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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovice opět opanovalo Otevírání pramenů 
Skvělý program si užili návštěv-

níci tradičního zahájení lázeňské 
sezony v  Luhačovicích. Na tříden-
ní Otevírání pramenů od pátku 
12. do neděle 14. května zavítaly 
tisíce lidí. Letošní ročník odstar-
toval už v  pátek dopoledne v  uli-
ci Dr. Veselého jarmarkem, který 
byl letos nově dvoudenní a nabídl 
i  kulturní vystoupení. Kramářské 
písně předvedli po oba dny Z. Po-
lášek a P. Burdková, kteří také hrá-
li na flašinety ze své bohaté sbírky. 
Stejný žánr písní představila v pá-
tek i  rodina Nemravova z  Hradiš-
tě. Zaujal ale i kratší výstup Dáma 
s  psíkem, kdy hafák dělal různé 
„psí kusy“ dle pokynů paničky. Pá-
tek ale patřil i  vystoupení kapely 
Cimballica v MěDK Elektra. 

V  sobotu dopoledne Lázeňské 
náměstí rezonovalo rytmy skupi-
ny Afrikana, tvořené africkými hu-
debníky. Mnozí příchozí přes den vy-
užili možnost nechat si posadit na 
paži některého z dravých ptáků pre-
zentovaných hluckou Stanicí ochra-
ny fauny. Někteří si zas krásnou fot-
ku z  návštěvy akce pořídili s  živými 
sochami, které v  sobotu odpoledne 
předvádělo na Lázeňském náměstí 

studio Bodypainting Sinela. To vede 
Z. R. Dovályová, mistryně ČR v body-
paintingu. Příprava živé sochy není 
jednoduchá. „Samotné malování čás-
ti těla nezakrytých kostýmem zabere 
asi hodinu, příprava kostýmu i něko-
lik týdnů,“ poznamenala. Ani použi-
tí speciálních barev prý nezaručí po 
akci jejich snadné smytí. „Zbytky ně-
kterých ze sebe umýváme i  po týd-
nu,“ usmála se Dovályová. Složité je 
při tvorbě živých soch prý pevné usa-
zení třeba cylindrů či korun na hla-
vu. „Ale vůbec nejtěžší je vytvořit tzv. 
UV-styl, kdy ta socha večer ještě svítí,“ 
dodala Dovályová.

Atmosféru u  kolonády zpestřil 
v sobotu taky spolek Calma v historic-
kých kostýmech, ale i automobilové 
veterány, které zamířily po průjezdu 
města k vystavení u Domu B. Smeta-
ny. Pódium před Společenským do-
mem v sobotu pod širým nebem na-
bídlo divadelní hru Commedia del 
arte s P. Liškou a T. Vilhelmovou a je-
jich dalšími kolegy ze Spolku sešlých. 
Pořadatelé si po představení mohli 
oddechnout. Jediný déšť, který snad 
chtěl narušit program letošních „Pra-
menů“, totiž začal až těsně po závě-
rečném potlesku publika a byl krátký. 

Legendární zlínská folkrocková kapela 
AG Flek se tak mohla následně před-
stavit už za sucha publiku opět usaze-
nému v  hledišti před Společenským 
domem, i když muzikanti museli raději 
hrát ze zadní části podia kryté stříškou. 

Otevírání pramenů vyvrcholi-
lo jejich nedělním svěcením. Po mši 
v  kostele svaté Rodiny vyrazil prů-
vod po zřídlech a farář jim požehnal. 
U  pramenů vystoupila řada folklor-
ních souborů, kromě domácích 

i slovenský Kopaničiar Myjava. Všech-
ny byly odpoledne k vidění na pódiu 
před Společenským domem. Během 
Otevírání pramenů návštěvníky akce 
pozdravili místostarosta R. Kop, gene-
rální ředitel Lázní Luhačovice E. Bláha 
a  hejtman Zlínského kraje J. Čunek. 
Právě město a  Lázně spolu s  míst-
ní farností akci každoročně pořádají, 
a to také za významné finanční pod-
pory Zlínského kraje. 

Nikola Synek

První květnový týden byl ve znamení tance  

Na Prvního máje odstartoval v Lu-
hačovicích také letos týdenní pro-
gram věnovaný tanci. Celý program, 
který připomíná Mezinárodní den 
tance spadající na přelom dubna 
a května, začal akcí Kolonáda ve víru 
tance. Ta se konala na Lázeňském ná-
městí na Prvního máje a její pestrá ta-
neční vystoupení v  různých stylech 
přilákala stovky diváků.

„Ti mohli sledovat patnáct souborů 
a  celkově zhruba 120  účinkujících. Vi-
děli ukázky folkoru, latiny, standard-
ních tanců, orientálních tanců, zkrátka 
vystoupení napříč různými žánry a sty-
ly,“ poznamenala kulturní manažerka 
společnosti Lázně Luhačovice Hana 
Felcmanová. 

Z  folklorních souborů se před-
stavilo domácí Malé Zálesí, vystou-
pil ale i Světlovánek Bojkovice. Spo-
lečenské tance na zahajovací akci 
předvedl taneční klub Fortuna Zlín, 
nechyběla tam ani taneční škola 
Lenka s orientálními tanci, vystoupil 
mimo jiné také Dance institut ze Zlí-
na nebo děti z tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy Luhačovice. 

Lidé tak mohli nejen obdivovat ta-
neční páry úspěšné v  soutěžích 
klasických tanců, ale k  vidění bylo 
i  folklorní vystoupení v  pestrých 
krojích, ale také kankán nebo taneč-
ní vystoupení ve stylu třicátých let 
minulého století v  podání taneční 
sekce Luhačovického okrašlovacího 
spolku Calma neboli souboru Crazy 
flappers. Ta kromě svých dvou vý-
stupů potom celou prvomájovou 
Roztančenou kolonádu také zakon-
čila i s ostatními vystupujícími a ko-
lemjdoucími společným tancem ne 
na pódiu, ale na pískové ploše Lázeň-
ského náměstí. 

V celém týdnu čekala na návštěv-
níky řada různých programů. „Ještě 
jednou se koná Roztančená koloná-
da také s  tančením pod vedením lek-
torů, součástí jsou i  večerní tančírny 
v hotelu Alexandria nebo představení 
hry Smím prosit v Lázeňském divadle. 
Součástí je i program ve Společenském 
domě se známými tanečníky Janem 
Onderem a Veronikou Lálovou,“ dopl-
nila Felcmanová. 

Nikola Synek

Uctění památky válečných hrdinů 
Památku válečných hrdinů 

a  obětí 2. světové války uctili 
představitelé Luhačovic u  příleži-
tosti 72. výročí osvobození měs-
ta. V úterý 2. května byly zástupci 
města na několika místech, kte-
rá se v  Luhačovicích pojí s  obět-
mi války a s osvobozením, polože-
ny pamětní věnce. Starostka Marie 
Semelová a  místostarosta Rado-
mil Kop se tak poklonili například 
u  pamětní desky na budově so-
kolovny, kde vzdali hold obětem 
z  řad členů této tělocvičné orga-
nizace. Představitelé města zaví-
tali také k  pamětní desce na bu-
dově staré pošty, rodném domě 
kulturního buditele, vojáka a  lé-
kaře Františka Šťastného, který byl 
umučen fašisty roku 1944. U  pa-
mětní desky v  místní knihovně 
vzpomenuli hrdinských činů vá-
lečného letce Josefa Šnajdra. Ten 
po obsazení Československa bojo-
val za vlast jako člen britského le-
tectva a získal řadu vyznamenání. 
Pietní vzpomínka se rovněž kona-
la poblíž zámku u  pomníku rodi-
ny Kuželovy, vyvražděné za války 
nacisty, a  pamětní věnec byl po-
ložen samozřejmě i  u  památníku 
osvobození nedaleko městské-
ho úřadu a  také na hřbitově, kde 
je hrob rumunských vojáků, kteří 
zahynuli během osvobození měs-
ta v květnu 1945. 

„Naše generace měla to štěstí, že 
žádnou válku nezažila, s  o  to vět-
ší úctou musíme přistupovat k  při-
pomínání si obětí války. Náš ob-
div si jistě zaslouží všichni, kteří 

s fašizmem bojovali, naši lítost ne-
vinní lidé, kteří byli popraveni jen 
proto, že byli příbuzní bojovníků,“ 
poznamenal místostarosta Kop. 
Jak dodal, je nutné stále si připo-
mínat smutné osudy padlých ru-
munských vojáků, kteří položili 
své životy daleko od svých do-
movů, v  cizí zemi, aby zde, v  Lu-
hačovicích, mohli lidé svobodně 
žít. „Vděční musíme být všem osvo-
boditelům a  uvědomit si také, co 
jejich oběť znamenala pro blízké 
těchto padlých. Jistě nikdy neode-
zněla bolest rodičů, kteří se návra-
tu svých synů z  války nedočkali,“ 
dodal místostarosta. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 8. schůze rady města Luhačovice, která se konala 12. 4. 2017

RML schválila:
•	 finanční dary vyhodnoce-

ným nejlepším sportovcům za 
rok 2016 z jednotlivých spor-
tovních spolků v Luhačovi-
cích v celkové výši 6 000 Kč; 

•	 vypsání výběrového říze-
ní na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Návrh změny 
č. 2 Územního plánu Luhačo-
vice“ a zaslání výzvy na po-
dání nabídky firmám;

•	 vypsání nadlimitní veřejné 

zakázky na dodávky „eGovern-
ment Luhačovice“. 

RML rozhodla:
•	 o výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „ZŠ Luhačovice, Školní 666 – 
úspory energie“ takto: 1. 3V & H, 
s. r. o., Uherský Brod, nabídková 
cena bez DPH 5 249 999,00 Kč,  
2. Správa domů SVJ, s. r. o., a po-
věřila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem smlouvy 

o dílo s vybraným uchazečem  
3V & H, s. r. o., Uherský Brod, v sou-
ladu s nabídkou uchazeče;

•	 na základě doporučení hodnoticí 
komise o výběru nejvhodnější na-
bídky hodnocené dle základního 
hodnoticího kritéria – ekonomic-
ké výhodnosti nabídky zadané ve 
zjednodušeném podlimitním ří-
zení na veřejnou zakázku na do-
dávky „Instalace kogeneračních 
jednotek v městské plovárně Lu-
hačovice“ takto: 1. CERGOMONT,  

s. r. o., Blansko, nabídková cena bez 
DPH 2 889 309 Kč, a pověřila sta-
rostku města paní Ing. Bc. Marií Se-
melovou podpisem smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem CERGO-
MONT, s. r. o., v souladu s nabídkou 
vybraného dodavatele. 

RML vzala na vědomí:
•	 informaci o návrhu vybu-

dování odpadového cent-
ra Luhačovice v místě bý-
valých hmotných rezerv.

zprávy z 9. schůze rady města Luhačovice konané 26. 4. 2017

RML schválila:
•	 finanční dar ve výši 5 000 Kč Uni-

verzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. 
T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01, 
na realizaci studentského projektu 
„Cena Salvator 2016“ v roce 2017;

•	 uzavření podnájemní smlou-
vy na užívání bytu 3+1 o velikos-
ti 68,5 m2 v přízemí objektu č. p. 
950, ul. Masarykova v Luhačovi-
cích, s panem J. Č. na dobu urči-
tou od 1. 5. 2017 po dobu výkonu 
jeho pracovní činnosti pro Měst-
ský dům kultury Elektra Luhačo-
vice, příspěvkovou organizaci;

•	 uzavření Mateřské školy Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, po 
dobu rekonstrukce rozvodů teplé 
a studené vody v suterénu v ter-
mínu 3. 7.–8. 7. 2017. 

RML rozhodla:
•	 o výběru nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Luhačovice – re-
konstrukce místní komunikace 

Lužné“ takto: 1. EUROVIA CS, 
a. s., Zlín, nabídková cena bez 
DPH 2 835 385,00 Kč, 2. ALPI-
NE Bau CZ, a. s., Valašské Mezi-
říčí, nabídková cena bez DPH 
2 853 024,13 Kč, 3. SWIETELSKY 
stavební, s. r. o., Valašské Mezi-
říčí, nabídková cena bez DPH 
2 898 754,00 Kč, 4. Vodohospo-
dářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., 
Veselí nad Moravou, nabídková 
cena bez DPH 2 993 918,00 Kč,  
5. KKS, spol. s r. o., Zlín, nabídková 
cena bez DPH 3 031 460,00 Kč., 
a pověřila starostku města Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným doda-
vatelem EUROVIA CS, a. s., Zlín, 
v souladu s nabídkou dodavatele;

•	 o výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Luhačovice – ná-
kup dopravních automobilů 
pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů – část I. – Luhačo-
vice – dopravní automobil“ tak-
to: 1. THT Polička, s. r. o., Polička, 

nabídková cena včetně DPH 
938 597,00 Kč, 2. AUTO IN, s. r. o., 
Pardubice, nabídková cena včet-
ně DPH 954 327,00 Kč, a pově-
řila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem kupní 
smlouvy s vybraným dodavate-
lem THT Polička, s. r. o., Polička, 
v souladu s nabídkou dodavatele;

•	 o výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Luhačovice – nákup do-
pravních automobilů pro jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů – 
část II. – Luhačovice (Řetechov) 
– dopravní automobil s přívě-
sem nákladním“ takto: 1. THT Po-
lička, s. r. o., Polička, nabídková 
cena včetně DPH 1 052 337,00 Kč, 
2. AUTO IN, s. r. o., Pardubi-
ce, nabídková cena včetně DPH 
1 070 245,00 Kč, a pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Seme-
lovou podpisem kupní smlou-
vy s vybraným dodavatelem THT 
Polička, s. r. o., Polička, v souladu 
s nabídkou dodavatele. 

RML neschválila:

•	 zveřejnění záměru města 
prodat část pozemku parc. 
č. 2486/13 o výměře cca 
40 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města 
prodat část pozemku parc. 
č. 2486/13 o výměře cca 
30 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města 
směnit část pozemku parc. č. 
731/1 k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 660 m2 v majet-
ku města za část pozemku 
st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře cca 420 m2 v ma-
jetku Q-trend CZ s. r. o.;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 
1945/4 a část pozemku parc. č. 
441/1 k. ú. Kladná Žilín o cel-
kové výměře cca 120 m2;

•	 zveřejnění záměru měs-
ta prodat pozemek parc. 
č. 536/33 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 104 m2.

zprávy z 10. schůze rady města Luhačovice konané 10. 5. 2017

RML schválila:
•	 finanční dar ve výši 3 000 Kč spol-

ku Literární Luhačovice, Masary-
kova 101, 763 26 Luhačovice, na 
podporu vzdělávání a volnočaso-
vé aktivity Klubu aktivních seni-
orů i dalších občanů Luhačovic;

•	 finanční dar ve výši 5 000 Kč 
Potravinové bance ve Zlín-
ském kraji, z. s., Horní Jasen-
ka 119, 755 01 Vsetín, na pod-
poru provozu v roce 2017;

•	 finanční dar ve výši 3 000 Kč 
Základní škole Čtverka, Uher-
ský Brod, Na Výsluní 2047, 

688 01 Uherský Brod, na vy-
budování relaxační a zklid-
ňující místnosti „snoeze-
len “ pro děti s mentálním 
postižením, kombinovaným 
postižením a autismem;

•	 přijetí finančního neúčelového 
daru od MORAPRIM, s. r. o., Luha-
čovice, ve výši 1 500 Kč, finanční-
ho účelového daru od ZÁLESÍ,  
a. s., Luhačovice, ve výši 
3 000 Kč na oficiální závod agi-
lity dne 13. 5., věcného daru 
od Veroniky Ševčíkové ve výši 
12 135 Kč na oficiální závod 

agility dne 13. 5. pořádaný Do-
mem dětí a mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací;

•	 zveřejnění záměru měs-
ta prodat část pozemku 
parc. č. 2606/1 o výměře cca 
180 m2 k. ú. Luhačovice;

•	 přechod nájemní smlouvy  
z 31. 3. 2006 na užívání gará-
že o výměře 18 m2 u objek-
tu č. p. 811, ul. Školní v Luha-
čovicích, na pozemku st. pl. 
970 uzavřené s B. M. na Z. M;

•	 zveřejnění záměru města propach-
tovat si část pozemku parc.  

č. 1175/1 – lesní pozemek v k. ú. Lu-
hačovice o výměře cca 12 000 m2, 
na kterém je umístěna stavba „Je-
zírko lásky“ na dobu určitou do 
31. 12. 2022 a s následným pře-
chodem na dobu neurčitou;

•	 rozšíření městského mobiliáře 
o venkovní lavičky do maximální 
hodnoty 100 000 Kč. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města pro-

dat části pozemku parc. č. 
2650/1 a 2650/3 o celkové výmě-
ře cca 280 m2 k. ú. Luhačovice.

zprávy z 19. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 26. 4. 2017

ZML rozhodlo:
•	 o realizaci zakázky „ZŠ Lu-

hačovice, Školní 666 – úspo-
ry energie“ v roce 2017;

•	o financování opravy sed-
mi světelných bodů, včet-
ně kabeláže v areálu Láz-
ní Luhačovice, a. s.,  formou 

navýšení neinvestičního pří-
spěvku Technickým službám 
Luhačovice, příspěvkové or-
ganizaci. 

ZML schválilo:
•	 uzavření smlouvy o poskytová-

ní právní služby s JUDr. Luká-
šem Klicperou, advokátem.
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rOzHOVOr

„Kostel svaté Rodiny si za 20 let fungování v Luhačovicích našel své pevné 
místo,“ říká farář Wojcik 

Luhačovický kostel svaté Ro-
diny letos čeká oslava 20. výročí 
jeho vysvěcení. Významné výročí 
pro místní farnost i  pro celé měs-
to si lidé připomenou 9. červen-
ce při tradiční Luhačovické pouti, 
která bude tedy letos po dvacá-
té. Bezmála 20  let v  Luhačovicích 
působí také farář Hubert Wojcik. 
O kostele i životě místních farníků 
i o jeho působení zde jsme si poví-
dali zhruba dva měsíce před výro-
čím zdejšího svatostánku. Jaký je 
význam letos dvacetiletého kos-
tela svaté Rodiny a výročí jeho vy-
svěcení roku 1997? 

Při této příležitosti už si uvědo-
mujeme, že kostel už tu má své mís-
to. Chodí sem lidé místní i  z  okolí, 
také hosté z  lázní. Při letošní osla-
vě, kterou si připomeneme počát-
kem července už 20. výročí koste-
la, máme v úmyslu zvláště poctít ty, 
kdo se zasloužili o  stavbu kostela. 
Což jsou dnes většinou už starší far-
níci, kteří se na tom podíleli. Chtě-
li bychom jim zvláště poděkovat za 
toto zdařilé dílo, které dobře slou-
ží všem, kdo tu mají zájem vstou-
pit, modlit se, ale třeba i  navštívit 
zde některé kulturní akce. Cíl a smy-
sl pouti bude samozřejmě také po-
děkovat Pánu Bohu, že zde kostel 
vznikl, protože předchozím genera-
cím to nebylo dopřáno, i když usilo-
valy o stavbu kostela.

Ale povedlo se to před těmi 
20 lety.

A právě uplynulých dvacet let jas-
ně ukazuje, že kostel je na správném 
místě a  také že farnost a  město ten 
kostel potřebovaly. 

Koho jste pozvali k oslavám vý-
ročí kostela?

Pozvání dostal také otec arcibis-
kup Graubner, který jednak na prů-
běh příprav i výstavby dohlížel a také 
kostel světil a při mnohých příležitos-
tech tu byl. Naposled, když tu od něj 
přijímalo velké množství farníků svá-
tost biřmování. 

Kromě pouti za přítomnosti 

arcibiskupa se plánuje k výročí ješ-
tě něco?

Při příležitosti 20. výročí vybu-
dování kostela také chceme poří-
dit sousoší Svaté Rodiny, která bude 
umístěna venku u kostela. Je to totiž 
jeden z mála kostelů zasvěcený Sva-
té Rodině.  Chceme v jeho okolí také 
trochu dotvořit tu zelenou výsad-
bu. Sousoší bude k vidění u kostela 
v místě, když se na kostel díváme od 
pramene sv. Josefa.

Kdy se tam sousoší objeví?
Letos budeme realizovat pod-

stavec, během příštího roku by tu 
mělo být umístěno sousoší. Teď se 
vybírá z  návrhů, jak přesně bude 
vypadat. Na sousoší se dělá sbírka 
na bohoslužbách. 

Když se kostel otevíral, ještě jste 
tu nepůsobil, ale při jeho svěcení 
jste byl jako host, že?

Ano. Já přišel do Luhačovic jako 
farář rok po vysvěcení kostela, tedy 
v devadesátém osmém, kdy byl kos-
tel dokončený, ale ještě se během 
toho roku některé drobné úpravy 
dělaly. Ale od podzimu 1998 jsme se 
s  tehdejším kaplanem stěhovali na 
novou faru tady u kostela.

Pro Vás je kostel, tím, že je pří-
mo jeho součástí i  fara, těch bez-
mála 20 let i domovem. Jak jste se 
s tímto domovem sžil? A měnily se 
tu po dostavbě ještě nějaké věci?

Kostel byl dokončen a  upraveno 
prostranství u  kostela. Od 98. roku 
jsme postupně vybavovali faru, tedy 
zázemí pro faráře a také pro kaplany. 
Těch se tu za ta léta již vystřídalo ko-
lem patnácti. Byla vybavena kuchyň, 
něco v jídelně a kanceláři. 

A co v samotném kostele?
Bylo nutné postupně jej dovybavit 

i  takovými věcmi, které si žádá litur-
gický rok. Ten začíná dobou adventní, 
vánoční, pak půst, Velikonoce. Ke vše-
mu je potřeba určité vybavení, třeba 
adventní věnce, vybavení betléma, 
který se přesunul ze zámecké kaple, 
pak se dělal větší betlém pro živé bet-
lémy, které se teď pořádají. 

A třeba něco stavebně se nemě-
nilo – například posunout jinam 
dveře?

To ani ne, leda něco drobnějšího 
– dodat těsnění do oken a tak. Je ale 
pravda, že stavba kostela byla velmi 
rychlá, vznikl i s farou za rok a něco. 
Trochu se pak muselo upravovat to-
pení, ale nešlo o nic zásadního. Určité 
významnější změny pro kostel a jeho 
okolí přišly až později.

Jaké? 
Roku 2000 se postavily nové varha-

ny, 2002 v kostele vznikla křížová ces-
ta. Také vznikl u kostela nový pramen 
sv. Josefa.   

Jak se rozvíjí farní život kostela? 
Kolik ho navštěvuje lidí?

Ročně to nedokážeme říci, ale ob-
čas se dělá sčítání návštěvníků, které 
bývá v jednu běžnou neděli. To za ten 
den, kdy jsou tři bohoslužby, přichází 
zhruba 800 lidí. 

Kolik je tak místních?
Z Luhačovic a okolí je tak 600 lidí 

a zbývající jsou turisté nebo lidé na 
pobytu.

Ten poměr se ale přes sezonu asi 
mění, ne? 

V  hlavní lázeňskou sezonu a  přes 
léto bývá samozřejmě více těch lidí 
odjinud. Ať těch na delším pobytu, 
nebo i těch, kteří třeba jsou v Luhačo-
vicích jen na jeden víkend a v neděli 
si do kostela zajdou, což je pěkné. Ten 
kostel tu opravdu dobře funguje a je 
navštěvován. Mnohde se vybudova-
ly také nové pěkné kostely, s velkým 
nadšením se otevřely, ale potom tam 
třeba tolik lidí nechodilo. 

Jak se za ta léta fungování kos-
tela vyvinul život zdejší farnosti?

Nový kostel mu hodně napomohl, 
protože je tu i společenská místnost, 
kde se lze setkávat a vést různé akti-
vity. Hlavně je ale kostel dostačující 
kapacitou pro návštěvníky. V zámec-
ké kapli byly dost stísněné podmín-
ky. Bývaly i čtyři bohoslužby, aby se 
na nich mohli všichni vystřídat – byly 
to podmínky, jaké byly. Nový kos-
tel je velmi účelný svou kapacitou 
i umístěním.

Proč tolik vyhovuje?
Je snadno dostupný jak pro místní, 

tak pro lidi z okolí a je blízko i pro růz-
né lázeňské návštěvníky. 

Je to ale moderní kostel. Když 
jste svou dráhu kněze začínal, pro-
šel jste více svatostánky i těmi star-
šími, ne?

Když jsem byl jako jáhen v Otroko-
vicích, zažil jsem starý kostelíček, kte-
rý je tam u  cesty na náměstí. A  pak 
také tam byl začátek stavby nového 
kostela. Když jsem odcházel, slou-
žil jsem tam takzvanou primiční mši, 
tedy první, kterou jsem sloužil. A  tu 
jsem vedl v  tom budovaném koste-
le, kde ještě bylo lešení a stavbě za-
tím chyběla střecha.

Můžete srovnat kostely moder-
ní a ty historické?

Tady máme krásné srovná-
ní: v  luhačovické farnosti je nový 

kostel, Pozlovice zase mají starý kos-
tel s  opravdu dlouhou historií. Je to 
místo obklopené hřbitovem, kde i to 
má význam. Lidé, kteří přicházejí do 
kostela, tam kolem něj mají pohřbeny 
své předky. Při opravách kostela v Po-
zlovicích se musel vyměnit ve vstupu 
kámen, který byl sešlapaný těmi ge-
neracemi příchozích. To si uvědomí-
te, kolik generací a  lidí tudy do kos-
tela přicházelo, když kámen sešlapali. 
Jiné je, když je člověk v tomto novém 
kostele svaté Rodiny. 

V čem?
V Pozlovicích je to, jako když přijde-

te do staré chaloupky, kde už žily celé 
generace. Tady v  Luhačovicích jako 
když přijdete do nového moderního 
bytu. V tom starém kostele je více ta 
duše předků. Zdejší stavba má zase 
své. Je nová, účelná, prosvětlená, na 
všechny je skvěle vidět, ve staré zá-
mecké kapli to tak nebylo. Lidé byli 
i někde v chodbičce, za něčím ukrytí. 
Tady to je jako na dlani, vidíte všech-
ny, kdo přicházejí, odchází.

To je pro Vás asi výhoda?
Kontakt mezi věřícími a knězem je 

daleko větší. Není tu ani tolik prvků 
zdobných jako ve starých kostelech, 
které by upoutaly pozornost poslu-
chačů, takže se oni mohou více věno-
vat obsahu bohoslužby. Samozřejmě 
u  širokého spektra různých lidí, kte-
ří přicházejí, není úplně jednoduché 
udržet stále pozornost všech. 

To je ale přitom dost různorodé 
publikum?

Spektrum návštěvníků je takové, 
že přímo rodáků z  Luhačovic samo-
zřejmě zase tolik není, mnozí se sem 
třeba přistěhovali. I to je značná část 
farníků, kteří zde dnes mají domov 
a často už sami vychovávají děti. Zau-
jmout děti a mládež pro víru je samo-
zřejmě ne jen na tom knězi. To záze-
mí a předávání hodnot je jistě hodně 
v rodině. To ale nic nemění na tom, že 
náš velký úkol, který nikdy nemůže 
být splněn na sto procent, ale vždy se 
o to musíme snažit je, předávat všem 
myšlenky křesťanství, a  to dnešním 
srozumitelným jazykem. 

Jak se snažíte zaujmout třeba 
mladé? 

Mladí jsou hodně zaměření vizuál-
ně, na obraz, ne jen na slovo, které se 
poslouchá. Dívají se stále do mobilu, 
na tablet, na televizi. Proto máme tře-
ba v kostele i promítání textů na stě-
nu, což vede člověka k tomu, že si to 
i čte. Samozřejmě bohoslužba v rám-
ci toho, jak může být uspořádaná, 
musí být i  pro mladé zajímavá. Má 
sice svůj jasný řád, ale mohou tam být 
prvky, které jsou pro ně přizpůsobe-
né a zaujmou je, hlavně děti. 

Ty se snažíte zaujmout jak?
Třeba i  maminky přišly s  takovou 

iniciativou. Tak máme nejen ve čtvr-
tek dětské mše, ale v neděli po pře-
čtení evangelia, jak nastává kázá-
ní, tak děti mohou odejít na takovou 
dětskou katechezi, kde maminky pro 
ně mají připraveno to, že si o tom, co 
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bylo čteno z evangelia, s nimi popo-
vídají, mohou kreslit nebo si zazpívají. 
A my se tak můžeme více v kázání vě-
novat dospělým. Ta dětská povídání 
se odehrávají právě v klubovně koste-
la. A dostanou tam děti třeba i nějaký 
obrázek nebo tak, takže si odtamtud 
i něco hmotného odnášejí. 

Když se bavíme, je těsně před 
Otevíráním pramenů. Jak člověk 
bere, když jako kněz tu má tak vý-
znamnou funkci, žehnat léčivým 
pramenům, zásadním pro zdejší 
lázeňství? 

Tato farnost je charakteristická tím, 
že je „lázeňská“. S tím je spojeno sa-
mozřejmě i Otevírání pramenů druhý 
víkend v květnu. Program je od pátku 
až do neděle a součástí je samozřej-
mě i ten duchovní aspekt, při kterém 
si uvědomujeme, že prameny jsou 
přírodním bohatstvím tohoto místa. 

Tím ceremoniálem svěcení zří-
del tedy jde podle Vás hlavně o to 
poukázat na tohle?

Ano, a  také že jsme jen uživate-
li pramenů na určitou dobu. Tak jako 
já jsem tu už 20 let, ale nebude to na 
vždy. Jen na nějakou dobu. Prameny 
jsou bohatství kraje, my si to uvědo-
mujeme a ctíme je. Děkujeme za to. 
Také si uvědomujeme, že všichni, kdo 
lázeňství provozují a  dokáží nabízet 
jeho služby, činí tím určitou službu 
pro zdraví člověka.

Teď se zeptám trošku s nadsáz-
kou na loňské svěcení pramenů. 
Ottovka byla posvěcena, ale pak ji 
během roku museli kvůli špatným 
rozborům odstavit. Půl roku neje-
la, byla špatná a i teď je nejisté, jak 
to s ní bude. Jak berete, když se to 
žehnání událo, ale pak je tohle?

To si právě musíme uvědomit, že 
je to žehnání a díky za prameny Pánu 
Bohu. Pramenů je tu mnoho. Jen je-
den přestal fungovat a jaké je kolem 
toho pozdvižení. A teď si představte, 
že by se stalo něco s těmi dalšími. To 
je právě pro nás výzva si uvědomit, že 
nejsme pánem toho všeho. Je to vý-
zva uvědomit si, že ten dar je daný, ale 
není to naše vlastnictví a není to něja-
ké natrvalo dané privilegium. 

Vidíte v  tom i  jistou paralelu 
s dalším děním ve světě?

Třeba vidíme po světě, že je spous-
ta různých konfliktů, problémy sou-
žití různých kultur, kde předtím tře-
ba byl klid. My tu máme takový dar, 
kterého si musíme vážit, ctít a ne říkat 
si, že jen na nás to tu záleží. Musíme 
proto být za to vděční a každý rok tím 
obřadem svěcení pramenů také pro-
sit, aby ten rok byl i díky fungujícím 
pramenům požehnaný. Na příkladu 
jednoho pramene vidíme, že si nelze 
říct: „Nic se nemůže stát.“ Něco se sta-
lo, něco se pohnulo. Máme ale další 
prameny, které léčbu zabezpečí. 

U pramenů zůstaňme. Návštěv-
nost kostela asi vzrostla, když se 
u něj otevřel pramen?

Samozřejmě to velice obohati-
lo prostranství u  kostela. Je to pra-
men, kde se dá i  snadno zastavit. 
Lidé si naberou vodu, když jedou ně-
kam na cestu nebo jedou domů. Je 
to pěkné, že u kostela je pramen jaksi 

„materiální“, když kostel je oním pra-
menem duchovním. Je to obohacení. 
Nikdo nemusí běžet daleko a  nabe-
re si tu. Podmínkou provozu léčivých 
pramenů je to, že jsou přístupné ve-
řejnosti, což je správně. Místu to pro-
spělo. I lidé, kteří vyjdou z kostela, se 
rádi minerálním pramenem občer-
ství, když je teplo.

Vy máte nějaký oblíbený pra-
men k pití?

Rád se napiji i tu u kostela, ale jak 
tady je člověk delší dobu, tak je mu 
samozřejmě méně vzácné to, co má 
nejvíce na dosah. Rád se napiji i dal-
ších pramenů. Ale je to jako s dovo-
lenou. Lidé jedou raději někam dále, 
než aby zůstali, doma, kde je to pro 
ně všední. 

Vidíte a jak vůbec trávíte jako fa-
rář dovolenou? Máte plán na letošek?

Jako všichni zaměstnanci i my, kte-
ří jsme zaměstnanci arcibiskupství, mí-
váme dovolenou. V době letních do-
volených je ale v Luhačovicích nejvíce 
hostů a turistů, takže si těžko můžeme 
brát nějaké delší volno v tomto obdo-
bí, to by bylo neúnosné, nelze napsat, 
že teď dva týdny bohoslužby nebu-
dou. Musí se to vybírat po částech, spí-
še v mezidobí, kdy je to únosné.

A jak volno trávíte? Kam rád vy-
rážíte?

Často jezdím do Polska k mamince 
a k rodině a občas také na nějakou za-
jímavou pouť. Třeba bych se rád po-
díval někdy i na takovou pouť, která 
je teď zrovna ve Fatimě v  Portugal-
sku, kde se 13. května slaví sté výročí 
zjevení Panny Marie, kde bude i Svatý 
otec František.

Máte nějaký oblíbený kostel 
kromě toho místního?

Nejvíce přirostlý k srdci je kostelík 
v Polsku ve farnosti, ze které pochá-
zím. Tam jsem vyrůstal a v  tom kos-
tele od mala také ministroval. Pak je 
pro můj duchovní život významné 
poutní místo Hora svaté Anny v Pol-
sku, kam jsme jezdili. To pro mne vždy 
bylo takové místo ztišení, při různých 
pobožnostech, které se tam konaly 
svého času i za účasti pozdějšího pa-
peže Jana Pavla II. Z Polska je to pro 
mě i Čenstochová nebo Krakov, kde 
se i konaly Světové dny mládeže. 

Co v Česku?
Každá krajina má své bohatství 

a kostel je vždy v nějakém centrálním 
místě. Já jen když jedu autem do své 
polské domoviny, dívám se cestou 
hned na několik významných pout-
ních míst: Hostýn, Dub nad Moravou, 
Svatý kopeček. Všechna ta místa jsem 
samozřejmě navštívil, stejně jako tře-
ba Velehrad. Já zatím působím tady, 
ale kdoví, kam má cesta ještě povede. 

Nejen kostel má teď výročí, ale 
i Vy jste měl významné životní ju-
bileum, vloni jste oslavil padesát-
ku. Byl to ten okamžik hodnocení 
dosavadního života?

Samozřejmě je to předěl. Jsem 
vděčný, že jsem to mohl oslavit jed-
nak s rodinou v Polsku, ale také tady 
s farníky z Luhačovic a Pozlovic. A na 
posezení sem dorazila i většina kap-
lanů, kteří se tu za to mé dosavad-
ní působení v  luhačovické farnosti 

vystřídali. Člověk se při takovém jubi-
leu samozřejmě dívá za sebe a hod-
notí tu cestu, kterou už životem a také 
v kněžství prošel. Ptá ale také se sám 
sebe, jak dál?

Kněží se různě stěhují po far-
nostech. Máte nějaké signály nebo 
uvažujete, že byste snad měl Luha-
čovice opouštět?

Farnosti jsou přidělovány. Důleži-
tá otázka je pro mě, kde budu nadále 
působit, určují to představení, ale sa-
mozřejmě po domluvě. Nejsme auto-
maty, které se převezou na jiné mís-
to a tam budou fungovat stejně. Jsme 
lidé, kteří si budují k místům a dalším 
lidem vztahy. Rozhoduje to ale arci-
biskupství. 

Změnit farnost asi není jednodu-
ché. Třeba pokud byste měl teď mě-
nit, není to určitě jen změna místa 
zaměstnání, ale přeci i to, že v budo-
vě kostela tu máte už 20 let domov.

Je to i o těch lidech, se kterými se 
setkáváme. Nemáme u sebe ale nej-
bližší rodinu a  přitom tu nefungu-
je nějaký kněžský domov pro faráře 
v penzi. Takže úvahy, co bude ve stá-
ří, tu jsou, ale snad je na ně ještě čas.

Od úvah o budoucnu do součas-
nosti. Teď probíhá mistrovství svě-
ta v hokeji. Díváte se taky?

Ani moc ne, spíš občas. Ale určitě 
to není priorita, že bych bez podívá-
ní se na zápas nemohl večer usnout. 

A třeba nějaká modlitbička za 
dobrý výsledek sportovců někdy 
byla?

Pro každého má sport nějaké místo 
v životě. Já se třeba rád podívám, ale 
není to pro mě tolik, ale jsou i kněží, 
kteří jsou nadšení fandové a k Pánu se 
asi občas i při sledování hokeje u tele-
vize obracejí. 

Když jste procházel různé far-
nosti – Otrokovice, Velký Ořechov, 
Holešov – měly ty farnosti nějaká 
specifika?

Samozřejmě z  každé farnosti člo-
věk získává různé zkušenosti. První 
je kolečko, které duchovní prochá-
zí jako jáhen před vysvěcením, já byl 
v Otrokovicích. Pak jako kaplan jsem 
byl rok v  Holešově. Tam je farnost 
spojená s postavou a odkazem svaté-
ho Jana Sarkandera. Ve Velkém Oře-
chově, kde jsem pak byl čtyři roky 
farářem, byla zase taková rozlehlá far-
nost s hodně okolními obcemi, které 
jsem objížděl. Každá farnost je jiná, 
nejde si říci, že v jedné jsem něco řešil 
takto a v jiné to půjde stejně. Je nut-
né to místo a farníky blíže poznat. Jen 
pak člověk s nimi může dobře spolu-
pracovat. Jiné to určitě je třeba na Slo-
vácku, jiné na Valašsku.

Když jste přišel sem do Luhačo-
vic, překvapilo Vás tu něco?

Byl jsem mladý a měl jsem velkou 
zásobu elánu. To místo tu je krásné 
a Pozlovice i Luhačovice mají své. Za-
čínal jsem v novém kostele, kde bylo 
ještě nutné některé věci uvést do pro-
vozu. To byla celkem výzva, která ale 
stále neskončila. To místo tu dává 
hodně příležitostí a  možností a  stá-
le je na čem pracovat. Třeba jeden 
z projektů, který se podařil v nedávné 
době a skvěle funguje, jsou Otevřené 

brány, kdy je kostel otevřený kdyko-
liv všem. I nejkrásnější bazilika, když 
je zavřená, tak se končí u dveří. Tu se 
každý může pomodlit, ztišit, navští-
vit kostel. 

Na samotné faře bydlíte Vy 
a  kaplan. Je ale asi i  nějaký krou-
žek farníků, kteří pomáhají s pro-
vozem kostela, ne?

Je to spousta lidí. Pomáhají nám 
s  chodem fary, ale také s  tím, co je 
spojené s kostelem. Kostelníci, varha-
níci, paní, která dělá květinovou vý-
zdobu, všichni, kdo dělají různé pří-
pravy k  bohoslužbě. Někdo přijde 
dvakrát za rok pomoci s úklidem kos-
tela, někdo dělá nějakou pravidelnou 
službu. Leckdo, teprve až se zapo-
jí, pozná kolik je to práce, aby tu vše 
bylo, jak má. Kolikrát to lidé považu-
jí za samozřejmost. Ale je za tím často 
nezištná práce lidí, kteří to dělají jako 
dobrovolníci a patří jim za to náš dík. 

Je něco, s čím jste opravdu spo-
kojený, že se Vám to tu za léta tady 
extra podařilo?

Jsou věci, ze kterých člověk má ra-
dost. Že správně rozeznal, co bylo prá-
vě zapotřebí udělat a lidé se k tomu 
pak přidali. Někdy máte dobrý úmysl, 
ale není to přijato. Příklad toho dob-
rého počínání, které se podařilo, ale 
určitě to není zdaleka jen moje záslu-
ha, je, že vznikla v budově bývalé fary 
Charita a slouží lidem, kteří ji potřebu-
jí. Je skvělé, že jsem se na tom mohl 
podílet. Stará budova se adaptova-
la a slouží lidem v tom, co tu chybě-
lo. A to zdaleka ne jen těm, kteří chodí 
do kostela. Na nás všech je podporo-
vat činnost Charity, aby mohla dobře 
působit i nadále. Velmi si vážím práce 
ředitelky Charity Svaté rodiny i všech, 
kteří se na činnosti Charity podílejí. 

Zatímco kostel má výročí 20 let 
a  říká se mu nový, teprve nedáv-
no se obnovila kaplička u koloná-
dy, která je sice stará, ale funguje 
až v posledních letech. 

Tam se také obnovil zvon, kte-
rý pravidelně zvoní a je tam spousta 
návštěvníků, kteří zde hledají místo 
k  přemýšlení, spousta z  nich se tam 
zastaví, zapálí svíčku. 

Mluvili jsme už o staré zámecké 
kapli. Zámek se zřejmě bude vra-
cet potomkům Serenyiů. Změní re-
stituce nějak provoz kaple?

Věřím, že užívání kaple by mělo 
fungovat dále ve stejném režimu jako 
dosud a  bude dál sloužit veřejnosti, 
pro kterou byla léta farním kostelem. 
Žádná jednání ale ještě neproběh-
la. Když jste ale zmínil restituce, ješ-
tě bych rád upřesnil situaci týkající se 
takzvaných církevních restitucí tady.

Jak se věci mají?
Farnosti Luhačovice se v  církev-

ních restitucích nic nevrací, nic ne-
získáme. Pozemky jsou zastavěny. 
Jsme odkázáni na financování jako 
dosud, například ze sbírek. Upřímně 
bych chtěl také všem poděkovat za 
přispění a farníkům za pomoc a služ-
bu pro naši farnost. A popřát jim do 
dalších let boží požehnání a dobrou 
spolupráci a všechny bych rád pozval 
k oslavě 20. výročí kostela.

Nikola Synek
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Dne 18. 6. 2017 uplynuly čtyři roky, co nás 
navždy opustila 
paní ROSWITHA ŠIŠKOVÁ, rozená Juříková.
S láskou vzpomínají manžel, syn Petr s rodi-
nou, syn Martin, maminka, sestra a ostatní 
příbuzní a známí.

Dne 20. 6. 2017 by oslavila své 85. narozeniny 
naše maminka a babička 
paní BLANKA GERGELOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají synové Jaroslav 
a Antonín s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Dne 7. června 2017 uplynou čtyři roky od úmrtí 
pana JAROSLAVA BRADÁČE. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkuje-
me všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 4. 6. 2017 uplyne 13 let, co nás navždy 
opustil můj manžel, tatínek a dědeček 
pan MUDr. MIROSLAV HORSKý. 
S láskou vzpomínají manželka Květa a dcery Eva 
a Mirka s rodinami. Děkujeme za vzpomínku 
všem, kteří jste ho znali a měli rádi.

Dne 17. 5. uplynul rok, co nás opustil náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček 
Mgr. MILOŠ VALA.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 15. 6. 2017 uplyne 1 rok od úmrtí 
pana JINDŘICHA KLAUDYSE. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Blažena, 
dcera Hana a ostatní příbuzní.

Čas všechno mění, pláč vstane, ale milá vzpomín-
ka v srdci navždy zůstane.
Dne 24. června uplyne 8 let, co nás navždy 
opustil pan JIŘÍ SEMELA.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Byl dobrým starostou

Není to dávno, co nás zastihla 
smutná zpráva. Svět opustil náš pří-
tel a kamarád, především však dob-
rý člověk, Ing. Bohuslav Marhoul. 
Od chvíle, kdy jsem se tuto smut-
nou zprávu dozvěděl, se mi vyba-
vuje řada vzpomínek.  Deset let 
jsme spolu pracovali na radnici. On 
ve funkci starosty města a já jako ve-
doucí odboru a  tajemník městské-
ho úřadu. Denně jsme se potkávali 
nejen na pracovišti a řešili řadu zá-
ležitostí a  problémů, vyplývajících 
z  našich funkcí. Nepamatuji si, že 
by někdy bylo jednání, kterého se 
účastnil, emotivní, hektické, kon-
troverzní či jinak negativní. I  když 
se jednalo o složité záležitosti, vždy 
dokázal vést jednání korektně, na-
slouchat názorům druhých a hledat 
společně to nejlepší řešení. 

Do mých, a  jistě nejen mých, 
vzpomínek se navždy zapsal řa-
dou nezapomenutelných situací. 
Když byl v roce 2006 nečekaně od-
volán tehdejší starosta, zastupitelé 
hledali ve svých řadách vhodného 
kandidáta na místo starosty. Bylo 
důležité, aby to byl člověk, kte-
rý bude tuto funkci schopen řád-
ně vykonávat, kterého bude jako 
starostu akceptovat většina zastu-
pitelů, ale také který bude moci 
nastoupit co nejdříve.  Zastupite-
lé se tehdy shodli na Ing. Bohusla-
vu Marhoulovi. Na zasedání zastu-
pitelstva se jeden z členů dotázal, 
zda víme, jestli tuto funkci vů-
bec přijme.  Na vyzvání vyjádřit se 
k této otázce se pomalu zvedla z la-
vice vysoká postava v šedém oble-
ku a řekla: „Souhlasím a nabídku 
přijímám.” Myslím si, že nejenom 
mně se v  tuto chvíli vybavila slo-
va z jednoho filmu  Já to tedy beru, 
šéfe. Rozhodně však celá tato epi-
zoda vnesla do řad zastupitelů úle-
vu, uvolnění a spokojenost. Tak se 
stal Bob Marhoul starostou města 
Luhačovice.

Když byl první den v  práci jako 
starosta, zastavil jsem se v  poled-
ne v  jeho kanceláři, abychom mu 
ukázali, kde a  jak se stravujeme. 
Bob tehdy pronesl památnou větu: 
„To jsem netušil, že starostování je 
tak špinavá práce.”  Na můj nechá-
pavý výraz ukázal ušpiněný rukáv 
své bílé košile. Od té chvíle jsme 
si v  obtížných a  složitých jednání 

Za Ing. Bohuslavem Marhoulem
Dne 18. 4. 2017 nás opustil ve věku 70 let pan Ing. Bohuslav Marhoul.
V letech 1992–2006 byl starostou Luhačovic.
Svým nadhledem, laskavostí, pracovitostí a vytrvalostí se nesmazatel-
ně zapsal mezi významné osobnosti našeho města. Pomáhat přátelům 
i  spoluobčanům bylo pro něho samozřejmostí. Vždy hledal cestu jak 

vyhovět, vyřešit problém. Nikdo nikdy nespočítá vděčné přátele i spo-
luobčany, kterým se snažil nezištně pomáhat. Odešel nám prostě dob-
rý, moudrý chlap s jemným anglickým smyslem pro humor a lehce po-
tutelným úsměvem. Budeš nám moc chybět, Bobe. 

KM

říkali, že starostování je přece jen 
špinavá práce. To nám dávalo vždy 
další sílu k jejich účasti.

Jednou jsme realizovali   rekon-
strukci střechy nad sálem Rondo 
městského domu kultury. Nad ce-
lým sálem byla zhotovena  trámo-
vá konstrukce ve tvaru jehlanu, kte-
rá nepřesahuje atiku. Vrchní izolace 
proti vodě byla z technické svařova-
né folie.  Zbývalo dokončit pokrytí 
střechy folií na ploše přibližně dva-
cet čtverečních metrů, když se od 
Uherského Brodu přihnala bouř-
ka a  do střechy i  přes nouzové za-
krytí zateklo. Celá záležitost se sta-
la středem pozornosti některých 
zastupitelů. Měli obavy z  toho, že 
firma práci dokončí, v  mezistřeš-
ním prostoru zůstane zabudovaná 
vlhkost, dřevěná konstrukce shnije 
apod.  Celou záležitost řešili odpo-
vědní úředníci, sledoval ji i starosta, 
a dokonce i stavební komise. Na za-
sedání zastupitelstva se přihlásil je-
den ze zastupitelů, a zeptal se, jest-
li může na jednání na stavbě samé, 
přijít také. Starosta pohotově klid-
ně odpověděl:  „Přijďte všichni hoši, 
přijďte všichni.” I  tuto větu si řada 
zúčastněných pamatuje a připomí-
ná. Vždy, když jde o projev určité ne-
důvěry vůči někomu nebo něčemu.       

V  rozhovorech na různá témata 
můžeme dosti často slyšet odpověď 
dotázaného na některou otázku,  „to 
je těžká otázka.” Kdykoliv slyším tako-
vou  odpověď, vybaví se mi vzpomín-
ka na Boba.  S takovou odpovědí vy-
jadřoval tiše vždy zásadní nesouhlas. 
Jak může být otázka těžká, nebo leh-
ká? Stále je to stejná otázka. Něco ji-
ného je ale odpověď na ni. Ta již může 
být pro někoho lehká, pro jiného těž-
ká.  Otázka však nikdy.

Za doby starostování Boba byly  
také chvíle, kdy se příchozí na sekre-
tariát starosty zastavovali  s  rozpa-
ky, nebo dokonce s údivem.  Úřední-
ci již  brzy věděli, o co jde. Návštěvy 
a  další občané byli však překvape-
ni.  Z kanceláře starosty se totiž ozý-
val zpěv. To si pan starosta při práci 
spokojeně prozpěvoval, což někdy 
také doplňoval  náznakem teniso-
vých úderů. Jako vášnivý  tenista, 
který se po dlouhé zimě nemůže 
dočkat  jara a vstoupit na kurt. Spo-
kojeně a klidně, i když se připravo-
val na řešení určitých složitých  zá-
ležitostí.

Takovým byl starostou. Tiše přišel 
a tiše odešel.

Bobe, díky.
Michael Jahoda
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NAROZENÍ 
Samuel Janča
Rodičům srdečně blahopřejeme.

60 LET VýROČÍ SňATKU
Julie a Zdeněk Kubíkovi
Blahopřejeme.

VýROČÍ NAROZENÍ
Alois Dubec      94 let
Marie Kročová 94 let
Antonína Malíková 92 let
Ludmila Lukašíková 91 let
Zdeňka Zápecová 90 let

Jaroslava Černocká 90 let
Jiřina Johnová 87 let
Alena Leblochová 86 let
Anežka Horňáková 86 let
Ludmila Mimránková 86 let
Stanislav Pochylý 86 let
Anežka Záhorovská 85 let
Karel Martinec 85 let
František Malaník 85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTÍ
Marie Studená 73 let
Bohuslav Marhoul 70 let

Jolana Malotová  50 let 
Antonín Semela 90 let
František Tyller 57 let
Vladimír Mikulášek 86 let
František Kudláček 87 let
Ludmila Čechová 96 let
Čestmír Hrabal 86 let
Anna Vrbová 95 let
Bohumil Kroupa 71 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

Valná hromada TJ Slovan Luhačovice 
21. dubna 2017 se všichni členové 

i příznivci TJ Slovanu sešli v sokolov-
ně, kde hodnotili uplynulý rok. Vrcho-
lem večera bylo vyhlášení nejúspěš-
nějších sportovců Luhačovic za rok 
2016.

Oceněni byli:
Smíšené družstvo nejmlad-

ších minižáků oddílu házené, kte-
ré v červnu vybojovalo zcela neoče-
kávaně stříbrné medaile na přeboru 
České obce sokolské v  Ostravě–Vít-
kovicích. Hráči: Daniel Kolář, Martin 
Prouza, Barbora Miklová, Pavel Tran, 
Filip Podloucký, Daniel Kubík, všichni 
TJ Sokol Luhačovice. 

Družstvo interligových kužel-
kářů: hrající kapitán Vlastimil Čer-
venka, Pavel Kubálek, Michal Mar-
kus, Radek Polách, Jiří Mrlík, Rostislav 
Gorecký, Filip Lekeš, Tomáš Molek, 
Jiří Kudláček, všichni TJ Sokol Lu-
hačovice. Družstvo v  prvoligovém 
soutěžním ročníku 2015/2016  pod 
vedením Vlasty Červenky po výbor-
ných výkonech v  celé sezoně do-
sáhlo na zisk stříbrné medaile, což 
je jeden z největších úspěchů v his-
torii kuželkářského oddílu. Výsledek 
je o to cennější, že tímto výsledkem 
se družstvo kvalifikovalo do nově 
vzniklé mezinárodní soutěže Interli-
ga, ve které hraje 6 nejlepších týmů 
z ČR a Slovenska. V této chvíli již tato 
soutěž skončila a  naše družstvo si 
vedlo více jak dobře, když v  této 
soutěži, kde hráli mistři světa a nej-
lepší tým světa (ŽP Šport Podbrezo-
vá), obsadilo 6. místo a v hodnocení 
národních týmů 3. místo. Za zmín-
ku ještě stojí jednoznačné vítězství 
v přeborech ČOS. 

Družstvo seniorů oddílu orien-
tačního běhu: Jan Perůtka, Magda-
lena Čermáková, Jiří Valenta, Radka 
Sklenářová, Jonáš Hubáček, Vendula 
Horčičková, Johan Vavrys, všichni TJ 
Slovan Luhačovice. Na MČR doběh-
lo toto sedmičlenné smíšené druž-
stvo na 3. místě za největšími favority 
a získalo tak bronzové medaile. 

Roman Mačala, žák 7. třídy, nej-
všestrannější sportovní reprezen-
tant ZŠ Luhačovice. Výborný běžec 
na dlouhých i krátkých tratích, výškař, 
dálkař, florbalista a fotbalista. 

Eliška Mudráková, žákyně 7. třídy, 
nejvšestrannější sportovní reprezen-
tantka ZŠ Luhačovice. Výborná běž-
kyně na dlouhých i  krátkých tratích, 
orientační běžkyně, dálkařka. 

Nicol Gregůrková, TK 2000  Lu-
hačovice, mladší žákyně tenisového 
klubu. V celostátním žebříčku ve své 
kategorii skončila na výborném 211. 
místě, v rámci Jihomoravského kraje 
na 37., ve Zlínském kraji na 4. Účast-
nice 37  turnajů, kde hraje dvouhru 
i  čtyřhru. Opora družstva mladších 
žáků TK 2000 Luhačovice, které skon-
čilo v soutěži III. třídy Jihomoravského 
kraje na 3. místě. 

Agáta Křenková, TK 2000  Luha-
čovice, mladší žákyně tenisového 
klubu. V celostátním žebříčku ve své 
kategorii skončila na pěkném 293. 
místě, v rámci Jihomoravského kraje 
na 63., ve Zlínském kraji na 6. Účast-
nice 13  turnajů, kde hraje dvouhru 
i  čtyřhru. Opora družstva mladších 
žáků TK 2000 Luhačovice, které skon-
čilo v soutěži III. třídy Jihomoravského 
kraje na 3. místě. 

Adéla Píšová, TJ Slovan Luhačovi-
ce, mladší žákyně oddílu orientační-
ho běhu. Obsadila 2. místo v krajském 
žebříčku, což je nejvyšší dlouhodobá 
soutěž pro mladší žáky. Absolvovala 
tento žebříček se 100% účastí na zá-
vodech – tedy 12, tři závody vyhrála, 
čtyřikrát byla druhá. 

Veronika Dynková, TJ Slovan Lu-
hačovice, mladší žákyně oddílu lyžo-
vání. Vítězila ve všech závodech seri-
álu Karlovického poháru. 

Dagmar Hubáčková, TJ Slovan 
Luhačovice, starší žákyně oddílu ori-
entačního běhu. V krajském žebříčku 
obsadila 2. místo, v  moravsko-slez-
ském pak skvělé 4. místo. Tam stála 
ve čtyřech z osmi závodů na stupních 
vítězů, když jednou vyhrála, jednou 
byla druhá a dvakrát doběhla na tře-
tím místě. 

Tomáš Hrudoš, FK Luhačovice, 
dorostenec fotbalového klubu. Jako 
mladší dorostenec se dokázal dostat 
nejednou do sestavy místního A-tý-
mu, hrajícího Krajský přebor mužů. 
Výborně technicky nadaný hráč, 
o  kterého mají zájem prvoligové 
moravské kluby. Absolvoval několik 

výběrových turnajů. V  současné 
době úzce spolupracuje v FC Fastav 
Zlín, kam přestoupil. 

Libor Černocký, TJ Slovan Luhačo-
vice, dorostenec oddílu orientačního 
běhu. Držitel stříbrné medaile na mis-
trovství ČR ze závodu ve sprintu. K ní 
přidal ještě bronz ze štafet dorostu,  
5. místo na krátké trati, 6. místo v kla-
sice. Šestý skončil i v celostátním žeb-
říčku starších dorostenců. Na základě 
těchto výsledků byl zařazen do juni-
orské reprezentace ČR. 

Vratislav Kunc, dorostenec od-
dílu kuželek TJ Sokol Luhačovice. Je 
již členem B mužstva mužů v divizní 
soutěži, kde patří k předním hráčům. 
V  sezoně 2015/2016  obsadil 12. mís-
to v  celostátní soutěži Českého po-
háru dorostu,  kterého se zúčastnilo 
150 hráčů z celé ČR. Tím si zajistil účast 
na mistrovství ČR dorostu, kde obsa-
dil 16. místo v  disciplíně 120  hodů 
sdružených. Dorostenec oddílu ly-
žování TJ Slovan Luhačovice, 5. místo 
v Českém poháru ve skicrossu v kate-
gorii juniorů, 6. místo na mistrovství 
ČR ve skicrossu v  kategorii juniorů, 
reprezentant ČR na mistrovství svě-
ta juniorů ve Valmalenco, kde skončil 
na 50. místě. 

Vojtěch Sýkora, TJ Slovan Luha-
čovic, dorostenec oddílu orientační-
ho běhu. V celostátním žebříčku star-
šího dorostu obsadil 2. místo (4× na 
stupních vítězů, z toho 1× první ), má 
rovněž bronz z  MČR štafet dorostu. 
Na mistrovství světa juniorů ve Švý-
carsku běžel výborně všechny závo-
dy (26. ve sprintu, 40. na klasice, 25. na 
krátké trati). V závěrečných štafetách 
doběhl na prvním úseku třetí a štafe-
ta ČR nakonec doběhla na krásném 6. 
místě. Je i nadále pilířem juniorské re-
prezentace ČR. 

Michal Slinták, TJ Slovan Luha-
čovice, senior cyklistického oddílu. 
Aktivně závodí v  ČR i  na Slovensku. 
Z  nejlepších výsledků připomeňme: 
Mamut Bike v Přerově 10. místo, Hrad-
ní okruh v Brumově 10. místo, Dubni-
ca nad Váhom 10. místo, Blanenský 
Golem 10. místo, Rusavská padesátka 
29. místo, Topoľčianky 16. místo. 

David Šůstek, TJ Slovan Luhačovi-
ce, senior cyklistického oddílu. Jezdí 

downhill. V seriálu závodů WBS, kte-
ré se jelo na sedm kol, vyhrál celkově 
šesté místo. V moravsko-slovenském 
poháru, kde se jelo šest závodů v Čes-
ké i Slovenské republice, obsadil vý-
borné 4. místo. V závodě evropského 
poháru v Leogangu obsadil 67. místo. 

Jakub Křenek, TJ Slovan Luhačovice, 
senior oddílu lyžování. 17. místo na Svě-
tové univerziádě ve skicrossu v Almaty 
v Kazachstánu, 18. místo v českém po-
háru ve skicrossu. 

Patrik Hetmer a  jeho vodič Miro-
slav Máčala, TJ Slovan Luhačovice, seni-
or oddílu lyžování – sportovec se zrako-
vým handicapem. Účastník světového 
i evropského poháru. 1. místo ve finále 
EP v Obersaxenu, 4. místo v obřím slalo-
mu v závodě světového poháru ve Sva-
tém Mořici, 4. místo ve sjezdu v závodě 
světového poháru v Rakousku. 

Jonáš Hubáček, TJ Slovan Luha-
čovice, senior oddílu orientačního 
běhu. Zvládl velmi  náročný posun 
z juniorské do seniorské kategorie. Ve 
všech závodech MČR v hlavní katego-
rii mužů vyjma sprintu, kde byl třinác-
tý, 10 sekund za desátým, skončil do 
desátého místa. Konkrétně 6. místo 
na KT, 10. místo na klasice, 7. místo ve 
štafetách a 3. místo v závodě smíše-
ných družstev. V celoročním hodno-
cení, tak zvaném Rankingu, skončil 
desátý. A za skvělé výsledky byl no-
minovaný na svůj první start ve světo-
vém poháru dospělých ve Švýcarsku. 
Je členem reprezentace ČR do 23 let. 

Jiří Čech, TJ Slovan Luhačovi-
ce, senior oddílu lyžování. Účastník 
světového poháru ve skicrossu. Na 
MS v Sieře Nevadě obsadil 37. mís-
to, stal se vítězem Českého poháru 
ve skicrossu, zvítězil na mistrovství 
ČR v  Rejdicích. Největším úspě-
chem je zisk zlaté medaile na Světo-
vé zimní univerziádě v Almaty v Ka-
zachstánu. 

Vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců Luhačovic za rok 2016 finančně 
podpořily: město Luhačovice, ZÁLESÍ, 
a. s., VAVRYS CZ, s. r. o., Tělovýchovná 
jednota Slovan Luhačovice, Tělocvič-
ná jednota Sokol Luhačovice. 

Robert Kolařík
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Třetí ročník závodů v agility Fešák lázeňský 
Třetí ročník závodů v agility Fe-

šák lázeňský pořádal DDM Luhačo-
vice a  členové jeho kroužku Agili-
ty v sobotu 13. května v areálu SC 
Radostova 

„Závodů se účastnilo celkem 96 
týmů, z  toho 12 ze Slovenska. Mezi 
účastníky byly i  reprezentantky ČR, 
které jezdívají na zahraniční závo-
dy. Ani v  takto kvalitní konkurenci 
se ale domácí závodníci z  našeho 
kroužku Agility neztratili,“ infor-
movala ředitelka DDM Luhačovi-
ce Eva Tomalová. A  jaká byla nej-
lepší umístění domácích? „V běhu 
Jumping speciál zvítězila J. Psotová 

a Valentýna, na 2. místě byla M. Hein- 
zová a  Dafy a  na 3. místě L. Hu-
báčková a  Heda,“ sdělila Toma-
lová. V  běhu Agility Trial se zase 
z  domácích na 2. místě umístila 
Jana Šolcová a Abbi Zahrada dětí  
a také na 4. místě Veronika Šolco-
vá a Kessidy Lenfir.

Krásná umístění Luhačovic-
kých se dostavila i  v  běhu Agi-
lity Trial. „Na 3. místě se umístila  
L. Hubáčková a  Heda, na 4. místě  
M. Heinzová a Dafy a dále na 5. místě  
J. Psotová a  Valentýna a  na 6. místě  
K. Vráblíková s Muffi,“ uvedla Toma-
lová. Zmínila i výsledky kategorie 

Jumping Special A2 +A3. „Tam se 
umístil V. Šůstek a  Aiby na 28. mís-
tě,“ doplnila Tomalová. Další vý-
sledky domácích jsou z běhu Agi-
lity Open, kde obsadily 14. příčku 
M. Heinzová a  Dafy, 15. místo  
J. Psotová a  Valentýna a  16. byla 
K. Vráblíková a  Muffi. „Všem zá-
vodníkům blahopřejeme, trenérům 
Agility děkujeme za bezvadnou pří-
pravu a divákům děkujeme za pod-
poru a skvělou soutěžní atmosféru, 
vytvořenou i přes spíše aprílový ráz 
počasí,“ zhodnotila Tomalová.  

Nikola Synek

Den Země v mateřské škole 
Již šestým rokem v  mateřské škole 

probíhal ve dnech 18.–28. 4. 2017 krát-
kodobý projekt ke Dni Země, tentokrát 
zaměřený na téma Voda. Děti se hra-
vou a názornou formou dozvídaly, jak 
je voda pro člověka důležitá, jak je dů-
ležitá v přírodním koloběhu, a proto je 
potřeba s vodou šetrně hospodařit.

Zaměřili jsme se na podporu pit-
ného režimu pro děti s  důrazem 
na výběr zdravých nápojů, nejlépe 
pitné kohoutkové vody. Učili jsme 
se také zbytečně vodou neplýtvat 
v umývárně.

Po celou dobu projektu se děti při-
měřeně věku účastnily různých akti-
vit, sledovaly naučné pořady nebo po-
hádky, učily se písně, tanečky k tématu, 
opakovaly si správné třídění odpadu, 

co nepatří do rybníku, vyzkoušely si 
různé pokusy s  vodou, experimento-
valy, bádaly, tvořily. Starší děti vyráběly 
vodní mlýnek a dozvěděly se, jak člověk 
dokáže využívat sílu vody.

Starší děti se také účastnily jarní-
ho úklidu města a programu Ekokom 
v DDM. Na zahradě MŠ za hojné účas-
ti dětí a rodičů proběhla Ekoškolička, 
děti plnily šest eko-disciplín a po je-
jich splnění na ně čekala zasloužená 
odměna. Děkujeme akciové společ-
nosti Moravská vodárenská a  rodi-
čům za sponzorské dary, které byly 
použity na této akci.

Fotodokumentace je k  nahlédnutí 
na www.ms.luhacovice.cz

Lenka Vrbová

ZUŠ Luhačovice se opět prezentovala v soutěži MŠMT 
Ve školním roce 2016/2017 vy-

hlásilo MŠMT soutěže ve hře na 
housle, kytaru, klavír a  soutěžní 
přehlídku Výtvarného oboru. Zá-
kladní uměleckou školu Luhačo-
vice opět skvěle prezentovali její 
žáci, kteří v krajských kolech získali 
tato ocenění: ve hře na housle zís-
kal Marek Petráš 2. místo pod ve-
dením Jiřího Sládka a byl také přijat 
na pražskou, brněnskou i  kromě-
řížskou konzervatoř. Od září 2017 
začne studovat státní konzerva-
toř Brno. Ve hře na kytaru získa-
li v  okresním kole 1. místo Tomáš 

Hlavička ze třídy Moniky Slováko-
vé, 1. místo získal také Patrik Šůs-
tek ze třídy Daniela Burdy a kytaro-
vé duo ze třídy Kamily Sedláčkové 
(složení Johana Pírková a  Karolína 
Kunorzová) získalo také 1. místo. 
V krajském kole poté vybojoval Pa-
trik Šůstek 3. místo a kytarové duo 
2. místo. V okresním kole ještě hez-
ky zabodovali Viktor Gavenda (tří-
da Vítka Rokyty), Ester Barcuchová, 
Klára Ovesná a Ivan Ishchuk (ze tří-
dy Daniela Burdy) a  Johana Pírko-
vá (třída Pavlíny Durďákové). Všich-
ni jmenovaní získali 2. místo. Ve 

hře na klavír naši školu reprezen-
tovala Alexandra Šustková  ze třídy 
Drahomíry Kuncové, která získala 
v okresním kole 3. místo. 

V Bystřici pod Hostýnem, v krás-
ném zámeckém prostředí, se kona-
la krajská soutěžní přehlídka Vý-
tvarného oboru, kde naši žáci pod 
vedením Mgr. Zdenky Kročilové 
byli oceněni bronzovým pásmem. 

Česká umělecká tvorba je dlou-
hodobě uznávaný a  žádaný pro-
dukt ve světě. Většina našich zná-
mých umělců získala základy právě 
v  základních uměleckých školách. 

Opět se potvrzuje, že ZUŠ je ško-
la, která je centrem mladého umě-
ní, škola, která svou odbornou 
kvalitou, rozsahem a  přístupností 
všem dětem umí být moderní a učí 
i nové formy umění. 

Rodiče, kteří chtějí rozvíjet na-
dání svých dětí, zde mají školu 
s pevnými osnovami, se zkušenos-
tí a plně aprobovanými pedagogy, 
kteří jsou často viditelně úspěšní 
ve svých oborech. Přijďte s  dětmi 
do ZUŠ.

Monika Slováková, ředitelka Zá-
kladní umělecké školy Luhačovice

U Luhačovické přehrady závodili  
cyklisté všeho věku  

Skoro žádné sluníčko, zato občas 
i trocha sněhu doprovázela oblíbe-
né jarní cyklozávody na Luhačo-
vické přehradě, které jako obvykle 
pořádal Dům dětí a mládeže Luha-
čovice. Tentokrát se konaly v nedě-
li 23. dubna. 

„Další ročník se vydařil opět skvě-
le, i  když chladné počasí mu úplně 
nepřálo. Měli jsme ale i  tak na pět-
advacet závodníků. Začínali jsme 
startovat kategoriemi odrážedel dětí 
do 4 let. Pak děti 3–5 let na kolech 
a  tak dále a  tak dále. Zazávodilo si 
i pár účastnic kategorie žen,“ pozna-
menal za DDM Luhačovice jeden 
z organizátorů Jan Tomala. 

Všem závodníkům se při závě-
rečném vyhlášení dostalo jako 
obvykle za jejich skvělé spor-
tovní výkony různých cen a  ne-
chyběly samozřejmě ani me-
daile a  stupně vítězů. Závody 
na přehradě dům dětí pořádá-
val i  dvakrát ročně, na jaře a  na 
podzim, ale nyní další podzim-
ní soupeření přesunul jinam.  
„I vzhledem k počasí, které nena-
plánujete, a  vzhledem k  největší-
mu zájmu v  nejmladších katego-
riích, chystáme další podzimní 
závody v  zámecké zahradě,“ vy-
světlil Tomala. 

Nikola Synek

Kraj oceňoval hasiče, také jednoho z Luhačovic 

Práci dobrovolných i  profesio-
nálních hasičů ocenil 5. května Zlín-
ský kraj. Pamětní medaili z  rukou 
hejtmana obdržel i  Ladislav Šús-
tek z  SDH Luhačovice. Hejtman 

celkově pamětní medailí oce-
nil 37 dobrovolných hasičů a dva 
profesionály. Po třech dobrovol-
ných a  profesionálních hasičích 
dostalo záslužné vyznamenáním 
II. stupně. Slavnostní předávání 
se konalo na svátek sv. Floriána, 
patrona hasičů, ve zlínském mra-
kodrapu.

„Práce hasičů si velmi vážím, a to 
i  proto, že dobrovolní hasiči jsou 
v rámci neziskového sektoru zřejmě 
největší silou v  naší republice, kte-
rá se stará o  skutečné potřeby lidí, 
a  kromě toho, že pomáhá chránit 

naše životy, zdraví i  majetek, při-
spívá významně také k  výchově 
naší mládeže či k  pestrému spole-
čenskému životu v  obcích," sdělil 
na předávání hejtman Jiří Čunek.

A  co na ocenění říká člen SDH 
Luhačovice Ladislav Šústek?

„Kdo by nebyl rád, když někdo 
ocenění jeho práci! Ale beru to jako 
ocenění celého kolektivu SDH Luha-
čovice. Jako hasič sám totiž člověk 
nic nezmůže,“ poznamenal Šústek. 
Oceněn byl za dlouholetou činnost 
v SDH a také za starost o vybavení 
sboru. „V SDH Luhačovice jsem od 

začátku 80. let, kdy jsem se sem při-
ženil. Ale už předtím jsem byl od 70. 
let dobrovolným hasičem v  Bisku-
picích, odkud pocházím,“ podotkl 
Šústek, spravující techniku v SDH 
Luhačovice. „Technické vybavení 
se za ta léta hodně změnilo. Kro-
mě starosti o techniku pro zásahy 
se snažím držet při životě i  naše 
historické vozidlo Tatra,“ doplnil 
oceněný. Právě jako řidiče histo-
rického vozu z  roku 1931 ho mo-
hou občas vídat i návštěvníci růz-
ných slavností v lázeňském městě 
i jinde. 
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Spanilá jízda Luhačovického okrašlovacího spolku Calma do Vídně 

29. dubna 2017 uskutečnili čle-
nové Luhačovického okrašlova-
cího spolku Calma další zájezd 

po stopách architekta Dušana 
Jurkoviče a historie našich zemí. 
Po zájezdech do Skalice, Brezové 

pod Bradlom a Nového Města nad 
Metují, po kostýmovaném zájez-
du do Prahy na obhlídku seces-
ní architektury, výstav secesního 
umění a  výstavy Titanic, uspo-
řádaných v  minulých letech, 
se letos členové spolku se svý-
mi přáteli vypravili v  počtu pa-
desáti osob do Vídně, bývalého 
hlavního města rakousko-uher-
ské monarchie. V programu byla 
zahrnuta návštěva Státní školy 
uměleckých řemesel na Schellin-
ggasse, kde Dušan Jurkovič v le-
tech studoval 1884 až 1889 stu-
doval pod vedením slovutného 
urbanisty a  architekta Camilla 
Sitteho, v  jejímž vestibulu byla 
roku 2008 odhalena pamětní 

deska. Návštěva Hoffburgu a zá-
mečku Schloss Hof u  Vídně se 
zaměřovala zejména na výročí 
300 let od narození Marie Tere-
zie a také na výročí 180 let od na-
rození císařovny Alžběty Bavor-
ské, zvané Sisi. Při procházce po 
Vídni vzbuzovalo 50 kostýmova-
ných účastníků zájezdu nemalou 
pozornost a obdiv. Při této příle-
žitosti rozdali členové spolku zá-
jemcům desítky propagačních 
letáků o Luhačovicích, jejich léči-
vých pramenech, historii a archi-
tektuře a důstojně tak reprezen-
tovali a uváděli ve známost naše 
krásné město.

B. Petráková

Festival Janáček a Luhačovice, 26. ročník, 17.–21. července 2017 
V  pondělí 17. července 2017 

v  16.30 hodin u  busty Leoše Ja-
náčka bude zahájený již 26. ročník 
Festivalu Janáček a  Luhačovice. 
Hudební festival, patřící v  součas-
né době k  prestižním akcím Čes-
ké republiky, bude uspořádán pod 
záštitou pana Jiřího Čunka, hejtma-
na Zlínského kraje a paní  prof. Evy 
Blahové. Jeho pořadatelem je Lá-
zeňská kolonáda Luhačovice, o. p. 
s., a  generálním sponzorem jsou 
Lázně Luhačovice, a. s. Festival Ja-
náček a  Luhačovice je spolufinan-
cován Zlínským krajem. V  řadě 
pěti koncertů od 17. do 21. 7. 2017 
představí špičkové umělce a  or-
chestry, jejichž samotná jména 
společně s  vybraným koncertním 
programem jsou zárukou hlubo-
kých uměleckých zážitků.

Při zahajovacím koncertu fes-
tivalu (17. 7.) zazní v  podání čes-
ké houslové legendy Ivana Že-
natého a  Filharmonie Bohuslava 
Martinů Bruchova Skotská fanta-
zie. Dále se mohou hosté těšit na 
Dvořákův Zlatý kolovrat a  Janáč-
kovy Lašské tance.

Úterní večer (18. 7.) bude pat-
řit scénickému provedení Janáč-
kova mimořádného díla Zápisníku 
zmizelého, který inspiroval oper-
ního režiséra Rocca k  propojení 

s písňovým cyklem Edvarda Griega 
Děvče z hor (Haugutssa), v němž se 
proplétají první milostné okamži-
ky prosté pastýřky s  mysticismem 
a  symbolikou jarní krajiny. V  hlav-
ních rolích obou písňových cyk-
lů se představí významná mezzo-
sopranistka arménského původu 
Juliette Galstian a světový tenoris-
ta Aleš Briscen.

Uvedením Zápisníku zmize-
lého si připomeneme Janáč-
kův pobyt v  Luhačovicích v  roce 
1917, kdy si Mistr s  sebou přivezl 
i  drobné básně ve valašském ná-
řečí, které vycházely na pokra-
čování o  rok dříve v  brněnských 
Lidových novinách pod názvem 
Z péra samoukova. V daném roce 
1917 se Janáček v  lázních sezná-
mil s   Kamilou Stösslovou. Cito-
vé souznění s  poetickými verši 
umocněné jeho vzplanutím k pů-
vabné Kamile jej inspirovalo prá-
vě ke komponování Zápisníku 
zmizelého, který vypráví o  lás-
ce vesnického chlapce k  mladé 
cikánce. Skutečnost, že námět 
plně souzněl s  tehdejším sklada-
telovým milostným vztahem, do-
svědčuje mimo jiné také citace 
z  Janáčkova dopisu Kamile Stö-
sslové „Tys tou cigánkou s tím dí-
tětem v Zápisníku zmizelého…“.

Není bez zajímavosti, že autor drob-
ných básní „Z péra samoukova“ zůstal 
více než osm desítek let v anonymitě. 
Až v roce 1998 jej odtajnila kniha Jana 
Mikesky „Tajemství P. S.“. Byl jím Josef 
(Ozef) Kalda, jenž část svého dětství 
prožil v Zádveřicích na Zlínsku. 

Středeční (19. 7.) koncert před-
ního Slovenského komorního or-
chestru Bohdana Warchala s hous-
listou a  uměleckým vedoucím 
orchestru Ewaldem Danelem slibu-
je skladby B. Brittena, P. I. Čajkov-
ského, B. Bartóka nebo Á. Piazzolly. 

Leoši Janáčkovi bude věnova-
ný ještě čtvrteční festivalový večer 
(20. 7.), kdy při koncertu Písňové 
studánky Leoše Janáčka přivítáme 
světoznámou sopranistku Marti-
nu Jankovou, vynikajícího klavíris-
tu Ivo Kahánka a soubor Ensemble 
Flair s  jeho uměleckým vedoucím 
Janem Rokytou. Je to právě lido-
vá píseň, která pulzuje v  samém 
srdci Janáčkovy hudby a  zásadně 
utváří jeho osobitou řeč. Bez toho-
to pramene inspirace si nelze Ja-
náčka vůbec představit. Díky jeho 
sběratelské vášni se nám dochova-
lo bohatství nádherných písní. Do 
Moravské a Ukvalské lidové poezie 
vybral nejkrásnější z nich. Nechává 
je zaznít v  čistém tvaru, který jim 
dala krajina a  lidé v  ní. Právě tato 

čistota lidové písně je také hlavním 
východiskem interpretů koncer-
tu. Oba umělci světového renomé 
jsou svým původem pevně spoje-
ni s půvabně zvlněnou krajinou Ja-
náčkova rodného Lašska. 

Na závěr festivalu v pátek (21. 7.) 
se představí v kostele svaté Rodiny 
společně s  komorním orchestrem 
Filharmonie Bohuslava Martinů 
proslulá cembalistka a  varhanice 
Katta (Kateřina Chroboková) nejen 
jako autorka a interpretka vlastních 
skladeb Veni sancte Spiritus a Slav-
kof, ale také J. S. Bacha. V  podání 
komorního orchestru zazní Dvo-
řákova Serenáda E dur a Vivaldiho 
Koncert g moll.

Doprovodný program festivalu 
nabízí odpolední koncert Pěvec-
kého sdružení moravských učite-
lů, oblíbenou a žádanou komento-
vanou vycházku po Luhačovicích 
seznamující hosty s historií poby-
tů Mistra Janáčka a  v  neposlední 
řadě besedu s PhDr. Jarmilou Pro-
cházkovou, autorkou knihy „Ja-
náčkovy Luhačovice, genius loci 
et genius musicae“. Bližší informa-
ce k programu festivalu jsou k dis-
pozici na www.lazneluhacovice.
cz/janacek. 

Milena Hrbáčová

Majáles studenti slavili v sokolovně 

Oblíbený studentský majáles se 
letos konal v pátek 28. dubna. Vese-
lící se studenti SOŠ Luhačovice sice 
program kvůli dešti museli z podia 
pódia u  pošty přesunout do azylu 
krytého sálu sokolovny, ale dobrou 
náladu si vzít nikdo nenechal. Na 

program plný muziky kapely Ori-
ent 78, veselých masek a scének se 
všichni těšili a  právem. Majáles byl 
skvěle zorganizovaný, a  to ho při-
tom měl na starosti studentský tým 
marketingově zaměřené třídy 3. M 
a na akci se podařilo získat dokon-
ce dotaci Nadace O2 Smart up. „Ten-
to projekt byl naší porotou vybrán 
a bylo na něj přispěno 30 tisíci ko-
runami,“ poznamenala mentorka 
projektu za zmíněnou nadaci Petra 
Vošecká. Organizací akce byla nad-
šená. „Musím pochválit, že student-
ky 3. M  se toho zhostily výborně, 

a akce předčila mé očekávání. Všich-
ni tu byli naprosto báječní a pro věc 
zapálení,“ chválila Vošecká. Setká-
ní plné tance, dovádění a veselých 
scének se odehrávalo ve stylu Lu-
hačovice pro všechny aneb Cesta 
kolem světa. Jako vždy vyvrcholi-
lo volbou tříd s  nejpůvabnějšími 
scénkami. Třetí skončila 2. G s Čes-
kou republikou. Studenti si děla-
li legraci z  toho, jak vypadá, když 
Pražáci dorazí na pravou morav-
skou zabijačku. Druhé místo zís-
kala Brazílie 4. M a zvítězilo Rusko 
třídy 2. U. Její studenti ve scénce 

představili v  krematoriu oživlého 
Lenina, který také vyděšeně rozbi-
je mobil turistovi, co si s ním chce 
vyfotit selfie. Jako obvykle byl zvo-
len závěrem akce i   král majálesu, 
letos královna Lucie Šenkeříková. 
Žačka jediné zúčastněné maturitní 
třídy 4. M. se spolužačkami před-
stavila Brazílii. Při jejich scénce ne-
chyběl alegorický vůz s  palmami 
ani ohňová show. Královna majá-
lesu měla roli zpěváka Daniela Ne-
konečného dovádějícího v  rytmu 
brazilské samby.

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

KULTURA 

Pátek 2. 6. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Recitál Chantal Pullain

Sobota 3. 6. • 12.30 • Lázeňské náměstí 
Cantate, přehlídka duchovních písní 

Pondělí 5.–10. 6. • denně 9-12 a 14-18 
hodin • lázeňský park u hudebního 
altánu
LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ 
SYMPOZIUM 
Téma: „Z pohádky do pohádky“ 
Řezbáři: Martin Bořuta, Martin Cigánek, Petr 
Krajíček, Zdeněk Matyáš, Petr Eschler, Jiří 
Vráblík 

Čtvrtek 8. 6. • 15.00 • hudební altán 
u Jestřabí
CM Korečnica 

Pátek 9. 6. • 15.00 • hudební altán 
u Jestřabí
Country skupina Přátelé 

Sobota 10. 6. • 14.30 • hudební altán 
u Jestřabí 
Gajdoši z Kašavy 

Sobota 10. 6. • 15.00 • hudební altán 
u Jestřabí
Vernisáž řezbářských děl 

Úterý 6. 6. • 18.00 • Lázeňské divadlo 
ZUŠ Luhačovice, hudební obor 

Čtvrtek 8. 6. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Chvilková slabost / Hrají: Petra 
Špalková, David Matásek, Sandra 
Černodrinská 

Neděle 11. 6. • od 14.00 do 16.00 • 
Lázeňské náměstí, kolonáda
Café Calma 

Pondělí 12. 6. • 18.00 • Lázeňské 
divadlo
Koncert ZUŠ Luhačovice, hudební 
obor 

Čtvrtek 15. 6. • 19.30 • MěDK Elektra, 
kinosál
Madam Piaf / MD Zlín, H. Čermáková

15.–17. 6. 2017 
LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ 
SEŠLOST 
Čtvrtek 15. 6. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo 

Miláčku, už mně nes*er a napiš 
komedii! / Divadlo Hvozdná 

Pátek 16. 6. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
To ste vy, pán Taner? / Divadlo 21 
Opatová-Trenčín 

Sobota 17. 6. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo 
Zkrocení zlé ženy / Český divadelní 
spolek Vídeň 

Neděle 18. 6. • od 14.00 do 16.00 • 
Lázeňské náměstí 
V Luhačovickém Zálesí 
Za lidovými tradicemi do srdce lázní 
s folklorním souborem Malé Zálesí. 
Aktivní, tvořivé odpoledne s tanečním 
pořadem „Na jarmarku.“ 

Středa 21. 6. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo 
Divy lásky a hudby / Mezinárodní 
den hudby 
Andrea Tógel Kalivodová, Pavlína Senić, 
Tereza Mátlová, klavírní doprovod Ladislava 
Vondráčková 

Pátek 23. 6. • 19.30 • MěDK Elektra, 
kinosál
Manželství v kostce / Z. Kronerová 
a O. Navrátil 

Sobota 24. 6. • 16.00 • Lázeňské náměstí 
Svátek sborového zpěvu 
Luhačovice 2017 

Pondělí 26. 6. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Když kočky nejsou doma / Hrají:  
L. Vaculík, R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, 
K. Lišková, D. Révaiová, J. Zimová 

Středa 28. 6. 2017 • v 19.30, • MěDK 
Elektra, kinosál
Noc flamenca

KOLONÁDNÍ KONCERTY Lázeňské 
náměstí

Neděle 4. 6. • 15.00 
Young moravia jazzband 

Neděle 11. 6. • 15.00 • Lázeňské 
divadlo 
Dixiland Jazzzubs 

Čtvrtek 22. 6. • 19.00 • Lázeňské 
náměstí 
Slavnostní promenádní koncert 
Hudby hradní straže a Policie ČR
 
Neděle 25. 6. • 16.00 • Lázeňské náměstí 
Dechovka Miklovci 

Kino

Pátek 2. 6. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017 

Sobota 3. 6. • 19.30 
Masaryk 
Životopisný ČR, 2016  12

Úterý 6. 6. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Úterý 13. 6. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Sobota 17. 6. • 19.30 
Masaryk 
Životopisný ČR, 2016 12

Neděle 18. 6. • 17.00 
Auta 3 
Animovaný USA, 2017

Pondělí 19. 6. • 13.30 
Šmoulové. Zapomenutá 
vesnice 
Animovaný USA, 2017

Středa 21. 6. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Sobota 24. 6. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Úterý 27. 6. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Akce DDM

Sobota 3. 6. • 14.00 • zámecká zahrada
Zámecká pouť ke Dni dětí
Soutěže, hry, překážkové dráhy, další 
doprovodné aktivity
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč, za 
deště přeloženo na neděli 4. 6. od 14.00 

Pátek 16. 6. • 14.00 • kinosál MěDk 
Elektra
Zámecká akademie
Vstupné: 30 Kč/ dospělí, děti zdarma

Další akce: Dny dětí Ludkovice 1. 6., Vlčnov 
2. 6., pasování předškoláků Vlčnov 14. 6., 
Uherský Brod 22. 6.,
Den obce Ludkovice 1. 7., Hurá na prázdniny 
Horní Lhota 1. 7., Vítání prázdnin Sehradice 
2. 7.

Bližší informace najdete na podrobných 
plakátech, telefon: 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. 6. Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
7. 6. Exkurze 1. třídy ZŠ Luhačovice
12. 6. Společenské hry pro každého
14. 6. STRAHOV / Výlet na přehradu 
 s posezením
19. 6. Vaříme letně
21. 6. STRAHOV / Sváteční slovo /
 P. Stanislav Trčka 
26. 6. Turnaj v Ruských kuželkách
28. 6. STRAHOV / Pitný režim v letních   
 měsících / PharmDr. Eva   
 Valentová, beseda

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

Akce SAS

Čtvrtek 1. 6. • 15.00 • klubovna
Sobota 10. 6. • 7.00 • nádraží 
Autobusový zájezd na 
Slovensko
Středa 21. 6. od domova seniorů, odjezd 
bude upřesněn
Výlet do Brna 
Čtvrtek 22. 6. • 16.00 • domov mládeže 
vedle sokolovny 
Jan Cimický, Jiří Žáček, beseda 
Středa 28. 6. • 16.00 • Radostova 
Táborák

Akce v muzeu

Čtvrtek 8. 6. • 17.00 • muzeum
Je libo dobrou kávu?
Vernisáž výstavy o historii kávy a kávových 
náhražek. Výstava potrvá do 12. Listopadu 
2017
Doprovodný program k výstavě pořádá 
Luhačovický okrašlovací spolek Calma ve 
spolupráci s muzeem v neděli 11. června 
2017 od 14.00 do 17.00 hodin pod kolonádou 
na Lázeňském náměstí historický minifestival 
náhražkové kávy CAFÉ CALMA

Knihovna – červen 2017

V červnu jsme připravili již tradiční 
Pasování prvňáčků, které proběhne 
v respiriu ZŠ. Celým pasováním nás 
provede skupina historického tance 
a šermu Nos Omnis a také děti ze 
zájmových kroužků z DDM Luhačovice. 
Prvňáčci dostanou na památku knihu, 
drobné dárkové předměty a také roční 
registraci do knihovny zdarma. 
Celý měsíc je zaměřen na akce pro školáky, 
máme pro ně přichystány nejrůznější kvízy, 
rébusy, besedy a pohádky.
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní 
otevírání veřejné knihobudky, které se 
bude konat 24. 6.2 017 v 15 hodin 
v lázních.
Blíží se pomalu letní prázdniny, proto 
bychom Vás chtěli upozornit, že otevírací 

doba knihovny během prázdnin se nemění.
Sledujte naše webové stránky, kde se 
dozvíte bližší informace o dění v knihovně.

M. Mikulcová

Dřevěná knihobudka  
v Luhačovicích

Dne 24. června 2017 v  15.00 hod. 
bude slavnostně otevřena Dřevěná 
knihobudka v  Luhačovicích. Kniho-
budka ve stylu Dušana Jurkoviče bude 
umístěna na kolonádě vedle nástěnné 
tabule na začátku Velké kolonády.

Projekt vznikl z iniciativy student-
ky Moravské vysoké školy v  Olo-
mouci Dariny Vystrčilové. Jejím au-
torem bude řezbář Martin Bořuta.

Na Knihobudce spolupracovali: 
město Luhačovice, Městská knihov-
na Luhačovice, Lázně Luhačovice, a. s., 
a řezbář Martin Bořuta.

Použití Knihobudky je zdarma, 
není potřeba žádná evidence či re-
gistrace.

Knihobudka funguje na principu 
otevřete, přečtěte nebo vyměňte.

Knihu si zde mohou návštěvní-
ci bezplatně zapůjčit. Pokud něko-
ho čtení zaujme natolik, že by knihu 
chtěl mít doma, může ji nahradit ji-
nou ze své knihovny. Cílem je dostat 
knihy mezi lidi.

Milana Mikulcová

Rada města besedovala s občany 
o údržbě lázeňského areálu

Více než třicítka občanů dorazi-
la 10. května na setkání v  salonku 
Městského domu kultury Elektra 
na besedu s radními města. Rada je 
pozvala na besedu věnovanou ak-
tuálnímu sporu města s  akciovou 
společností Lázně Luhačovice o  fi-
nancování údržby lázeňského areá-
lu, který je v jejím majetku. 

„Město se rozhodlo pozvat občany, 
protože se samozřejmě stýkáme s lid-
mi na ulicích a tak dále a neustále za-
znamenáváme dotazy, jak probíhají 
tyto rozhovory mezi městem a lázeň-
skou společností, takže rada uznala 
za vhodné tímto způsobem občany 
informovat, v  jaké je to situaci,“ po-
znamenal místostarosta města Ra-
domil Kop. Hlavní význam besedy 
shrnul takto: „Vysvětlili jsme lidem 
náš postoj. Že s lázeňskou společností 
chceme dobrou spolupráci a chceme, 
aby ve městě i to lázeňské bylo pěkné 
a čisté, ale naše právní analýzy a vy-
jádření odborníků na toto právo nám 
nedovolí, abychom dávali Lázním 
peníze, které požadují. Takže proto 
si Lázně najaly svou právní kancelář 
a  město svou právní kancelář, které 
to dále budou řešit. Nikdo nás nebu-
de moci osočovat, že jsme neoprávně-
ně nakládali s  veřejnými prostředky. 
Pevně věřím, že soud tento spor roz-
hodne správně,“ poznamenal mís-
tostarosta.

Zájem občanů o besedu ho potě-
šil. „Jsme rádi, že lidé ji navštívili. Do-
konce jsme byli překvapeni, že vzešel 
od občanů i  návrh, zda bychom po-
dobná setkání nemohli dělat častěji,“ 
uzavřel Kop.

Nikola Synek
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Lidé si mohli vychutnat zpěv Vojty Dyka v doprovodu B-Side Bandu
Koncert zpěváka Vojty Dyka 

a  skupiny B-Side Band, kteří spo-
lečně předvedli velkolepou show, 
hostil 5. května kulturní dům Elek-
tra. Návštěvníci akce si užili plno 
autorských skladeb, ale i  popu-
lárních hitů ve swingovém aranž-
má. Hudebně je lidem Dyk nejvíce 
znám z  působení v  kapele Night- 
work, v posledních letech ale zpívá 
s  B-Side Bandem. Ten založil roku 
2006 trumpetista Josef Buchta, je-
hož orchestr čítá 18 špičkových in-
strumentalistů. Jako herec se Dyk 
představil na divadle (získal i  cenu 
Thálie) i v řadě seriálů a filmů (např. 
Ženy v pokušení, Revival, pohádka 
Tři bratři). Luhačovice pro Dyka prý 
nejsou neznámou. 

„Měl jsem už čas se tu projít, zamedi-
tovat si tu i jsem tu hrál divadlo, měl jsem 
čas hrát tu s kapelou i nasát místní atmo-
sféru. I tady nasávat, ale šlo spíš o prame-
ny alkoholické, ne tolik ty místní léčivé,“ 
sdělil s úsměvem Dyk. Je sice známý 
z pop-rockového Nightworku, ale teď 
jezdí s  bigbandem. V  které hudební 
poloze to vyhovuje Dykovi lépe?

„V té, kterou právě dělám. Kdyby 
ještě existoval Nightwork, asi bych 

se cejtil dobře i v Nightworku, páč to 
je vždycky o  tom, jaký si to uděláte. 
Když už mě to nebavilo a když jsem se 
tam necítil dobře, odešel jsem. Nedá 
se to moc srovnávat,“ poznamenal 
zpěvák. I  spolupráce s  bigbandem 
prý směřuje trochu „nightworkác-
kým“ směrem. „To protože hrajem 
i  svoje vlastní věci, které, dalo by se 
říct, jsou hyperintelektuálně vtipný, 
a i v té mojí osobě to nějak navazuje 
na Nightwork. Mám rád, když vystou-
pení předá lidem energii, pokud mož-
no pozitivní,“ naznačil Dyk.  

Kromě koncertní šňůry s  B-Si-
de Bandem se nedávno také věno-
val projektu Bernstainovy Mše, a to 
i jako producent. „Sám jsem si to vy-
myslel, protože jsem jako dítě v té Mši 

účinkoval a  celou dobu jsem si chtěl 
zahrát hlavní roli,“ zmínil Dyk. K pro-
ducentství ho posunul jednoduchý 
fakt finanční náročnosti projektu. 
„Žádnej jinej, kdo by chtěl riskovat, 
že bude třeba muset prodat byt, se 
mimo mě a  Josefa Buchty nenašel, 
tak jsme se stali spoluproducenty. Za-
riskovali jsme a vyplatilo se – nemuse-
li jsme prodat byty, ani se nezadlužili 
a myslím, že jsme vytvořili představe-
ní, které má i  pro lidi hodnotu a  řekl 
bych, že i hloubku,“ vysvětlil Dyk. Je 
hlavně zpěvákem a  hercem, ale ne 
že by neuměl hrát i  na nějaký ná-
stroj. „Ale spíš špatně,“ usmál se Dyk. 
„Hrál jsem na housle i  pět let na kla-
vír, ale hrozně jsem se styděl na veřej-
nosti hrát a vždy to nějak pokazil. Udě-
lal jsem v tom ale pokrok a tak jsem si 
teď naordinoval i osm taktů na klavír 
při hraní během turné,“ doplnil Dyk. 
Jeho životní partnerkou je známá 
herečka T. Vilhelmová, se kterou ho 
mohli v tomto roce vidět televizní di-
váci také zpívat duety v oblíbeném 
pořadu Tvoje tvář má známý hlas. 
Spolu ztvárnili nejprve duet Barba-
ry Streisand (Vilhelmová) a  Céline 
Dion (Dyk) a  poté společnou píseň 

zpěvačky Ciary a  Justina Timberla-
ka, kde už Dyk nemusel být masko-
ván do podoby ženy. Jak Dyk soutěž, 
kterou jeho partnerka nakonec i cel-
kově vyhrála, vnímal?

„Na mě to působilo sympaticky. Je 
to televizní zábava a  myslím celkem 
dobře udělaná. Osobně bych se jí ale 
asi naplno nemohl po celou dobu 
účastnit, protože vím, kolik je to stre-
su,“ poznamenal s tím, že navíc jde 
i o to, komu je účast umožněná. „Ve 
mně se to tříští, to herectví a zpěvác-
tví, a je to spíš soutěž pro herce, takže 
bych tam asi naplno nemohl jít. Na-
štěstí tam šla moje holka, takže jsem 
si to mohl i  vyzkoušet, když mě tam 
díky ní dvakrát pozvali,“ poznamenal 
Dyk. Zatímco letošní ročník „Tváře“ 
už je minulostí, na různé další umě-
lecké počiny Dyka fanoušci a hlav-
ně fanynky jistě čekají. Čemu se teď 
kromě koncertování s  B-Side Ban-
dem věnuje? „Teď točím film s Karlem 
Janákem, budu točit film s  Andreou 
Sedláčkovou a budu chystat svou no-
vou kapelu, menší než B-Side Band,“ 
informoval závěrem rozhovoru Dyk. 

Nikola Synek

U hotelu Ambra pořádají řadu akcí, teď otevřeli výběh malých kozlíků
V  květnu vyrostl při hotelu Amb-

ra palouček U Tří kozlíků, na kterém 
mohou lidé spatřit půvabná kůzlátka. 

„Prvními osadníky paloučku se 
stali Jakoubek, Emilek a  Filípek. Koz-
lí kluci byli slavnostně představeni ve-
řejnosti a  pokřtěni herci Městského 
divadla Zlín Vojtou Johaníkem, Mar-
kem Příkazkým a  Kubou Malova-
ným,“ poznamenala za hotel mana-
žerka Jitka Slintáková. Hotel Ambra 
s  restaurací s  bowlingem se nachá-
zí u Solného pramene v luhačovické 
ulici Solné a  je díky přilehlému vel-
kému dětskému hřišti v  letním ob-
dobí jedním z  nejvyhledávanějších 

míst v  Luhačovicích, kam míří rodi-
ny s dětmi. Kluci a holky se tu totiž 
mohou vydovádět na lezecké stě-
ně, svézt se lanovkou a  vyřádit na 
řadě dalších atrakcí. „Dospělí mezitím 

třeba za příjemného počasí posedí na 
zahrádce a všichni si společně potom 
mohou pochutnat na naší kuchyni, 
která nabízí také vyhlášené domácí 
hamburgery kuchaře Honzy Vařáka,“ 
podotkla Slintáková. Jak dodává, 
mezi rodinami je o Ambru a její Bow-
ling U  Solného pramene zájem a  to 
i proto, že hotel pro rodiny nabízí stá-
le více různých možností vyžití. „Právě 
proto jsme se rozhodli hlavně dětem po-
byt u nás oživit také otevřením paloučku 
se třemi kozlíky. Ohrada je pro veřejnost 
volně přístupná zatím jenom z  venku, 
ale po adaptaci kozlíků na tento prostor 
bude umožněno dětem v daných časech 

asistovat při krmení roztomilých zvířat,“ 
doplnila Slintáková.

Bowling U  Solného pramene při-
pravuje dlouhodobě různé zajíma-
vé akce, ať už hudební večery s grilo-
váním, nebo programy zaměřené na 
děti. „Další z nejbližších se koná v nedě-
li 4. června, kdy se uskuteční další ročník 
programu Ambra dětem. Nabídne na-
příklad malování na obličej, různé sou-
těže a k vidění tu bude historické hasič-
ské auto a spousta dalšího. A pro tento 
ročník máme pro děti připraveno také 
jedno speciální překvapení,“ zve ma-
nažerka Slintáková. 

Nikola Synek  
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Maxx 
hledá masérku, kosmetičku,  

manikérku, pedikérku.

Tel.: číslo 777 891 719.

 
 

 

 

Zrychlujeme 
pevný internet 
nejen v Luhačovicích
Internet nabízíme také ve výhodných
balíčcích s chytrou televizí Kuki!

ONLINE OVĚŘENÍ dostupnosti

Internet za akční cenu najdete na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 777

nově až

100 Mb/s

cykloprodejna 
v Luhačovicích


