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Vážení spoluobčané,
 vstoupili jsme do nového roku, 

který je pro nás všechny velmi vý-
znamný. Právě před sto lety vznikl 
samostatný československý stát. Dle 
mého názoru se jedná o nejvýznam-
nější výročí naší země, proto uděláme 
vše, aby všechny kulturní a vzpomín-
kové akce, které připravujeme, byly 
důstojné a velkolepé. V Luhačovicích 
je nyní tzv. mimosezona, což nezna-
mená období klidu pro tým lidí z ob-
lasti kultury. Naopak, všichni již pra-
cujeme na přípravách mnoha akci, 
které jistě potěší vás a také návštěvní-
ky našeho krásného města. Již tradič-
ně je první událostí roku veletrh ces-
tovního ruchu v Brně. První den, tedy 
zahájení veletrhu, je vždy příležitost 

setkání zástupců obcí, měst a  krajů. 
S velkou pýchou jsem si vychutnával 
slova uznání za propagaci Zlínského 
kraje a také Luhačovic. Navštívil jsem 
stánky všech krajů a setkání byla vel-
mi příjemná a  přátelská. Všichni sta-
rostové se svěřili s novými investice-
mi do svých měst a obcí a také jsme se 
shodli, že je naše země stále krásnější. 
Navečer, když jsem se vracel do Lu-
hačovic, jsem si uvědomil, že se ni-
kdo nezabýval významnou událos-
tí, která je tématem dnešních dnů, 
volbou prezidenta republiky. Moji 
rodiče, kteří v mládí zažili první svo-
bodné volby, vnímali T. G. Masary-
ka s  velkou úctou. Snažili se nám 
to vštěpovat do výchovy. V dobách 

totality, kdy za svůj boj proti porušo-
vání lidských práv tvrdě zaplatili, od 
úcty k  hlavě státu ustoupili a  ved-
li nás k  demokracii. Před pěti lety 
dostali občané právo přímé volby, 
kdy mohli samostatně rozhodnout 
o  hlavě státu. Spustila se ale vlna 
nenávisti, osočování a urážení. Jsem 
přesvědčen, že právě minulé volby 
jsou důvodem postoje nejen staros-
tů k těm nynějším. Přátelé, nenech-
te se ovlivňovat, máte plné právo se 
rozhodovat dle vlastního svědomí. 
Užívejte si darů života, zdraví a  lás-
ky svých blízkých.

Váš místostarosta
Radomil Kop

Podívejte se 
na náš web
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Lidi z Luhačovicka neodradilo deštivé počasí a sešli se na tradičním silvestrovském 
setkání

Řada lidí i  letos dorazila na tra-
diční silvestrovské setkání u  Čer-
veného kříže, který se nachází na 
hřebeni mezi obcí Petrůvka a luha-
čovickou místní částí Kladná Žilín. 

Přestože letos se kvůli dešti-
vému počasí počty návštěvní-
ků daly počítat pouze na desít-
ky, na rozdíl od loňských stovek, 
nechyběla na akci dobrá nálada, 
zpěv u  harmoniky a  samozřejmě 
i teplé nápoje na zahřátí, polévka 
a další dobroty k snědku. Přátelé 

si dali i nějakou tu silvestrovskou 
štamprlku a všichni si popřáli vše 
nejlepší do roku 2018. Kdo chtěl, 
zazvonil si i na zvoneček pro štěs-
tí. Na akci nechyběla kromě dal-
ších lidí z  Luhačovic a  okolních 
obcí například ani řada luhačo-
vických orientačních běžců, sta-
rostka a  místostarosta Petrůvky 
nebo další z tradičních návštěvní-
ků akce – místostarosta Luhačo-
vic Radomil Kop. 

Nikola Synek

Sezona veletrhů začala
Tipy, kam vyrazit na letošní do-

volenou, najdete na veletrzích ces-
tovního ruchu, které jsou pořádány 
v průběhu zimních a jarních měsíců 
po celé České i  Slovenské republi-
ce. První z nich proběhl v půlce led-
na v Brně. Již 27. ročník veletrhu GO 
a Regiontour, který je zaměřen pře-
devším na domácí cestovní ruch. 
Vystavovaly zde téměř všechny kra-
je, ale také zástupci Slovenska, Ma-
ďarska a Rakouska. 

Prezentace města Luhačovice 
probíhala v rámci společného pro-
pagačního místa Zlínského kraje 

a  Východní Moravy. Návštěvníkům 
jsme jako již tradičně nabízeli ka-
lendář akcí a katalog ubytování ho-
telů a penzionů. „O tyto dva letáky 
byl největší zájem,“ říká Terezie Bar-
toníčková, referentka informační-
ho centra, která v Brně strávila prv-
ní dva dny. Mezi návštěvníky jsou 
velmi žádané kapesní kalendáříky. 
Proto jsme se rozhodli je pro tento 
rok vydat také. Na pultu byly dále 
vystaveny malé brožury popisující 
naše minerální prameny, ale i Jurko-
vičovy stavby. Nechyběly katalogy 
jednotlivých ubytovacích zařízení, 

mapy města a  nejbližšího okolí.  
„O víkendu byla účast také hojná. 
Zastavovali se u nás lidé, kteří u nás 
už byli a  jezdí do Luhačovic pravi-
delně a mají kolonádu a zdejší pro-
středí moc rádi,“ shrnuje poznatky 
z Regiontour Barbora Valášková, re-
ferentka IC. 

Při zahájení na hlavním pó-
diu jako každý rok vystoupil Dív-
čí saxofonový orchestr z  Luhačo-
vic pod vedením pana Vladimíra 
Schlimbacha.

Poslední lednový víkend se měs-
to Luhačovice prezentovalo na 

veletrhu  ITF Slovakiatour v Bratisla-
vě, jde o největší akci tohoto typu na 
Slovensku. Další veletrhy, kterých se 
budeme účastnit osobně, jsou Info-
tour a cykloturistika v Hradci Králo-
vé v březnu a ForBikes v Praze první 
dubnový víkend. Propagační ma-
teriály týkající se Luhačovic budou 
vystaveny na všech ostatních vele-
trzích, které se letos uskuteční, tj. 
v  Ostravě, v  Praze na HolidayWo-
rld, v Jablonci nad Nisou, Olomou-
ci a Trenčíně.

Eva Kalužíková

Tříkrálová koleda a dobré skutky rozzářily Luhačovice a okolní obce

V sobotu 6. ledna vyrazili do ulic 
koledníci s  kasičkou a  písní na rtu. 
V  územní působnosti Charity Lu-
hačovice je jedenáct obcí. Za velké 
podpory dobrovolníků, obcí a  ve-
řejnosti se tato tradice mohla konat 
již po osmnácté, za to všem patří ne-
smírné díky. 

„Konáním tříkrálové sbírky do-
stáváme také možnost se zapojit do 

pomoci trpícím a  potřebným lidem, 
kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita 
s nimi je pro nás velmi důležitá, proto-
že nám pomáhá vyjít ze zahledění se 
jen na své potřeby a vidět také nouzi 
druhých,“ říká o sbírce Jan Graubner, 
metropolita moravský. Tuto sbírku 
pořádá Charita Česká republika.

Celkově tedy koledovalo  
54 skupinek koledníků, v  letošním 

roce někde i  se čtyřmi králi, tak-
že celkově bylo zapojeno více než 
200 koledníků přinášejících do do-
mácností radostnou zvěst o  naro-
zení Ježíše. Nad dveřmi nechávali 
nápis K + M + B, který žehná jejich 
domu. Díky jejich snaze a štědrosti 
občanů Luhačovic a  okolních obcí 
bylo v  našem regionu vykoledová-
no 354 315 Kč.

Výsledky koledování v jednot-
livých obcích:

Biskupice 24 529 Kč, Dolní Lhota  
26 560 Kč, Horní Lhota 25 116 Kč, 
Kladná Žilín 11 030 Kč, Ludkovice  
25 866 Kč , Luhačovice 123 118 Kč, 
Podhradí 15 010 Kč, Polichno 9 167 Kč, 
Pozlovice 49 433 Kč, Řetechov  
10 270 Kč, Sehradice 34 216 Kč.

Velmi děkujeme všem za 
vlídné přijetí koledníků, za po-
sk y tnutí občerstvení. Jako kaž-
dý rok část v ý těžku poputu-
je na přímou pomoc rodinám 
s dětmi v našem regionu a dal-
ší část na rozvoj sociálních slu-
žeb Charity Luhačovice. Velmi 
děkujeme všem pracovníkům 
měst a  obcí, k teří nám peče-
tí pokladničk y a  počítají cel-
kov ý v ý těžek. Děkujeme všem 
vedoucím skupinek, kteří se 
ochotně zapojili ,  a také malým 
tříkrálov ým koledníkům. Vaší 
pomoci si velmi vážíme. Dě-
kujeme všem za příspěvk y do 
této celorepublikové sbírk y, 
věříme, že i  vám přinesli naši 
tříkráloví koledníci radostnou 
zprávu o příchodu Boží lásky na 
svět skrze dítě narozené v  bet-
lémských jeslích. Více informa-
cí: www.trikralovasbirka.cz.

Karel Adámek,  
místní koordinátor 

Tříkrálové sbírky
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zprÁVY z raDNIcE

I letos jsou už dány termíny zasedání zastupitelstva. Na to mohou přijít i občané
Také v  tomto roce se konají 

schůze Rady města Luhačovice 
a  zasedání Zastupitelstva měs-
ta Luhačovice. Oba významné 
orgány samosprávy mají na sta-
rost rozhodování o věcech, kte-
ré zásadním způsobem ovliv-
ňují život občanů města. Ať už 
jde o rozpočet města, o  inves-
tice ve městě, prodeje a  smě-
ny městských pozemků, nebo 
směřování institucí a  organiza-
cí patřících pod město, či do-
tace pro různé spolky. Lidé by 
proto měli sledovat zprávy ze 
schůzí rady a ze zasedání zastu-
pitelstva, které otiskujeme v Lu-
hačovických novinách a které se 
i jich mohou osobně týkat. Také 
pro tento rok již byly napláno-
vány termíny, kdy se radní a za-
stupitelé scházejí. Platí přitom, 
že rada některé věci týkající se 
města může rozhodnout, ale ty 

důležitější musejí odhlasovat 
zastupitelé. Například pokud se 
jedná o  investici v  řádu milionů 
korun, rozhodnutí je na zastupi-
telích, ovšem rada může navrh-
nout zastupitelstvu, aby tako-
vou investici schválilo. Zkrátka 
„menší věci“ jsou na radě a  ty 
„zásadnější“ na zastupitelích. 
Rada zasedá obvykle jednou za 
čtrnáct dnů, tedy mnohokrát do 
roka. Současné zastupitelstvo 
má naplánováno během tohoto 
roku pouze 4 zasedání, na pod-
zim se pak sejde zastupitelstvo 
nové, které vzejde z  komunál-
ních voleb (to pak zvolí i novou 
radu). Zatímco jednání rady jsou 
neveřejná, na zastupitelstvo, 
které se v  Luhačovicích konává 
obvykle ve čtvrtek a tradičně za-
číná od 14 hodin, se mohou při-
jít občané podívat. Také jim zde 
je vždy od 16 hodin dán prostor 

pro vyjádření názorů či dotazy 
na zastupitele nebo na vedení 
města, a to zejména k aktuálním 
problémům, které je zajíma-
jí a  město je může nějak ovliv-
nit. Pokud by chtěl na zastupi-
telstvu takto vystoupit někdo, 
kdo však není občanem města, 
musí s tím zastupitelé souhlasit. 
Termíny zasedání zastupitelů se 
oproti plánu mohou i  změnit, 
protože starostka může zase-
dání svolat dle potřeby, pokud 
město musí řešit nějaký neod-
kladný problém. Aby se jednalo 
o  řádné zasedání, je však nutné 
svolat je s dostatečným předsti-
hem a  dodržet všechny stano-
vené náležitosti, například také 
zveřejnit oznámení o konání to-
hoto zasedání včas na úřední 
desce města. Ač se zde rozhodu-
je o věcech, které životy občanů 
ovlivňují, o zasedání zastupitelů 

nebývá mezi lidmi příliš vel-
ký zájem. Obvykle na něj dora-
zí z  veřejnosti jen pár jedinců. 
Spíše výjimkou, kdy se na zase-
dání přišla podívat a také vyjád-
řit svůj názor řada občanů, bylo 
setkání zastupitelů konané kon-
cem minulého roku, konkrétně 
14. prosince. Lidé se tam zají-
mali především o  budoucnost 
Domu dětí a mládeže Luhačovi-
ce po vrácení zámku potomkům 
původních majitelů a  o situaci 
v pobočce místní základní školy 
v Kladné Žilínu. Je ale samozřej-
mě na každém, zda se na jednání 
zastupitelů rozhodne vypravit, 
ať už jen podívat se, jak zase-
dání probíhá, nebo kvůli tomu, 
aby něco konkrétního voleným 
zástupcům sdělil. Možnost přijít 
a zúčastnit se tu každopádně je. 

Nikola Synek

Termíny zasedání ZLM a RML v roce 2018

Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2018 
25. 1., 19. 4., 21. 6., 6. 9.

Harmonogram schůzí Rady města Luhačovice 
10. 1., 7. 2., 28. 2., 14. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 18. 7., 22. 8., 19. 9., 10. 10., 31. 10.

zprávy z 1. schůze rady města Luhačovice konané 10. 1. 2018

RML schválila:
•	 uzavření nájemní smlouvy na byt 

v Domě zvláštního určení „Stra-
hov” č. p. 383, ul. Holubyho, ve 2. 

podlaží o 1 pokoji a příslušenství, 
o velikosti 21,07 m2 včetně sklepu 

a balkonu s paní R. G. na dobu ne-
určitou od 1. 2. 2018.

zprávy z 23. schůze rady města Luhačovice konané 20. 12. 2017

RML schválila:

•	 uzavření smlouvy o  výkonu ar-
chitektonické činnosti pro měs-
to Luhačovice na rok 2018 s Ing. 
arch. Jaroslavem Habartou;

•	 použití finančních prostřed-
ků fondu investic Sportovního 
centra Radostova, příspěvkové 
organizace, ve výši 80 000 Kč na 
opravu majetku organizace;

•	 přijetí finančního daru Domem 
dětí a mládeže Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, ve výši  
4 998 Kč od firmy KALADA;

•	 přijetí finančních darů Zá-
kladní školou Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, ve výši  
26 000 Kč;

•	 navýšení neinvestičního pří-
spěvku Základní školy Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, 
o 6 000 Kč v roce 2017 na zapla-
cení připojení jističe v  budově 
ZŠ Školní 811 – byt;

•	 finanční dar ve výši 15 000 Kč TJ 
SLOVAN Luhačovice na technic-
ké zabezpečení shromáždění 
sekce orientačního běhu a  val-
né hromady ČSOS v  prosinci 
2017 v Luhačovicích;

•	možnost odpisů technického 
zhodnocení objektu č. p. 282 
v  hodnotě 260 483 Kč nájem-
cem firmou LUHADENT, s. r. o.;

•	 zveřejnění záměru města pro-
najmout byt v  Domě zvlášt-
ního určení „Strahov“ č. p. 
383, ul. Holubyho, ve 2. pod-
laží o  1 pokoji a  příslušen-
ství, o  velikosti 21,07 m2  
včetně sklepu a balkonu;

•	 Pracovní řád Městské policie 
Luhačovice. 

RML rozhodla:

•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „PD – rekonstrukce 

komunikace ul. Hrazanská Lu-
hačovice“: 1. Ing. Jiří Škrabal, Že-
lechovice nad Dřevnicí, nabíd-
ková cena bez DPH 195 000 Kč, 
2. Ing. Kamil Prokůpek, Koste-
lec, nabídková cena bez DPH 
200 000 Kč, a pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem smlouvy o  dílo s  vy-
braným dodavatelem Ing. Jiří 
Škrabal, Želechovice nad Dřev-
nicí;

•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „PD – most ul. Druž-
stevní Luhačovice“: 1. PROKOP 
MOSTY, s. r. o., Brno, nabídko-
vá cena bez DPH 455 000 Kč, 
2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, 
a. s., nabídková cena bez DPH 
773 390 Kč, a pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem smlouvy o  dílo s  vy-
braným dodavatelem PROKOP 
MOSTY, s. r. o., Brno;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „PD – prostor napro-
ti budovy ČD v  ul. Nádražní 
Luhačovice“: 1. NELL PRO-
JEKT, s. r. o., Zlín, nabídko-
vá cena bez DPH 93 000 Kč, 
2. Ing. Jiří Škrabal, Želecho-
vice nad Dřevnicí, nabídko-
vá cena bez DPH 115 000 Kč,  
3. Ing. Rudolf Nečas, Zlín, nabíd-
ková cena bez DPH 119 000 Kč, 
a  pověřila starostku města 
Ing. Bc. Marii Semelovou pod-
pisem smlouvy o  dílo s  vy-
braným dodavatelem NELL 
PROJEKT, s. r. o., Zlín, v  sou-
ladu s  nabídkou dodavatele. 

RML vzala na vědomí:
•	 připomínky k územním studiím 

veřejného prostranství. 

RML stanovila:
•	 příplatek za vedení a  osobní 

příplatek ředitelům příspěvko-
vých organizací. 
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NOVINKY z MĚSTa

Také v Luhačovicích lidé vybírali novou hlavu státu 

Leden letos provázely prezidentské 
volby, konané samozřejmě i v Luhačo-
vicích. První kolo, které se uskutečnilo 
12. a 13. ledna, dopadlo v  lázeňském 
městě obdobně jako celkově v repub-
lice. Lidé dali ze všech devíti kandidá-
tů nejvíce hlasů současnému prezi-
dentu Miloši Zemanovi (dostal 37,49 
% hlasů / celorepublikově měl 38,56 
%). Druhým nejúspěšnějším kandidá-
tem byl také v  lázeňském městě ně-
kdejší předseda Akademie věd ČR Jiří 
Drahoš (28,09 % hlasů / celorepubliko-
vě získal 26,6 %). 

V Luhačovicích se volilo jako ob-
vykle v 7 volebních okrscích a o vol-
by zde byl značný zájem. Procentu-
ální výsledek volební účasti přitom 
navýšili opět i lidé, kteří v Luhačovi-
cích hlasují, přestože nejsou zdej-
ší, a to na základě vyřízených volič-
ských průkazů, nebo protože jsou 

zde v  léčebném zařízení a  necha-
li se zapsat do zvláštního seznamu 
voličů.

„V prvním kole prezidentských vo-
leb bylo v  Luhačovicích do seznamu 
voličů zapsáno celkem 4409 občanů. 
Volební účast v našem městě byla díky 
návštěvníkům města 67,09 %, pokud 
bychom brali v úvahu jen občany měs-
ta, byla by účast 66,03 %,“ informova-
la vedoucí Správního odboru luha-
čovické radnice Vladislava Janíková. 

Na voličský průkaz odvolila ten-
tokrát například Miroslava Ďurino-
vá z  Jihlavy, která šla k  volbám na 
luhačovickou radnici spolu s  man-
želem. O  tom, že si zařídí možnost 
volit i v Luhačovicích byli prý jasně 
přesvědčení. „Jsme tady na léčení, 
a kdybychom si ho nevyřídili, tak by-
chom tu nemohli volit. A  to my tedy 
nechceme,“ sdělila s  úsměvem Ďu-
rinová. Důležitost účastnit se voleb 
ovšem vyzdvihují i  mnozí Luhačo-
vičtí. Rovněž na radnici volil napří-
klad Martin Surý. „Každý člověk by 
měl vyjádřit svůj názor, aby potom 
nebyl zklamaný,“ komentoval Surý. 
Tamtéž volil také třeba Michal Kaš-
čák. „Každý by měl přijít, já chodím 
pokaždé a  ke všem volbám,“ svěřil 
se. Mezi nejmladší generace opráv-
něných voličů patřila Sandra Křen-
ková, která hlasovala v luhačovické 
městské knihovně. „Tady i všude jin-
de jsou volby důležité. Rozhoduje-
me, kdo bude zvolen, proto by měli 
starší, mladší i nejmladší voliči jít vo-
lit,“ míní Křenková. Jak bylo uvede-
no, voličů se v Luhačovicích účastnil 
slušný počet, přesto zde první kolo 
voleb proběhlo bez komplikací. 

„Hlasování proběhlo v pořádku, bez 
přerušení, rovněž sčítání hlasů mělo 
hladký a nerušený průběh,“ pozna-
menala za MÚ Luhačovice Janíková. 
Celkově se přitom v  Luhačovicích 
a  jejich místních částech dostavi-
lo hlasovat 2695 občanů Luhačovic 
a 263 lázeňských hostů.

A  jak se umístili kandidáti na dal-
ších místech? Dalším nejpreferova-
nějším kandidátem v pořadí za Zema-
nem a  Drahošem byl v  Luhačovicích 
stejně jako celorepublikově diplo-
mat Pavel Fischer (13,57 % hlasů / ce-
lorepublikově 10,23). Někdejší maji-
tel sázkové kanceláře Fortuna a textař 
Michal Horáček, který jako celorepub-
likově čtvrtý získal v rámci ČR 9,18 % 
hlasů, však v Luhačovicích získal pou-
ze 6,65 %. Na rozdíl od celostátních vý-
sledků tak zůstal v Luhačovicích ve vý-
sledném pořadí až na pátém místě za 

nejmladším z kandidátů, lékařem a ak-
tivistou Markem Hilšerem, kterému se 
v rámci ČR i v rámci lázeňského měs-
ta podařilo získat přes 8 % hlasů voličů  
(v Luhačovicích 8,04 %, v ČR 8,83 %).

Vzhledem k  tomu, že žádný 
z kandidátů celorepublikově nezís-
kal více než 50 % platných hlasů, ko-
nalo se také druhé kolo voleb, kam 
postoupili dva nejúspěšnější kan-
didáti, tedy Zeman a  Drahoš. Mezi 
těmi se rozhodlo 26. a 27. ledna. 

Celorepublikově zvítězil a preziden-
tem republiky na dalších pět let byl zvo-
len Miloš Zeman s 51,36 % odevzdaných 
platných hlasů. V Luhačovicích vítěze vo-
leb podporovalo 48,84 % voličů, jeho 
protikandidáta Jiřího Drahoše 51, 15 % 
voličů. K urnám přišlo ve druhém kole  
v Luhačovicích 72, 17 % voličů. 

Nikola Synek

Kontinuita v luhačovickém setkávání Čechů a Slováků  
Luhačovice byly v  histo-

rii často centrem akcí vedou-
cích k upevnění dobrých vztahů 
mezi Čechy a  Slováky. Kulturní 
a  společenská spolupráce zde 
má kořeny v  Československých 
poradách spolku Českosloven-
ská jednota, který založil doktor 
Pavol Blaho v  roce 1908. Právě 
na ně se ale pokusila upozornit 
a navázat také další akce, kterou 
v roce 2008 uspořádal v Luhačo-
vicích spisovatel a současný mís-
tostarosta města Radomil Kop. 
Od konání tohoto Českosloven-
ského večera letos uplyne 10 let, 
konal se 31. května 2008 v domě 
kultury Elektra a  přijela na něj 
řada významných hostů z Česka 
i Slovenska. 

„Celoživotním tématem je pro 
mě snaha o  zlepšování mezilid-
ských vztahů. A  to i  mezi Čechy 
a  Slováky, mezi kterými v  urči-
tých dobách existovala určitá 
averze. Proto jsem v Luhačovicích 
založil v  roce 2008 Českosloven-
skou kulturní společnost a  sezval 
sem zástupce Luhačovic, Piešťan 
a Topoľčan a samozřejmě umělce 

z  ČR a  Slovenska. Bylo právě sté 
výročí Československých porad 
a  chtěl jsem na tradici česko-slo-
venské kulturní spolupráce navá-
zat,“ sdělil Kop.

Čestným hostem večera byla 
známá slovenská herečka a teh-
dejší slovenská poslankyně Mag-
da Vášáryová. Během programu 
vystoupila řada renomovaných 
umělců, mimo jiné „český Sina-
tra“ Láďa Kerndl a  také někteří 
z tehdejších f inalistů Superstar. 

„Oslovil jsem paní Vášáry-
ovou, že bych tuto akci chtěl 
uspořádat, a  ona ji podpořila. 
Konání akce nebylo z f inančního 
hlediska jednoduché a byl jsem 
rád, že nebyla ztrátová, ale na 
program upozorňující na spolu-
práci mezi Čechy a  Slováky sly-
šeli i sami interpreti. Za vystou-
pení požadovali výrazně nižší 
honoráře, než bylo běžné, aby 
akci také podpořili,“ zavzpomí-
nal Kop. Večer se setkal se znač-
ným ohlasem a byl tak význam-
ným setkáním občanů z  obou 
stran hranice, mezi nimiž ale 
nechyběly i  mnohé osobnosti 

veřejného a politického života.
Že jsou snahy Kopa o  budo-

vání vztahů mezi Čechy a  Slo-
váky dlouhodobé, svědčí i  další 
aktivity, na nichž se podílel. „Už 
v  roce 1992 jsem, přestože se 
právě rozdělovalo Českosloven-
sko, pořádal v Elektře Českoslo-
venského silvestra. Mnozí mě od 
takové akce zrazovali, ale nako-
nec na ni dorazila snad tisícov-
ka lidí,“ poznamenal Kop. Také 
později ve spolupráci se Slová-
ky a  snaze o  zlepšování česko-
-slovenských vztahů pokračo-
val mimo jiné tím, že právě na 
Slovensku, v  Piešťanech, se ko-
nal křest jeho knihy Nebe rocke-
rů Česko-slovenské story. Kmo-
trou knihy byla opět paní Magda 
Vášáryová. V dobré vztahy mezi 
oběma sousedními národy prý 
Kop věří i do budoucna. 

„Přestože v  současnosti já 
osobně přímo nějaké akce ne-
pořádám, například jako město 
se trvale snažíme udržovat vzta-
hy s  potomky slovenského archi-
tekta D. Jurkoviče nebo doktora 
P. Blaha a  podobně. Dlouhodobě 

spolupracujeme s  partnerskými 
městy Piešťany a Topoľčany. Oce-
ňuji také konání Dnů slovenské 
kultury, které před pár lety zača-
ly pořádat Lázně Luhačovice,“ na-
stínil Kop. Upozornil také v této 
souvislosti na program, který 
město plánuje v roce 2018. 

„Jedná se o  oslavy 100. výro-
čí vzniku samostatného Českoslo-
venska. Chceme pozvat především 
místní občany, ale i  lázeňské hosty 
k  celodennímu programu ukazují-
címu bohatost lidových tradic Čech 
a  Slovenska. Slavit se bude přede-
vším v předvečer samotného výročí, 
tedy již v sobotu 27. října. Celodenní 
kulturní program představí více než 
stovku účinkujících a předpokládá-
me účast v jeho průběhu minimálně 
5000 lidí,“ pozval Kop. Připomínat 
si toto významné výročí vzniku 
samostatného státu budeme v lá-
zeňském městě ale během celého 
roku 2018 při různých akcích, kte-
ré společně s Lázněmi Luhačovice 
a  Muzeem jihovýchodní Moravy 
Luhačovice připravují. 

Nikola Synek
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Hostům nabízí k ubytování i hraní počítačových her. Koncept se ujal

Se zajímavým konceptem přišlo 
nedávno luhačovické ubytovací za-
řízení Vila Vyšehrad. V rámci budo-
vy totiž vznikl jedinečný LAN PARTY 
HOTEL. Ten nabízí vyžití pro milov-
níky počítačových her. Hostům 
s touto vášní se nabízí skvěle vyba-
vená místnost s pěti výkonnými po-
čítači špičkové kvality určenými pro 
hraní her po síti.

S  konceptem přišel provozova-
tel Vyšehradu Adam Buberník, kte-
rý je samozřejmě sám také součástí 

komunity hráčů počítačových her. 
„Na počítači hraji od dětství. Teď 
provozuji necelé dva roky Vyšehrad 
a  přemýšlel jsem, jak oživit naši na-
bídku, tak mě v té souvislosti napadl 
tento zajímavý koncept, který nefun-
guje skoro nikde na světě, tuším, že 
něco podobného mají snad na třech 
místech, třeba v Dubaji a Bangkoku,“ 
poznamenal Buberník. Na přelomu 
září a října 2017 tak spustil unikátní 
službu, která nabízí jednak místnost 
s výkonnými computery, ovšem i se 

zázemím přilehlé kuchyňky a šatny, 
a je samozřejmě propojena s nabíd-
kou ubytování se snídaní.

Zákazníci, o které prý není nouze, 
se dělí na dvě skupiny.

„Přijíždějí jednak týmy profesionál-
ních hráčů, které tu společně trénují. 
Další skupinou jsou lidé, kteří přijedou 
s přáteli prostě si zahrát pro zábavu,“ 
popsal Buberník. Obvykle skupina 
v LAN PARTY HOTELU stráví 3 až 4 
noci. „Pro ubytování využijí 2 až 3 
pokoje, což je pro nás dost, vzhle-
dem k tomu, že Vyšehrad k ubyto-
vání nabízí celkem 10 pokojů. Vý-
borně to tak pomáhá řešit zaplnění 
kapacity třeba právě v zimních mě-
sících mimo lázeňskou sezonu, “ na-
stínil Buberník. Celkem už se zde 
asi za 5 měsíců fungování vystřída-
ly desítky hráčů „gamesek“. „Přijelo 
sem už něco mezi dvaceti a  třice-
ti skupinami hráčů, tak 3–4 měsíč-
ně. Poptávka ale roste,“ popisuje 
provozovatel nevšedního koncep-
tu. A co hosté nejraději hrají? „Hra-
jou se tu různé hry – střílečky i strate-
gie. Z  konkrétních titulů můžu uvést 
například League of Legends, dále 
Counter Strike Go nebo PUBG, “ po-
znamenal Buberník.

Propagaci specifického hote-
lu řeší samozřejmě stylem blízkým 
uživatelům této služby. „O celém 

konceptu a jeho vzniku jsme zveřejni-
li video na YouTube, informace šíříme 
pomocí Facebooku a  na webech vě-
novaných hráčské komunitě, “ nazna-
čil Buberník.

V  popularizaci zařízení pomoh-
lo i to, že někteří hráči patří ke zná-
mým youtuberům a ti po internetu 
přenášeli živě své hraní právě z her-
ní seance v  LAN PARTY HOTELu. 
„Například u nás byl hráčské komuni-
tě známý Pavel Herdyn Mikeš, “ dopl-
nil Buberník.

Přestože zařízení speciální míst-
nosti pro počítačové hráče nebylo 
levnou záležitostí, provozovatel Vy-
šehradu investic prý rozhodně neli-
tuje. „Už teď se mi z půlky vrátila, “ vy-
světlil. S úspěchem konceptu se pojí 
i další plány do budoucna.

„Vize je taková, že bychom moh-
li počet počítačů navýšit a  pořádat 
u nás i herní turnaje, “ prozradil plány 
Buberník. Jak moc se do budoucna 
koncept LAN PARTY HOTELu ještě 
rozvine, se uvidí. Jedno je však jis-
té, Luhačovice mají opět novou za-
jímavost, která teď může zaujmout 
zejména mladší z  návštěvníků lá-
zeňského města. 

(Další informace lze získat 
na www.lanpartyhotel.cz )

Nikola Synek

Rekonstrukce budovy 137 si vyžádá přesun části úředníků radnice

Jedna z nejvýznamnějších inves-
tic, které na tento rok naplánovalo 
město Luhačovice, je oprava budo-
vy číslo popisné 137 na Masarykově 
ulici, kde sídlí i část úředníků radni-
ce. 

„Důvodem rekonstrukce je, že 
objekt je už ve špatném technic-
kém stavu, zejména z hlediska te-
pelně izolačních vlastností budo-
vy a oken," přiblížil vedoucí odboru 
správy majetku Městského úřadu 
Luhačovice Jiří Šůstek. Budova tak 
bude zateplena, vymění se na ní 
okna a získá novou fasádu. Opra-
vy pláště budovy však nebudou 
právě jednoduché. Problém je ze-
jména v tom, že upevnění a izolace 
tyrkysových skleněných desek, kte-
rými je budova obložena, obsahují 
škodlivý karcinogenní azbest. „Ten 
není nebezpečný, dokud je skryt  
v plášti budovy, ale až ve chvíli, kdy 
se odkryje. Při opravě proto bude 
muset být vše podřízeno tomu, 
aby se azbest neuvolnil do okolí  
a neznamenal tak zdravotní rizika,“ 

poznamenal Šůstek. Odstraňování 
materiálu z povrchu budovy pro-
to bude probíhat tak, že plášť bude 
odborně zakryt fólií a prostor s az-
bestem bude pod tlakem odsáván. 
„Celou demontáž a odbornou likvi-
daci azbestu zajistí specializovaná 
firma,“ doplnil Šůstek.

Kromě obnovy pláště objektu se 
rekonstrukce bude týkat i někte-
rých dalších věcí. „Počítá se také  
s výměnou elektroinstalace a vy-
budováním nového topného sys-
tému. Kromě toho se realizují i ně-
které dispoziční změny. Prostory 
tak budou lépe odpovídat provoz-
ním potřebám úředníků institucí, 
které v objektu sídlí,“ nastínil Šůs-
tek. Dále mají být vyměněny i pod-
lahové krytiny.

Celkově si rekonstrukce vyžádá  
i vzhledem k problému s azbestem 
nemalé náklady. „Opravy budou 
stát přes 16 milionů korun, přičemž 
4 miliony se podařilo získat jako do-
taci z Operačního programu Život-
ní prostředí. Zbytek se hradí z roz-
počtu města,“ popsal Šůstek.

Opravy budou znamenat samo-
zřejmě problém pro ty, kdo v budo-
vě sídlí, a také pro občany, kteří sem 
za úřady a službami soukromých 
subjektů míří. Rekonstrukce si vy-
žádá přesun některých z uživatelů 
objektu jinam. „Ne ale všech, pro-
tože plášť s azbestem nekomplikuje 
například opravu přízemí, kde je jen 
sokl. Pracovníci budou moci zůstat 

také v nejvyšším patře budovy, kde 
sídlí Luhačovské Zálesí, o. p. s,“ do-
dal Šůstek. Přestože například op-
tik nebo banka v pronajatých pro-
storách přízemí budou moci zůstat  
i během oprav, přesune se řada 
úředníků z vyšších pater, kde síd-
lí část pracovníků MÚ Luhačovice 
a také další úředníci. Pro ty budou 
muset být na období rekonstruk-
ce zajištěny provizorní náhrad-
ní prostory. Radnice má v budově  
137 pracoviště živnostenského od-
dělení správního odboru (4 zaměst-
nanci) a je zde také Sociální obor  
(6 zaměstnanců). Všichni úředníci 
se přesunou během první poloviny 
března na nová dočasná působiště. 
Kam, to přiblížil tajemník MÚ Luha-
čovice František Hubáček: „Živnos-
tenské oddělení bude přesunuto do 
druhé budovy základní školy, tedy 
bývalých jeslí. Sociální odbor bude 
přesunut do hlavní budovy ZŠ, kde 
je k dispozici prázdný byt, který byl 
dříve určen pro školníka,“ uvedl ta-
jemník.

Přesunuty budou i další úřady, 
které v budově působí, ale nespa-
dají pod luhačovickou radnici. „Do 
nedalekého penzionu Forst v Za-
tloukalově ulici se dočasně přesu-
ne pracoviště Finančního úřadu.  
V nové lokalitě bude fungovat už 
od 1. března,“ upřesnil Hubáček. 
Přesunuto bude i pracoviště Úřa-
du práce. „Ohledně něj ještě jedná-
me o poskytnutí prostor v budově 

zdravotního střediska, která také 
patří městu,“ sdělil Hubáček s tím, 
že další informace budou včas ob-
čanům sděleny jak vyvěšením  
u vchodu na samotné opravované 
budově, tak zveřejněním na inter-
netových stránkách města (www.
mesto.luhacovice.cz).

Co se týká přesunu městských 
úředníků, budou rovněž části je-
jich archivů převezeny dočas-
ně do opravené budovy Technic-
kých služeb. Situace s přesunem 
institucí pro veřejnost i samotné 
pracovníky nebude jednoduchá. 
Tajemník proto apeluje na obča-
ny, aby byli k fungování úředníků  
v náhradních prostorách shovívaví. 
„Všichni se budou snažit, abychom 
veřejnosti poskytovali služby stá-
le na stejné úrovni i v náhradních 
prostorách, lidé by ale přece jen 
měli brát v úvahu to, že pracovní-
ci budou působit v provizorních 
podmínkách,“ podotkl Hubáček. 
Všichni úředníci, kterých se to týká, 
budou muset být zcela přesunuti 
do konce března, aby mohla stav-
ba začít. Termín, kdy se bude bu-
dova 137 opravovat, doplnil za od-
bor správy majetku jeho vedoucí 
Jiří Šůstek.

„Zahájení rekonstrukce je 1. dub-
na. Všechny práce na budově 137 
pak musejí být hotovy do 15. listo-
padu,“ uzavřel Šůstek.

Nikola Synek
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NaRoZeNí 
elena Gruberová 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇaTKY 
David Ruman  a Michaela Smetanová 
Blahopřejeme.

50 LeT VýRočí SVaTbY 
Rostislav a Zdeňka Turzovi
Josef a eva Procházkovi
bohumír a Ludmila Kreiselovi 
Blahopřejeme.

VýRočí NaRoZeNí
artur Stoja 91 let
Marie čumíčková 91 let
emilie Hráčková 91 let
Jaroslav Kašík 89 let
božena Řezníková 89 let
František Goldbach 80 let
blažena Zápecová 89 let
bedřich Rak 88 let
Pavel blažek 88 let
emilie Semelová 86 let
Františka Coufalíková 85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Miroslav Vavřina 66 let
Karel Jatel 68 let
anna Příkazská 86 let
Věra Plášková 83 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do 
redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKAVzpomínky a poděkování

SpOLEČNOST

8. ledna uplynulo 6 let od úmrtí mého manžela 
KARLA KOLÍNKA. 
S láskou a úctou stále na něj vzpomíná manželka Terezie a syn Karel s celou 
jeho rodinou. Děkujeme všem, kdož vzpomenou s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají… 
Dne 1. 3. 2018 vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
pana FRANTIŠKA ANDERSE. 
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 6. 1. uplynul rok, co nás upustila naše maminka, babička a prababička 
paní ALENKA VALOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

Dňa 21. 2. 2018 si pripomenieme 2. smutné výročie úmrtie 
mójho drahého priateľa ZDENKA HRANČÍKA. 
S láskou a úctou spomína priateľka Ivana a dcera Michaela s rodinou.

Poděkování řediteli Ing. Josefu Pučalíkovi
Chtěl bych poděkovat řediteli panu Josefu Pučalíkovi za to, že mi umožnil pracovat na dohodu  
o provedení práce v TS Luhačovice. Mohl jsem se realizovat při úklidu chodníků ve městě, údržbě 
hřbitova, seznámil jsem se se zaměstnanci TS a díky práci v ulicích města i s dalšími spoluobčany. 
Chtěl bych i nadále s Vámi spolupracovat a popřát Vám hodně osobních a pracovních úspěchů.

Románek

Dne 7. února 2018 by se dožila naše maminka, babička a prababička 
paní MARIE KOVAŘÍKOVÁ 95 let. 
19. února 2018 uplyne 7 let od jejího úmrtí. Stále vzpomíná dcera Helena 
a syn Karel s rodinou. Za tichou vzpomínku na ni děkujeme.

Dne 31. 1. 2018 by oslavil své 70. narozeniny 
pan ANTONÍN LIŠKA, který nás navždy opustil 3. 11. 2017. 
Své kulaté jubileum by společně s ním v tomto roce slavila 
i paní MARIE LIŠKOVÁ, která zemřela 24. 5. 2015. 
Na své rodiče s láskou a vděčností stále vzpomínají děti Martina 
a Antonín s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 30. 1. 2018 uplynuly čtyři roky od úmrtí 
paní JAROSLAVY PLÁŠKOVÉ. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ji znali.

Dne 24. 1. 2018 uplynulo 31 let, co nás navždy opustil 
pan JOSEF MIKULEC, 14. 2. 2018 by se dožil 100 let. 
S láskou vzpomínají syn Josef a dcera Jarmila s rodinami.

Ježíškova vnoučata nadělovala  
i v Luhačovicích

Koncem minulého roku se také 
luhačovický domov pro seniory za-
pojil do projektu Ježíškova vnou-
čata realizovaného Českým roz-
hlasem. Podstatou projektu je 
vytvoření databáze přání od senio-
rů v  domovech tak, aby jim je pak 
dobří lidé z celé ČR mohli v období 
kolem Vánoc snadno vyplnit. A  to 
se díky štědrým dárcům poved-
lo i  pro klienty luhačovického do-
mova hned v řadě případů. Průběh 
projektu v  Luhačovicích přiblížila 
instruktorka sociální péče v  tomto 
zařízení Adéla Vitteková, která se 
o projekt za domov starala. 

„Nám se díky projektu podařilo za-
jistit dárečky pro všechny naše uži-
vatele. A  to ať už dárečky osobního 
charakteru, které si přáli jednotliv-
ci, ale i  dárky pro celý kolektiv uži-
vatelů našeho domova. Tam šlo na-
příklad o gramofon, klávesy, soubor 

CD a DVD, aroma difuzér nebo napří-
klad nové chodítko, což je velmi po-
třebná pomůcka, a  bude si je moci 
zapůjčit, kdo právě tuto pomůcku 
bude potřebovat.“  

Nechyběly ale ani zážitkové dárky. 
„Podařilo se nám, že za jednou 

paní takto přijel celý salon – kosme-
tička, kadeřnice a  pedikérka. Zážit-
kový dárek byl i pro celý kolektiv, kdy 
nám na Silvestra přijela zahrát cim-
bálová muzika ze Strážnice,“ nastíni-
la Vitteková.   

Například uvedené chodítko při-
vezla domovu Hana Kopecká ze 
Šternberka u  Olomouce. „Zapoji-
la jsem se do projektu Ježíškova 
vnoučata díky Facebooku, kde jsem 
se přes kamaráda o  tomto projek-
tu dozvěděla. Podívala jsem se, o co 
jde, zaujalo mě to a  rozhodla jsem 
se takto někoho ze seniorů obdaro-
vat a udělat mu radost.“ 

Štědrá ale nebyla Ježíškova vnou-
čata jen zde v Luhačovicích. 

„Po prvním dárku mě to tak pohlti-
lo, že jsem dohromady splnila asi de-
set přání seniorů, nešlo jen tady o Lu-
hačovice, třeba v  Uherském Hradišti, 
ale i  blíž mému domovu – šlo napří-
klad o Bílsko nebo Sukolom,“ uzavře-
la Kopecká.  

Nikola Synek
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Při kuželkářskému zápasu s Podbrezovu fandila zaplněná tribuna
První letošní utkání kuželkář-

ské Interligy sehráli borci Luhačovic 
v sobotu 13. ledna. A nešlo o utkání 
ledajaké, vyzvali v  něm totiž vítěze 
loňského ročníku soutěže – sloven-
ský tým ŠK Železiarne Podbrezo-
vá. Utkání s  týmem, za který hraje 
i  fenomenální mistr světa Zavarko, 
jako v loňském prvním ročníku čes-
ko-slovenské soutěže, opět přitáhlo 
řadu diváků, a tak hlediště luhačovic-
ké kuželny bylo zaplněno a střetnu-
tí provázela bouřlivá divácká kulisa.

Utkání začali za Luhačovice Jiří Mr-
lík a Filip Lekeš, soupeř proti nim vy-
slal hned dva své aktuálně nejlepší 
hráče, Kunu se Zavarkem. Mrlík bo-
joval zdatně, ale zejména díky tomu, 
že Kuna vyhrál druhou dráhu o  46 
kuželek, zvítězil hráč slovenského 
týmu celkově 612 kuželek proti Mr-
líkovým 538. Před Lekešem pak stál 
těžký úkol – uhrát proti mistru světa 
„přijatelný“ výsledek. Zavarko zpo-
čátku zaváhal, takže se dokonce Le-
kešovi podařilo na druhé dráze zví-
tězit, ale pak mu už fenomenální Srb 
Zavarko, hrající za slovenský tým, 
příliš nedovolil a  jasně ho přehrál 
celkově poměrem 648 poražených 
kuželek proti 581 Lekešovým. I  tak 
se ale Lekeš rozhodně za svůj výkon 
stydět nemusel. 

V  prostřední dvojici hráli za do-
mácí Vaněk a  Markus. Proti nim 

dvojice slovenských reprezentantů 
Nemček a Tomka. „Vaněk začal skvě-
le, na první dráze 110 do plných, jen-
že Nemček dokázal v dorážce otočit 
výsledek ve svůj prospěch a  dráhu 
vyhrát. Slovák dominoval i  na dal-
ších dvou drahách, takže vyhrál vý-
konem 602 ku 636 kuželkám soupe-
ře. Markus proti Tomkovi začal také 
velmi slibně, po prvních dvou dra-
hách měl výkon 325, soupeř 264, jen-
že další dráhy se role otočily a Tom-
ka začal náskok stahovat, obě sice 
vyhrál, ale ztrátu už srovnat nedoká-
zal. Markus tak získal náš první bod, 
když porazil 622 kuželek, a to bylo na 
soupeřových 582 málo. Do posled-
ních dvojic nastoupili za domácí Ra-
dek Polách s Rostislavem Goreckým, 
proti kterým vyslal soupeř Vadovi-
če s Tepšou. Polách první dráhu těs-
ně prohrál, na dalších dvou ale do-
minoval soupeř, na poslední získal 
náš hráč vítězství, ale to nic neměni-
lo na skutečnosti, že si hosté připsali 
další vítězný bod. Skvělý souboj pak 
předvedla další dvojice, ve které do-
mácí juniorský reprezentant Gorec-
ký bojoval o  bod se zkušeným srb-
ským matadorem Tepšou hrajícím 
v barvách Podbrezové. Gorecký vy-
hrál první dráhu, druhou získal sou-
peř, třetí opět domácí hráč. O vítězi 
se tak mělo rozhodnout na posled-
ní dráze. Tu vyhrál soupeř, ale až 

posledním hodem v zápase rozhod-
nul, že si z tohoto duelu odnese půl 
bodu za remízu. Krásný, napínavý 
a vzrušující souboj dvou výborných 
kuželkářů, kteří docílili stejný výsle-
dek – 612 poražených kuželek – nad-
chnul všechny přítomné. Šlo o krás-
né utkání s výbornou fanouškovskou 
kulisou, ani ta ovšem domácí tým 
k  vítězství nedovedla, a  tak favori-
tovi z  Podbrezové podlehl celkově  
1,5 : 6,5 (3555 : 3725). 

A jak hodnotil po střetnutí zápas 
Michal Markus, který jediný získal 
za Luhačovice celý bod? „Já jsem 
neměl právě úspěšný podzim, tak 
jsem rád, že pro mě ten první zápas 

na jaře začal trošičku lépe,“ pozna-
menal Markus. Že by se dala Pod-
brezová porazit ani nikdo příliš 
nedoufal, a  tak cíle kuželkářské-
ho týmu TJ Sokol Luhačovice jsou 
někde jinde. „Vzhledem k tomu, jak 
se nám vyvinul podzim, po kterém 
jsme byli celkově čtvrtí, tak bychom 
se chtěli poprat o  titul českého mis-
tra. V soutěži přitom před námi byla 
z tuzemských týmů jen Česká Třebo-
vá. Skutečně pro nás začíná jaro příš-
tím zápasem, kde jedeme do Pra-
hy, a  tam by bylo dobré získat další 
body,“ uzavřel Markus.  

Nikola Synek

Luhačovickému skicrossaři Čechovi už se rozjela nová závodní sezona
Perspektivní mladý skikrossař Jiří 

Čech, ověnčený už řadou úspěchů ve 
svém sportu, je v proudu další skicros-
sařské sezony. Tu navodila samozřej-
mě už vloni na podzim podzimní pří-
prava. „Rozjela se začátkem října, kdy 
jsem se přidal k reprezentačnímu výbě-
ru, který tvoří Nikol Kučerová a  trenér 
Zdeněk Šafář. Společně trénujeme vždy 
jeden týden na ledovci a  další týden 
mám suchou přípravu v Praze, kde byd-
lím a studuji magisterský obor architek-
tura a stavitelství,“ nastínil Čech.  

Celou podzimní přípravu absolvo-
val na kempech v rakouském středis-
ku Pitztal. „Tam jsou každoročně nejlep-
ší podmínky pro trénink našeho sportu. 
Samotná příprava na lyžích se skládala 
ze dvou částí. Tou první bylo rozlyžová-
ní se a zdokonalování techniky, jak v bra-
nách, tak i  volně. Druhou, hlavní částí, 
byl samotný trénink na uměle vytvořené 
trati pro skicross, na které jsme trénovali 
společně s celou řadou závodníků ze svě-
tového poháru,“ popsal Čech s tím, že 
taková spolupráce dávala účastníkům 
možnost trénovat rozjížďky ve čtyřech 
jezdcích a  navzájem si pomáhat se 
zdokonalováním. Koncem listopadu 
pak absolvoval první závod, který se 
jel právě na tréninkové trati na Pitzta-
lu. „Byl to závod mistrovství Rakouska 
a první podnik evropského poháru. Zá-
vodu se zúčastnilo přes 100 jezdců, jak ze 
světového poháru, tak evropského,“ na-
stínil Čech. Skončil tam zhruba v půli 
startovního pole. „V rámci NC Rakous-
ka jsem obsadil 46. místo a v EC 42. místo. 

Závodem jsme uzavřeli podzimní trénin-
kovou část,“ informoval Čech. Další zá-
vody měl na programu v prosinci. „Šlo 
o dva závody světového poháru. První se 
konal ve švýcarském středisku Arosa. Bo-
hužel nám počasí nepřálo, a tak se mís-
to tréninkových dnů pouze vyčkávalo 
na hotelu, což pro mě nebyla nejlepší si-
tuace,“ povzdechl si však Čech. Oproti 
ostatním jezdcům světového poháru, 
kteří jsou profesionály, má totiž na tra-
tích světového formátu daleko méně 
zkušeností a trénink o to více chyběl. 
„Po jedné tréninkové jízdě se jela kvalifi-
kace, kde jsem obsadil 55. místo. Na po-
stup mezi 32 jezdců, kteří jedou finálové 
rozjížďky, mi chybělo 1.25 sekund,“ sdělil 
výsledek Čech.

Hned další den pak přejížděl do ra-
kouského střediska Montafon. „Tady 
počasí taktéž nepřálo, a  tak se zruši-
la kvalifikace a závod se jel rovnou v 64 
jezdcích. Bohužel z první rozjížďky jsem 
nepostoupil,“ popsal Čech. Sezonu tak 
opravdu nezačal právě ideálně. Začá-
tek roku pro něj znamená ale jiné sta-
rosti než jen sportovního charakteru.

„Po novém roce se momentálně sou-
středím na zkouškové období, abych 
mohl co nejdříve zase na závody, které 
budou v nejbližší době na Dolní Moravě, 
a to závody českého poháru, kde budu 
obhajovat loňské vítězství,“ naznačil 
v půli ledna Čech. Poté ho čeká další 
sportovní úkol, i když se nejedná právě 
o jeho závodění. „Vrhnu se do role trené-
ra, kdy společně s tátou máme na starost 
výběr Zlínského kraje pro olympiádu 

dětí a  mládeže ČR v  disciplíně skicross, 
kde Luhačovice bude reprezentovat Ve-
ronika Dynková,“ vysvětlil Čech. Další 
akci, na kterou se chystá, bude dokon-
ce spolupořádat. „Je to Olympijský festi-
val na Bílé 10.–11. února v rámci předsta-
vení olympijského sportu skicross široké 
veřejnosti. Návštěvníci si zde mohou vy-
zkoušet uměle vytvořenou trať plnou 
skoků, vln a klopených zatáček,“ nastínil 
Čech. Teprve po skončení akce se vrh-
ne zase do samotného závodění v ČR 
a Evropě. Přestože je ověnčený již řa-
dou úspěchů, vyhrál mimo jiné vloni 
světovou Univerziádu v  Almaty, ne-
podařilo se mu dostat na letošní zimní 
olympiádu. „Bohužel jsem si nevyjel no-
minaci na olympiádu, kam postupovalo 

pouze 32 nejlepších můžů a  žen podle 
světového poháru za období 2017/2018, 
a tak pro letošní sezonu mám pouze cíle 
obhájení mistra ČR a vítěze Českého po-
háru,“ vysvětlil skicrossař s  tím, že další 
velké světové podniky, jako mistrovství 
světa a  univerziáda, jsou na programu 
až v příští sezoně. Tuto zimu se ale kro-
mě domácích závodů hodlá rovněž ješ-
tě účastnit dalších podniků evropského 
poháru, národních mistrovství a FIS zá-
vodů po celé Evropě. „Prozatím ale přes-
ný plán nemám, protože většina závodů 
se v období olympiády nekoná a začíná 
se až po jejím skončení, což je až na kon-
ci února,“ uzavřel Čech.  

Nikola Synek
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Kdysi myl nádobí v hotelu v Anglii. Teď šéfa „Augustiniánu“  
Boráka vyhlásili hoteliérem roku

Na smluvený rozhovor do hote-
lu augustiniánský dům jsem se vy-
dal počátkem ledna, kdy měli z pro-
vozních důvodů výjimečně pár dnů 
zavřeno.  Co v hotelu, který pat-
ří do kategorie ****superior, právě 
vylepšují, ale také o chodu i smě-
řování „augustiniánu“ jsme se ba-
vili s jeho generálním manažerem 
Petrem borákem. Krásnému hote-
lu vzniklému rekonstrukcí jedné  
z luhačovických historických bu-
dov šéfuje od jeho otevření před víc 
než 7 lety. a evidentně skvěle. Ne-
dávno byl totiž borák asociací ho-
telů a restaurací čR oceněn titulem 
Hoteliér roku 2017.  Hovor jsme ale 
začali aktuálním děním v zařízení, 
kde tou dobou hosty vystřídali ře-
meslníci. Co vše se tu předělává? 

Naše služby se snažíme poskytovat 
na výborné úrovni a k tomu samozřej-
mě patří i kompletní vybavení. Přes rok 
se během provozu občas odře nějaký 
kousek nábytku, něco se pokazí. Nebo 
během provozu zjistíme, že by bylo 
lepší něco udělat jinak, převrtat.

Řeší se mimo drobnější opravy  
i přestavby, které zavádí nějaké no-
vinky?

Ano. Každý rok si něco nového na-
plánujeme. Vloni jsme investovali přes 
půl milionu do kuchyně a uzpůsobe-
ní nového prostoru. Rok předtím jsme 
dělali nové zastřešení terasy, rozšiřova-
lo se wellness se vstupem do zahrady. 
Každý rok je to v řádu milionů, které se 
vrací zpět do hotelu. Aby hosté viděli, 
že nejen vyděláváme, ale chceme jim 
to také nějak vrátit. 

Co tedy vznikne tentokrát?
Uzpůsobujeme konferenční pro-

story, dětský koutek, rušíme kuřárnu, 
protože budeme kompletně neku-
řácký hotel. Místo toho vznikne pro-
dejní showroom, takový obchůdek  
s produkty, po kterých se hosté nej-
častěji ptají. Další úpravy se budou tý-
kat technologie wellness, zkvalitně-
ní pokojů atd. Jsou to pak i věci, které 
už nám navazují na celoroční koncept.

Dobu pro úpravy jste asi nevy-
brali náhodou, po silvestrovských 
pobytech je v návštěvnosti takové 
hluché období. Míváte zavřeno po 
novém roce každoročně?

Ano. Vždycky tak 2 týdny. Velice rád 
dám také našemu personálu oddech-
nout. Protože na něj máme vysoké ná-
roky a věřím, že si oddech zaslouží. Je 
to tedy už za těch 8 let fungování naše-
ho hotelu tradice. 

Co považujete za nejsilnější 
stránku „augustiniánu“? 

Každé 2–3 roky si dáváme nějaké 
motto, cíl, kterým se chceme řídit. Prv-
ní roky to byla záležitost gastronomie, 
pak jsme se chtěli profilovat primárně 
wellness terapeutem. A na další eta-
pu, která nás čeká, to motto zní „Ná-
vrat k životní a duchovní rovnováze“. 
To se bude na nejbližší roky intenziv-
ně prolínat do všech služeb, které po-
skytujeme.

Jak konkrétně? bude nějak na-
vazovat na fungování relaxační Za-
hrady šesti smyslů, kterou jste zbu-
dovali před pár lety?

Ta myšlenka se bude hlouběji roz-
víjet. Neřeknu ještě přesně, o co pů-
jde, protože to bude překvapení 
pro hosty. Ale určitě to bude práce 
na těle i na duši spojená s přírodou  
a propojená s naší nabídkou. Prolnu-
té to bude do každého našeho de-
partmentu. Ať je to ubytování, well-
ness, nebo F & B úsek (pozn. autora: 
F & B je z anglického Food and Beve-
rage – jde o oddělení, které se stará 
o jídlo a pití).

Že hotel úspěšně rozvíjíte, svědčí 
i ocenění Hoteliér roku. Co pro Vás 
znamená? 

Moc si ho vážím, je to takové podě-
kování a ocenění, že jdeme správným 
směrem. My jsme se vždycky snaži-
li spíše než kopírovat dělat to jinak, 
než to dělá soused. Není to postavené 
tak, že bych si na tomto ocenění sta-
věl svou identitu a nemohl bez toho 
žít, ale každé ocenění je samozřejmě 
příjemné. Titul Hoteliér roku vnímám 
jako velký úspěch nejen můj, ale ce-
lého týmu Augustiniánského domu, 
TEKOO REALITY, s. r. o., a jeho osmile-
tého úsilí.

Kolik lidí tvoří tým hotelu?
Máme 40 zaměstnanců, přičemž 

celkově máme kapacitu 55 lůžek.
Co je nejobtížnější zvládnout na 

fungování hotelu, aby vše šlapalo, 
jak má?

V této i v jakékoli branži, co jsem za-
žil, je nejsložitější práce s lidmi. Na jed-
nu stranu mě nejvíc baví, na stranu 
druhou ale taky nejvíc vyčerpává. 

Dnes je o kvalitní zaměstnance 
nouze. Potýkáte se s tím také?

Dotýká se to i nás. Ale mu-
sím to zaklepat na stůl, poslední  
2 roky máme totiž spíše přiroze-
nou fluktuaci, jsme víceméně stabil-
ní tým. Intenzivně jsme zapracovali 
na personální strategii. Snažíme se  
o zaměstnance lépe pečovat a více 
jim naslouchat. Vyhlašujeme za-
městnance kvartálu. Zařazujeme 
osobní karty zaměstnanců, s uvede-
ním jejich potřeb, rozvoje atd. Kaž-
doročně se na zaměstnance obracím 
stylem: „Řekni si, co ti vadí, a jestli to 
bude možné, rád ten problém od-
straním nebo splním to dané přání.“ 
Prostě se snažím se zaměstnanci více 
komunikovat.

To je ten základ?
Přesně tak! Spokojený zaměstna-

nec, spokojený host, spokojený za-
městnavatel!

Kromě obvyklých hostů v „au-
gustiniánu“ vloni pobývaly i účast-
nice soutěže česká Miss, že? 

Byly tu na 2 dny, konalo se tu semi-
finále. V rámci spolupráce byly i další 
akce – focení, golfové turnaje atd. Tak-
že nás to de facto provázelo celý rok. 

Misskám tu asi musela být troš-
ku zima, když se fotily venku na ho-
telové terase v plavkách. Přece byl 
březen, či dokonce únor…

Únor to byl. Zima na terase asi tro-
chu byla, ale to se nedá nic dělat. 
(úsměv) 

Soutěž měla ale tuším i organi-
zační problémy, ne?

Tu soutěž koupil nový majitel, a jak 
to bývá, každý nový projekt chce rok 
dva, než ta pomyslná ozubená koleč-
ka do sebe zcela zapadnou. Pro nás 
to byla určitě ale i tak fajn spoluprá-
ce, která znamenala pro hotel určitou 
propagaci.

a vrátí se sem letos missky zno-
vu?

Pravděpodobně ano, protože nás 
opět oslovili. Jakou formou to proběh-
ne, právě vymýšlíme.

Mít hotel plný krásek ze soutě-
že není zcela obvyklé – kdo je vaše 
běžná klientela?

Já to vnímám jako průřez gene-
racemi od těch 25 až do asi 65 let.  
A nemůžu říct, že jsme vyloženě jen 
pro nejmovitější klientelu. Protože co  
u nás hodně frčí, tak jsou dárkové po-
ukazy, které nabízíme jak na webu ho-
telu, www.augustian.cz, tak na por-
tálu www.augustian-life.cz. Třeba 
dospělé děti velice rády dopřejí po-
byt svým rodičům, kteří v životě v ta-
kovém zařízení nebyli. A ti pak také 
tvoří velmi velkou část naší klientely. 
To jsou přitom lidé, kteří jsou prostě 
zaměstnaní v normálním zaměstná-
ní, úplně běžní občané. Takže naše 
ambice je nabízet kvalitní služby, 
které samozřejmě nesou určité ná-
klady, tím pádem je i ta cena o něco 
vyšší, ale je to takový průřez všemi 
skupinami lidí. Některá jezdí více-
krát do roka, v jiné jsou lidé, kteří si 
to dovolí jednou za rok, až si na po-
byt našetří. 

Hodně se v současnosti hotely 
nabízejí přes různé weby a slevové 
portály. Ty se ale asi nebudou to-
lik týkat hotelů, jako je „augusti-
nián“?

Slevové akce jsme hned zpočátku 
rezolutně odmítli. Devalvuje se jimi 
značka a není možné prodávat kva-
litní službu této kategorie za polovi-
nu peněz. Není to podle mě rozumné. 

Zaměření hotelů na slevy je vel-
mi krátkozraká záležitost. Ho-
tel na takovéto bázi nemůže dlou-
hodobě úspěšně fungovat. Já 
souhlasím, že pro někoho to může být 
pomoc na překlenutí nějakého pro-
blematického období. Já se ale snažím  
i v těch obdobích, kdy je klientely tře-
ba méně, zcela rozhodně se prode-
jům přes různé slevomaty vyhnout. 
To pro nás totiž není cesta. 

Nedávno se zavedla elektronic-
ká evidence tržeb. Vnímáte ji jako 
komplikaci?

Já to jako problém nevnímám. Ani 
to nebyla příliš změna. De facto jen při-
byla čtečka a čárový kód na účtence. 
I když chápu, že některým malým živ-
nostníkům může EET činit problém. 

Koho v Luhačovicích považuje-
te za největší konkurenci? asi ne lé-
čebný dům Praha, který je tu sice 
nejblíže, ale je zaměřen jinak. Spíše 
hotel alexandria, ne?

Určitě s Alexandrií máme hodně 
společného, ale co se týče atmosfé-
ry, tak i díky velikosti hotelu nabízíme 
trošku jiný koncept. Je to dáno i tím, že 
máme 55 lůžek a Alexandria přes 100. 
Já nás spíš srovnávám s rakouskými 
rodinnými hotely. Tam někdy hledá-
me inspiraci. Ohledně konkurence zá-
leží určitě na úhlu pohledu. Co se týče 
ubytování např. pro firmy, tak lze jako 
konkurenci brát všechny 3 a 4hvěz-
dičkové hotely v Luhačovicích a Po-
zlovicích. Pokud se bavíme o wellness 
pobytech, tak hotely s podobnými 
službami a cenou tu jsou tak tři, čtyři. 
Nicméně našim cílem je jít vlastní ces-
tou a nabízet takové produkty a služby 
na úrovni **** superior, které jsou ori-
ginální a mají přidanou hodnotu.

Máte vysněný koncept hotelu, 
třeba dle vzoru v zahraničí? Zmiňo-
val jste Rakousko…

Rakousko vnímám jako takovou ko-
lébku wellness hotelů. Já nemám ale 
vizi, že by byl nějaký konkrétní hotel 
a řekl bych si: „Tohle je můj sen“.  Své-
ho času to i tak bylo, ale už jsem z toho 
ustoupil. Teď se spíš snažíme být ve vě-
cech originální.

Je všeobecná konjunktura a lidé 
tak mají prostředky na to zaplatit 
si i hodně kvalitní ubytování a špič-
kové služby. Stav ekonomiky pro-
spívá jistě i vám? 

Určitě. Daří se opravdu ve všech 
oborech a hotelnictví je toho součás-
tí. Jsem zvědavý, jak dlouho ta bubli-
na vydrží. 

Kde třeba vidíte „augustinián“ 
za 10 let?

Pokud na nás dům nespadne, tak 
tady určitě budeme pro naše hosty 
nadále. Práce nás baví, protože se zde 
projeví kreativita, a to mě naplňuje. 
Navíc mě služby baví, protože ihned 
v první linii host zjistí, jestli to umíte, 
nebo ne. 

Váš hotel se před pár lety poda-
řilo firmě TeKoo ReaLITY, jejíž jste 
součástí, vybudovat v podstatě  
z ruiny. Na kolik tehdy obnova his-
torické budovy vyšla?

Byla to opravdu velká částka, přes 
100 milionů korun. Tato myšlen-
ka byla vyloženě srdcová záležitost 
mého otce a my s bratrem Mirkem 
jsme mu ji chtěli splnit. Ale investi-
ce do tohoto domu byla věnována 
opravdu srdcem. 

čemu všemu se firma, která „au-
gustinián“ vlastní, věnuje. Je deve-
loperská, ale co konkrétně si pod 
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tím lidé mohou představit, jaké 
projekty?

Společnosti TEKOO REALITY,s. r. o,  
a BORÁK DEVELOPMENT, s. r. o., půso-
bí v celé ČR a na Slovensku.  Investice  
a development  je parketa mého star-
šího bratra Mirka, který je v této oblasti 
mimořádně úspěšný, a dá se říct, že na 
to má čich. Naše aktivity jsou takový 
průřez vším. Zahrnují rodinné i byto-
vé domy, ale i průmyslové areály nebo 
historické objekty podobného rázu 
jako je „Augustinián“. Je to od každé-
ho kousek. Nebo třeba různé urbanis-
tické projekty.

Jde tedy o takový rodinný byz-
nys, do kterého „augustinián“ pa-
tří…

Přesně tak. Otec přes dvacet let vlast-
nil společnost TEKOO, spol. s r. o., velko-
obchod ovocem a zeleninou, který ge-
neroval určité zisky. Z těch se de facto 
pořídil i tento dům. Obchod jako tako-
vý se časem rozplyne, ale kulturní pa-
mátka jako je „Augustinián“, která je tu 
přes sto let, v Luhačovicích bude klidně 
dalších sto let, pokud se budeme o ni 
dobře starat. Toho závazku jsme se ujali 
společně s mým bratrem.

a měl jste už předtím nějak blíz-
ko k oboru hoteliérství? 

Já jsem pracoval nějakou dobu v za-
hraničí v různých hotelích, získal jsem 
pro to cit, baví mě to a navíc moje za-
hraniční praxe šla dohromady s otco-
vou vizí něco předat dál.

a měl jste předtím třeba vystu-
dován nějaký gastro obor nebo po-
dobně? 

Byl jsem úplně mimo tyto obo-
ry. Hotelnictví vnímám primárně jako 
obor, kde jsou rozhodující pocity  
a emoce, a to mě na tom baví. Proto se 
považuji spíše za nadšence než profe-
sionála. Primárně mě k tomu přived-
lo to, že jsem pobýval v Anglii a hle-
dal jsem jakoukoliv práci, tak jsem šel 
umývat nádobí do hotelu. Postupně 
jsem se vypracoval – číšník – barman 
– manažer… To mi dalo asi ten největ-
ší základ pro tuhle práci.  Měl jsem i to 
štěstí, že mám v týmu kolegy, kteří tu 
praxi z prestižních zahraničních hote-
lů měli.

Jste ale inženýr, co jste tedy stu-
doval?

Marketing, management a pod-
nikovou ekonomiku, ale hotelnictví 
jsem nestudoval. 

ale ten obor, co jste studoval,  
s tím také souvisí, ne?

To je určitá část, ale upřímně, ten-
to obor se opravdu nedá úplně naučit 
ve škole. Důležitá je praxe, ta mi dala 
nejvíc.

Co Vás na té práci třeba v tomto 
oboru překvapilo?

Asi největší rána byla, když jsem se 
vrátil ze zahraničí a viděl rozdíl oproti 
tomu, jak fungují služby u nás doma 
a v zahraničí. Jak lidé uvažují tady 
a tam. V zemích, jako Británie, Ra-
kousko, Německo, je to postavené tak, 
že si na něco plácnem a bude to tak. 
To tady jsem dostal „pár facek“ v prv-
ní linii, kdy jsem „bojoval“ se zaměst-
nanci i s dodavateli, protože všechno 
bylo najednou jinak než to domluve-
né a na papíře. To byla opravdu velká 

škola, protože já vždy fungoval na pev-
ný stisk ruky a chlapské slovo. Zpětně 
tyto zkušenosti hodnotím ale jako vel-
ký dar, protože jsem se díky nim toho 
nejvíc naučil.

Zajímavostí „augustiniánu“ je, 
že tu máte i kapli, která zde fungo-
vala už dříve. 

Pro nás je to určitá výhoda, proto-
že místní fara se o kapličku fantasticky 
stará, lze tam pořádat církevní obřady, 
konají se tam občas i svatby, ovšem po 
komunikaci s panem faráře, s kterým 
vycházíme dobře.

Přináší to i obtíže, že se musí-
te podřídit běhu církevních záleži-
tostí?

Negativně nás provoz kaple vůbec 
neovlivňuje, beru to jen jako přínos. 

Hlavně možnost svateb v kapli je 
pro hotel skvělá příležitost, že?

Jak říkáte, nicméně 90 % svatebča-
nů má u nás zájem o obřad na terase 
nebo v altánu.

Kolik tu zhruba už bylo svateb, co 
funguje hotel? 

V prvních letech provozu jsme služ-
by chtěli prezentovat co nejširší cílové 
skupině. Tak jsme dělávali až 20 sva-
teb ročně. Malé, velké, střední. Ale ruš-
ný provoz během svateb nejde dohro-
mady s naším relaxačním zážitkovým 
pobytem, proto jsme to upravili a vy-
členili jen konkrétní termíny, kdy ale 
velice rádi svatební den hostům uspo-
řádáme podle jejich přání. Míváme tak 
už jen 3 až 5 svateb ročně. S výjimkou 
malých svateb do 20 se snažíme pro-
najímat pro svatbu celý hotelový are-
ál. Necelou šedesátku hostů můžeme 
ubytovat, ale svatební hostina je klid-
ně koncipována i pro 120 lidí. 

V Luhačovicích se často berou  
i lidé ze vzdálenějších zemí. Je tomu 
tak i u vás?

Je to až zvláštní, ale velice často 
máme zahraniční klienty, kdy ale jeden 
z těch partnerů je Čech, ten druhý na-
příklad z Austrálie, Velké Británie, Itálie. 
Jsou to hosté ze všech koutů světa. 

Řídit špičkový hotel určitě není 
jednoduché. Jaká je Vaše relaxace? 

Mám své koníčky, kterým se věnuji. 
Od 17 let jezdím amatérské závody ral-
lye, rád se svezu na motorce v terénu 
atd. To je můj způsob, jak si vyčistit hla-
vu. Rád přespím v přírodě pod stanem 
nebo si jen tak odpočívám u krbu.

Rallye a motorky   to bývá často 
spojeno i se zraněními, ne?

Bývá. Někdy se to stane, v autě i na 
motorce. V rallye to není nic výjimeč-
ného. Ale trochu adrenalinu nikdy ne-
uškodí (úsměv). 

a kde konkrétně v rallye soutě-
žíte?

Primárně v rámci Moravy. Asi nejví-
ce známý v našem regionu je závod Ve 
stopě Valašské zimy. To se jezdí v okolí 
Vizovic a každý rok si tento závod rád 
zajedu. Bohužel s přibývajícími sta-
rostmi mi ubývá i prostor pro koníčky.

čím závody jezdíte?
Mám Škodu Felicii KIT CAR kom-

pletně připravenou na soutěž. Vylože-
ně závodní vůz. 

Jste i ten typ člověka, který se  
v autech dokáže hodiny rýpat v ga-
ráži a vylaďovat je?

Nejsem vyučený automechanik, ale 
otec se této hezké práci léta věnoval  
a vyučil se, takže jsem něco zdědil  
a autům trochu rozumím. I ta práce na 
autě mě hodně baví – je to další způ-
sob na vyčištění hlavy. 

ostatní jezdí zase relaxovat do 
Luhačovic, třeba k vám do hotelu. 
Jak moc jsou specifické pro hotelié-
ra Luhačovice jako malé moravské 
lázeňské městečko?

Samozřejmě je velké plus mít hotel 
poblíž místa, které má velkou tradici  
v lázeňství. Osobně si myslím, že Luha-
čovice jsou nejkrásnější lázně v ČR. Do 
městečka jsou lidé sice naučení jezdit 
za lázeňskou léčbou, nicméně my pří-
mo léčebné procedury nenabízíme, 
ani jsme je nikdy nechtěli mít. Nabízí-
me relaxaci, gurmánské zážitky, máme 
Zahradu 6 smyslů, okolní přírodu, pří-
jemné prostředí. 

Kvůli čemu ještě lidé ocení právě 
„augustinián“?

Už asi 5 let pracujeme se sezon-
ním konceptem kompletní nabídky. 
Tedy 4× ročně se mění nabídka celého 
domu. Tak hosté mohou zažít 4× jiné 
emoce, ať už díky změně v jídelním 
lístku, v nabídkách na baru, wellness 
procedurách, mění se vždy i dekorace 
hotelu, vůně atd. Je to jeden z našich 
hlavních nosných kanálů. A koncept 
zahrady jsme oživili také produktem 
Rituál Zahrady 6 smyslů. 

Můžete ho přiblížit?
Náš terapeut provází hosty a na 

každém ze šesti stanovišť dělají určitá 
cvičení. Ať se jedná o dechová cviče-
ní nebo rozšíření znalosti o bylinkách. 
Hosté tuto službu velice rádi využívají. 

K hotelové zahradě se ale určitý 
čas pojila i problematika průchodu 
veřejnosti, což jste nakonec vyřeši-
li tím, že obyvatelům ze sousedství 
umožňují průchod přes pozemek 
čipové karty, ale mimo hosty se sem 
jinak další lidé nedostanou. 

Ten problém nastal tak dva tři roky 
zpátky, a jak jste říkal, už je vyřešen. 
Přes tento pozemek vedla po desít-
ky let taková stezka, kde se luhačovič-
tí lidé procházeli, často se psy. Protože 
„Augustinián“ byla před rekonstruk-
cí ruina, nikomu to samozřejmě ne-
vadilo.

Jak se situace změnila opravou 
objektu a zřízením hotelu?

Ze začátku jsme si i mysleli, že nám 
to přivede nějaké klienty do domu, 
ale bohužel sem tudy přicházeli i růz-
ní vandalové, kteří nám ničili majetek 
v zahradě (světla, květináče, dětské 
hřiště…). Bohužel jsme byli nuceni ten 
průchod přes náš pozemek pro veřej-
nost uzavřít. Je ale fajn, že o 200 met-
rů výš je další průchod a z druhé stra-
ny taky. 

Situace trochu připomíná spor 
mezi městem a akciovou společ-
ností Lázně Luhačovice. Také se 
jedná o soukromý pozemek, kam 
chodí veřejnost. Nicméně zde jde 
o údržbu veřejného prostranství 
lázeňského areálu a okolnosti jsou 
nesrovnatelné. 

To vnímám jako jinou situaci – my 
zde máme uzavřenou hotelovou za-
hradu, jako má každý u rodinného 

domu, kdežto tam jde o velký veřej-
ný prostor a způsob financování jeho 
údržby.

Chtěl jsem se spíše zeptat, zda je-
jich spor ovlivnil nějak i hoteliéry ve 
městě? 

Myslím, že nás ne. Reakce jsem 
nezaznamenal ani od našich hos-
tů. Nijak se nás to přímo netýká, kaž-
dopádně spor ani jednomu z těch 
subjektů nezávidím. Jen jim přeji, ať 
to pro všechny dobře dopadne. Kaž-
dopádně samozřejmě oceňujeme, že 
lázně i celé Luhačovice a také blízký 
městys Pozlovice v posledních letech 
jdou celkově velmi nahoru, což vní-
máme pozitivně i z pohledu našich 
hostů. Jsme třeba rádi, že se investo-
valy desítky milionů do revitalizace  
lázeňského areálu. Město vybudova-
lo novou plovárnu, v Pozlovicích po-
stavili koupaliště Duha, opravená je 
stezka na přehradu, ulice Dr. Veselé-
ho. Rozvíjí se i nabídka programů pro 
rodiny s dětmi a přibývá mnoho dal-
ších věcí, kvůli kterým jezdí hosté rádi 
do Luhačovic.

Co oceňujete z rozvoje Luhačovic 
za poslední léta nejvíce? 

Opravdu vděčný jsem, že se zde 
v Pražské čtvrti nově vyasfaltova-
la silnice, protože předtím byla pro 
ostudu. Když jsme otevírali hotel, 
první svatba u nás byla česko-švý-
carská. Pán přijel v luxusním Bent-
ley a říkal, že na té rozbité silnici 
auto prostě trpělo. Samozřejmě je 
pozitivní třeba to, že ve městě se 
chodí kolem upravených záhonů, 
nebo když se zde otevře a zpřístup-
ní veřejnosti nový pramen. To vše 
určitě vnímají pozitivně také další 
hoteliéři a občané. 

V Luhačovicích se koná i řada vý-
znamných kulturních akcí. Poznáte 
na obsazenosti hotelu, třeba když 
je otevírání pramenů? 

Moc ne. Naši hosté se vždycky jdou 
projít do města a lázeňského areálu  
a za ty akce jsou rádi. Ale že by k nám 
lidé jezdili jen kvůli nim – to možná ně-
jaká malá část klientů, ale není to vylo-
ženě náš směr. K nám jezdí hlavně za 
těmi už zmíněnými věcmi spojenými 
s relaxací. 

Jaká je vůbec obsazenost vaše-
ho hotelu? 

V průměru za rok 2017 to bylo 75 %. 
S tím, že v lednu bylo také částečně za-
vřeno. Když to období nezapočítáme, 
je to přes 80 %. Ta obsazenost je více 
méně stejná za poslední roky. 

Je nějaké vysněné číslo, dá se 
dlouhodobě dosáhnout stopro-
centní obsazenosti?

100 % není náš cíl, to by musel být 
každý den obsazen asi dlouhodobými 
pobyty. Já to beru tak, že obsazenost 
mezi 80 a 90 % je pro mě taková zdra-
vá, což splňujeme.

Teď, když spolu hovoříme, máte 
zavřeno. až otevřete, jak rychle se 
hotel zaplní?

Hotel máme už na termín otevření 
naplněný. Prodáváme pobyty pokud 
možno minimálně 2–3 měsíce dopře-
du. To je směr, kterým chceme jít. 

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. 2 • 20.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Hasičský ples / Dechová hudba 
Mistříňanka

Pátek 2. 2. • 19.30 • Alexandria, night 
club 
Procházka světovými muzikály

Pátek 9. 2. • 20.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Ples SoŠ 

Pátek 9. 2. • 19.30 • Alexandria, night 
club 
Strážnická CM M. Miltáka

Neděle 11. 2. • 15.00 • Hala Vincentka 
Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic

Středa 14. 2. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Zdeněk Izer a autokolektiv

Pátek 16.2. • Alexandria, night club 
Modrý cimbál

Úterý 20. 2. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Milovat k smrti / S. Nálepková aj.+ Blue 
Angel Memory Band J. Toufara

Čtvrtek 22. 2. • 19.00 • Kinosál MěDK 
Elektra 
Pavel Žalman

Pátek 23. 2. • 16.00 • Kinosál MěDK 
Elektra 
o statečném kováři Mikešovi / 
Divadlo za 2, Praha

Pátek 23.2. • Alexandria, night club 
Swingový večer

6. 2. – 1. 4. • galerie MěDK Elektra 
Výstava / četníci z Luhačovic 

KINO 

Čtvrtek 1. 2. • 19.00 12

Kvarteto 
Komedie ČR, 2017

Sobota 3. 2. • 19.00
bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Neděle 4. 2. • 16.00 
Dukátová skála
Pohádka ČR, 2017

Pondělí 5. 2 . • 19.00  15

Prezident blaník
Komedie ČR, 2018 

Úterý 6. 2. • 19.00  15  
Happy end
Drama Francie, 2017, titulky

Středa 7. 3. • 16.00  
Po strništi bos
Komedie ČR, 2017

Sobota 10. 2. • 19.00  15  
Padesát odstínů svobody 
Drama USA, 2018, titulky

Neděle 11. 2. • 16.00
čertoviny 
Pohádka ČR, 2018

Pondělí 12. 2. • 19.00 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 15. 2 . • 19.00 15

Prezident blaník 
Komedie ČR, 2018

Pátek 16. 2. • 19.00  12  
Vražda v orient expresu
Drama USA, 2017, titulky

Sobota 17. 2. • 19.00 12

Kvarteto 
Komedie ČR, 2017

Pondělí 19. 2. • 19.00
bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Středa 21. 2. • 19.00 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Komedie ČR, 2018

Sobota 24. 2. • 19.00 15  
Padesát odstínů svobody
Drama USA, 2018, titulky

Pondělí 26. 2. • 19.00 12  
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
Komedie ČR, 2018

Úterý 27. 2. • 19.00 12   
S láskou Vincent
Animovaný VB, 2017

Středa 28. 2. • 19.00 12

Kvarteto 
Komedie ČR, 2017

Vybrané termíny kulturních akcí  
v Luhačovicích

31. 3. Velikonoční jarmark
29. 4. – 5. 5.  Roztančené Luhačovice 
11. – 13. 5.  Otevírání pramenů
8. 7.  Luhačovická pout´
4. – 9. 6.  Luhačovické řezbářské   
 sympozium
29.6. – 1.7.  Luhovaný Vincent
16. – 20. 7.  Janáček a Luhačovice
30. 7. – 10. 8.  Akademie Václava   
 Hudečka
20. – 25. 8.  Divadelní Luhačovice 
5. – 8. 9.  Dny slovenské kultury
14. – 16. 9.  MFDFS Písní a tancem
28. 9.  Svatováclavský jarmark
27. 10. Oslavy 100 let vzniku ČR 
7. 12.  Vánoční jarmark
8. 12.  Vánoční koncert 
 s Korunkou Luhačovice

Měsíční přehledy akcí najdete v Luhačovických 
novinách a na www.luhacovice.cz

Akce DDM

Pátek 2. 2. • od 8.00 do 13.00 • tělocvična 
ZŠ
Přátelský florbalový turnaj
Přihlášky týmů do 24. 1. (3+1, max. 8), hráči 
rok narození 2008 a mladší, startovné 400 Kč/
tým

Pátek 9. 2. • 17.00 • zámek
Valentýnské soutěžení
Poplatek 30 Kč/osoba

Od pondělí 19. 2. do středy 21. 2. • od 
8.00 do 15.30 
Jarní příměstský tábor „tučňáci 
na ledu“
1.–4. třída ZŠ, přihlášky do 14. 2., poplatek 
700 Kč/3 dny

Neděle 11. 2. • 14.00 • sokolovna
Dětské šibřinky 

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, poplatek 20 Kč

KLUBÍK

Poplatek za program členové zdarma, 30 Kč/
ostatní

Úterý 13. 2. • 10.00
Pohybový program

Úterý 27. 2. • 10.00
Výtvarné tvoření

V měsíci únoru také proběhnou: výukové 
programy, karnevaly v Sehradicích a Dolní 
Lhotě. Počátkem března proběhne první kolo 
uzlovací soutěže. Je možné se přihlásit do 
zájmových kroužků na 2. pololetí.

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

Program SAS

Čtvrtek 1. 2. • 15.00. • klubovna 
Velitel MP bc. červenka, 
přednáška

Čtvrtek 5. 2. • 8.15 • nádraží 
Slovácké divadlo /Mnoho 
povyku pro nic 

Čtvrtek 8. 2. • 13.45 • aut. nádraží 
Vycházka/dle počasí a instrukcí 
paní Záhorovské

Čtvrtek 15. 2. • 17.00 • knihovna 
Hrad brumov

Čtvrtek 22. 2. • 13.45 • aut. nádraží 
Vycházka/dle počasí a instrukcí 
paní Záhorovské

Akce Charity
Programy v prostorách Denního stacionáře 
Charity Luhačovice, Hradisko 100 od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč.

5. 2.  Krční páteř, beseda / 
 PharmDr. Eva Valentová
12. 2.  Sváteční slovo / 
 P. Martin Rumíšek
19. 2. Kvízy a hlavolamy
26. 2. české tradice / 
 Doba postní, beseda

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

Akce v knihovně

Čtvrtek 8. 2. • 17.00
Ing. Miroslav Hrabica / Léčba 
nemocí trávicího traktu, ledvin 
a pohlavních orgánů, ukázky 
praktické masáže

Čtvrtek 22. 2. • 17.00
Stanislav Zábojník / Jaro, jarní 
byliny a jejich využití, vstup 40 Kč, 
rezervace míst tel. 577 132 235

Vstupné 50 Kč

Novinky z knihovny

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 v 10 hodin zahajujeme 
další semestr Virtuální univerzity třetího věku, 
tentokrát na téma Cestování. Poplatek za 
semestr 400 Kč. Případní zájemci jsou zváni. 
 Zveme Vás na přednášku léčitele a spisovatele 

Ing. Miroslava Hrabici – Léčba nemocí trávicího 
traktu, ledvin a pohlavních orgánů. Začíná ve 
čtvrtek 8. 2. 2018 v 17 hodin, vstupné 50 Kč. 
V případě zájmu si můžete rezervovat místa, 
tel. 577 132 235 nebo mailem info@
knihovna-luhacovice.cz. Pozvání platí i na 
přednášku Stanislava Zábojníka Jarní byliny 
a jejich využití – 22. 2. v 17 hodin. Vstupné  
40 Kč.
Přijďte si vybrat z bohatého výběru nových 
knih. Čeká na Vás například psychologický 
román Hana, od autorky Aleny Mornštajnové, 
pokračování historické epopeje Husitská 
epopej VI. Vlastimila Vondrušky či severské 
krimi Oběť bez tváře. 
 

M. Mikulcová
 

Pozvánka
 
Sobota 10. 2. • 19.00 
ŠIbŘINKY 
Ráz – Tvoje tvář má známý hlas aneb Buď čím 
chceš
Předprodej na mob. 605 175 628, 728 270 640
nebo 5. 2. 2018 sokolovna 17.30–18.30 hodin
Hraje Georgo Zlín, DJ rádia Zlín
Vstupné 140 Kč

Neděle 11. 2. • 14.00 
DĚTSKÉ ŠIbŘINKY
Ráz – ZIMA
Vystoupení z DDM,
hry, soutěže, diskotéka DJ Renny

Úterý 13. 2. • 18.30 
PoCHoVÁVÁNí baSY
Hraje cimbálová muzika Dubina, George Zlín
Vstupenky bude možno zakoupit v Městském
informačním středisku Luhainfo, týden před 
akcí 

Všechny srdečně zveme

 
ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK 

Děkujeme všem občanům, kteří se naučili 
odevzdávat pneumatiky na sběrný dvůr, 
a  prosíme,  aby vzali na vědomí důležitou 
aktualitu v této oblasti. Na území ČR vznikl 
první autorizovaný kolektivní systém zpět-
ného odběru pneumatik, který je provozo-
ván neziskovou společností ELT Manage-
ment Company Czech Republic, s.r.o., 
(ELTMA). Byla založena stále se rozrůstající 
síť míst zpětného odběru, která je k  pro-
hlédnutí na webových stránkách www.elt-
ma.cz. V  místech zpětného odběru jsou 
pneumatiky přebírány bezplatně, bez pod-
mínky zakoupení nějakých služeb či výrob-
ků, bez ohledu na značku pneumatik.

Sběrné dvory do sítě zpětného odběru zařaze-
ny nebyly a na rozdíl od míst zpětného odběru 
musí za dopravu a likvidaci pneumatik platit.

Nejbližšími místy zpětného odběru pro ob-
čany Luhačovic a integrovaných obcí jsou:
Autoservis  Robert Humeník, Uherskobrod-
ská 974, Otevřeno:  Po až Pá 8-17 hod.

Autoservis Břetislav Petráš, Uherskobrod-
ská 634, Otevřeno:  Po až Pá 7–17 hod.

Použité pneumatiky nepatří někam do pří-
kopy nebo do lesa, nepatří ani do kontejne-
rů na směsný nebo plastový odpad, pneu-
matika není komunální odpad  a  nově 
nepatří ani na Sběrný dvůr, protože Tech-
nickým službám Luhačovice tím vznikají 
zbytečné náklady.

POUŽITÉ PNEUMATIKY ODEVZDÁVEJTE 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Technické služby Luhačovice, středisko odpady
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OzNÁMENÍ

Lázně Luhačovice tradičně uspěly na Velké ceně cestovního ruchu
Lázně Luhačovice, a. s., letos opět 

uspěly v soutěži Velká cena cestov-
ního ruchu 2017/2018. V kategorii 
nejlepší lázeňský a wellness balíček 
získaly první místo za produkt Tý-
den v hotelu Popper aneb za Četní-
ky do Luhačovic. Slavnostní předá-
vání cen bylo ve čtvrtek 18. 1. 2018 
v Brně. Soutěž je vyhlašována vyda-
vatelstvím C. O. T. media a Veletr-
hy Brno v rámci veletrhů GO a Re-
giontour. 

Cenu za Lázně Luhačovice,  
a. s., převzal výkonný ředitel Ing. 

Jiří Dědek, MBA, který řekl: „Po-
byt Týden v hotelu Popper aneb za 
Četníky do Luhačovic“ je nabízen 
ve dvou konkrétních termínech,  
22. 4. – 29. 4. 2018 a 30. 9. – 7. 10. 2018. 
Našim hostům by měl navodit at-
mosféru počátku první republiky 
prostřednictvím úspěšného seri-
álu Četníci z Luhačovic. Účastní-
ci budou ubytováni v hotelu Dům  
B. Smetany, na jehož balkoně 
bude, podobně jako v seriálu, sku-
tečný nápis hotel Popper. Perso-
nál bude v dobových kostýmech, 
na ulici se o pořádek postarají 

četníci v uniformách z roku 1919  
a nebude chybět ani dobový jí-
delní lístek a další překvapení. Ve 
dvou týdnech u tohoto netradič-
ního pobytu připravujeme organi-
zovaný program s filmovou tema-
tikou (DVD se všemi díly seriálu 
Četníci z Luhačovic, brožura o fil-
mových Luhačovicích, beseda, zá-
jezd atd.), při jehož sestavování 
jsme spolupracovali s Českou te-
levizí. Základem jsou služby odpo-
vídající osvědčenému pobytu Lá-
zeňská dovolená.“ Více informací: 
www.LazneLuhacovice.cz 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 

Městský úřad Luhačovice, odbor fi-
nanční, upozorňuje občany, že na zá-
kladě Obecně závazné vyhlášky měs-
ta č. 2/2013, o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, je popla-
tek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
za rok 2018 splatný jednorázově nej-
později do 31. 5. 2018.

Základní sazba poplatku pro po-
platníka na rok 2018 činí 650 Kč. 

Výčet osvobození a  úlev je uve-
den v čl. 35 vyhlášky – celé znění je 
k dispozici na webových stránkách 
www.mesto.luhacovice.cz v  části 
„dokumenty města“.

Úhrada poplatku:
poplatek lze uhradit hotově 

nebo platební kartou v pokladně 
MěÚ Luhačovice,

Po, St: 7.30–12.00, 13.00–17.00
Út, Čt, Pá 7.30–12.00, 13.00–14.30

bezhotovostním převodem na 
bankovní účet č. 1409197309/0800

k. s. 0308, v. s. = číslo poplatníka 
z evidence MěÚ Luhačovice

Informace k  platbám získá-
te na tel.: 577 197 436–7 nebo  
e-mail: vebrova@mesto.luhacovi-
ce.cz, zahorovska@mesto.luhaco-
vice.cz

Tašky na tříděný odpad
Poplatníci nebo společní plátci 

poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů, kteří uhra-
dí poplatek v plné výši a v termí-
nu splatnosti, tj. do 31. 5. 2018, 
a nebudou mít v evidenci poplat-
níků žádný nedoplatek z  před-
cházejících let, obdrží do konce 
kalendářního roku 2018 na po-
kladně MěÚ Luhačovice jednu 
sadu tašek na tříděný odpad.

Nová šance pro osoby zdravotně postižené a znevýhodněné 

Svaz tělesně postižených v  Čes-
ké republice, z. s., realizuje od listo-
padu 2017 projekt „Práce – součást 
aktivního života“. Mimo jiné ve Zlín-
ském kraji, Zlíně. Chceme při hledá-
ní práce podporovat spoluobčany 
se zdravotním postižením. Do pro-
jektu nyní nabíráme klienty, a  to 
osoby se zdravotním postižením ve 

věku 50 až 64 let, nebo ty, kteří mají 
nízkou úroveň vzdělání. Zájemci se 
mohou hlásit průběžně až do kon-
ce roku 2018, do naplnění kapacity 
projektu. 

Lidé se zdravotním postižením 
musí vlivem svého handicapu če-
lit mnoha překážkám. Speciálně na 

trhu práce narážejí na velké množ-
ství bariér, které jim brání v úspěš-
ném začlenění do pracovního pro-
cesu. Proto jim chceme pomoci 
řešit tuto neutěšenou situaci na 
trhu práce. V  rámci projektu nabí-
zíme klientům semináře a besedy 
na praktická témata týkající se hle-
dání a udržení zaměstnání, dále po-
radenství, zmapování pracovních 
schopností a  možností, bilanční 
a  pracovní diagnostiku, zvýše-
ní kvalifikace formou rekvalifikač-
ních kurzů různého zaměření. 

Důležitou aktivitou je samot-
né zprostředkování zaměstnání, 

umístění části klientů na pracovní 
místa a  individuální podpora kli-
entů při hledání zaměstnání.

Podrobnější informace o  pro-
jektu jsou k  dispozici na interneto-
vých stránkách organizace http://
svaztp.cz/projekty/projekty-eu/pra-
ce-soucast-aktivniho-zivota/. Rádi 
je zájemcům o  projekt poskytnou 
také všichni pracovníci projektu – 
telefonicky, e-mailem nebo osobně 
v místech realizace projektu:

Alena Merhautová, koordinátor 
Zlín, tel.: 728 869 609, e-mail: ale-
na.merhautova@centrum.cz

Volná kapacita pro uživatele  
denního stacionáře 

Denní stacionář Charity Luhačovice nabízí volná místa pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.

Stacionář se nachází na adrese Hradisko 100, Luhačovice. Služ-
ba je zaměřena na podporu samostatnosti uživatele, nabízí ak-
tivní a zajímavé naplnění volného času. Více informací na webo-
vých stránkách www.luhacovice.charita.cz (naše služby – Denní 
stacionář) nebo na tel. : 731 646 717. (Mgr. Karolína Žáčková, ve-
doucí DS)

Inzerce

Vyučený instalatér, topenář a plynař 
s dlouholetou praxí hledá práci 
údržbáře na zkrácený pracovní 
úvazek v Luhačovicích a okolí.

Tel.: 728 187 148

Koupím byt v Luhačovicích 1+1, 
1+2 v oV. Ne RK. Tel.: 775 999 550.
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INzErcE

Zvolte si opravdu
rychlý a stabilní
internet

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

AKCE
do 15. 3.

2018

Pevný internet

až 100 Mb/s

Ušetřeteaž 1 500 Kčza modema aktivaci

Francouzská 20 % slevarestaurace na permanentky
est. 1939

Luhačovice

HotelAlexandria.cz

• do fi tness centra
• na vibrační plošinu
• do wellness centra
Permanentky lze zakoupit v recepci
wellness centra denně 14.00 - 21.00 hod.
tel.: 577 682 756, e-mail:
alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

TIP: SUSHI SPECIALITY po celý únor, vždy v pátek od 17.30 do 22.30 hod. a v sobotu od 11.30 do 14.30 hod. a od 17.30 do 22.30 hod.

AKCEKONČÍ 28.2.2018!


