická síť Orthodox” ve 
prospěch firmy Orthodox networks, 
s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Pra-
ha 6 – Břevnov, za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 předání majetku města Luhačo-
vice k  hospodaření Technickým 
službám Luhačovice, příspěvko-
vé organizaci; 

•	 podáním žádosti o  dotaci z  Pro-
gramu rozvoje venkova na ob-
dobí 2014–2020 na projekt Lu-
hačovice – technika pro lesní 
hospodářství a  dofinancování pro-
jektu z rozpočtu města Luhačovice. 

ZML uložilo:
•	 starostce města Ing. Bc. Marii Seme-

lové zpracovat podklady pro jednání 
zastupitelstva města v  březnu 2017 
ve věci realizace krajinné studie k plá-
novanému vedení VVN, kterou zpra-
covává obec Provodov, Podhradí 
a Provodov, z. s.

zprávy z 3. schůze rady města Luhačovice konané 1. 2. 2017

RML schválila:
•	 pronájem prostor v objektu bow-

lingu panu P. D. za cenu 7 000 Kč/
měsíc a úhradu nákladů na ener-
gie od 1. 3. 2017 na dobu urči-
tou 2 let, poté na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 6 měsíců;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 2458/2 

o výměře cca 12 m2 v k. ú. Luha-
čovice pro umístění trafostanice;

•	 finanční dar ve výši 2 000 Kč spo-
lečnosti AUDIOHELP, z. s., Marián-
ské nám. 2187, 688 01 Uherský 
Brod, v roce 2017 na osvětu a po-
moc sluchově postiženým;

•	 finanční dar ve výši 6 000 Kč Nadač-
nímu fondu Svatovítské varhany, se 

sídlem Hradčanské náměstí 56/16,  
119 02 Praha 1, na pořízení nových 
varhan pro svatovítskou katedrálu 
v Praze;

•	 plán kontrol pro rok 2017;
•	 úhradu faktury č. 1172416 na nákup 

přebalovacího pultu do prostor bez-
bariérových toalet v  přízemí MěÚ 
Luhačovice ve výši 9 790 Kč;

•	 použití znaku města Luhačovice při pro-
pagaci 47. ročníku Barum Czech Rally Zlín. 
 
RML neschválila:

•	 finanční dar Centru pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje, o. p. s., 
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, v roce 
2017 na provoz sociálních služeb, 
poradenské a tlumočnické služby.

Na luhačovickou radnici zavítal gruzínský 
velvyslanec

Gruzínský velvyslanec Zaal Gogsad-
ze se 27. ledna setkal se starostkou Ma-
rií Semelovou a místostarostou Rado-
milem Kopem na luhačovické radnici. 

Velvyslanec s  doprovodem dorazil 
ve společnosti poslance Jaroslava Ho-

líka. V  úvodu si představitelé přiblížili 
vzájemně základní informace o svých 
domovinách, tedy lázeňských Luha-
čovicích a Gruzii, která má přibližně 4 
miliony obyvatel. Řeč pak byla zejmé-
na o možnostech spolupráce v cestov-
ním ruchu, kultuře a lázeňství, které je 
v  Gruzii, podle slov velvyslance, vel-
mi rozvinuté. Návštěva proto navrhla 
vznik memoranda o  spolupráci s  jed-
ním z  gruzínských regionů známým 
právě lázeňstvím. Velvyslanec proto 
také pozval starostku k návštěvě regi-
onu, který je v  Gruzii lázeňstvím pro-
slulý a měl by se v budoucnu stát part-
nerským regionem Zlínského kraje. 
Z hlediska spolupráce v kultuře se jed-
nalo například o mezinárodním folklor-
ním festivale Písní a tancem, který se na 
podzim koná v Luhačovicích. „V minu-
losti zde již vystupoval jeden gruzínský 

soubor a bylo by hezké, pokud by sem 
opět některý na festival zavítal," pozna-
menala starostka Semelová. Místosta-
rosta Kop s návštěvou hovořil například 
o českých turistech, kteří stále více Gru-
zii vyhledávají. Při hovoru o Gruzii, kte-

rá je určitou branou z Asie do Evropy, se 
mluvilo rovněž o tom, že tam má velkou 
tradici vinařství a také výroba koňaku. 
Tamní víno také přivezla návštěva na 
luhačovickou radnici jako drobný dá-
rek. Upomínkové pozornosti obdrželi 
rovněž hosté, kteří při návštěvě ochut-
nali také nejznámější místní minerální 
vodu Vincentku a symbolicky si se zá-
stupci města na spolupráci připili Luha-
čovickou bylinnou. Velvyslanec se rov-
něž podepsal do pamětní knihy města. 
Po asi půlhodinovém setkání zamířila 
delegace jednat o spolupráci do Zlína 
za představiteli Zlínského kraje. V Luha-
čovicích gruzínská delegace ještě před 
setkáním na radnici jednu noc přeno-
covala a setkala se také se zástupci spo-
lečnosti Lázně Luhačovice a mimo jiné 
navštívila dětskou léčebnu Miramonti.

Nikola Synek

Luhačovičtí zastupitelé schválili usnesení 
řešící údržbu lázeňského areálu

Zastupitelé města Luhačo-
vice na svém 17. zasedání dne  
22. února schválili usnesení, které 
řeší další financování údržby lázeň-
ského areálu. 

Znění usnesení: 
„Zastupitelstvo města Luhačovi-

ce schvaluje, aby město Luhačovice 
v  roce 2017 provedlo na vlastní ná-
klady údržbu veřejných prostranství, 
nacházejících se na některých po-
zemcích ve vlastnictví společnosti 
Lázně Luhačovice, a. s., v rozsahu a dle 
smlouvy a popisu prací, jak jsou speci-
fikovány v přiložených dokumentech:

· Příloha č. I – Mapa pozemků 
 k údržbě zeleně;
· Příloha č. II – Mapa  
 zimní údržby;
· Příloha č. III – Rozpis prací  
 údržby lázeňského areálu.

S finanční spoluúčastí 500 000 Kč 
ze strany Lázní  Luhačovice a.s.

Zastupitelstvo města Luhačovi-
ce pověřuje provedením údržby lá-
zeňského areálu v rozsahu příloh č. 
I, II a III Technické služby Luhačovice, 
příspěvkovou organizaci.“

Schválením tohoto usnesení se měs-
to bude významně finančně podílet na 
údržbě zásadní části lázeňského areá-
lu. To po městě dlouhodobě požado-
vala akciová společnost Lázně Luhačo-
vice. K tomuto řešení zastupitelé došli 
po dlouhodobých složitých jednáních 

a  vyhodnocení řady právních analýz. 
Řešení v podstatě navazuje na součas-
nou situaci, kdy dosud areál udržovala 
příspěvková organizace města Tech-
nické služby Luhačovice. S  údržbou 
areálu přitom byla spokojena veřejnost 
i  akciová společnost, pro kterou do-
sud TS Luhačovice na základě smlouvy 
údržbu prováděly.  

„Od počátku jsme se snažili vyhnout 
případnému soudnímu řešení problema-
tiky údržby veřejného prostranství lázeň-
ského areálu, který je přitom ale v majet-
ku Lázní Luhačovice, a.s.  Věřím, že tento 
náš vstřícný krok bude představiteli ak-
ciové společnosti přijat pozitivně. Měs-
to se usnesením rozhodlo vydat na údrž-
bu areálu nemalé finanční prostředky ze 
svého rozpočtu. Při rozhodování o naklá-
dání s  veřejnými prostředky přitom ale 
zastupitelé musí vždy brát v  úvahu, kde 
jsou hranice mezi povinností postarat se 
jako město o veřejné prostranství a otáz-
kou neposkytovat bezdůvodně veřejnou 
podporu soukromému subjektu. Věříme, 
že Lázně nabízené řešení přijmou ke spo-
kojenosti obyvatel a návštěvníků města,“ 
uvedla starostka Marie Semelová.

Nikola Synek
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rOzHOVOr

V Luhačovicích se Tereza Kostková a Aleš Háma představili jako Frankie 
a Johny. „Chystáme i další společnou inscenaci,“ prozradili v rozhovoru

Tereza Kostková a  Aleš Háma 
pobavili 23. ledna diváky, kteří 
do posledního místečka zaplnili 
kinosál kulturního domu Elektra. 
Háma s Kostkovou zde skvěle se-
hráli divadelní komedii Frankie 
a  Johny, a  ještě než se tak stalo, 
ochotně si hodinku před předsta-
vením našli čas na krátký rozho-
vor pro Luhačovické noviny. Ho-
vor začal samozřejmě nejprve 
tématem aktuální inscenace. 
Můžete hru Frankie a  Johny ně-
jak krátce přiblížit?

Kostková: Nechci příliš prozra-
zovat, ale je to zkrátka o seznáme-
ní dvou lidí a o tom, jestli spolu dál 
budou, nebo ne. 

Hra má více než 100 repríz. Vy-
víjí se představení postupně?

Háma: My to hrajeme už asi 
čtvrtou sezonu, nebo snad pátou. 
Těch repríz bylo zhruba 130 a urči-
tě se to vyvíjí. Představení o dvou 
lidech má tu výhodu, že ti dva si 
s  tím mohou trošku hrát. My, jak 
text a  hru už dobře známe, tak 
i  když někdo z  nás skočí někam 
jinam, tak se zase v  ději dokáže-
me vrátit a  divák to ani nepozná. 
Nicméně stále držíme to, aby to 
byl příběh jednoho fádního setká-
ní dvou lidí, kteří spolu prožijí noc 
a pak se skutečně řeší, jestli spolu 
budou, nebo ne. 

Kostková: Pak se vlastně uká-
že, že žádné setkání není fádní, jen 
tak může vypadat. A to je na tom to 
hezké. Že to má své překvapení. 

Ve hře jsou také docela intimní 
scény. Jaké je pro herce takovou-
to hru nastudovat?

Kostková: Jedna věc je ji cvičit, 
druhá hrát. Ale oboje je příjem-
né, když máte příjemného kolegu 
(smích).

V  jisté době, když jste se roz-
váděla, byla tato hra ale i  určitá 
perlička pro bulvár, že? Vycháze-
ly články s titulky ve stylu Háma 
se líbá s Kostkovou… Jak to bere 
herečka, když přitom v té hře hra-
je prostě jen roli?

Kostková: Tak oni si toho všimli 
až po několika letech, co se to už 
hrálo. My jsme se jen usmáli, že si 
toho konečně všimli, že si tam dá-
váme pusu. 

Háma (se smíchem): Je vidět, že 
Tereza pro propagaci hry uděla-
la absolutní maximum, když tak na 
sebe natáhla fotografy z  bulvární-
ho tisku, kteří stále ještě pravidel-
ně chodí před divadlo a čekají, jest-
li se nebude něco dít. No nebude… 
To ale kdyby přijeli k nám před ba-
rák, tak by třeba viděli, jak se stejně 
vroucně Tereza loučí s mojí manžel-
kou nebo mými dětmi. Ale to by ses 
mohla dostat do řečí! To necháme 
až po dvousté repríze!

Kostková (pokračuje ve veselé fa-
bulaci): No to pak určitě zpikantní-
me! Ne, tak je pravda, že třeba Gá-
bina, žena Aleše, velmi hezky tohle 
okomentovala. Když se jí kdysi ptali, 
když jsme někde spolu seděli, jestli 
jí nevadí, že v té hře si dáváme s Ale-
šem pusu, tak říkala: „Proč by mi to 
mělo vadit, když v té hře na sobě čtyři 
roky leží!“  (Smích). Takže byla velmi 
vtipná, jak to ohodnotila. Kdyby se 
mělo z každé takové inscenace něco 
dělat, tak nevím… 

Jste oba známí i  jako moderá-
toři. Vy se, pane Hámo, věnujete 
teď pořadu Kde domov můj, ale 
dělal jste také třeba Taxík. Ten 
byl hodně oblíbený, nevrátí se 
třeba?

Háma: Ten pořad, na kterém jako 
moderátor děláte, je jako takové 
vaše dítě, o  které se staráte, chce-
te, aby vyrůstalo v co nejlepších po-
měrech a dařilo se mu. Celý ten štáb 
na tom pracuje včetně onoho „tatín-
ka“, který to moderuje, a potom při-
jde jakoby doba, kdy to dítě musí le-
tět do světa. Nechci hanět pořady, 
které fungují mnoho let, ale pořad 
prostě má svou životnost. Tak jsme 
se rozloučili s Taxíkem, který jsem si 
hodně užíval a měl ho rád. Ale zrov-
na tak mám rád pořad Kde domov 
můj, kde mám tu obrovskou devi-
zu, že se při něm mohu vlastně kaž-
dý večer dovzdělávat a pak se tam 
tvářit, že jsem odpovědi samozřej-
mě věděl. To tedy úplně nedělám, 
já se snažím i dát najevo, že někte-
ré odpovědi opravdu nevím. Ten 
pořad má ale určitou nevýhodu, že 
jako moderátor tam musím být ta-
kový serioznější a nelze si tolik dě-
lat z něčeho šoufky, jako jsem mohl 
v Taxíku. Tady to nejde, je potřeba 
udělat to víc navážno, hraje se přeci 
také o peníze. Jen doplním, že Taxík 
opravdu nebude. Ten pořad se dě-
lal pět let a už se vyčerpal a myslím, 
že to stačilo. 

To StarDance se nevyčerpala. 
Vy jste, paní Kostková v  tomto 
pořadu musela jako moderátor-
ka také několikrát tančit, třeba 
s  panem Ebenem. Jak velká mu-
sela být příprava?

Já se ještě vrátím k tomu, o čem 
mluvil Aleš. K  tomu o vyčerpání se 
pořadu. Je pravda, že Taxík běžel 
několik let daleko častěji než Star-
Dance. To je pouze kratší podzimní 
záležitost jednou týdně, a  to ještě 

s ob dva roky roční pauzou. Není to 
podvečerní každodenní, takže se to 
může udržet i více let. 

Háma (v žertu jako by nadurdě-
ně): Tak víš co, já to teď ruším, Star-
Dance příští rok nebude. Zrovna 
jsem to zrušil! A máš to!

Kostková: Tak já budu doufat, že 
v roce 2018…

Háma: Tak to uveď na pravou 
míru!

Kostková: Ne, pravda je, ten po-
řad teď dva roky byl a opravdu má 
vždy ob dva roky pauzu, takže Aleš 
si StarDance mohl dovolit pro leto-
šek zrušit, protože už to dávno před 
ním udělal pan generální ředitel te-
levize… (smích) Pak v  dalším roce 
by StarSance samozřejmě měla být, 
ale stejně se nikdy nic tak dopředu 
neví úplně jistě, co život přinese. Ale 
určitě bychom v  tom dalším roce 
rádi pokračovali a licence je, pokud 
vím, zakoupená. Samozřejmě po-
řad může pokračovat jen díky vel-
kému zájmu diváků. Je to díky nim. 

Co to Vaše tancování v  této 
show?

Kostková: Je pravda, že jsem tan-
čila s Markem Ebenem, ale v různých 
těch ročnících nejen s ním. S panem 
Ebenem to je ještě dobrý, to jsme 
jak takoví dva čudlové, co tam mají 
tu drzost si to zkusit. Já ale měla tu 
drzost si to zkusit i s těmi profesio-
nálními tanečníky. A  před tak dvě-
ma lety, tedy tu minulou StarDance 
jsem měla tu čest tančit se čtyřmi 
profesionálními tanečníky na přání 
České televize rumbu. Ti čtyři taneč-
níci mě nějak odnosili, odkroutili to 
se mnou, no, a protože se to líbilo, 
tak v zatím poslední StarDance jsem 
tančila i to paso doble s Honzou On-
derem. Všechno mě to baví, proto-
že se ráda hýbu a také si tím zpev-
ňuji různé části těla, ale hlavně mě 
jako moderátorku baví si projít ce-
lým tím procesem, který absolvují 
účastníci té show, protože je určitě 
dobré se toho dotknout takto fyzic-
ky. Nemít tedy jen všetečné dotazy 
a sama nic nedělat. Je vždycky dob-
ré tím projít. A mě to baví. 

Vy jste kdysi i v rámci studia na 
Vyšší herecké škole dělala obor 
částečně i  přímo zaměřený na 
moderování. Je to ale tak, že se 
člověk spíše v moderování ostří-
lí potom v praxi?

Kostková: Já jsem moderova-
la dokonce už předtím. Teprve pak 
jsem šla na hereckou školu a nevě-
děla jsem, že tam budou otevírat 
obor moderování. Já vždy chtěla 
být činoherní herečka. No, a  pro-
to moderuji a  zpívám v  muzikálu 
(smích). Což je vše pro mě tedy dost 
absurdní, protože já jsem vždycky 
chtěla dělat velké dramatické role, 
ale moderování si mě vždycky nějak 
samo našlo. Pak to zas odešlo a při-
šlo. A každou tu věc se snažím dělat 
nejlíp, jak můžu, tak se tomu zatím 
pořád věnuji a pořád to tu je. 

V  Rytířské prý budete společ-
ně připravovat další kus, můžete 
ho přiblížit?

Háma: Chystáme krásnou diva-
delní hru, není to už takové intimní 
drama jen pro dva, jako je Frankie 
a Johny, ale je to pro víc herců, hra-
je nás tam pět. Je to taková klasic-
ká francouzská komedie o  notoric-
kém lháři, který lže a lže a lže a nutí 
ke lžím i  ty ostatní a  samozřejmě 
se mu to brutálně vymstí. Ten text 
je opravdu nádhernej a patří k těm 
textům, které se ani nedají udělat 
špatně a myslím, že to bude oprav-
du velká legrace. A navíc, když na-
značíme, že tam s náma bude hrát 
třeba Nela Boudová nebo Malví-
na Pachlová, tak to může být krás-
ná pozvánka, až s tím třeba přijede-
me sem. 

Hrajete oba také v různých se-
riálech. Vy jste, paní Kostková, 
kdysi vystupovala i v seriálu Čet-
nické humoresky, kde hrál také 
Váš tatínek Petr Kostka. Nevím, 
jestli jste třeba stihla zhlédnout 
nové Četníky z  Luhačovic, kteří 
se točili tady, ale chci se zeptat, 
jestli je to třeba tak, že pro her-
ce je milejší hrát v takovém dobo-
vém seriálu?

Kostková: Mě baví asi vše, kde je 
dobrý scénář. Ale v  humoreskách 
jsem se ještě potkala s  panem An-
tonínem Moskalykem (režisér seriá-
lu Četnické humoresky). Měla jsem 
ale v seriálu jen takovou malou roli, 
a na place jsem se ani s tatínkem ne-
potkala, ale bylo to brzo po škole, 
tak mi to bylo celkem jedno, proto-
že jsem byla hlavně ráda, že točím. 
Takže jsem byla ráda, že mám práci, 
navíc s tím Tondou Moskalykem. To 
bylo moc fajn. Jinak je mi to asi jed-
no, historické nebo ze současnos-
ti, hlavně když je to dobře napsaný. 

Ohledně seriálu, Vy, pane 
Hámo zase jeden zahraniční da-
bujete. Konkrétně jde o  roli Le-
onarda v  Teorii velkého třesku, 
kterou má oblíbenu řada lidí, 
včetně mě. To každopádně musí 
být asi krásná práce, ne?

Háma: To určitě je. Je úplně neu-
věřitelné, že to děláme už nějakých 
devět let. Přitom já platil v tom da-
bingovém světě, a na tom si trvám, 
za velmi špatného dabéra. A naštěs-
tí přišla tahle příležitost a možná to 
bylo i tím, že jsem k tomu přistoupil 
tak nevinně s Jakubem Wehrenber-
gem, který dabuje Sheldona. A ten 
seriál jsme si samozřejmě všichni 
zamilovali. Je to obrovský hit. Na-
víc je to opravdu tak, že při tom da-
bingu mám často co dělat, abych 
se tomu nesmál, protože je to fakt 
dobrý a  mám to rád, a  doufám, že 
bude další řada.

Kostková: A mě to, že Aleš dabuje 
v tomto seriálu, stálo hodně peněz, 
protože jak jste z  hovoru jistě po-
chopil, naše rodiny se velmi dobře 
znají. A můj syn má Aleše rád, a když 
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se zapne televize a on slyší ten hlas, 
tak hned volá: „Aleš! Aleš! Aleš!“ A že 
se na to musí hned koukat. A když 
pak viděl stavebnici LEGO s  posta-
vičkami Teorie velkého třesku, tak 
ho musel mít. No, umíte si předsta-
vit, kolik takové LEGO stojí, kolik na 
tom vytřískají peněz. Ale zkrátka to 
syn musel mít, protože to dabuje 
Aleš! Takže mě to stojí fakt hodně 
peněz! (smích)

Háma: Tak to se ti fakt moc 
omlouvám. (Smích)

Poslední otázečka na oba. Co 
máte v  nejbližší době v  té umě-
lecké branži v plánu?

Kostková: Ta naše spolupráce je 
od září, takže já teď hraji hotové věci 

a jinak teď zkouším oratorium o Jo-
hance z Arku. To bude takový jedno-
rázový projekt v Obecním domě. To 
bude takový krásný hudební počin, 
za účasti národního symfonického 
orchestru, kterého se budu činoher-
ním textovým partem také účastnit. 

Když je řeč o  hudbě, Vy jste, 
pane Hámo, mimo jiné vydal 
i hudební cédéčko. Máte Vy třeba 
další plány v nejbližší době spo-
jené právě také s hudbou? 

Háma: Určitě jo, ale já mám mu-
ziku i svoje texty jako takový ventil. 
Koníček. Jako někdo lepí letadýlka 
nebo pěstuje chilli papričky, tak já 
lepím ty písničky. A baví mě to. Já si 
u toho odpočinu a baví mě potom 

nahrávat tu desku, vymýšlet, jak 
bude vypadat obal… A pak se s tím 
chviličku jezdí. A je to takový trochu 
podobný jako Frankie a Johny – vel-
mi intimní věc. Jsou to hodně často 
pravdivé příběhy, pocity. Jako když 
někdo maluje, tak já to mám s  tou 
svojí muzikou. Takže teď jsem z hle-
diska muziky v té fázi, že ano, sklad-
by jsou připraveny, ale jen zvažuji, 
jestli to cédéčko má být pak vánoč-
ní, nebo jestli bude standardní řa-
dové (v tomto případě tedy teprve 
druhé CD). 

A co další herecká práce a tak? 
Háma: No jinak mě letos čeká 

hlavně velmi náročná věc, což je 
třetí řada televizní show Tvoje tvář 

má známý hlas, kde budu společně 
s Táňou Vilhelmovou, Adélou Gon-
díkovou, Ondřejem Rumlem a dal-
šími (promiňte kamarádi, že vás 
všechny neuvádím). Tam se bude-
me každý týden převlékat za jiné-
ho ze zpěváků a  zpívat jejich hity 
a takto jim vdechovat život v Praze 
na Barrandově a diváci to pak uvidí 
v televizi o něco později. No a pak 
mě čeká spousta návštěv přírody 
a  lesa, hor, hraní si s  mými dospí-
vajícími syny a  romantické večeře 
s manželkou a prostě úplně běžný 
normální život, na který se těším 
zdaleka nejvíc. 

Nikola Synek

Korunka Luhačovice opět pomáhala,  
tentokrát dětem v Africe

KORUNKA LUHAČOVICE ve spo-
lupráci s  holdingem lázeňských 
hotelů ROYAL SPA pomohla dě-
tem v Africe. Humanitární pomoc 
osobně v Ghaně předala ředitelka 
KORUNKY LUHAČOVICE a  Léčeb-
ných lázní Luhačovice – Sanatori-
um Miramare Veronika Záhorská.

Pomoc z České republiky čítala 
velké množství školních pomůcek 
a  dárků pro všechny děti. Navíc 
KORUNKA LUHAČOVICE předa-
la prostřednictvím velvyslanky-
ně České republiky v  Ghaně Dity 
Fuchsové nadaci Chance for Chil-
dren na místě 1000 amerických 
dolarů (v přepočtu cca 25 500 Kč), 
které centrum využije na konkrét-
ní pomůcky nebo stravu pro děti.

Veronika Záhorská během pra-
covního pobytu v  Africe zavítala 
do Drop-In Centra, které je jed-
nou z aktivit Chance for Children, 
a  kde ji i  velvyslankyni přivítal 
spoluzakladatel Chance for Chil-
dren pan Amon Kotey a  jeho ko-
legyně a lektorka centra paní Lau-
ra Müller ze Švýcarska. „Navštívili 
jsme děti v učebnách a krátce jsme 
se s nimi pozdravili. V centru se na-
chází několik učeben, knihovna, 
počítačová místnost, kuchyň a  jí-
delna, kde děti obědvají. Po pro-
hlídce zařízení se k  nám připojila 
paní Daniela Sodjah a  pan Daniel 
Awuley Nartey, se kterými jsme ho-
vořili o fungování centra, a na kon-
ci setkání jsme jim předali dár-
covské dary," upřesnila Veronika 
Záhorská s  tím, že dárky, které 
vezla z  České republiky a  které 
dětem věnovali přátelé a podpo-
rovatelé KORUNKY LUHAČOVICE, 
zabraly více než jeden velký kufr.

Finanční dar zvýšil tak rozpo-
čet centra, v němž důležitou roz-
počtovou kapitolou tvoří také 
poplatky za školné pro děti v do-
movech. Centrum v  současnosti 
finančně podporuje celkem více 
než 150 dětí, z  nichž většina je 
starší 6 let.

Chance for Children svou čin-
nost zahájila v  roce 1999 a  její-
mi zakladateli jsou Amon Kotey, 

který sám býval v  Akkře dítětem 
ulice, Daniela Sodjah ze Švýcar-
ska, která pro tento projekt žije 
od jeho začátku, a Daniel Awuley 
Nartey, který se připojil v  roce 
2006 po dokončení studií na uni-
verzitě. Jednou z hlavních činnos-
tí organizace je monitoring „dětí 
ulice" v  jedné z  částí Akkry, je-
jich výchova a  výuka, identifika-
ce jejich rodiny nebo příbuzných, 
udržování kontaktu mezi dítětem 
a  rodinou apod. Organizace pro-
vozuje Drop-In Centrum a  také 
dětské domovy v Hebronu.

Drop-In Centrum: Každý den 
do centra v  Abossey Okai přichá-
zí na 45 dětí, aby se zde vykou-
paly, najedly, účastnily se výuky 
a byly v kontaktu s ostatními dět-
mi a hrály si s nimi o přestávkách 
a během odpoledního programu. 
Mezitím probíhá identifikace živo-
ta a rodiny jednotlivých dětí, jejich 
kontaktování a návštěva apod. To 
vše je posvěceno úřadem pro so-
ciální záležitosti – v  Ghaně totiž 
není bez posvěcení úřadů možné 
brát děti přímo z ulice.

Dětské domovy v  Hebronu: 
Dvojice domovů pro chlapce 
a děvčata se nachází na předměs-
tí Akkry. Zde žijí děti, které če-
kají na reintegraci zpět do rodi-
ny, a v případě, že rodinu nemají 
nebo je pracovníkům centra ne-
známá, tak zde žijí, dokud nedo-
končí střední školu. V  domovech 
v  současné době žije asi 70 dětí, 
které navštěvují dvě místní školy. 
Po dokončení střední školy je dě-
tem ze strany nevládní organiza-
ce NGO poskytnuta podpora pro 
další studium.

Pokud se dítě vrátí zpět do ro-
diny, NGO jej podporuje finančně 
i  psychologicky – většina těchto 
dětí totiž pochází ze znevýhod-
něných rodin. Pro více informa-
cí o centru a neziskové organiza-
ci navštivte:

http://www.chance-for-chil-
dren.org/en/.

Korunka Luhačovice

30 let ZUŠ
V letošním roce slaví ZUŠ Luhačo-

vice malé výročí. Tato „mladá dáma“ 
oslaví své 30. narozeniny, a na to, že 
je tak mladá, toho dokázala již velmi 
mnoho. Vychovala řadu výborných 
muzikantů, tanečníků i  výtvarníků 
a pozitivně ovlivnila jejich životy.

Historie školy však sahá až do 
roku 1964, kdy byla z  iniciativy 
Městského národního výboru v Lu-
hačovicích založena pobočka Lido-
vé školy umění Gottwaldov. Školu 
tenkrát navštěvovalo 22 žáků a vy-
učovalo se hře na klavír a na housle. 
Taneční obor byl založen v  r. 1973, 
samostatná LŠU v  r. 1986 a  v tom-
to roce také zahájil činnost obor vý-
tvarný. Prvním ředitelem školy byl 
až do roku 2010 Jiří Sládek. 

V  současné době má škola zce-
la naplněnou kapacitu. Navštěvuje 
ji 400 žáků a vyučuje zde 22 učite-
lů. Své sídlo máme v luhačovickém 
zámku, barokní budově z r. 1736.  

Naše škola stále vzkvétá. Rozrost-
la se o tři nové učebny, všechny své 
prostory neustále modernizujeme 
a zkrášlujeme. Máme dvě odlouče-
ná pracoviště, a  to v ZŠ Dolní Lho-
ta a v ZŠ Pozlovice. Ve škole pracují 
soubory, jako např. cimbálová mu-
zika, houslový soubor, žesťový sou-
bor, rocková kapela, soubor zobco-
vých fléten, pěvecký sbor, kytarový 
soubor a soubor bicích nástrojů.     

S našimi žáky ochutnáváme první 
potlesky po nekonečných hodinách 
příprav, cvičení na nástroj a  dřiny 
v baletním sále či u malířského stoja-
nu. Těší nás chvála absolventů, kteří 

se po letech vrací a vzpomínají… Ne 
však na dril, ale na zajímavou a inspi-
rativní výuku, na pedagogy, se kte-
rými navázali celoživotní přátelství. 

Každoročně se účastníme celostát-
ních kol soutěží, které vyhlašuje MŠMT, 
připravujeme žáky pro studium na kon-
zervatořích i  dalších uměleckých ško-
lách, ale hlavně vychováváme umě-
lecké nadšence, kteří budou hudbu 
a umění milovat celý život.     

Základní umělecká škola je tra-
diční součástí naší kulturní identity 
a společností je dnes chápána jako 
zcela samozřejmá. Velmi nás těší, 
že v některých rodinách je studium 
v ZUŠ bráno jako věc zcela přiroze-
ná, patřící k  základnímu vzdělání. 
To vše by se neobešlo bez velké po-
moci našeho zřizovatele – Zlínského 
kraje, také bez našeho velkého me-
cenáše – města Luhačovice a hlavně 
nadšených pedagogů, kteří vytvá-
řejí celkový dojem a  „tvář“ ZUŠky. 
Všem patří velký dík.

Co popřát škole do dalších let?
Ať ji neopouštějí múzy. Ať má 

stále tak vynikající, kreativní a pro-
fesionální pedagogy, neztrácející 
trpělivost, cit a  lásku ke své práci, 
a hlavně, aby nikdy neztratila přízeň 
těch nejúžasnějších lidských bytos-
tí – dětí. 

Segment základního umělecké-
ho vzdělávání se stále více před-
stavuje jako klenot českého vzdě-
lávacího systému. Jsme připraveni 
s láskou o něj pečovat.

Monika Slováková, ředitelka školy
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NAROZENí 
Emma Vlk
David Misař
Karel Mikulička
František Bednařík
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Hynek Petráš a Radka Patáková
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Eliška Ištoková 95 let
Gertruda Juříková 92 let
Ludmila Zubatá 92 let
Marie Mikuličková 91 let
Žofie Máčalová 91 let
Jarmila Moosová 89 let
Jarmila Zábojníková 89 let
Miroslav Novosád 89 let
Radomil Hronek 87 let
Bohumila Žáčková 86 let
Zdenka Jančová 86 let
Vladimír Mikulášek 86 let
Ludmila Pivodová 86 let
Otto Bzenecký 85 let
Bohumila Divoká 85 let
Františka Fňukalová 85 let
Anežka Bartošáková 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Marie Coufalíková 84 let
Soňa Kociánová 81 let 
Svatopluk Šůstek 84 let
Ladislav Šnajner 58 let
Marie Plecháčová 91 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

SpOLEČNOST

Dne 28. března 2017 uplyne 30 let od úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana Vlastimila Mikuláška. 
S láskou vzpomínají manželka Anna, syn Vlasti-
mil a dcera Alena s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
v srdci trvá a nedá zapomenout…
Dne 3. 3. 2017 uplyne jeden rok od chvíle, co nás 
navždy opustila paní Anděla Matulová.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují děti s rodinami.

Dne 31. března 2017 uplyne 20 smutných let od 
úmrtí naší maminky a babičky 
paní Anastázie Blahošové. 
S láskou vzpomínají  dcery s rodinami.Dne 24. 3. 2017 vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Evžena Slováka.
Dne 28. 3. 2017 uplyne rok, co nás opustila 
Bohumila Slováková. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

26. února to byl rok, co zemřela moje milovaná 
maminka
Inka Mahdalová. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Leonka.

V březnu 2017 je tomu jeden rok, co nás náhle 
a navždy opustila 
Jarmila Janíková, roz. Olejníková. 
Stále vzpomínají děti, rodiče, prarodiče a bratr 
s rodinou.

Dne 15. ledna 2017 uplynulo dlouhých 19 let od 
doby, kdy nás nečekaně opustila naše maminka
paní Božena Kranzová,
a dne 10. března 2017 to bude již 22 let, kdy 
rovněž beze slova rozloučení odešel náš tatínek 
pan Karel Kranz.
Na milované rodiče s láskou stále vzpomínají 
dcery Jana a Božena s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří jim věnují tichou vzpomínku.

Královnou regionů se letos stala  
studentka SOŠ Luhačovice 

Také v  rámci 
letošního roč-
níku veletrhů 
cestovního ru-
chu Go a  Re-
giontour se 
volila králov-
na regionů. A to v rámci soutěže REGI-
ON REGINA, která byla už po dvacáté 
v rámci doprovodného programu vele-
trhů pořádána společností EfektMediA  
20. ledna. V soutěži mezi ostatními dív-
kami tentokrát uspěla nejlépe Barbo-
ra Tymrová, studentka třídy 2. M Střed-
ní odborné školy Luhačovice, která svou 
žačku také do soutěže přihlásila. Devíti-
členné porotě však Tymrová ve svých 
soutěžních vystoupeních neprezento-
vala Luhačovicko, jak by možná leckdo 
předpokládal, ale mikroregion Buchlov, 
protože v Luhačovicích samozřejmě stu-
dují nejen místní, ale také přespolní stu-
denti. A  sedmnáctiletá studentka Ty-
mrová je právě z Buchlovic v uvedeném 
mikroregionu. A jak se nová královna re-
gionů na soutěži prezentovala? 

„V první disciplíně přítomné pozvala 
na sedm nejdůležitějších akcí v  mikro-
regionu Buchlov. Pokračovala vtipnou 
divadelní scénkou o  černé paní Hilde-
gardě z Buchlova, do které přizvala spo-
lužáky Elišku Janovskou (vypravěč), Bar-
boru Kočicovou (Hilgunda), Dominika 

Mejzlíka (princ Jaroslav), Kláru Vápení-
kovou (kouzelník) a  svého šestiletého 
brášku Janka,“ infomovala na webu 
SOŠ Luhačovice Iva Pašková. Ve vol-
né disciplíně pak Tymrová zazpívala 
ve slavnostním buchlovickém kroji li-
dovou píseň Jedú, chlapci jedú v úpra-
vě Petra Gablase. „Přitom ji tancem do-
provodila její sestra Lucie Tymrová a Jan 
Pluhař. V  závěrečné prezentaci krajové 
speciality nabídla bramborové patenty, 
které podávali studenti oboru gastro na 
starodávné lidové keramice z dílny Kam-
panela,“ dodala Pašková. Porotu vítěz-
ka Tymrová okouzlila zejména pro-
pracovaností jednotlivých disciplín, 
nápaditostí a  osobním šarmem. Po 
zisku titulu ovšem nezapomněla, že jí 
v soutěži řada lidí pomáhala a poděko-
vala tak mimo jiné i svým spolužákům 
a pedagogům ze SOŠ Luhačovice: „Ví-
tězství není jen moje. Patří hlavně rodině, 
učitelkám Mirce Vlažné a Renatě Sekové, 
které přípravám věnovaly spoustu času, 
a hlavně spolužákům ze třídy i z gastra, 
kteří připravili patenty,“ poznamenala 
Tymrová. S lidmi ze školy, kteří pomá-
hali, se také na důkaz vděku neopo-
menula vítězka později rozdělit o ob-
rovský frgál a  další sladké odměny, 
které byly součástí ceny za vítězství.  

Nikola Synek
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Skikrosař Čech přivezl zlato z univerziády. Jak na akci vzpomíná? 
Luhačovický skikrosař Jiří Čech zví-

tězil v úterý 7. února ve své disciplíně 
na 28. zimní univerziádě v Almatách. 
Ziskem nejcennějšího umístění Čech 
vybojoval pro českou výpravu v před-
poslední den soutěží druhou zlatou 
medaili. První získal smíšený tým alp-
ských lyžařů a lyžařek v paralelním sla-
lomu družstev. Další cenné kovy získali 
z českého týmu například snowboar-
dista Martin Mikyska, který zazname-
nal dva bronzy, nebo tým skokanek 
na lyžích, který získal stříbro. Česká vý-
prava celkem přivezla z akce, která se 
konala v Kazachstánu od 29. ledna do  
8. února, 9 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné 
a 5 bronzových). 

Nejlepší český skikrosař Jiří Čech na-
šel na letošní univerziádě v Almatách 
přemožitele jen v  pondělní kvalifika-
ci, v níž obsadil sedmé místo. Ve všech 
čtyřech úterních vyřazovacích jízdách 
zvítězil a odnesl si tak vytoužené zlato. 
A jak by Čech popsal první pocity po 
vítězství ve finálové jízdě? „Obrovská 
radost. Už při jízdě jsem věděl, že to vy-
jde, když jsem byl na čele závodu a mohl 
jsem tak vše kontrolovat. Říkal jsem si, že 
pokud neudělám nějakou svoji zbyteč-
nou chybu, určitě vyhraji,“ komentoval 
čerstvý medailista Čech. Že by mohl 
získat medaili, prý věřil už po kvalifi-
kaci. „Skikros je dvojitá disciplína, kdy 
jeden závod je kvalifikace a druhý vyřa-
zovací závod ve čtyřech. Když jsem vi-
děl, jak technická je startovní sekce, tak 
jsem se soustředil pouze na vyřazovací 
závod a celou dobu jsem trénoval hlav-
ně startovní techniku, na rozdíl od kole-
gů, kteří jezdili celou trať. Proto jsem sice 
v kvalifikaci ztratil, jak jsem neměl naje-
tou celou trať, ale na postup jsem věděl, 
že i tak mám. A start byl v tomto závodě 
zcela nejdůležitější a já po něm byl vždy 
první,“ poznamenal Čech. Zlato z  Al-
mat považuje za dosavadní největší 
úspěch kariéry, přestože například vlo-
ni získal takzvaný double v domácích 
soutěžích, tedy vyhrál jak mistrovství 
republiky, tak i bodovací soutěž české-
ho poháru.

„Na tuhle akci jsem dřel a  trénoval 
celý podzim a odlítal jsem do Kazachstá-
nu s tím, že dovezu zlato, a to se nakonec 

i  podařilo,“ sdělil šťastný medailista. 
Všechny čtyři jízdy druhého dne zá-
vodu na univerziádě vyhrál. Hned po 
závodě Čech pro ČT uvedl, že použil 
při všech těchto jízdách určitou fintu. 
V čem spočívala? „Hlavní fintou bylo to, 
že jsem měl dobře natrénovanou star-
tovní sekci, díky které jsem se mohl z kaž-
dé brány dostat do čela závodu a už před 
sebe nikoho nepustit. Pak tam byla i dru-
há finta – asi ta důležitější, ale tu mi svěřil 
trenér od legendy skikrosu Tomáše Kra- 
use a nemohu ji jen tak poslat do světa. 
Určitě se bude ještě hodně hodit,“ popsal 
s úsměvem Čech. 

Trať na univerziádě měla prý svá 
specifika. „Hodně lidí se nemohlo do-
stat do tempa startovní sekce. I já měl ze 
začátku problémy, ale pak jsem v  tom 
našel rytmus a  dokázal jsem zapojit 
i  důležité odpichy rukou a  to nakonec 
rozhodlo,“ nastínil zlatý medailista. Prá-
vě při startovní sekci tak hodně ocenil, 
jak se v průběhu letní přípravy připra-
voval pohybově. „Prokládal jsem ba-
lanční cvičení gymnastikou a  atletikou 
a mohu říct, že na startu, kdy bylo potře-
ba rychle jednat a trefovat odrazy a do-
pady, jsem to využil,“ ocenil Čech. Nejen 
start, ale i zbytek trati byl náročný, ale 
při závodě prý nad tím není moc času 
přemýšlet. „Prostě se snažíte udržet ide-
ální stopu na dobrém podkladu a  hlí-
dat si soupeře na předjížděcích mís-
tech. V této trati to byli hlavně dvě rovné 

pasáže po skocích,“ vysvětlil Čech, kte-
rého teď čeká březnové mistrovství 
světa. Jak vidíte po úspěšné univerzi-
ádě své šance tam? „Mám teď měsíc, 
abych ještě potrénoval, co je potřeba, 
a mohl se na MS dobře ukázat. Doufám, 
že forma a nálada závodit stále zůstane 
na vrcholu a mohu se měřit se špičkou 
tohoto sportu,“ věří Čech.

Vítězství na univerziádě se samo-
zřejmě neobešlo bez oslav. „Stihl jsem 
to na všech místech, první oslavy byly 
hned v  Almatách po medailovém ce-
remoniálu s celým naším týmem, který 
vytvořil super zázemí a díky tomu jsem 
i  já měl dost dobrou náladu a chuť vy-
hrát. Další oslava byla hodně nečekaná, 
když mě při příletu s transparenty čeka-
li kamarádi v  Praze, kde studuji a  byd-
lím. A  pak to byla hlavně rodina, kte-
rá mě čekala v  Luhačovicích,“ podotkl 
úspěšný skikrosař. Do dějiště univerzi-
ády přitom dorazil jako poslední z čes-
ké výpravy. „Ta už tam byla týden před 
mým příletem, protože já ještě jel závo-
dy českého poháru (kde jsem obsadil  
1. a 2. místo), to abych se co nejvíce dostal 
do závodního režimu. Až pak jsem spo-
lečně s trenéry odletěl do Kazachstánu. 
Tam jsem měl asi dva dny na rozkouká-
ní a pak už začal závodní program – tré-
nink, kvalifikace, závod. Vše bylo v rámci 
třeba 4 hodin na svahu denně.“ 

Příliš problémů Čechovi nezpůso-
bil ani časový posun v  Kazachstánu, 

kde je o 5 hodin více než u nás. „Sice 
jsem první dvě noci šel fakt pozdě spát, 
ale tím, jak fungovala celá vesnice, to 
nebyl problém. Jídlo bylo takřka non-
stop, takže když jsme se místního času 
šli ve 24:00 navečeřet, bylo to jako u nás 
doma a  program na svahu pak začí-
nal vždy až kolem poledne,“ popsal 
s úsměvem Čech, který byl zatím na 
třech univerziádách. Tak skvělé záze-
mí jako na této ale ještě nezažil. „Při-
rovnal bych to k  olympiádě, kdy celá 
vesnice fungovala nonstop. Vše jsme 
měli zajištěné, jídlo, fitness, obcho-
dy, bazény, wellness,“ naznačil Čech. 
O řadu věcí se také prý skvěle stara-
li místní studenti a  univerziáda byla 
i  výborně zajištěna z  bezpečnostní-
ho hlediska. Počáteční volno společ-
ně s  týmem využil i  na poznání Al-
mat. „Je tam levná cena pohonných 
hmot, tak jsme furt jezdili taxíky, které 
nám ukázaly místní kulturu a vše, co šlo 
v okolí vidět. Je tam samozřejmě hod-
ně jiného, ale co mohu vyzdvihnout, je 
ochota lidí, kteří tvořili parádní atmo-
sféru univerziády.“ 

Zda Čech dokáže navázat na le-
tošní úspěch z  univerziády v  příš-
tím roce na zimní olympiádě, ještě 
nechce předjímat, účast totiž ještě 
nemá zajištěnou. „Olympijská krité-
ria v našem sportu vychází ze světové-
ho poháru a v tom se mi prozatím letos 
nedaří. Pokud se ale zadaří na mistrov-
ství světa, mohou se šance na olympi-
ádu zvětšit,“ objasnil Čech.  Univerzi-
ády se účastnil jako student čtvrtého 
ročníku architektury na ČVUT. Před 
akcí přitom bylo zkouškové období, 
které se mladému lyžaři ale podaři-
lo vyřešit už před odletem do Kaza-
chstánu. „Měl jsem tak na závod hlavu 
bez starostí, což je myslím velmi důleži-
té. Skloubit sport a  studium je zrovna 
v našem oboru architektura a stavitel-
ství složité, protože když člověk rýsu-
je pořád nějaké projekty, musí sedět za 
počítačem, a to sportovní přípravě moc 
neprospívá. Ale mám super učitele, kteří 
respektují, že sportuji a jsou schopni mi 
vždy pomoci, abych vše dokončil,“ uza-
vřel Čech.  

Nikola Synek

Semifinále České Miss 2017 v Luhačovicích!
Wellness & spa hotel Augustini-

ánský dům v  Luhačovicích hostil 
semifinále České Miss 2017. Téměř  
50 dívek bojovalo o  přízeň 30 po-
rotců. Představily se jim v rámci vol-
né disciplíny, rozhovoru v  českém 
i cizím jazyce a promenádě v plav-
kách. V  porotě usedla topmodelka 
Simona Krainová, přední stylista Fi-
lip Vaněk, jeden z  nejúspěšnějších 
českých fotografů Benedikt Renč, 
vítězky ročníku 2016, mentorky Ni-
kol Švantnerová a  Tereza Fajkso-
vá a zástupci z řad partnerů soutě-
že, v čele poroty pak Martin Ditmar 
a Eva Čerešňáková.

Další den po semifinále čekalo na 
vybraných 14 finalistek první foce-
ní portrétů. Při té příležitosti dívky 

zapózovaly i v plavkách na venkov-
ní terase Wellness & spa hotelu Au-
gustiniánský dům. 

Roman Taťák
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cESTOVNÍ rUcH

Lázně Luhačovice přijímají nové zaměstnance
Práce snů může vypadat různě – 

známe heslo „Já jsem horník, kdo je 
víc.“ Pravdou je, že mnozí z  horníků 
byli a jsou – navzdory pracovním pod-
mínkám – na svou práci hrdí a neměni-
li by ji za jinou. Postupem času se však 
představy o ideální práci a požadavky 
na ni mění. Kupodivu na prvním mís-
tě není ani tak plat jako podmínky na 
pracovišti, pracovní prostředí, vztahy 
mezi spolupracovníky a hlavně mož-
nost seberealizace.

Vždyť co může být krásnějšího, než 
když člověk dělá to, co je jeho koníčkem 
a ještě ho za to dobře platí. Jedním z nej-
krásnějších míst, kde může člověk pra-
covat, jsou Lázně Luhačovice, a. s. Po-
hádkově krásná architektura Dušana 
Jurkoviče dala Luhačovicím nezaměni-
telný ráz a jeho následovníci tento od-
kaz citlivě rozvinuli. Není divu, že tyto 
kulisy využívají filmaři již desetiletí při 
natáčení filmů z období první republi-
ky, ale i romantických snímků. Pracovat 
v Luhačovicích je jako přenést se v čase 
do idealizovaného období, které vlast-
ně ani nemá reálný letopočet. Podob-
ný pocit mají i návštěvníci – rok co rok je 
v Luhačovicích něco nového, ale změny 
jsou tak citlivě zakomponovány do his-
torického a přírodního rámce, že člověk 
má pocit, že toho historického spíše při-
bývá, než ubývá. Naposledy rozsáhlá re-
konstrukce ulice Dr. Veselého vytvořila 
nezvyklé korzo s pohodovou atmosfé-
rou i stěnou paměti na historické osob-
nosti, které město navštívily.

Samotné údolíčko, ve kterém se 
hlavní část lázní nachází, má téměř hor-
ský charakter. Kolem něj se strmě zve-
dají zalesněné kopce s  pestrým slo-
žením jehličnanů i  listnáčů. Navzdory 
nadmořské výšce pouhých 250 m. n. m. 
má člověk pocit, jako by byl někde v ho-
rách. Orientace údolí sever – jih zajišťuje 
stále jemné proudění a přísun vzduchu 
z  okolních lesů, takže pocit horského 
údolíčka se ještě násobí. Luhačovice leží 
daleko od velkých průmyslových zdro-
jů znečištění a mají jedno z nejčistších 
ovzduší v republice. Zdejší vzduch pří-
znivě působí na dýchací cesty a podpo-
ruje jejich léčbu. Právě léčba dýchacího 
ústrojí je nadále hlavní náplní zdejších 
lázní, i když ji dobíhá léčba pohybové-
ho aparátu. Tradičně se zde u  dospě-
lých léčí i poruchy trávicího ústrojí, lát-
kové výměny, nemoci oběhového 
ústrojí a přibyla i onkologická onemoc-
nění. U dětí jsou to nemoci dýchacího 
ústrojí, trávicího ústrojí, obezita, kožní 
a onkologická onemocnění.

Výkonný ředitel Lázní Luhačovice, 
a. s., Jiří Dědek k tomu uvádí: „Žít v Lu-
hačovicích a  pracovat v  akciové společ-
nosti Lázně Luhačovice je velmi atraktiv-
ní pro lidi, kteří mají potřebnou kvalifikaci 
a hledají klidné, krásné, zdravé a bezpeč-
né místo nejen pro sebe, ale i pro svou ro-
dinu. Pokud jste lékař, masér, fyziotera-
peut, zdravotní sestra, ale i číšník, servírka 
či kuchař, máte dobrou šanci se uplatnit 
právě v naší společnosti. Ideální je, pokud 
jste pár či rodina, která splňuje podmínky 

zaměstnavatele. A je úplně jedno, jestli jste 
z České nebo Slovenské republiky. Zaměst-
návání Slováků je bezproblémové, v ČR se 
uznávají doklady o vzdělání a praxi.“

Lázně mohou nabídnout i  ubyto-
vání za velmi přijatelné ceny. V  sou-
časnosti navíc proběhly a  probíhají 
rekonstrukce ubytovacích kapacit s cí-
lem zvýšit jejich standard. Ze součas-
ných 600 osob, které akciová společ-
nost Lázně Luhačovice zaměstnává, 
je 32 původem ze Slovenska. Pravdě-
podobně jde i  o nejvyšší počet Slo-
váků zaměstnaných v  jedněch z  čes-
kých lázní. Společnost hodlá počty 
zaměstnaných Slováků zvyšovat a na-
hradit tak úbytek českého personálu, 
který dlouhodobě chybí, hlavně kvů-
li práci v Německu a Rakousku. Stejně 
tak jsou však vítáni i čeští občané, kte-
ří jsou ochotni se za prací do Luhačo-
vic přestěhovat či sem za ní dojíždět.

 „Perspektivy jsou velmi slibné. Ná-
vštěvnost neustále roste. Ubytovací 
kapacity v hlavní letní sezoně už dáv-
no nestačí a naše společnost tak ne-
může uspokojit tisíce klientů. Po le-
tech investování do nynějších kapacit 
se naše společnost nadechla k  je-
jich rozšiřování. Zájem o pobyty však 
již přesahuje personální možnosti, 
a proto v roce 2017 bude probíhat ná-
bor kvalitních spolupracovníků. Láz-
ně musí být atraktivní pro návštěv-
níky i zaměstnance. Pokud splňujete 
profesní podmínky, pouvažujte o Lu-
hačovicích jako o novém pracovišti či 

domově. Rádi vás uvítáme,“ vyzývá  
J. Dědek.

Mgr. Vladimíra Juřeníková, personál-
ní manažerka Lázní Luhačovice, také po-
tvrzuje, že velmi důležitým aspektem 
při motivaci zaměstnanců je jejich spo-
kojenost s vykonávanou prací. „V našich 
každoročních interních průzkumech 
spokojenosti je právě tento aspekt hod-
nocen jako jeden z nejlepších a hodně 
napovídá o úrovni společnosti. Nyněj-
ším i novým zaměstnancům máme co 
nabídnout. Jednou z  výhod je stabili-
ta naší společnosti. Uchazečům, kte-
ří hledají stabilního a  důvěryhodného 
zaměstnavatele, můžeme jako důkaz 
uvést dvě stovky zaměstnanců, kte-
ří ve společnosti pracují více než 10 let. 
Necelá pětina zaměstnanců zde pracu-
je dokonce více než 20 let. Jednou z pri-
orit je podpora osobního a profesního 
rozvoje. Systém vzdělávání a prohlubo-
vání kvalifikace zahrnuje všechny pro-
fese. Nespornou výhodou naší společ-
nosti je i zaměstnanecké ubytování za 
výhodné ceny. To ocení především ab-
solventi či mladí uchazeči, kteří se chtě-
jí osamostatnit. Výpočet zaměstnanec-
kých benefitů je však mnohem delší. 
Zahrnuje bezplatnou lékařskou péči, 
závodní stravování, týden dovolené na-
víc, příspěvek na penzijní připojištění, 
ale i  zvýhodněné výměnné rekreace,“ 
zdůraznila V. Juřeníková.

Více informací: www.LazneLuhaco-
vice.cz a www.HotelAlexandria.cz. 

Pravé zimní počasí na Luhačovické přehradě udělalo radost nejen  
bruslařům, ale i vodohospodářům a rybářům

Mrazy a  spousta sněhu, které při-
nesly první měsíce roku také v Luha-
čovicích, udělaly radost dětem i  mi-
lovníkům zimních sportů. Zatímco 
zasněžené cesty naopak dělaly sta-
rost řidičům a silničářům, jsou ale i dal-
ší, kteří byli z vývoje letošní zimy po-
těšeni. „Silnou sněhovou pokrývku 
vítají nejen třeba lyžaři, ale především 
vodohospodáři,“ informoval na pře-
lomu ledna a  února mluvčí státního 
podniku Povodí Moravy Petr Chme-
lař. Sníh totiž znamená zásoby vody, 
které v řadě vodních nádrží a toků po 
uplynulých spíše suchých letech chy-
bějí. „Současné hodnoty množství vody 
ve sněhové vrstvě nejsou nijak výjimeč-
né. Mimořádně působí pouze ve srovná-
ní s minulými třemi zimami, které byly na 
sníh velmi chudé,“ poznamenal mluvčí. 
Dodal také, že přítoky do vodních ná-
drží jsou v  povodí většinou setrvalé 
a  naplněnost zásobních prostorů se 
pohybuje v  rozmezí od minim, mezi 
která se řadí například 49 % v   nádr-
ži Ludkovice, až po 100 procent. Tak-
zvané retenční prostory nádrží jsou 
přitom zcela volné. A jak to vypadalo 
z  pohledu vodohospodářů k  1. úno-
ru na Luhačovické přehradě? „Naplně-
nost k zásobní hladině je 74 %, odtok 
0,059 metrů krychlových za sekundu,“ 
sdělil Chmelař. Tendence hladiny zů-
stává v podstatě setrvalá a vodohos-
podáři mají v  této i  dalších nádržích 

dostatek místa pro vodu z  pozdější-
ho jarního tání. Povodí Moravy tak sle-
duje hlavně stavy významných vod-
ních toků a výskyt ledových jevů, ale 
nikde zatím výrazněji zasahovat ne-
muselo. „Staráme se především, aby 
nedošlo k  zamrznutí jezů a  hradicích 
konstrukcí a  byla možná manipulace 
na objektech,“ doplnil mluvčí. Zamrz-
lé přehrady tak nepřinášejí vodohos-
podářům nějaké komplikace, ale spí-
še lákají mnoho bruslařů. Například 
na Luhačovické přehradě jim na pře-
lomu prvních dvou měsíců roku 2017 
dle Chmelaře sloužila 24centimetro-
vá vrstva ledu. Nastínil také, jak to bylo 
s  pohybem hladiny přehrady v  roce 
2016. Nejnižší byla naměřena v  říj-
nu, kdy dosahovala nadmořské výšky 
277,88 metrů. Maximum vody přitom 
bylo v Luhačovické přehradě vloni na-
měřeno koncem února 2016, kdy byla 
hladina o více než dva a čtvrt metru 
výše. Přestože Luhačovická přehrada 
nepatří k největším, dokáže pojmout 
vody úctyhodné množství. „Celkový 
objem nádrže je 2,680 mil. m3,“ upřes-
nil mluvčí. Množství vody v  nádržích 
mají vodohospodáři pod stálou kont-
rolou. „Zaznamenávání výšky hladiny 
probíhá automaticky prostřednictvím 
měřicího systému v intervalech deseti 
minut, tedy prakticky neustále. Veřej-
nosti jsou podávány informace v hodi-
nových intervalech a může je sledovat 

na http://www.pmo.cz/cz/stav/2018/,“ 
sdělil Chmelař. Nakolik je v zimě vodní 
plocha zamrzlá, se také zjišťuje pravi-
delně. „Tloušťku ledu měří hrázní jed-
nou týdně v  pátek. Informace nalez-
nete v zimním zpravodajství na http://
www.pmo.cz/cz/situace/zimni-zpra-
vodajstvi,“ dodal Chmelař. Připustil 
také, že jarní tání při větším množství 
sněhu může pozitivně ovlivnit kvali-
tu vody pro letní koupací sezonu. „Re-
spektive může do určité míry odložit za-
čátek vegetační sezony v  nádrži, tedy 
rozvoj sinic,“ poznamenal. 

Pozitivně vidí pro přehradu letošní 
průběh zimy také hospodář Rybářské-
ho svazu Luhačovického Zálesí Fran-
tišek Hubáček. „Vítáme nejen sněhové 
srážky, které doplní chybějící vodu v pří-
rodě, ale i mrazy. Předešlé roky absence 
mrazivého počasí nahrávala parazitům 
i bakteriím a virům a mráz společně se 
sněhovou pokrývkou přinášejí přiroze-
né ozdravění celé přírody,“ pozname-
nal potěšeně Hubáček. Se zamrzlými 
vodními plochami má leckdo spojen 
výjev vysekaných děr do ledu, aby 
měly ryby kyslík. Jak je to na Luhačo-
vické přehradě? „Díky kvalitnímu pro-
vzdušnění okolo věže a  dostatečnému 
přítoku nebylo potřeba sekat díry v ledu. 
Navíc při dlouhotrvajících a  hlubokých 
mrazech vysekané díry okamžitě zamr-
zají a mají tedy význam pouze k odvět-
rání plynů a  tento účel plní nezamrzlé 

plochy na přítoku a u věže,“ popsal kon-
krétní situaci na zdejší přehradě Hubá-
ček. Vysvětlil také, že přestože teoretic-
ky lze lovit ryby po celý rok, na zamrzlé 
Luhačovické přehradě se ale s něčím 
takovým nepočítá. „Podle zákona je 
u  nás jedním ze zakázaných způsobů 
lovu právě lov pod ledem. Tento lov se 
provozuje mimo revíry na rybnících, ale 
u nás se neprovozuje. Pro lov na dírkách 
je potřeba zvláštní povolení, tzv. výjimka 
ze zakázaných způsobů lovu, a ta je udě-
lována v  opodstatněných případech. 
Ono opodstatnění bychom na Luhačo-
vické přehradě jen těžko našli,“ vysvět-
lil Hubáček. A jaké jsou novinky a tren-
dy týkající se rybaření na Luhačovické 
přehradě pro rok 2017?

„Hlavně byla nejen pro letošní rok, 
ale i do budoucna stanovena omeze-
ní pro prodej hostovských povolenek. 
Toto omezení bylo přijato, aby byl 
tlak rybářské veřejnosti úměrný ve-
likosti přehrady a také s ohledem na 
rekreační využití přehrady,“ podotkl 
Hubáček. Hlavním trendem péče 
rybářů o  přehradu podle něj i  pro 
letošek zůstává rovnoměrné osazo-
vání všech předepsaných druhů ryb 
v  průběhu celého roku. Jako další 
uvedl například omezení počtu ry-
bářů na závodech a zpřísnění rybář-
ského řádu i dohledu nad jeho do-
držováním. 

Nikola Synek
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Luhačovice se opět prezentovaly na veletrzích 
Na lednových veletrzích ces-

tovního ruchu GO a REGIONTOUR 
2017 se město představilo společ-
ně se svými partnery v  expozici 
Východní Moravy a Zlínského kra-
je. Cílem účasti v  Brně bylo pre-
zentovat naše město a region jako 
zajímavou turistickou destina-
ci, která je připravena nabídnout 
turistům pestrou škálu možností 
trávení volného času a  dovolené. 
Na místě nás oslovovali lidé, kteří 
mají o  cestování skutečný zájem, 
a  obraceli se na nás s  velmi kon-
krétními dotazy jak na lázeňskou 
péči, rodinnou dovolenou, tak na 
atraktivity přímo v  Luhačovicích 
a  okolí. Návštěvníci měli největ-
ší zájem o  kalendář plánovaných 
akcí na rok 2017 a souhrnnou na-
bídku ubytování. Atraktivitami, 

které jsme nejčastěji zmiňovali, 
byly dětské lanové centrum Pirát-
ská zátoka, Minigalerie rozhleden, 
exkurze ve výrobně Vincentky vy-
cházkové trasy a cyklostezky. V le-
tošním roce se na těchto brněn-
ských veletrzích představilo přes 
800 vystavujících firem z  26 zemí 
a  jejich nabídku si během čtyř 
dnů prohlédlo více než 30 000 ná-
vštěvníků.

 Dalším veletrhem, na kterém 
se město Luhačovice prezentova-
lo, byl ITF Slovakiatour, který se 
konal koncem ledna v bratislavské 
Inchebě. Stejně jako v  Brně měly 
Luhačovice stánek společně s Vý-
chodní Moravou a  Zlínským kra-
jem. Mezi Slováky jsou Luhačovice 
velice oblíbené díky architekto-
vi Jurkovičovi. Dotazy směřovaly 

na novinky, termín letošního Ote-
vírání pramenů, ale také na zre-
konstruovanou ulici Dr. Veselého 
nebo možnost cyklistiky v  okolí 
města. Veletrh je největší a  neja-
traktivnější na Slovensku. Probíha-
jí totiž dva současně. Ten, kterého 
se účastnily Luhačovice, nese ná-
zev Wellness a  fitness, myslivost 
a  odpočinek.  Druhým je veletrh 
Danubius Gastro, který prezentu-
je ucelenou nabídku gastronomie 
a  hotelnictví. Návštěvníkům se 
představily lázeňské společnos-
ti, cestovní kanceláře, města, kra-
je, regiony, země, ale také střed-
ní školy lesnické, chovné stanice 
mysliveckých psů, ale i  lovecké 
zbraně, cvičební stroje a  výživo-
vé doplňky. Návštěvní doba byla  
pátek odpoledne a  celý víkend. 

Čtvrtek a páteční dopoledne byly 
vyhrazeny odborné veřejnosti. 
Celkem se v  Bratislavě představi-
lo 350 vystavovatelů. Mezi nejza-
jímavější můžeme zařadit Čínu, 
Kubu, Dominikánskou republiku, 
Jihoafrickou republiku a  jiné, ne-
méně významné. Z  České repub-
liky vystavovaly kromě Zlínské-
ho kraje také Moravskoslezský 
kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský 
kraj, Jihočeský a  Středočeský kraj 
a  město Třebíč. Veletrh navštívilo 
téměř 70 000 návštěvníků. 

Dalšími akcemi, kde je letos 
plánována prezentace Luhačovic, 
jsou Miniveletrh Slovácka, který 
se koná v Uherském Hradišti, a ve-
letrh ForBikes v  pražských Let- 
ňanech.

Kolektiv MTIC 

Na Islandu kupodivu dost pěstují banány,  
dozvěděli se také účastníci přednášky

Poutavou přednášku věnova-
nou Islandu si přišla do luhačovic-
ké městské knihovny vyslechnout 
15. února necelá třicítka lidí. Jedi-
nečnou severskou zemi jim před-
stavila Eva Učňová, autorka knihy 
Island – život s nádechem ledu. Ná-
vštěvníci akce se dozvěděli mno-
ho o životě na Islandu, o tamních 
lidech, přírodě i  různé zajímavos-
ti. Třeba o polární záři nebo i to, že 
když nasednete do auta a vyrazíte 
po hlavní dopravní silniční tepně 
vedoucí kolem tohoto ostrovního 
státu, je možné takto v  podstatě 
celý Island objet jen za jeden den. 
Jindy ale kvůli vytrvalému sněžení 
po silnicích, které se tam nikdy ne-
solí, snadno nemusíte dojet do ani 
práce vzdálené jen pár kilometrů. 
Zážitků Učňová sdělila celou řadu, 
hovořila i  o tom, jak jsou místní 
společenští a umí se bavit. 

„Na Islandu jsem strávila pět let. 
Po vysoké škole jsem tam nejprve 
odjela na půl roku jako dobrovolník 
v  rámci dobrovolnického projek-
tu, při kterém jsem pracovala s dět-
mi v mateřské školce, a pak jsem se 
opět na Island vrátila,“ popsala Uč-
ňová, která jinak žije ve Zlíně. V se-
verské zemi přebývala v Akureyri, 
druhém největším městě země 
po islandské metropoli Reykjaví-
ku. „Akureyri má nějakých 18 500 
obyvatel a  je úplně na severu, tak 
sto kilometrů od polárního kru-
hu,“ poznamenala Učňová. Island 
je země velmi specifická, protože 
díky její poloze se v  těchto mís-
tech během roku střídá takzvaný 
polární den a  polární noc. „Něk-
do říká, že půl roku je tam tma, ono 
to není úplně pravda, spíše je tam 
o dost méně denního světla, a pak je 
tam půl roku zase světlo čtyřiadva-
cet hodin,“ nastínila přednášející. 
A  jaké je se s  životem v  takových 

podmínkách vyrovnat? „Spousta 
přátel, kteří tam byli a pochází také 

z kontinentální Evropy, těm to hod-
ně vadilo, mně třeba tolik ne. Když 
se tam ale žije dlouho, je jasné, že 
člověk má nějaký metabolismus 
a  tu životní energii musí nějak do-
bíjet, proto se ani tolik nedivím, že 
je řada místních i závislá na alkoho-
lu nebo jiných podpůrných látkách,“ 
podotkla Učňová. Jak ale v průbě-
hu přednášky zmínila, ona sama 
se stala naštěstí „závislá“ na jedi-
ném, a to na příjemných koupelích 
v  tamních horkých pramenech. 
Svou knihu, kterou na přednáš-
ce také prezentovala, seskládala 
z rozhovorů s různými lidmi žijící-
mi na Islandu, které dobře pozna-
la a  oni se jí tím pádem dokáza-
li hodně otevřít. Například Pétur 
Björgvin Þorsteinsson – Islanďan 
a vedoucí projektu Evropské dob-
rovolné služby nebo slovenští ka-
pucínští mniši, kteří byli na Islan-
du na misii, ale také ředitel Muzea 

islandského čarodějnictví a  kou-
zel. „Jsou tam příběhy jak míst-

ních, tak cizinců, kteří tam nějakou 
dobu žili či stále žijí. Třeba příběh Is-
lanďanky – mladé módní návrhář-
ky. Nebo o člověku z prostředí geo-
techniky, protože Island je vlastně 
taková jedna velká sopka,“ popsa-
la autorka svou publikaci. „Přírod-
ní horká voda se také hojně využívá 
ke koupání, takže plavecká sezona 
je tam ve venkovních bazénech po 
celý rok,“ poznamenala Učňová. 
Vzpomněla i  to, jak před pár lety 
kvůli erupci islandské sopky nelé-
tala v Evropě řada leteckých linek. 
„Místní si z  toho ale příliš nedělali  
a  i vnitrostátní lety se provozova-
ly vesele dál,“ poznamenala znal-
kyně Islandu. Tam se třeba opro-
ti Česku liší samozřejmě hodně 
i  strava. „Je bohatá nejen na ryby, 
ale oni se snaží zařazovat do jídel-
níčku také zeleninu a  ovoce. Díky 
geotermální energii je tam spous-
ta skleníků, kde se pěstuje ovoce, 

třeba i  banány,“ uvedla přednáše-
jící. Island je tak prý dokonce pa-
radoxně největším evropským 
producentem tohoto tropické-
ho ovoce. Jinak se tam ale jí hod-
ně také jehněčí, protože se tam ve 
velkém chovají ovce. A  také zde 
chovají specifické místní pleme-
no koní menšího vzrůstu. „Hlav-
ně místním nikdy neříkejte, že jsou 
ti koně poníci,“ upozornila Učňo-
vá. Na přednášce se lidé dozvědě-
li také třeba, že národním sportem 
Islandu je házená a že se tam lidé 
dožívají v  průměru velmi vysoké-
ho věku kolem osmdesáti let. Asi 
je to i tím, co na Islandu asi nejví-
ce zaujalo i autorku knihy. „Je tam 
asi nejčistší vzduch a  voda na svě-
te, krásná divoká příroda a na řadě 
míst tam nemusíte potkat člověka,“ 
popsala Učňová. Země začíná být 
díky tomu samozřejmě zejména 
v  posledních letech značně turis-
ticky atraktivní a také sama před-
nášející se na Island každoročně 
ráda vrací, právě jako průvodkyně 
dvou cestovních kanceláří. Turis-
tika směrem do této severské os-
trovní země prý nemusí být v sou-
časnosti ani tak nákladná. 

„Některé aerolinie teď začaly vysí-
lat od nás přímé linky na Island. Tak-
že pokud tam někdo odhodlá vyra-
zit takzvaně na vlastní triko, může 
to přijít třeba celkem jen na nějakých  
20 000 Kč na týden. To samozřejmě 
ale rozhodně nepočítám, že bude 
spát někde v  hotelu,“ naznačila Uč-
ňová. Každopádně než se zájemci 
do této destinace vydají, mohou si 
o zemi přečíst řadu věcí právě v pu-
blikaci, kterou Učňová sama vyda-
la. Kniha tak není k zakoupení v běž-
né obchodní síti, ale je potřeba na 
e-mailu island.zivot@email.cz kon-
taktovat přímo autorku. 

Nikola Synek
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KULTURA 

Pátek 3. 3. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Jak Anička o masopustu ke 
štěstí přišla / Liduščino divadlo Praha

Pátek 3. 3. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka

Středa 8. 3. • 19.30 • Palace, kavárna 
Beseda s Václavem Žmolíkem

Pátek 10. 3. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Večer s paní operetou
Markéta Böhmová, soprán, Josef Šabaka, 
tenor, Blanka Lau, housle, Žaneta Zieglerová, 
průvodní slovo 

Pátek 17. 3. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Ať žijí strašidla
Metropolitní divadlo Praha

Pátek 17. 3. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Maroš Bango zpívá populární 
hity

Pátek 24. 3. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Stanley´s dixie street band

Pátek 31. 3. • 19.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Little Things / Věcičky / Městské 
divadlo Zlín 

Pátek 31. 3. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Muzikály do kapsy
Herci MD Zlín Petra Králová, Radovan Král, 
Gustav Řezníček

KINO

Sobota 4. 3. • 19.00
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Středa 8. 3. • 19.00
Jackie  12

Životopisný USA, 2016

Pátek 10. 3. • 19.00
Richard Müller.   12

Nepoznaný
Životopisný ČR, 2016

Sobota 11. 3. • 19.00
Masaryk  12

Životopisný ČR, 2016

Středa 15. 3. 19.00
Padesát odstínů   15

temnoty 
Romantický USA, 2017

Sobota 18. 3. • 19.00
Všechno nebo nic  12

Komedie ČR, 2017

Neděle 19. 3. • 16.00 
Kráska a zvíře 
Rodinný USA, 2017 

Úterý 21. 3. • 19.00
Masaryk  12

Životopisný ČR, 2016

Čtvrtek 23. 3. • 19.00 
Richard Müller. Nepoznaný 
Životopisný ČR, 2016  12

Pátek 24. 3. • 19.00
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Čtvrtek 30. 3. • 19.00
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Akce DDM

Úterý 7. 3. od 17.00 do 18.00 • 
tělocvična ZŠ
Badminton, ukázková hodina
6. – 9. třída, trenér Radek Jílek, možnost 
zapůjčení rakety, vstup v čisté obuvi se světlou 
podrážkou 

Sobota 11. 3. od 13.30 do 18.00   
SC Radostova
Florbalový turnaj
Žáci ročník 2003 a mladší, přihlášky týmů 
(5+1) do 3. 3., startovné 600 Kč/tým

Sobota 18. 3. od 15.00 • klubovny DDM
Koulelo se sluníčko
Pro rodiče s dětmi, poplatek 30 Kč/osoba

Sobota 18. 3. od 9.30 • trasa cca 5 km po 
cyklostezce do Biskupic
Nordic walking
Odborná instruktáž lektorky E. Vítkové, 
možnost zapůjčení holí, poplatek 30 Kč, 
přihlášky do 17. 3.

Sobota 25. 3. od 9.00 do 12.00 • zámek
Sobotní detektivka, zámecká 
záhada odhalena
1.–9. třída, předtáborové setkání, přihlášky do 
22. 3., poplatek 30 Kč/osoba

Pátek 24. 3. 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Odpočinkový hudební podvečer/Aleš Hanus, 
přihlášky do 22. 3., poplatek 100 Kč/osoba 

Pátek 31. 3. • knihovna
Noc s Andersenem
Přihlášky do 24. 3., poplatek 30 Kč/osoba 

KLUB
Program pro děti a mládež v klubovnách 
DDM Luhačovice
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 16.00, rezervace 
předem

KLUBÍK
Každé pondělí, úterý, středu 
členové zdarma, 20 Kč ostatní

Středa 8. 3. od 10.00 do 10.30
Pohybový program 

Středa 15. 3. od 9.30 
Jindřiška Mlčková, 
fyzioterapeutka, beseda

Úterý 28. 3. od 10.00 do 10.30
Výtvarné tvoření 

V měsíci březnu také proběhne: 
Zdravověda, výukové programy 
pro žáky ZŠ

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

SAS

Čtvrtek 2. 3. • 15.00 • klubovna 
PharmDr. Valentová, beseda

Pondělí 13. 3. • 8.00 • nádraží 
Slovácké divadlo/Měsíc nad 
řekou

Čtvrtek 16. 3. • 14.00 • radnice 
Zastupitelstvo

Úterý 21. 3. • 14.00 • nádraží 
Vycházka okolo přehrady

Čtvrtek 30. 3. • 14.00 • u domova 
důchodců 
Vycházka směr starý hřbitov

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

3. 3.  STRAHOV/Herečky první republiky   
 I. část, beseda 
6. 3.  Grace Kelly, beseda
8. 3.  STRAHOV/Jednoduché cviky 
 pro seniory
13. 3.  Od pólu k pólu/R. Floss, beseda
15. 3.  STRAHOV/Jarní lidové tradice
20. 3.  Sváteční slovo/ P. Stanislav Trčka 
22. 3.  KAPLE PANNY MARIE 
 U AUGUSTINIÁNSKÉHO DOMU/Mše   
 svatá s P. Stanislavem Trčkou  
 v 10.00 hod.  
27. 3.  Vaříme „zeleně“
29. 3.  STRAHOV/ Výchova dětí v budoucí   
 šlechtice/Milana Mikulcová, beseda

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

Akce v knihovně

Úterý 14. 3. • 16.30 
Uvolňování pohybového 
aparátu
Stanislav Zábojník, léčitel
Vstupné 40 Kč, možnost rezervace 
tel.: 577 132 235

úterý 21. 3. • 17.00 
Jak působí barvy na psychiku/
Alena Vojnovská, psychoterapeutka

E-mail info@knihovna-luhacovice.cz

Akce v muzeu

Čtvrtek 16. 3. • 17.00 • muzeum
Malé příběhy z domečků pro 
panenky
Komentovaná prohlídka výstavy U nás doma 
v domečku pro panenky a přednáška o historii 
dětských her a hraček 

Novinky z knihovny

Za účasti představitelů města Luha-
čovice byly slavnostně předány certi-
fikáty Virtuální univerzity třetího věku 
účastníkům semestrálního kurzu Pěs-
tování a  využití jedlých a  léčivých 
hub. Velmi nás těší, že se s velkým zá-
jmem setkal i druhý kurz, který probí-
há v současné době.
V březnu v rámci akce „Březen – měsíc 
čtenářů“ si můžete přijít ve dnech od 
6. 3. do 10. 3. vybrat knihu na náš ba-
zárek starých knih (vyřazené a daro-
vané knihy). Zájemce o deskové hry 
a drobné tvoření rádi přivítáme v týd-
nu od 13. 3. do 17. 3. Naší tradiční 
březnovou akcí se stala amnestie na 
upomínané knihy, během níž máte 
možnost vrátit upomínané knihy bez 
placení poplatků z prodlení.
Souběžně s amnestií, která bude pro-
bíhat v  týdnu od 20. 3. do  
24. 3., nabízíme pro děti do patnácti 
let bezplatnou roční registraci.
Veškeré informace o nových knihách 
a  dění v  knihovně získáte na našich 
webových stránkách www. knihov-
na-luhacovice.cz.

M. Mikulcová
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Kapacita sálu Rondo až cca 300 osob, dle uspořádání
Firemní večírky, svatby, kongresy, taneční kurzy
V 1. patře, možnost propojení s barem

Jurkovičův svět
Spolek již třetím rokem provozuje 
veřejně přístupnou Minigalerii roz-
hleden – originální a  neopakovatel-
nou stálou miniexpozici 3D modelů 
architektonicky a  geograficky zají-
mavých českých a  slovenských roz-
hleden s počtem 90 vystavovaných 
objektů.  Miniepozice 3D modelů je 
pravidelně rozšiřována v  závislosti 

na vzniku nových modelů rozhled-
nových staveb; v  roce 2016 jsme 
přidali více jak 15 nových modelů 
(nejzajímavější, např. Salaš za Vele-
hradem, Tokajský sud z  východní-
ho Slovenska či Jurkovičova rozhled-
na nad Rožnovem pod Radhoštěm). 
Na Minigalerii navazuje 109 m dlou-
há, veřejnosti volně přístupná, 

rozhlednová naučná ministezka Krá-
lovstvím rozhlednovým se 14 český-
mi krajskými a 4 slovenskými zasta-
veními; vše v ulici Pod Léštím.  V roce 
2016 proběhla významná prezen-
tace jak Minigalerie rozhleden, tak 
i  Luhačovic  prostřednictvím člán-
ku v  časopisu TURISTA č. 10/2016 – 
Luhačovické království  rozhleden; 

v listopadu 2016 byla na stanici Čes-
ký rozhlas 2 v  pořadu „Stopy, fakta, 
tajemství“ Stanislava Motla s podtex-
tem naší Minigalerie rozhleden od-
vysílaná půlhodinová reportáž „Být 
slunci blíž…“ 

Více info na www stránkách spolku: 
www.jurkovicuv-svet.cz.
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Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz
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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

MOBIL: +420 773 981 111 | LUHAČOVICE

CELOSEZONNÍ PŮJČOVÁNÍ 
LYŽAŘSKÝCH KOMPLETŮ

OD 1690 KČ ZA SEZÓNU. 
OD 1. 10. 2016 DO 30. 4. 2017

WWW.BIFU.CZ

www.avonet.cz

Radost se připojit, 
ať jste kdekoliv

NOVINKA   Internet4G LTE

Pořiďte si od Avonetu nově i v Luhačovicích rychlý mobilní 
internet 4G LTE a připojte se doma i na cestách.


