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Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem a sílícím slu-

nečním svitem se rozsvítilo v dobrém 
slova smyslu i nad situací školních 
budov v našem městě v souvislos-
ti s opuštěním zámku. Bohužel tomu 
předcházely zcela nepravdivé zprávy 
v tom smyslu, že rada města, někteří 
zastupitelé, ředitel školy a další chtě-
jí zrušit DDM. Někteří lidé však rádi 
podléhají v dnešní době nepravdi-
vým informacím a dále je šíří, ale s tím 
nic neuděláme.

Mohu ujistit veřejnost, že takové 
úvahy nebyly nikdy vyřčeny. Ale pojď-
me k věcem, řekl bych, radostnějším. 
V zimním období probíhaly dlouhé 
diskuze, scházela se rada i zastupitel-
stvo. Nakonec bylo nalezeno, domní-
vám se, velmi vhodné řešení, které by 
mohlo vyhovovat všem školám a škol-
ským zařízením ve městě. Jsem rád, že 

v zapomnění zapadly některé nereál-
né návrhy, které by nevyhovovaly ni-
komu.

Řešením je to, že základní ško-
la zcela opustí budovu bývalých jeslí  
a v areálu ZŠ bude postavena men-
ší přístavba pro 1. a 2. třídu a herny 
školní družiny. V souvislosti s tím, že 
by škola mohla být v jednom kom-
plexu i z důvodu uvolnění tříd (ne-
bude již třída 5. C) a na žádost rodičů, 
bylo také rozhodnuto, že v průběhu 
jara přestane škola využívat budovu v 
Kladné Žilínu (někteří jásají, jiní budou 
nostalgicky vzpomínat – tak už to v ži-
votě chodí). Základní škola tedy bude 
na jedné adrese a bude jedním kom-
plexem, což dává logiku. Ale to není 
vše. V základní škole se bude z jednoho 
již schváleného projektu na Minister-
stvu místního rozvoje modernizovat 

5 odborných učeben (fyziky, chemie, 
přírodopisu a 2 učebny cizích jazyků) 
a z druhého projektu další dvě učeb-
ny – informatiky a zeměpisu, vše v brz-
ké době (oba projekty v hodnotě cca 
7,5 mil. Kč). Škola tedy bude moderním 
pracovištěm na jednom místě.

Budova bývalých jeslí se upraví pro 
DDM i ZUŠ tak, aby zcela odpovídala 
provozu a činnosti těchto organizací, 
které zůstanou samostatnými právní-
mi subjekty.

Jsem rád, že zainteresované osoby 
a zastupitelé našli, jak už jsem v úvodu 
předeslal, vhodné řešení pro všechny. 
A je třeba si uvědomit, že tyto hodno-
ty a majetky si nikdo z nás nevezme 
do hrobu a budou sloužit dlouhá léta 
mladým generacím našeho města.

Roman Lebloch

.

Čtvrtek
19. 4.
Radnice
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Dívčí saxofonový orchestr potěšil koncertem ve Vincentce

Krásné počasí počastí, které pa-
novalo v neděli 11. března, přímo vy-
bízelo k procházce po Luhačovicích. 
Mnozí občané a  návštěvníci měs-
ta toho využili, obzvláště když měli 
jasný cíl své procházky – v Hale Vin-
centka totiž vystupoval oblíbený lu-
hačovický Dívčí saxofonový orches-
tr. Lidé si mohli vyslechnout řadu 
skladeb, ať už evergreenů populár-
ní hudby, nebo známých folklorních 
písní, a to vše v jedinečném podání 
místního „saxofoňáku“. Ten skvěle 
předvedl repertoár s hity, které pro-
slavili Beatles nebo Elvis Presley, ale 
obsahující také třeba slavné Slavíky 

z  Madridu, interpretované kdysi fe-
nomenálně Waldemarem Matuškou. 
Pro milovníky lidovek ale nechybě-
la ani píseň To ta Heľpa a další. Vše 
zahrály, a  pokud nešlo pouze o  in-
strumentálku, tak i  zazpívaly, člen-
ky saxofonového orchestru. Ten je 
vpravdě dívčí, ovšem neobešel by se 
ani bez schopností několika mužů. 
Řady souboru totiž doplňují kláve-
sák a hráč na bicí. Především ale jde 
o toho, kdo po řadu desetiletí ten-
to orchestr s obrovskou energií řídí, 
diriguje a  taky jej před lety založil. 
Řeč je o  fenomenálním kapelníko-
vi Vladimíru Schlimbachovi. A co jej 

k založení právě takovéhoto orches-
tru přivedlo? „Původně jsem působil 
na gymnáziu v  Olomouci, kde jsme 
měli v  podstatě kopii orchestru Kar-
la Vlacha. A mezi saxofony tam byla 
jedna dívenka. Když jsem pak přišel 
učit sem poblíž do Vlachovic, založil 
jsem na ten popud orchestr téměř ze 
samých dívek,“ přiblížil Schlimbach. 
Později se orchestr přesunul do Lu-
hačovic. „Rozrostl se a  dodnes dělá 
radost,“ doplnil kapelník. Za léta 
fungování pomohl v tomto hudeb-
ním tělese vychovat řadu skvělých 
saxofonistek. „Orchestrem za celou 
dobu prošlo téměř tři sta dětí,“ přiblížil 

Schlimbach. V dnešní sestavě, která 
čítá asi čtyřicítku muzikantek, lze na-
jít ale nejen dívenky a slečny, ale také 
už zralejší ženy. Šéf orchestru vysvět-
lil proč: „Před dvěma lety jsme měli  
50. výročí a  na něj přišlo také devět 
maminek, které s námi kdysi ještě jako 
slečny hrávaly. Tak jsem jim na jejich 
přání po nějakých 12 letech znovu se-
hnal saxofony a teď hrají s námi dál.“

Za své fungování měl orchestr už 
řadu vystoupení, které publikum 
vždy oceňuje. „Hráli jsme také už v 16 
zemích na českých ambasádách, hra-
jeme na filmových festivalech, kolo-
nádách zajímavých lázeňských míst,“ 
nastínil Shlimbach. Saxofony luha-
čovického souboru lahodí ovšem 
každoročně i uším návštěvníků jed-
né opravdu mimořádně reprezen-
tativní akce. „Už podevatenácté jsme 
na Pražském hradě hráli 28. října na 
slavnostní recepci po udělování stát-
ních vyznamenání. Letos nás na této 
prestižní akci čeká už jubilejní dva-
cáté vystoupení,“ vysvětlil kapelník. 
Není divu, že je o vystoupení orches-
tru i takovýto zájem, vždyť i březno-
vý koncert v domovských Luhačovi-
cích šířil skvělou náladu a byl oceněn 
bouřlivým potleskem publika téměř 
zaplněné haly u kolonády.

Nikola Synek

Výstavu otevřeli symbolicky na MDŽ
Novou výstavu v  Muzeu luhačo-

vického Zálesí otevřeli slavnostní 
vernisáží 8. března. Symbolicky na 
Mezinárodní den žen, protože prá-
vě jich se téma expozice výsostně 
týkalo. „Výstava má název Velké ženy 
v malých lázních a obsahem jsou me-
dailony žen, které na přelomu 19. a 20. 
století navštěvovaly Luhačovice, nebo 
zde přímo žily, či byly jinak s Luhačo-
vicemi propojené,“ nastínila ředitel-
ka muzea Blanka Petráková. Kro-
mě medailonů s  velkoformátovými 
portrétními fotografiemi ženských 
osobností v expozici nechybí ale ani 
různé další exponáty, které se poji-
ly s životem něžnější části populace 
v dobách, kdy zmiňované osobnosti 
žily. Třeba dobové krabičky na pud-
ry, hřebeny, vějíře a spousta dalšího. 
„Máme tu ve vitrínách různé takovéto 
drobnosti, módní doplňky, šperky, bi-
žuterii a každodenní potřeby,“ doplnila 

Petráková. Kromě těchto předmě-
tů ze sbírek zlínského Muzea jihový-
chodní Moravy, pod které luhačovic-
ké muzeum spadá, jsou ale k vidění 
i  další zajímavé exponáty. „Oslovili 
jsme paní Zdeňku Mudrákovou, sbě-
ratelku historických kostýmů ze Zlína. 
Ta nám sem zapůjčila dvanáct pře-
krásných kostýmů ze své sbírky, kte-
ré spadají do období konce 19. a  po-
čátku 20. století,“ dodala Petráková. 
Expozice se také ale zmiňuje o prv-
ním prezidentu Československa  
T. G. Masarykovi, protože jednak 
jeho žena v  Luhačovicích ráda po-
bývala, ale také byl zastáncem žen-
ských práv a emancipace. Přispěl na-
příklad k tomu, že ženy získaly v nově 
vzniklé ČSR volební právo. Kromě 
řady dalších ženských osobností vý-
stava zmiňuje například i  Marii Cal-
mu Veselou – umělkyni a ženu prv-
ního ředitele luhačovických lázní, 

Betty Smetanovou –  manželku skla-
datele Bedřicha Smetany, která je 
v Luhačovicích dokonce pochována, 
nebo dnes už ne tolik známou bás-
nířku začátku 20. století píšící jako 
Simonetta Buonaccini. A právě s ně-
kterými z těchto osobností se mohli 
pomyslně návštěvníci vernisáže do-
konce setkat. Členky Luhačovického 
okrašlovacího spolku Calma v  do-
bových oděvech totiž přednesly na 
zahájení výstavy ukázky z  děl Ma-
rie Calmy a  Simonetty Buonaccini. 
Další z  členek spolku pak zosobni-
la dceru Betty Smetanové a přečet-
la text dopisu, v  němž na ni vzpo-
mínala. Luhačovická výstava se přes 
TGM a  jeho manželku okrajově do-
týká i  tématu vzniku Českosloven-
ska před sto lety. Nejenže k tomuto 
výročí se bude v  muzeu vztahovat 
více programů během roku, ale sto-
leté výročí si zde budou připomínat 

hned dvojí. Na letošek totiž připadá 
také stoleté jubileum vzniku muzea 
v Luhačovicích. Co se k němu chys-
tá? „Těch akcí bude celá řada, v červ-
nu otevřeme velkou výstavu, která se 
bude k výročí muzea vztahovat, a za-
čneme ji 28. června takovou velkou 
krojovou slavností. Kromě toho uspo-
řádáme také mezinárodní konferenci 
k výročí luhačovického muzea a stole-
tému výročí Československa. Uskuteč-
ní se i  řada doprovodných akcí a  na-
víc nám do toho všeho ještě zapadá  
150. výročí narození architekta Du-
šana Jurkoviče. Takže v  letošním roce 
bude mít muzeum opravdu velké 
množství příležitostí připomínat ob-
čanům a návštěvníkům Luhačovic dů-
ležitá témata,“ doplnila Petráková.

Výstava Velké ženy v malých láz-
ních potrvá do 26. června.  

Nikola Synek

Tříkráloví koledníci a jejich asistenti si užili dopoledne na plovárně Luhačovice
V  sobotu 10. března 2018 Cha-

rita Luhačovice a  Římskokatolic-
ká farnost v  Luhačovicích pozvala 
tříkrálové koledníky a  jejich asis-
tenty na městskou plovárnu v  Lu-
hačovicích. Akce byla pořádána pro 
všechny koledníky, kteří v  sobo-
tu 6. ledna putovali dům od domu 
na území působnosti luhačovické 
charity a  přinášeli lidem radostné 

poselství o  narození Páně. Cílem 
této akce bylo odměnit všechny 
děti a jejich asistenty, ale také šlo 
o samotné neformální setkání ko-
ledníků. Díky zapojení dobrovol-
ných koledníků a  jejich asisten-
tů jste v letošním roce darovali na 
pomoc lidem v  nouzi a  podporu 
charitního díla částku 354 315 Kč. 
Z této částky se celých 58 % vrátí 

přímo do regionu Luhačovicka, ať 
již na podporu samotných sociál-
ních služeb Charity Luhačovice, 
nebo pro přímou pomoc rodinám 
s  dětmi a  potřebným lidem. Na-
bídky setkat se na plovárně využi-
lo 96 koledníků nejen z Luhačovic, 
ale i  okolních obcí. Děti i  dospě-
lí prožili příjemné chvíle v bazénu 
i na atrakcích, jako je divoká řeka, 

parní sauna aj. Všichni si odnesli 
pěkné zážitky z krásně stráveného 
sobotního dopoledne. Poděková-
ní patří také vedení Sportovního 
centra Radostova a  zaměstnan-
cům městské plovárny za jejich 
vstřícnost a pomoc při uskutečně-
ní této akce.

Karel Adámek
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zprÁVY z raDNIcE

V okrskovém kole recitační soutěže se dařilo i dětem z Luhačovic
Městská knihovna Luhačovice ve 

dnech 7. a 8. března hostila okrsko-
vé kolo recitační soutěže. V  první 
den předvedly své umění předne-
su děti z nižších ročníků základních 
škol, další den se utkaly starší děti 
z druhého stupně. Po oba dny se da-
řilo také zástupcům Luhačovic, ze-
jména mezi staršími dětmi. 

Z  celkových čtyř věkových ka-
tegorií, které byly vytvořeny, se 
zástupci ZŠ Luhačovice umístili 
na pomyslných medailových po-
zicích hned ve třech, dvě kate-
gorie dokonce luhačovické žačky 
úplně vyhrály. 

„Mezi mladšími obsadila v  II. ka-
tegorii druhé místo Anna Králová, 
mezi staršími zvítězila v  III. kate-
gorii  Anetta Miklíková a  ve IV. ka-
tegorii byla nejlépe ohodnocena 
recitace v  podání Johany Pírkové,“ 
shrnula úspěchy luhačovické ško-
ly pracovnice knihovny Ladislava 
Gondová.

A co tyto úspěšné účastnice re-
citovaly?

„Nejmladší z  nich přednesla bá-
seň Planá růže, Aneta Miklíko-
vá zaujala recitací Blues o  kartách 
a vitriolu od  Václava Hraběte a Jo-
hana Pírková byla oceněna za skvělý 

přednes textu O růžích od Vladimíra 
Dvořáka,“ přiblížila Gondová.

Všechny tři zástupkyně luhačo-
vické základky díky svému umístění 
také postupují do dalšího kola soutě-
že. „Tam se dostanou vždycky dva nej-
lepší z  každé kategorie. Okresní kolo, 
kam postoupily, se koná 26. března 
v Napajedlích,“ dodala Gondová. 

Okrskového kola v  luhačovické 
knihovně se účastnili recitátoři ze 
základních škol z Luhačovic, Pozlo-
vic, Slušovic, Vizovic, Slopného, Se-
hradic, Biskupic a Dolní Lhoty.  

Nejúspěšnější účastníci okrsko-
vého kola: 

Mladší: I. kategorie: 1. Anna Ma-
rie Janíková, ZŠ Pozlovice, 2. Beáta 
Rajznauerová, ZŠ Pozlovice, 3. On-
dřej Žáček, ZŠ Slopné; II. kategorie: 
1. Simona Krahulíková, ZŠ Biskupi-
ce, 2. Anna Králová, ZŠ Luhačovice, 
3. Tereza Dolanská, ZŠ Dolní Lhota.

Starší: III. kategorie: 1. Anetta 
Miklíková, ZŠ Luhačovice, 2. Sabina 
Kneiflová, ZŠ Vizovice, 3. Michaela 
Vrlová, ZŠ Slušovice; IV. kategorie: 
1. Johana Pírková, ZŠ Luhačovice,  
2. Tereza Búřilová, ZŠ Vizovice, 3. Lu-
cie Škrabanová, ZŠ Slušovice.

Nikola Synek

zprávy z 25. zasedání zastupitelstva města Luhačovice 2014–2018 konaného 26. 2. 2018

ZML schválilo:
•	 podmínky dohodnuté měs-

tem Luhačovice a Lázněmi 
Luhačovice, a. s., na jednání  

20. 2. 2018 k problematice 
poskytování náhrady za uží-
vání pozemků ve vlastnictví 

Lázní Luhačovice, a. s., veřej-
ností a pověřilo Radomila Kopa 
a Mgr. et Mgr. Přemysla Janíka 

vypracováním návrhů smluv-
ních dokumentů dle dohodnu-
tých podmínek.

zprávy z 3. schůze rady města Luhačovice konané 28. 2. 2018

RML schválila:

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč paní D. K. na pod-
poru projektu „canisterapie pro 
seniory“;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
1 000 Kč příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Kroměříže; 

•	 vypsání nadlimitní veřejné zakáz-
ky na dodávky „eGovernment Lu-
hačovice – kancelářský systém“;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 1930/1 k. ú. 
Kladná Žilín o výměře cca 300 m2;

•	 snížení nájemného v objektu č. p. 
137, ul. Masarykova v  Luhačovi-
cích, na 1 Kč/měsíc, a  to na dobu 
od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 včet-
ně úhrady nákladů na otop a spo-
třebu vody a uzavření dodatků ke 
smlouvám s  těmito nájemci: Leo-
na Raková, Optik Čech, 1. směná-
renská;

•	 zveřejnění pronájmu městu části 
pozemku parc. č. 88/1 k. ú. Luha-
čovice o výměře cca 100 m2 v ma-
jetku ČR – Státního pozemkového 
úřadu na dobu určitou do majet-
koprávního vypořádání;

•	 uzavření dohody o  ukončení ná-
jemní smlouvy na užívání neby-
tových prostor o  výměře 103 m2 
v objektu č. p. 137, ul. Masarykova 
v  Luhačovicích ke dni 15. 4. 2018 
s MONETA Money Bank, a. s.; 

•	 vypsání výběrového řízení na akci 
„Bezbariérový přístup k  veřej-
nému WC v  objektu Zálesanka“ 
a oslovení firem;

•	 uzavření Dodatku č. 5 k  nájem-
ní smlouvě ze dne 1. 9. 2010 
mezi městem Luhačovice, Tech-
nickými službami Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací, 

a Lázněmi Luhačovice, a. s., před-
mětem kterého je prodlou-
žení doby pronájmu parko-
viště Solné do 31. 12. 2020. 

RML jmenovala:

•	 komisi pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a  hodno-
ticí komisi pro veřejnou zakáz-
ku „eGovernment Luhačovice 
– kancelářský systém“ ve slože-
ní: členové: Ing. Ladislav Čapek,  
Ing. Magdalena Blahová, Ing. Jiří 
Žák, náhradníci: Petr Zupko, Bc. 
Lucie Suchánková, Radomil Kop.

zprávy ze 4. schůze rady města Luhačovice, která se konala 14. 3. 2018

RML schválila:

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 2 000 Kč společnosti Centrum 
pro zdravotně postižené Zlínské-
ho kraje, o. p. s., Zlín;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč Domovu pro senio-
ry Luhačovice, příspěvkové orga-
nizaci, na zlepšení kvality posky-
tovaných služeb;

•	 podání žádosti o finanční příspě-
vek Mateřskou školou Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací, ze 
Zdravotního a  sociálního grantu 
Nadace Synot 2018 na vybavení 
a  modernizaci logopedické třídy 
a logopedické hovorny; 

•	 podání žádosti o finanční příspě-
vek Mateřskou školou Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací, ze 
Školského grantu Nadace Synot 
2018 na vybudování relaxačního 

koutku a  vybavení didaktickými 
pomůckami ;

•	 podání žádosti o  dotaci Mateř-
skou školou Luhačovice, příspěv-
kovou organizací, z výzvy OP VVV 
„Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – ša-
blony pro MŠ a ZŠ II“ na financo-
vání chůvy pro děti od 2 do 3 let;

•	 použití rezervního fondu Mateřské 
školy Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace, ve výši 53 000 Kč na pořízení 
šatních skříněk;

•	 uzavření Dodatku č. 2 k  nájem-
ní smlouvě z  15. 5. 2013 uzavřené 
s V. M. na užívání pozemku parc. č. 
1567/10 k. ú. Řetechov, předmětem 
kterého bude prodloužení doby ná-
jmu do 31. 5. 2023;

•	 vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Zave-
dení systému sběru a svozu textilu 

ve městě Luhačovice“ a  zaslání vý-
zvy na podání nabídky firmám, část 
1 veřejné zakázky – svozové auto;

•	 testování rallye pro ŠKODA MO-
TOSPORT v  termínu 21. 3. 2018 
v  době od 8:00 do 18:00 h  na 
místních komunikacích v  majet-
ku města;

•	 podání žádosti o  příspěvek na vy-
tvoření pěti účelových pracovních 
míst na veřejně prospěšné prá-
ce z projektu Úřadu práce ve Zlíně 
Technickými službami Luhačovice, 
příspěvkovou organizací;

•	 účast Mgr. Romana Leblocha na 
sněmu Sdružení lázeňských míst 
České republiky, který se koná 
22.–23. 3. 2018 v  Poděbradech. 

RML rozhodla:

•	 o zrušení výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 

„Zavedení systému sběru a  svo-
zu textilu ve městě Luhačovice“ 
– část 1 – svozové auto s odůvod-
něním, že nebyla podána žádná 
nabídka;

•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zavedení systému sbě-
ru a  svozu textilu ve městě Lu-
hačovice“ – část 2 – kontejnery 
na textil takto: 1. ELKOPLAST CZ,  
s. r. o., Zlín, nabídková cena bez 
DPH 168 000 Kč a  pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Seme-
lovou podpisem smlouvy o  dílo 
s  vybraným dodavatelem ELKO-
PLAST CZ, s. r. o., v souladu s na-
bídkou dodavatele;

•	 o  vypsání výběrového řízení na 
pozici ředitele Domu dětí a  mlá-
deže Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace.
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„Že nám tu majetek po právu navrátí, jsme věřili celou dobu,“ říká nový 
luhačovický zámecký pán Franz Thienen-Adlerflycht 

S  potomky šlechtického rodu 
Serényiů, který je neodmyslitel-
ně spojen s Luhačovicemi, jsme se 
sešli 13. března přímo v luhačovic-
kém zámku. Ten byl rodině nedáv-
no navrácen, tak jako řada dalšího 
majetku v Luhačovicích a okolí. Na 
dotazy mi odpovídal Franz Thie-
nen-Adlerflycht, vnuk posledního 
zdejšího zámeckého pána, hrabě-
te Aloise Serényiho, který zámek 
vlastnil ještě nedlouho po 2. svě-
tové válce. Rozhovoru se ovšem 
účastnila také manželka Franze 
Thienen-Adlerflychta, Lydia Thi-
enen-Adlerflycht. Jednak na ni 
směřovaly některé dotazy, ale 
také ochotně zprostředkovala tlu-
močení. Franz Thienen se totiž na-
rodil až po odchodu své matky do 
exilu v Rakousku a češtinu tak té-
měř neovládá. Na rozdíl od jeho 
ženy, která je původem Slovenka 
a vyrůstala v někdejším Českoslo-
vensku, respektive v pozdější Slo-
venské republice. Restituce luha-
čovického zámku se táhly dlouhá 
léta. Franze Thienena jsem se pro-
to nejprve zeptal: Kdy jste to tady 
na zámku vlastně poprvé viděl?  

Franz Thienen: Úplně si to nepama-
tuji, ale možná už v roce 1967 (tedy asi 
v 10 letech), rok před okupací Českoslo-
venska vojsky Varšavské smlouvy. To 
vím, že jsem jako dítě byl určitě s rodi-
nou v  Československu, ale vybavuji si 
spíše návštěvu Prahy. Určitě jsem ale 
Luhačovice navštívil v roce 1979. Tehdy 
jsme se tu stavovali cestou do Krako-
va, kam jsme zamířili u příležitosti prv-
ní cesty papeže Jana Pavla II. do Polska, 
kde jsme se zúčastnili velkých mší.

Rodina neměla problém vstou-
pit tenkrát do republiky?

Na hranicích se tehdy stávalo 
dlouho, ale problém v  tom nebyl, 
moje matka má po sňatku nejen ra-
kouské občanství, ale pořád i české 
občanství. (poznámka autora: Franz 
Thienen hovoří o  své matce Isabelle 
Thienen-Adlerflycht – nejmladší dce-
ři a zároveň jedinému z dosud žijících 
dětí Aloise Serényiho.)

Zejména o občanství šlo v otáz-
ce Vašeho restitučního nároku. 

Sporné bylo, zda měl Váš dědeček 
Alois Serényi v době zabavení jeho 
majetku české (resp. českosloven-
ské) občanství, a šlo tak požadav-
ku o navrácení jmění vyhovět…

Otázka státního občanství u  mat-
ky nikdy sporná nebyla a u dědy byla 
dávno vyřešena; dědečkovo stát-
ní občanství bylo již v roce 1946 pří-
slušnými orgány jasně potvrzeno. 
On byl českým (československým) 
státním občanem, měl český původ, 
také doma i jinde mluvil česky. Byl ka-
pitánem v záloze a byl své vlasti stá-
le věrný. Přihlásil se dobrovolně do 
generální mobilizace proti němec-
ké okupaci, aby se aktivně zapojil do 
obrany vlasti, i  když byl pro povolá-
ní k vojsku vlastně už starý. Podepsal 
i deklaraci, kterou se česká šlechta po 
okupaci nacisty 1939 solidárně hlási-
la k českému lidu a jeho prezidentovi. 

Kde tedy později nastaly ohled-
ně občanství pochybnosti?

Jediné, co mohlo otázku občan-
ství udělat napadnutelnou, bylo, že 
se musel v  období války podrobit 
nátlaku nacistů a  přijmout němec-
ké občanství. Soustavně se stupňují-
cí nátlak Němců k  vynucení němec-
kého občanství na Aloise Serényiho 
vyvrcholil v  momentu, kdy byli za-
drženi gestapem jeho správce a pět 
dalších občanů Luhačovic jako ru-
kojmí. Ti zmiňovaní zadržení občané 
byli drženi nacisty ve vězení gesta-
pa v Uherském Hradišti a byli už při-
pravováni na transport do koncent-
račního tábora a šlo jim tedy o život. 
Oberlandrat (úřad německé okupační 
správy v protektorátu Čechy a Morava) 
odmítal s  Aloisem Serényim vyjed-
návat o jejich propuštění, pokud na-
dále bude odmítat podepsat „Frage- 
bogen“ – formulář k nabytí německé 
příslušnosti. 

Člověka ale může napadnout, že 
mu mohlo jít zároveň i o sebe, rodi-
nu, její majetek…

Nebylo vyloučeno, že půjde o krk 
jeho rodině i  jemu samotnému. Jen 
nějaká starost o  svůj majetek ho 
ale k  onomu kroku nevedla. Počí-
tal dlouho předtím s  vyvlastněním 
a  nucenou správou, protože v  tom 
čase byla i na majetky jiných českých 

aristokratů, kteří se nechtěli podro-
bit německému nátlaku, uvalena nu-
cená správa. On pro ten případ také 
nechal vystavit generální zplnomoc-
nění v právních věcech svému advo-
kátovi, doktoru Dolanskému. Ten byl 
později zavražděn v  koncentračním 
táboře. Samozřejmě hrozilo i  mému 
dědovi zatčení, jako k  tomu došlo 
u  jiných aristokratů. Uvěznění jeho 
správce zvolili nacisté jako varování. 

Přesto stále podporoval české 
zájmy?

Za ta léta trvání restitučního říze-
ní jsme také našli řadu dokumentů 
o  jeho rozhodující pomoci zabráně-
ní germanizace luhačovických láz-
ní, které jen doplnily obsažný dů-
kazní materiál existující již od řízení 
v roce 1946. O tom by se dalo hovo-
řit hodiny, stejně tak jako o početné 
pomoci pro spoluobčany persekvo-
vané nacisty. Intervence Aloise Se-
rényiho, která pomohla rozhodnout 
o záchraně životů je dokumentována 
ve více než 30 případech. Našli jsme 
také podklady, ze kterých vyplývá, 
že v lázních i na jeho velkostatku šlo  
o záchranu přibližně 1600 českých 
pracovních míst po celou dobu nacis-
tické okupace, které se povedlo udr-
žet. Na tom měl děda jako člen správ-
ní rady lázní výrazný podíl. 

Můžete připomenout, proč se 
tedy české úřady pak k otázce ob-
čanství musely vracet po žádos-
ti Vaší rodiny o  restituce podané 
v 90. letech? 

V roce 1947 zamítlo komunisty ve-
dené ministerstvo vnitra rozhodnutí 
místních orgánů. Stalo se tak jednou 
větou a  bez jakéhokoliv odůvodně-
ní a v úplném rozporu se všemi fak-
ty a zjištěními. Bylo to po prokazatel-
ném komunistickém zásahu – jelikož 
převládal zájem o konfiskaci jeho ma-
jetku. K tomu zamítnutí došlo politic-
kým oddělením i přes existující návrh 
pozitivního rozhodnutí, protože se 
již nerozhodovalo o věci a právu, ale 
o ideologii. Můj děda vznesl u Nejvyš-
šího správního soudu stížnost, které 
byl udělen odkladný účinek. 

Daný soud ale po komunistic-
kém puči roku 1948 bohužel zani-
kl, že? 

K  rozhodnutí o  jeho stížnosti tak 
už nemohlo dojít. České orgány se 
proto nyní těmito okolnostmi muse-
ly zabývat znovu a v závěru potvrdi-
ly to, co již bylo zjištěno v roce 1946. 
Mimo jiné je to jenom deklaratorní 
rozhodnutí, které potvrzuje, že můj 
děda československé občanství ni-
kdy nepozbyl. Ještě k  tomu dodám, 
že my vždycky říkáme, že když po vál-
ce prezident Beneš formuloval roz-
hodující paragraf § 1 odst. 4 dekretu 
33/1945 o státním občanství, mysle-
lo se v něm právě i na takovéto situa-
ce, v jaké se ocitl za války ohledně ob-
čanství můj dědeček. Říkáme si vždy, 

že Beneš musel mít při formulaci pa-
ragrafu  před očima jako vzorový pří-
klad právě případ Aloise Serényiho. 
Dnes již víme, že v  tisících případů 
postačil o  mnoho menší nátlak pro 
zákonnou kvalifikaci, a myslíme si, že 
by si Alois Serényi zasloužil pro jeho 
pomoc v Luhačovicích památník. Rod 
Serényiů tu v Luhačovicích žil po sta-
letí a  dlouhodobě se řadil k  českým 
patriotům, proto po válce rodinu nař-
čení z údajné podpory nacistů velmi 
mrzelo a uráželo. 

Po letech soudů definitivně při-
znal koncem roku 2016 Aloisi Se-
renyimu české občanství Krajský 
úřad ve Zlíně, kam se ve finále roz-
hodování o  kauze jeho státní pří-
slušnosti dostalo. Když bylo ob-
čanství přiznáno, mohl tak být 
navrácen majetek, o což v restituč-
ním řízení požádala před už více 
než 20 lety Vaše matka, Isabella 
Thienen-Adlerflycht. Za ni v té věci 
vzhledem k jejímu vysokému věku 
(oslavila už 90. narozeniny) nyní 
jednáte Vy. Jak ale ona reagovala, 
když se o léta očekávaném navrá-
cení majetku dozvěděla? 

No moc pozitivně! (úsměv). Kraj-
ský úřad ale ani vlastně nerozhodo-
val o nějakém přidělení občanství, jen 
potvrdil tu kontinuitu, že stále trvalo, 
jak již rozhodly úřady ve čtyřicátých 
letech. Naší rodině ale, a teď nechci, 
aby to znělo arogantně, bylo vždy 
jasné, že ten spor musíme vyhrát. My 
dva s manželkou za tou starostí o celé 
řízení stojíme asi posledních 10 let 
a bylo to dost namáhavé, při běžných 
zaměstnáních, které jsme měli. Bylo 
to časově a  psychicky často nároč-
né, ale o výsledku jsme nikdy nepo-
chybovali. Věděli jsme, že soudy nám 
jednou dají za pravdu, a moc jsme se 
na to těšili. 

Vy sám k zámku ale nějaké osob-
ní vzpomínky z dětství nemáte, na-
rodil jste se až poté, co zde rodina 
už nesídlila. Jak jste to cítil poprvé, 
když jste sem přišel na zámek a vě-
děl, že je zase Vaší rodiny?

Ještě to není nějaké uchopení vlast-
nictví. Malá improvizovaná kance-
lář, kde spolu teď sedíme, je jediným 
prostorem, který zde zatím fakticky 
máme. Není to tedy vůbec tak, že by-
chom si už zabrali celý zámek. Naro-
dil jsem se v roce 1957, což bylo v rok 
úmrtí mého dědy a 9 let po uchope-
ní moci komunisty, každopádně ale 
k Luhačovicím a tomuto místu mám 
určitý sentimentální vztah. Po roce 
1989, kdy sem šlo zcela volně cesto-
vat, jsem v  Luhačovicích několikrát 
byl. Vztah tu určitě je a stále v člově-
ku narůstá. Na pád komunismu v Ev-
ropě vzpomínám s pocity štěstí, tře-
ba tehdy, když jsem v roce 1989 stál 
v Salzburgu u německých hranic a na 
západ Evropy tam najednou proudi-
ly řady trabantů. Silně jsem to proží-
val. Ohledně Česka jsem samozřejmě 
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měl velkou radost z prezidenta Havla 
a mírovou cestu k pádu komunismu 
jsem považoval za snad jediný sku-
tečný zázrak 20. století. A  tim zázra-
kem zůstal i dodnes, a to nijak nesou-
visí s restitucí.

Když jste byl malý, vyprávěla 
Vám Vaše maminka hodně o  Lu-
hačovicích? I  když vím, že ona tu 
vlastně neprožila mnoho let. Po-
slední roky pobytu v Česku po roz-
vodu Vašeho dědečka Aloise a Vaší 
babičky Markéty Pálfyové strávila 
tuším v dalším rodovém sídle zám-
ku v Lomnici na jižní Moravě, pak 
v Praze…

Maminka zde žila do 12 let. Po 
rozvodu jejích rodičů v roce 1939 se 
pak Alois Serényi podruhé oženil se 
Suzanne Offermanovou. Od mé ma-
minky tak příliš zprostředkovaných 
vzpomínek na Luhačovice nemám, 
protože, se pak přestěhovali do Lom-
nice. Ale i  něco z  Luhačovic si ještě 
stále pamatuje. Jsou fotky, jak jako 
malá jezdila u  kolonády na oslíko-
vi. Vypráví nám o tom, jaký pokoj tu 
na zámku měla. Také jsem moc mlu-
vil s mojí babičkou, která u nás žila do 
její smrti v roce 1979 a která mne byla 
druhou mámou. Vztah máme i k Po-
zlovicím, nejvíce k tamnímu kostelu, 
kde je i hrobka rodiny Serényiů. 

Jak mě při hovoru upozorňu-
je manželka dr. Franze Thienena, 
Mag. Lydia Thienen-Adlerflycht, 
k oné hrobce se váže i veselá his-
torka. Vypovídá zároveň o tom, že 
její manžel je také vtipálek.

Lydia Thienen: Snad před nějaký-
mi 20 lety si tam do jednoho prázdné-
ho oddělení manžel zkoušel lehnout, 
prý jak mu to tam bude v budoucnu 
spolu s předky slušet. Všechny ale tro-
chu vylekal, když z té prázdné kobky 
najednou vyjuknul… (smích)

Franz Thienen: Podobné žerty 
jsme tu v mládí dělali se starším brat-
rem. Třeba u pramene Vincentky. Při-
šli jsme tam jako o berlích a po napití 
se z pramene jsme berle odhazovali, 
jako kdyby došlo k „spontánnímu vy-
léčení.“ (smích)

Od vzpomínek prosím zpět do 
současnosti a k navracení majetku 
Vaší rodině. Jaký je vlastně celko-
vý rozsah toho jmění a kolik z něj 
je nyní už zpět v majetku rodiny? 

Franz Thienen: Jsou vydány zám-
ky v  Luhačovicích a  Lomnici, je vy-
dána převážná část lesů. Jde celkově 
o pozemky o rozloze kolem 1500 hek-
tarů v Lomnici a okolí a zhruba stejné 
množství v Luhačovicích a okolí. Asi 
90 procent majetku je už navráceno. 

Tady ve městě je asi nejpalčivěj-
ší otázkou právě zámek, kde síd-
lí luhačovický dům dětí a  mláde-
že a také základní umělecká škola. 
Dosud zde necháváte po přechod-
nou dobu DDM a  ZUŠ fungovat. 
Do budoucna se ale tuším hovo-
řilo o  vyklizení aspoň části zám-
ku a  platbě za užívání zbylých 
prostor. Městští zastupitelé pak po 

analýze dalších možností schválili 
koncepci školství ve městě, kde 
se počítá s  přesunem DDM i  ZUŠ-
ky do současné menší budovy lu-
hačovické základní školy. Ovšem 
i to potrvá, protože nejprve je tře-
ba přistavět nové třídy v  hlavním 
areálu základní školy, aby se díky 
tomu mohly uvolnit prostory pro 
přesun ZUŠ a DDM.

My jsme po předchozích jedná-
ních počítali, že by tu ZUŠ zůstala. Ří-
kali jsme každopádně, že část zámku 
chceme privátně využívat k bydlení, 
ale nějaká koexistence je možná a žá-
daná. Samozřejmě musí být za užívá-
ní placen nájem, který by byl takhle 
nepřímo příspěvkem na zachová-
ní a podporu další kulturní základny 
v obraze města. Bohužel bylo rozhod-
nuto jinak a bude raději investována 
vyšší suma do novo- a přestavby než 
do běžného nájmu v zámeckém kul-
turním objektu. Nyní se musíme sami 
ohlédnout po smysluplných možnos-
tech využití. V  závěru je ale možné 
i privátní využití, nakolik ovlivní i to, že 
mám čtyři syny, nejstarší už je žena-
tý a má dítě. Jak vše přesně dopadne, 
teď nedokážeme říci, protože o  plá-
nu přesunout ze zámku nakonec obě 
organizace, jsme se dozvěděli teprve 
asi dva týdny před tímto rozhovorem. 

A  jak jste na tu zprávu reago-
vali?

Byli jsme z toho trochu smutní, že 
se ZUŠ má také přesouvat. 

Co se zámkem tedy do budouc-
na bude?

Všechno závisí od toho, jaký se vy-
pracuje projekt na opravu zámku, ze-
jména se musí řešit odvlhčení, kte-
ré zde bylo v  minulosti zanedbáno. 
Objekt nemá průchodné potřebné 
drenáže, které by odváděly nadby-
tečnou vlhkost pryč. Sklepy byly za-
sypané pískem, takže tam cirkulace 
vzduchu nemůže nefungovat. Vlhké 
podlahy byly navíc zakryty linoleem, 
které vlhko nepropustí, někde je i ne-
vhodné vnitřní obložení stěn. O stavu 
budovy vypovídá také, že kancelář 
v zámku jsme si chtěli zřídit původně 
v jiné části stavby, než je dnes. Měla 
být v rohové části zámku, kde je i te-
rasa. Jenomže když jsme se bavili ve 
spolupráci s  městem a  památkáři 
o nějaké možné sanaci, tak jsme přišli 
na to, že je to tam totálně vlhké a te-
rasa se odklání od budovy…

Že stav zámku není dobrý, se vě-
dělo. Realizovat jeho zásadnější 
opravu bylo ale pro město, které 
ho mělo v  majetku, velmi složité. 
Po léta nebylo jasné, kdy a jak táh-
lé restituční řízení skončí a jestli se 
najednou nebude muset zámek 
vracet. Město nechtělo investovat 
nějaké miliony z  veřejných peněz 
do opravy objektu, který by v zá-
pětí odevzdalo. Dělaly se proto jen 
některé dílčí opravy – například 
výměna některých oken.

My tento postoj známe, ale, i když 
s městem máme dobré vztahy, jsme 

v tomto jiného názoru. Vidíme to tro-
chu kriticky a myslíme, že se s budo-
vou mělo hospodařit pořádně a ne-
zanechat ji ve stavu, v jakém je dnes. 
Když se budova využívá, mělo být 
o ni lépe postaráno. To je podstatnou 
částí řádné správy. 

Každopádně jste uváděl záměr 
v budoucnu se do zámku nastěho-
vat. To už je jistá věc?

Konečné rozhodnutí ještě nepadlo. 
Aby tu zatím mohly bez většího zá-
sahu fungovat DDM a  ZUŠ, pronaja-
li jsme si prozatím v Luhačovicích byt. 
Do budoucna si ale část zámku zřejmě 
opravdu adaptujeme na bydlení a pře-
stěhujeme se sem. My bychom si byd-
lení ale mohli pořídit i jinde. Nejdůleži-
tější je zachování objektu.

Všichni asi oceňují, že jste se 
k  tomu dosud postavili takto 
vstřícně a umožnili tu zatím pokra-
čovat v činnosti DDM a ZUŠ. Lecko-
ho by ale mohlo napadnout, že až 
odejdou, zámek se změní v  turis-
ticky zajímavých Luhačovicích za 
pár let na přepychový hotel.

To opravdu v plánu nemáme. Spíš 
bychom hledali využití spočívající 
ve zřízení nějakého kulturního cent-
ra. Určitě dokud budu držet rodinné 
žezlo já, tak tu půjde o nějakou kultur-
ní nabídku, možnost pro tzv. pomalý 
turismus, rozhodně ne nějaký hotel. 
Konkrétní koncepci nějakého smys-
luplného využití v tuto chvíli nemám, 
protože jsem počítal s  tím, že rozvi-
neme s městem partnerské projekty. 

Vy s  manželkou za rodinu vše 
ohledně restitucí vyřizujete, také 
jste představiteli založené společ-
nosti Správa majetku Thienen – 
Serényi, s. r. o. Ale pokud vím, Vaše 
matka byla ze 4 sourozenců, a kaž-
dého napadne, že pokud nejste je-
diným jejím dítětem (mluvil jste 
o bratrovi), mohl by se možná na-
vrácený majetek nějak dělit…

I když matka měla sourozence, ke 
kterým jsme měli vřelý vztah a s její-
mi potomky jsme si blízcí, byla mat-
ka jedinou žadatelkou o  navráce-
ní majetku. Restituční oprávnění je 
tedy jenom na ní a jejích potomcích. 
Ohledně mých sourozenců: měl jsem 
staršího bratra, který působil v  řádu 
kapucínů. Vypěstoval si také silný 
vztah k  Česku dávno přede mnou, 
vždycky se o naše zdejší kořeny vel-
mi zajímal. Když bychom byli pověrči-
ví, lze říci, že nás tu určitě provází jeho 
duch. Také duch mé sestry, kterou 
jsem měl moc rád a která také zemře-
la, nás doprovází. Já jsem jediný žijí-
cí potomek mé matky, mám manžel-
ku a 4 syny a budu se snažit majetek 
rozdělit co nejméně, aby zůstal v rodi-
ně co nejdéle. Mám rodinu, která drží 
pohromadě, aby se to pak povedlo. 

Každopádně se tu vždy mluví 
o navracení majetku rodu Sereny-
iů, ovšem Vy dnes nesete příjmení 
Thienen-Adlerflycht – protože prá-
vě do této rodiny se později Vaše 

matka provdala. Můžete jen krátce 
přiblížit něco z rodové struktury?

Předně bych chtěl říci, že se s  ro-
dinou mé matky obzvlášť identifiku-
ji a cítím se vázán k tradici rodiny Se-
rényiů. Ale samozřejmě se cítím jako 
Thienen. Rodina mého otce je sta-
rým rodem ze Schleswig-Holstein. 
Odtud odešli mí předci začátkem  
19. století jako diplomaté do Frank-
furtu. Tam došlo ke sňatku jednoho 
z  mých předků se zástupkyní patri-
cijské rodiny Adlerflycht. Tento pů-
vodně švédský rod „vymřel po meči“, 
a bylo proto dohodnuto, že se příjme-
ní Thienen a Adlerflycht spojí, aby je-
jich rodové jméno zůstalo zachová-
no. Těmto Thienen-Adlerflychtům byl 
dánským králem udělen titul barona. 

Jak váš rodokmen pokračuje 
dále?

Další potomci po otcově linii pak 
uzavřeli sňatky v  slovanských zemích. 
Má praprababička byla ruská hraběnka 
(Zybine), moje prababička česká hra-
běnka (Dubská z Třebomyslic) a moje 
babička z  otcovy strany byla jedinou 
dcerou knížete Františka Thun-Ho-
hensteina z Děčína. Zajímavé je, že on 
byl místodržitelem v  Čechách právě 
v  době, kdy byl pradědeček Otto Se-
rényi v  pozici moravského zemského 
hejtmana. Můj otec, který byl význam-
ným historikem, uvažoval, že o naší ro-
dině napíše knihu „Dvě stě let vykoře-
něni“. Nyní nachází naše rodina nové 
kořeny na Moravě. Myslím, že by se to 
mému zesnulému otci také líbilo.

 
Nakolik je vlastně praktické být čle-

nem šlechtického rodu v současnosti?
My jsme moc jako aristokraté neži-

li, já jsem měl normální povolání jako 
advokát. Oženil jsem se „měšťansky“, 
ale má manželka je pro mě princez-
nou. Až v  boji za restituce jsem pro-
hloubil mimo příbuzenstvo kontakt  
i  s dalšími aristokraty, jejichž rodový 
majetek byl rovněž restituován. Že 
jsme si spolu mohli popovídat, mi do-
dávalo sil. Myslím navíc, že lidé z aristo-
kratických rodin mají podobné chápá-
ní určitých trvalých hodnot a tradic. Můj 
tatínek, historik, říkal, že aristokracie má 
znamenat víc než hraní bridže a  po-
řádání honů. Zabýval se hodně spo-
lečensky-odpovědným významem 
aristokratických rodin, především řa-
dou českých aristokratů. To navždycky 
ovlivnilo mé smýšlení a cítění. 

Jste šlechtická rodina, která zde 
měla po staletí rozsáhlý majetek. 
Teď Vám ho vrátili a  jde o  obrov-
ské, mnohamilionové jmění. To bo-
hužel určitě může vyvolávat u ně-
kterých lidí silnou závist. Pro tuto 
škaredou vlastnost přitom 40 let 
komunismu udělalo v  této zemi 
ideální podhoubí. Setkali jste se tu 
s projevy závisti?

Myslím, že pokud by se hodně ne-
projevovala lidská závist, restituce 
by se nám úspěšně podařily o mno-
ho let dříve. Je možné, že někteří lidé 
bohužel závist pociťují, ti nám to však 
neřeknou. Tady v  Luhačovicích, ale 
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i jinde se ale naopak setkáváme s řa-
dou velmi vstřícných lidí. Chceme být 
sociálně odpovědní a třeba také eko-
logičtí při hospodaření s lesy a vnímá-
me zde pozitivní odezvu k nám. 

Bavili jsme se okrajově o historii 
rodu Thienen. Teď se zeptám Vás, 
paní Thienen, jaká cesta dovedla 
do rodiny Vás? Jak jste se jako dív-
ka ze Slovenska se svým budoucím 
manželem seznámila? 

Lydia Thienen: Já jsem odešla ze 
Slovenska dostudovat do Vídně dě-
jiny umění. Seznámili jsme se s man-
želem jednou na tenise. Ten je taky 
dodnes naším hlavním společným 
koníčkem. Hrajeme ho sice špatně, 
ale vášnivě! (smích) Jsme už také čle-
ny luhačovického tenisového klubu. 

Určitě máte také značný vztah 
ke kultuře, když jste byla zaměst-
nána ve vídeňské galerii. Ze sportů 
pak asi máte v oblibě oba i cyklisti-
ku. Jinak byste na rozhovor nepři-
jeli na kolech, že?

Franz Thienen: My se spíš pokouší-
me jezdit po Luhačovicích na kole a ne 
zbytečně autem, protože si myslíme, 
že je tu provozu a exhalací z aut už tak 
dost. Aspoň takto se snažíme přispět 
tady k zlepšení kvality ovzduší. 

Lydia Thienen: Z dalších velkých ko-
níčků se dá u manžela zmínit určitě fot-
bal. Má kamaráda, který je bývalý šéf jed-
noho rakouského fotbalového svazu,  
a s ním u piva rádi sledují jedinečná fot-
balová utkání, jako Champions League, 
a velmi živě diskutují průběh zápasu. 

A máte nějaké koníčky, které by 
člověk opravdu nečekal, když se 
řekne, že jde o zálibu aristokrata?

Franz Thienen: Musím ten dotaz 
obrátit. Žijeme ve Vídni jako úplně 

běžní lidé. Jeden můj strýc formulo-
val, že přirozeností šlechtice je vše-
stranná existence, tedy i v časech, kdy 
člověk žádné majetky nemá. 

Paní Thienen, když Vy jste se 
přivdala do šlechtické rodiny, ne-
byl tedy pro ostatní asi žádný pro-
blém, že nejste nevěsta s  „mod-
rou krví“?

Lydia Thienen: Tím, že byl manžel 
vždycky spíše nekonvenční, tak jsem 
nic takového nepociťovala. Jeho rodi-
če mě přijali s otevřenou náručí. A to 
i přesto, že já to měla také jinak, než je 
dnes možná zvykem. Nebylo to nej-
dřív dodělat studium, pak svatba, pak 
dítě. My měli napřed dítě, pak svatbu 
a pak jsem teprve dostudovala. Spo-
lu jsme už skoro 20 let. 

Syny máte celkem čtyři. Co dě-
lají?

Lydia Thienen: Synové jsou čtyři, 
tři jsou ale z  Franzova prvního man-
želství. Nejstarší je ekonom, náš nej-
důležitější partner při současném 
budovaní. Druhý syn je vystudova-
ný psycholog, který absolvuje ve Víd-
ni další vzdělání. Třetí, snad největší 
originál, studuje herectví v Rostocku. 
Naše nejmladší sluníčko je zatím na 
gymnáziu, má do maturity trochu více 
než rok. Je také výtečným fotbalistou. 

Hovoříme o studiích a povolání. 
Dr. Thienen, to že jste původním 
povoláním advokát, vám asi hod-
ně pomohlo při řešení restitucí?

Franz Thienen: To ano. S naší čes-
kou právničkou jsme v  posledních 
létech dělali týmovou práci, každý 
důležitý dokument týkající se naše-
ho řízení, který opustil její stůl, vzni-
kal jako výsledek této spolupráce. Je 
úsměvné, že jsem se jako rakouský 

advokát stal odborníkem na někte-
ré otázky českého práva. (smích) Do-
plním jen, že advokátní praxi jsem 
ukončil ke konci roku 2017, protože 
nové výzvy tady mě zcela naplňují. 
Při restitucích ale byla důležitá také 
má manželka, a to nejenom proto, že 
uměla česky, ale především že sama 
chápala, o co jde. 

A  Vy jste se naučit česky ne-
zkoušel?

Lydia Thienen: On s tím začíná po-
řád, jenže se zatím nikdy nedostal dál 
než k 3. lekci. (úsměv) 

Franz Thienen: Ale chci se poku-
sit s tím ještě něco udělat, vždyť můj 
pradědeček Otto Serényi uměl mluvit 
mnoha jazyky. Já jsem v tomto směru 
méně nadaný, ale zlepšit se to musí. 
Snadné to bude mít náš vnuk, ten by 
neměl mít v  budoucnu žádný pro-
blém se tu domluvit, protože až bude 
větší, rodiče ho chtějí zapsat do čes-
ké školky a školy. Má zatím ale teprve 
deset měsíců. Jmenuje se se Konrad 
Alois Thienen-Adlerflycht, Konrad je 
po mém tatínkovi… 

Lydia Thienen: A Alois je po svém 
pradědečkovi Aloisi z rodu Serényiů. 

Vy jméno Serényiů vyslovuje-
te maďarskou výslovností, tedy 
se „š“. V Luhačovicích se o rodině 
hovoří ale obvykle více českou vý-
slovností, tedy na začátku se „s“.

Franz Thienen: Říkáme to tak, ale 
je pravda, že tady lidé Serényi vyslo-
vují spíše se „s“ a jsou teorie, že vzhle-
dem k  mnohasetletému působení 
rodu na Moravě je vlastně dobré uží-
vat tuto počeštěnou výslovnost. V té 
souvislosti je dost vtipné, že jde sice 
o  jméno původně maďarské, jenže 
jediní žijící  potomci Serényiů takzva-
né maďarské linie mají sami moravské 

kořeny. Patří totiž k potomkům před-
ka, který se narodil na zámku v Lom-
nici u Tišnova.

A  jaké plány vůbec máte se 
zámkem v  Lomnici, který je teď 
také Váš?

Tam byla umístěna soukromá 
střední škola, ale ta se z vlastní inicia-
tivy s koncem školního roku ruší, tak-
že v  létě bude zámek volný a bude 
k  dispozici pro různé projekty. My 
také chceme pro zámek na Lomnici 
najít smíšené využití. Jednoho dne 
má sloužit jako sídlo rodiny a správy 
statku, ale chceme zámek například 
zpřístupnit veřejnosti. Ale i  to bude 
nějaký čas trvat. Zámek je ekono-
micky řečeno vždy jenom zátěž, ale 
jedná se o kulturní památku, pro kte-
rou je nutné přinášet i oběti. 

Byla se po navrácení majetku na 
zámku v Luhačovicích nebo v Lom-
nici podívat už Vaše matka (baron-
ka Isabella Thienenová, rozená 
hraběnka Serényiová)?

Na Lomnici už byla, právě u  pří-
ležitosti křtin jejího malého prav-
noučka. Bylo to velmi emotivní, když 
vstoupila do tamního kostela. Do Lu-
hačovic se určitě chce také podívat, 
možná u  příležitosti narozenin, ale 
vzhledem k tomu, že už jí zdraví to-
lik neslouží a musí se pohybovat na 
vozíku s pomocí ošetřovatelky, mu-
síme to přizpůsobit možnostem. 
Podrobně jí ale vždycky referujeme 
o dění v Luhačovicích, moc se o vše 
zajímá. Ovšem tato „expedice“ do 
Luhačovic se musí uskutečnit s dob-
rým naplánováním a s velkým ohle-
dem na její zdravotní stav. Ale věří-
me, že se to brzy podaří. Už se teď 
těší na svůj příchod. 

Nikola Synek

Lidé si užili bruslení na zamrzlé Luhačovické přehradě
Třeskuté mrazy přelomu února 

a  března sice možná potrápily řidi-
če, kteří nemohli ráno nastartovat, 
ale určitě udělaly radost všem, kdo 
mají rádi bruslení a hokej. Ti se totiž 
mohli vydat na různé zamrzlé rybní-
ky a vodní nádrže včetně Luhačovic-
ké přehrady. 

Sem si užít svých oblíbených zim-
ních sportů přišla řada lidí například 
o  prvním březnovém víkendu. Bě-
hem volných dnů jich sem zamířily 
určitě stovky. Počasí totiž pobytu na 
čerstvém vzduchu svou slunečnou 
povahou přálo a teploty už byly dale-
ko příjemnější než v některých dnech 
předchozích a  pohybovaly se blízko 
nuly. Zabruslit či zahrát si na přehra-
dě hokej tak bylo velmi příjemným 
způsobem aktivního odpočinku ať už 
pro děti, celé rodiny, nebo i skupinky 
dospělých. Mezi ty ve středním věku 
se řadil například také Luhačovjan 
Jiří Martinec. „Je to paráda, přehrada 
není takto zamrzlá každý rok. Posbíra-
li jsme pár známých, tak si můžeme za-
hrát utkání čtyři na čtyři,“ pochvaloval 

si Martinec. Zahrát si na přehradu tak 
přišel i teď, ve středním věku, a užíval 
si to prý stejně, jako když hrával ješ-
tě jako mladík. Mnoho se nezměnilo 
ani na povaze hry, která je tu hlavně 
pro radost, ani na tom, jak vypadají 
jednotlivá improvizovaná hřiště pro 
hokejová střetnutí. „Branky jsou po-
řád z bot, jako za mlada,“ pousmál se 
Martinec.

To pár kluků hrajících opodál si 
přineslo opravdové, i když maličkaté 
branky, které umístili na své přibliž-
ně vytyčené hřiště. O kus vedle zase 
vidíme, že o svou ledovou plochu je 
potřeba se taky postarat, aby byla 
před utkáním pěkně upravená. Kvů-
li tomu si jeden z hokejistů s sebou 
přinesl i  odhrnovač sněhu a  kluziš-
tě před zápasem hezky čistí a srov-
nává. Branky (opět z bot) jsou umís-
těny a tak potom nechybí ještě další 
klasická scéna. Tou je rozhazování 
hokejek. Hole domluvených účastní-
ků příštího utkání jeden z hráčů po-
slepu rozhazuje na střídačku k  jed-
né a druhé brance, aby se určilo, kdo 

proti komu bude hrát. A to je i tady 
velmi důležité. I když je vše pro zába-
vu, taky utkání zde na přehradě jsou 
totiž plná krásné bojovnosti, zdravé 
rivality a mnohých skvělých sportov-
ních momentů.

Mezi účastníky hokejových klání 
tu je možné zahlédnout i zástupkyně 
něžného pohlaví, i když je pravda, že 
ženy a dívky se zde na přehradě vě-
nují spíše jen bruslení bez hokejky 
a puku. Některé si přišly zabruslit s ka-
marádkou a mnoho z nich, které jsou 
už matkami, sem dorazilo třeba s ce-
lou rodinou. S  dětmi se sem vydala 
také Luhačovjanka Jarmila Nevěřilo-
vá. „Letos jsme tu poprvé, jinak sem ale 
chodíváme, když to jde. Je příjemné, že 
je přehrada zamrzlá, předtím jsme jez-
dili na stadion do Brodu,“ poznamena-
la Nevěřilová.

Spolu s ní si ledové plochy užívala 
dcera a také syn Pepík. Ten prozradil, 
že v zimě ale taky rád například lyžu-
je a cizí mu není ani projet se na bo-
bech. „Teď ale u  domu není dost sně-
hu, že,“ kývla na něj maminka. Zda se 

ještě do konce zimy děti v lázeňském 
městě a okolí letos dalšího sněhu do-
čkají a budou si tak moct opět zasáň-
kovat nebo postavit pořádného sně-
huláka, není jisté. Možnost vyrazit 
třeba na běžky do okolí, či dokonce 
na sjezdovky na místní lyžařský svah 
by možná ještě i s koncem zimy zase 
ocenili mnozí dospělí. Každopádně si 
všichni aspoň mohli v první březnové 
dny dosyta užít bruslení na přehradě. 
A  že byl zájem o  něj opravdu velký, 
svědčilo i  zcela zaplněné parkoviště 
nedaleko hráze v neděli 4. března.

Nikola Synek
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Vzpomínky

NAROZeNí 
Pavel Krajíček 
Ondřej Marek 
Izabela Vaculová 
Liliana Lukůvková 
Jan Buriánek 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

50 LeT VýROČí SVATBy  
Jarmila a Jan Gergelovi  
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Marie Ponížilová 95 let
Marie Pospíšková 91 let
Ludmila Ševčíková 88 let
Růžena Váňová 88 let
Blanka Čoudková 88 let
Ludmila Černíčková 86 let
Anastazie Charvátová 86 let
Jiřina Kolářová 86 let
Marie Vaculová 85 let
František Kusák 80 let
Ludmila Bzenecká 80 let
Marie Zavadilová 80 let
Zdeněk Fojtík 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Bedřich Rak 87 let
Marie Hegerová 77 let
Jaromír Macháček 67 let
Jiří Semela 93 let
Anna Zápecová 92 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

Čas nikdo nezastaví, ten běží dál a nikdy nevrátí, co jednou vzal. 
Dne 19. 4. 2018 uplyne rok, co nás navždy opustil 
pan ANTONÍN SEMELA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami.

Dne 24. 3. uplynul rok, co nás opustil můj drahý manžel, tatínek 
KAREL TRTEK. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

25. března uplyne 6 let, kdy od nás navždy odešel náš dědeček, 
strýc a tatínek 
pan KAREL PLÁŠEK. 
Děkujeme všem, kdo si na něj, spolu s námi, vzpomenou.
Vnuk Štěpán a neteř s rodinami.

Blahopřání
21. 4. 2018 oslaví 80. narozeniny naše sestra 

LIDUŠKA BZENECKÁ. 
Vše nejlepší přejí sestry Anička. Anežka, Katka, Božka a rodiny Šašinková a Grundělová.

Neplačte, ten klid mi přejte, jen v srdcích stálou vzpomínku 
na mne si zachovejte. 
Dne 1. 4. 2018 uplynul rok, co nás opustila 
paní MIROSLAVA BORÁŇOVÁ z Řetechova. 
S láskou vzpomíná manžel s rodinou.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste ji znali. 

17. 4. uplyne 15 let, kdy nás opustil 
pan JOSEF KADLEC.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnuci.
Děkujeme všem, kdo si také vzpomenou.

Dne 26. 4. 2018 uplynou 3 roky od úmrtí 
pana JOSEFA MAHDALA. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka Jana, 
dcera Jitka a syn Roman s rodinami. 

Očím odešel, srdcím zůstal.
Dne 3. 4. 2018 uplyne deset let od úmrtí 
pana LADISLAVA PLÁŠKA.
S láskou a vděčností stále vzpomínají synové Karel, Ladislav a dcera 
Dagmar s rodinami. Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali. 

Dne 1. 3. 2018 uplynul 1 rok, co nás navždy opustila 
paní ALENA ŽMOLÍKOVÁ.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 6. 4. 2018 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila 
paní EVA SAMKOVÁ, rozená Juříková. 
Vzpomíná syn Tomáš s rodinou, maminka, sestra a ostatní příbuzní 
a známí.

Poděkování
Jménem manželů Evy a Josefa Pro-

cházkových, kteří utrpěli na přecho-
du pro chodce u zámku velmi těžká 
zranění, chci poděkovat všem našim 
občanům za projevenou podporu, 

pomoc, přání rychlého uzdravení  
i blahopřání k jejich zlaté svatbě.

Všichni věříme, že se v pořádku 
vrátí do života našeho města.

Roman Lebloch

Také seniorky z luhačovického domova  
v tom jedou společně

Domov pro seniory Luhačovi-
ce se zapojil do projektu Jede-
me v  tom společně 2018 aneb Po 
vlastech československých. Smys-
lem projektu je motivovat seniory 
k pohybu a také podpořit aktiviza-
ci a společenské vazby klientů mezi 
sebou a  mezi dalšími domovy pro 
seniory. Jak za luhačovický domov 
přiblížila tamní instruktorka sociál-
ní péče Adéla Vitteková, základem 
projektu je společná pohybová ak-
tivita v každém z domovů.

„Jde o jízdu na šlapadle či rotopedu 
s počítadlem ujeté vzdálenosti. Každý 
Domov má nastavenou stejnou trasu 
se stejným startem a  stejným cílem. 
Objedeme společně celou Českou 
i  Slovenskou republiku. Ujeté kilo-
metry se sčítají v  rámci každého při-
hlášeného domova pro seniory, kaž-
dé šlápnutí je důležité, každý jede dle 
svých možností a schopností,“ popsa-
la Vitteková. Projekt se přitom rozjel 
zároveň na několika místech v Čes-
ku i na Slovensku, kde senioři v zaří-
zeních začali načítat zároveň první 
„ujeté“ metry a kilometry. 

„Prvního března jsme slavnostně 
odstartovali prostřednictvím online 
přenosu přímo z Domova pro seniory 
Vrbno pod Pradědem, který akci orga-
nizuje,“ uvedla Vitteková. Soutěžní 
klání o to, který z domovů společně 
symbolicky „objede“ někdejší spo-
lečný stát Čechů a  Slováků, končí  

27. dubna a slavnostní vyhlášení nej-
lepších účastníků je plánováno na  
4. května. Do projektu se přitom 
zapojují obyvatelé domovů v  Čes-
ku i na Slovensku. Samozřejmě jen 
ti, kterým to fyzické zdraví dovo-
lí. „Z našeho domova soutěží cel-
kem 8 klientek. Naši uživatelé u jízdy 
na rotopedu sledují filmy nebo videa 
na plátně, poslouchají hudbu nebo 
se můžeme spojit prostřednictvím 
služby Skype s  ostatními závodní-
ky a  navzájem se podpořit,“ nastíni-
la Vitteková. Zajímavou akci, která 
motivuje seniory v domovech, pod-
pořila řada sponzorů a  známých 
osobností. Mimo jiné Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové nebo 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. Akce se koná také pod 
záštitou první dámy ČR Ivany Ze-
manová, jejíž Nadační fond rovněž 
ke konání projektu přispěl.

Nikola Synek
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V Lázních Luhačovice spustili rozsáhlé rekonstrukce, hotel Palace bude komfortnější. 
V Luhačovicích otevřeli rekonstruovaný garni hotel Riviera***

Lázně Luhačovice, a. s., i  letos 
pokračují v  rekonstrukci svých 
kapacit. Od 13. února 2018 si hos-
té mohou vybrat k pobytu bývalý 
penzion Riviera, který se změnil 
na moderní tříhvězdičkový garni 
hotel s  73 lůžky, recepcí, restau-
rací a  novým výtahem. Díky roz-
šíření a  modernizaci k  původní 
budově z  roku 1928 s  dvoupod-
lažní přístavbou ze 70. let minulé-
ho století byla doplněna další dvě 
patra. Informoval o tom výkonný 
ředitel Lázní Luhačovice Ing. Jiří 
Dědek, MBA. 

„Celý objekt hotelu, který se 
nachází v  blízkosti centra města 
u  vstupu do lázeňského parku, se 
tak výškově srovnal a obě části pů-
sobí souměrně. Investovaná částka 
dosáhla 43 mil. Kč s DPH. Stavbu re-
alizovala firma 3V&H, s. r. o., podle 
architektonického řešení společ-
nosti S-projekt plus, a. s., a  na vy-
bavení nábytkem se podílela spo-
lečnost Dřevozpracující výrobní 
družstvo Jaroměřice nad Rokyt-
nou. Práce probíhaly od polovi-
ny listopadu 2016 do ledna 2018,“ 
konstatoval J. Dědek.

Rekonstrukce Palace: Kom-
fortnější stravování i  moderní 
vstupní hala  

V  Lázních Luhačovice od  
5. února 2018 probíhá i  rekon-
strukce hotelu Palace, která by 
měla trvat do 11. března 2018. 

Přinese zvýšení kvality poskyto-
vaných služeb. 

„V restauraci jsou naplánovány 
úpravy povrchů, dodávka židlí a re-
pase stolů. Součástí je i  realizace 
rautového výdeje v  restauraci pro 
samoplátce a  rekonstrukce sociál-
ního zařízení. Výrazné změny bu-
dou v  prostoru kavárny, kde bude 
vybudována druhá restaurace. 
Počítá se zde s  odstraněním boxů 
a  jejich nahrazení novými židlemi 
a  stoly. Proměnou projdou i  pro-
story přilehlého baru. Rekonstruk-
ce se dotkne také kuchyně a  bude 
vybudována nová zásobovací ces-
ta včetně výtahu pro dovoz jídla. 
Ve vstupní hale se hosté mohou tě-
šit na nový sedací nábytek, recepč-
ní pult, vstupní automatické dveře 
do hotelu i koberce. Původní kober-
ce budou také vyměněny nejen ve 
všech pokojích, ale i na chodbách. 
Celková investovaná částka dosáh-
ne 25 mil. Kč s DPH za 5 týdnů,“ vy-
jmenoval J. Dědek.      

Dodal, že se jedná pouze o prv-
ní fázi postupné obnovy hotelu 
Palace, největšího hotelu v Luha-
čovicích a hlavního hotelu akcio-
vé společnosti Lázně Luhačovice, 
zaměřeného na lázeňskou léčbu.

 
Další investice 
V  závěru roku 2018 společ-

nost počítá také s rozšířením dět-
ské léčebny Vítkov. Pokročily také 

přípravy na rekonstrukci koloná-
dy s  Halou Vincentka i  záchranu 
hlavních budov v areálu Vodoléč-
by a  Slunečních lázní, ale nejde 
o  investice na jeden rok. Budou 
prováděny postupně. Společnost 
již v  roce 2017 realizovala řadu 
investic v  souladu s  plánem. Mo-
dernizaci energetického hospo-
dářství společnosti a  přechod na 
výkonnější formy zásobování tep-
lem tak oceňuje především v zimě 
každý.  Nový systém je ekono-
micky výhodnější a  šetrnější k  ži-
votnímu prostření. Jednodušší je 
i regulace tepla v jednotlivých ob-
jektech (66 mil. Kč včetně DPH). 
Lázně zahájily i  obnovu povrchů 

vybraných komunikací v  lázeň-
ském areálu. Nejfrekventovanější 
úseky před Jurkovičovým domem 
a  lázeňskou poliklinikou získaly 
od loňského léta novou podobu 
(12,5 mil. Kč včetně DPH). Společ-
nost pečuje také o  10 přírodních 
léčivých zdrojů, které má ve sprá-
vě. Kromě částečné rekonstruk-
ce Aloisky a Pramene dr. Šťastné-
ho na začátku podzimu prováděla 
práce u  zdroje Vladimír, který by 
chtěla v  roce 2018 začít využívat 
pro uhličité koupele a inhalace. 

Další informace jsou na webo-
vých stránkách www.LazneLu-
hacovice.cz, www.HotelAlexan-
dria.cz. 

Legendární folkař zahrál v Luhačovicích po čtvrt století
Kdo z příznivců folku by neznal 

písničky Všech vandráků múza, Di-
vokej horskej tymián, Kdyby tady 
byla taková panenka nebo Jdem 
zpátky do lesů. Všechny tyto oblí-
bené písničky si asi každý, kdo má 
rád přírodu, toulání a  kamarád-
ství, velmi snadno spojí s  jedinou 
osobností – Pavlem Žalmanem 
Lohonkou. Tento dnes už legen-
dární muzikant české folkové scé-
ny se po letech představil publi-
ku v Luhačovicích. Koncert kapely 
Žalman a spol. se uskutečnil v ki-
nosále kulturního domu Elektra  
22. února. Dorazila na něj řada ná-
vštěvníků, kteří si poslechli starší 
i novější melodie v podání legen-
dárního folkaře a jeho spoluhráčů. 
Žalman se na hudebních pódiích 

pohybuje už půl století a  oslovil 
tak celé generace lidí. Sám muzi-
kant však kolikrát při samotném 
vystupování spíše mládne.

„To, co člověk prožije se zpěvem, 
se mu do života prej nepočítá,“ 
glosoval tak Žalman s  úsměvem, 
v krátkém rozhovoru u příležitos-
ti luhačovického koncertu. A  že 
sám už na pódiích zpěvem strávil 
velkou řádku chvil! „Já to teď ne-
dávno počítal a za celou dobu už to 
bylo kolem osmi tisíc koncertů. Dů-
ležité je, že v mých letech mě muzi-
ka ještě pořád baví, že na ni lidi cho-
dí a daří se mi pořád psát písničky,“ 
svěřil se Žalman. Hudba ho prová-
zela od útlého mládí, protože byl 
z hudebně nadané rodiny. U něj to 
začalo houslemi, ale od nějakých 

třinácti let se věnoval kytaře a tato 
láska mu vydržela už na celý život. 
Profesionální kariéru započal Žal-
man v roce 1968 coby spoluzakla-
datel kapely Minnesengři. Dnes 
jedenasedmdesátiletý umělec je 
nejen autorem řady krásných me-
lodií, ale píše také texty. „Radě-
ji ale dělám melodie, protože to je 
pro mě velké dobrodružství, a  to 
já mám rád. Ale když nebylo niko-
ho, kdo by mi texty psal, tak jsem se 
učil je psát sám, takže v tomto jsem 
vlastně soběstačný. Novou písnič-
ku i  s  textem pak ale přináším do 
kapely, kde se ještě utváří,“ pozna-
menal Žalman. Z  pódií a  koncer-
tů se jeho skladby ale pak šíří dál. 
„Ta písnička si pak kolikrát žije vlast-
ním životem, zpívají ji v hospodě, ve 

vlaku, u táboráku. Už je vlastně tře-
ba i  o  úplně něčem jiném, ale to je 
právě bezvadná věc, co mám rád,“ 
podotkl písničkář. V  Luhačovi-
cích vystupoval po hodně dlou-
hé době – po pětadvaceti letech. 
K Luhačovicím Žalman a spol. ale 
prý mají blízko. „V nedalekých Bis-
kupicích máme kamarády, dokonce 
jsme tam i před nějakými osmi lety 
hráli. Do Luhačovic se ale, když tu 
jsme, občas stavujeme. Samozřej-
mě projdeme prameny a vychutná-
me si to krásný město, kde se nám 
ale dlouho nenaskytla možnost 
zahrát,“ uzavřel Žalman. Letos 
se tedy on a  především fanoušci 
folku z  Luhačovic a  okolí dočka-
li a  mohli si tak společně koncert 
vychutnat.

Vyřizování cestovních dokladů
S blížící se letní turistickou sezo-

nou doporučujeme občanům, aby 
si s předstihem vyřídili cestovní do-
klad a neodkládali vyřízení na po-
slední chvíli.

Za vydání cestovního dokladu 
ve lhůtě 30 dnů se platí při podá-
ní žádosti 600 Kč, u dítěte mladší-
ho 15 let 100 Kč.

V případě, že potřebujete do-
klad v kratší lhůtě, je možné podat 
žádost ve zkrácené lhůtě. Správní 
poplatek je již vyšší, a to 4000 Kč, 
u dítěte mladšího 15 let 2000 Kč. 
Doklad je vyhotoven do 6 pracov-
ních dnů.

Pokud cestujete do zemí EU, mů-
žete jako cestovní doklad použít 

platný občanský průkaz. Občan-
ský průkaz lze vydat i dětem mlad-
ším 15 let.

Avizovaných změn na úseku 
cestovních dokladů od 1. 7. 2018 
se nemusíte obávat. V případě, 
že budete žádat doklad ve lhůtě  
30 dnů, výše správního poplatku 
se měnit nebude.

O cestovní doklad či občanský prů-
kaz můžete požádat na Městském 
úřadu Luhačovice, odbor správní, 
pracoviště cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů, v úřední dny 

Po a St od 7.30 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin. V ostatní dny pou-
ze po telefonické domluvě na čísle  
577 197 414, 577 197 415.
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Zimní příprava fotbalistů FK Luhačovice
ZTaké pro fotbalisty FK Luhačovi-

ce se koncem března rozjíždí jarní část 
krajského přeboru. Po podzimní části, 
kterou zakončili výhrou nad Holešo-
vem, se klub z lázeňského města usadil 
na třetí příčce tabulky s 24 body. Stej-
ně měly druhé Velké Karlovice, daleko 
utekl první Provodov s 36 body. Jak se 
bude dařit v  jarní části soutěže, urči-
tě i tentokrát může ovlivnit důsledná 
zimní příprava luhačovických fotbalis-
tů. Více o ní prozradil trenér A týmu FK 
Luhačovice Jan Jelínek.

„Důležité je, že příprava proběhla 
bez problémů a všechny naplánované 
zápasy a  tréninky i  naše soustředění 
proběhlo, jak jsme si plánovali. Takže 
jsem s průběhem přípravy spokojený,“ 
komentoval Jelínek situaci 13. břez-
na. To už měl za sebou tým v rámci 
přípravy také několik zápasů. „Máme 
za sebou 5 přípravných utkání a nyní 
nás čeká generálka proti týmu TJ Skaš-
tice,“ popsal Jelínek.

Výsledky v  odehraných utkáních 
byly přitom dost slibné, protože Lu-
hačovice v  něm porazily ligový do-
rost Fastavu Zlín 5:4, zvítězily i v di-
vizním Strání (4:2) a  také dvakrát 
smetly zástupce 1. B  třídy (Vaceno-
vice 7:0 a Šumice dokonce 8:0). Jedi-
ným, kdo odolal, byl divizní Tišnov, 
který ale vyhrál jen těsně o gól (FKL 
vs. Tišnov 3:4). Trenér tak mohl být 

s těmito přípravnými zápasy spoko-
jený. „Vystřídali jsme papírově silněj-
ší i  slabší soupeře. Jsem hlavně hroz-
ně rád, že kluci všechny zápasy poctivě 
odmakali. To je pro mě nejdůležitější,“ 
zhodnotil Jelínek.

Příprava před jarní částí sezony za-
hrnovala jako obvykle také soustře-
dění fotbalistů. To proběhlo 9.–11. 
března. „Konalo se již tradičně ve Štít-
né nad Vláří. Soustředění vždy bereme 
jako herně-kondiční záležitost a  sa-
mozřejmě i  jako utužování kolektivu. 
V  tréninku jsme se zaměřili na zaklá-
dání útoku,“ nastínil Jelínek.

Zimní přestávka v  soutěži nabízí 
vždy také možnost sáhnout do změn 
v  kádru mužstva. Mnoho převrat-
ných změn se ale nechystá. „Velké 
změny určitě neplánujeme, jelikož náš 
tým má svou kvalitu. Jak v A týmu, tak 
B týmu jde prakticky o  jednu zásadní 
změnu. Kvůli studiu odchází do zahra-
ničí Jan Talaš. A nová tvář v našich řa-
dách je Pavel Postava, který má zku-
šenosti z MSFL. Dále se po zranění do 
tréninkového procesu vrátili Jan Koře-
nek a Lukáš Pantálek. Do B týmu pak 
přichází Václav Pavlíček, který se zota-
vuje po vleklých zraněních a u nás chce 
opět nastartovat sportovní život,“ při-
blížil změny v FK Luhačovice Jelínek.

Hovořil i  o týmu B, za který hraje 
jako hráč. Jak dodal, obě mužstva ale 

stejně hodně propojená trénují i vyjíž-
dějí na soustředění společně. „Je pak 
jednodušší doplňovat kádr při absen-
cích. Kluci jsou jeden celek, který si vypo-
máhá. I přípravné zápasy jsme hráli vět-
šinou namixovaní,“ podotkl Jelínek.

A co je na celé zimní přípravě nej-
těžší? „Rozjet borce kondičně, pro-
tože zimní pauza je extrémně dlou-
há. I  v prvním přípravném utkání se 
to ukázalo. Míč nás neposlouchal  
a  s běhavým soupeřem jsme měli co 
dělat, abychom to udýchali. Ale jinak 
jde všechno samo. Mám štěstí, že vedu 
tým, který fotbal miluje. Takže klu-
ci se těšili na začátek přípravy, nemu-
sím je do ničeho nutit,“ pochvaloval 

si trenér. Plány na posledních čtr-
náct dnů před jarním startem sou-
těže pak byly jasné: sehrát posled-
ní přípravné utkání s lídrem I. A třídy 
a pak už jen vyladit formu na začá-
tek jarní části přeboru. O tom, jak se 
to podařilo, se pak mohou lidé pře-
svědčit v prvních utkáních.

Fotbalové jaro pro áčko Luhačo-
vic letos startuje domácím střetnutím 
s Rožnovem pod Radhoštěm v sobo-
tu 24. března. Pak následuje utkání na 
Apríla ve Štítné a poté opět střetnutí 
na vlastním hřišti, když Luhačovice  
7. 4. doma vyzvou Baťov.

Nikola Synek 

Luhačovičtí studenti Univerzity třetího věku na předávání pamětních listů 
v Olomouci 24. ledna 2018

Ve středu 24. ledna 2018 se tři stu-
dentky Univerzity třetího věku spolu 
s tutorkou Ladislavou Gondovou zú-
častnily slavnostního předávání pa-
mětních listů za úspěšné absolvová-
ní semestrálního kurzu Lidské zdraví. 
V našem konzultačním středisku Lu-
hačovice úspěšně zakončilo studium 
10 studentů.

Předávání se uskutečnilo v kině Me-
tropol v Olomouci. Kromě milého uví-
tání, občerstvení a  slavnostního pře-
dávání zde byl připraven také kulturní 
program – vystoupení cimbálové mu-
ziky. Bylo to milé a  přátelské setkání, 

kde byla také možnost pohovořit se 
studenty z jiných středisek a krajů, vy-
měnit si s nimi zkušenosti a názory.

Připomeňme si, co to je Univerzita 
třetího věku a co je jejím cílem.

Organizátorem této formy vzdělá-
vání je Provozně-ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze, 
která účastníkům nabízí výběr ze stu-
dijních témat, zajišťuje odborné ga-
ranty (přednášející) pro dané téma, 
poskytuje videopřednášky a  tištěné 
materiály.

Účastníci kurzu se scházejí každých 
14 dní v konzultačním středisku, které 

vzniklo v prostorách Městské knihov-
ny v  Luhačovice. Přednáška probí-
há formou videoprezentace, která je 
zpracována jako dokumentární film, 
a  provází jí právě odborný garant 
(přednášející), s  nímž se posluchači 
setkávají takto „na dálku“.

Účastníci kurzu mají k  dispozi-
ci kromě tištěných materiálů i  on-li-
ne přístup k videopřednáškám, které 
mohou opakovaně zhlédnout. Mo-
mentálně kurz „Cestování – co jste 
možná nevěděli“ navštěvuje 13 po-
sluchačů. Během téměř hodinové-
ho setkání si studenti poslechnou 

přednášku a následně udělají společ-
ný on-line test na webových strán-
kách e-senior, jenž je okamžitě vy-
hodnocen, a všichni tak mají zpětnou 
informaci o svých správných či špat-
ných odpovědích. Jedna z podmínek 
absolvování kurzu je právě osobní 
účast studentů na přednáškách. Poté 
si doma vyplní test individuálně.

Téma tohoto semestru, tj. cestová-
ní, hodně studentů inspiruje k cesto-
vání a navštěvování míst, o kterých se 
z přednášek dozví. Dalším pozitivem 
je odstraňování izolovanosti seniorů 
a setkávání se s ostatními studenty.

Titul mistra ČR v sálové kopané v Luhačovicích vybojoval tým z Poličky
Mistrem republiky se v  neděli  

4. března stali sáloví fotbalisté Polič-
ky. Při závěrečném finálovém turna-
ji Final four, který hostilo Sportovní 
centrum Radostova v Luhačovicích, 
porazila Polička ve finále pražskou 
Spartu v  dramatickém utkání pl-
ném zvratů.

Poté, co Polička vedla už 2:0, do-
kázali Sparťané vyrovnat, a dokon-
ce se závěrem druhého poločasu 
utkání dostali do vedení. Polička 
ale ještě dokázala před vypršením 
běžné hrací doby v poslední minu-
tě vyrovnat na 3:3, a  tak se šlo do 
prodloužení. Ani to ale nerozhod-
lo, protože gól nepadl. Rozhodlo se 
tedy až v penaltovém rozstřelu, kte-
rý opanovali hráči Poličky také díky 

skvělému výkonu svého gólmana. 
Polička se dočkala kýženého titulu 
po třech neúspěšně sehraných finá-
lový zápasech v předchozích letech.

V  utkání o  bronz se potkaly dva 
nejlepší týmy dlouhodobé čás-
ti republikové futsalové soutě-
že. Naprázdno vyšel Zlín, který byl 
v  základní části nejlepším týmem 
a  původně tak pokukoval po titu-
lu. Ovšem neprošel přes sobotní 
semifinálové duely se Spartou Pra-
ha. Druhý zástupce hlavního měs-
ta, Chemcomex Praha, pak v utkání 
o  bronz navíc uštědřil už tak zkla-
manému Zlínu krutý debakl, když 
ho přehrál 9:2. 

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 6. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Procházka slavnými muzikály / 
Účinkují herci Městského divadla Zlín

Sobota 7. 4. • 16.00 • MěDK Elektra, kinosál
Pinocchio / Divadlo  ArtWay Praha

Středa 11. 4 . • 18.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Koncert / ZUŠ Luhačovice

Čtvrtek 12. 4. • 19.00 • MěDK Elektra, kinosál
Commedie dell´arte  aneb Konec 
šejků v Čechách / T.Vilhelmová, P. Liška aj.

Pátek 13. 4 . • 16.00 • MěDK Elektra, kinosál
Čarodějnický učeň, muzikál / 
Metropolitní divadlo Praha

Pátek 13. 4. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Domácí štěstí / Hrají: M. Dolinová,  
D. Suchařípa, I. Hüttnerová

Neděle 15. 4. • 15.00 • Hala Vincentka / 
Společenský dům 
Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic

Úterý 17. 4. • 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Čechomor  

Pátek 20. 4. • 19.30 • Alexandria, night club
Strážnická CM M. Miltáka

Pondělí 23. 4. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál
Komediograf Best off / Divadlo 
Komediograf, M. Daniel, P. Liška, T. Matonoha aj.

Pátek 27. 4. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Láskyplná opereta

KINO 

Neděle 1. 4. • 19.30 
Máří Magdaléna  12

Drama VB, 2018, titulky

Pondělí 2. 4. • 19.30
Tátova volha   
Komedie ČR,  2018

Úterý 3. 4. • 19.30
Zoufalé ženy dělají   12

zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Středa 4. 4. • 16.00 
Kvarteto   12

Komedie ČR, 2017 

Úterý 5. 4. • 19.30
Věčně tvá nevěrná 12

Komedie ČR, 2018 

Pátek 6. 4. • 19.30
Prezident Blaník      15

Komedie ČR, 2018

Pondělí 9. 4. • 19.30 
Tlumočník  12

Komedie ČR, 2018

Úterý 10. 4. • 19.30
Zoufalé ženy dělají  12

zoufalé věci    
Komedie ČR, 2018

Sobota 14. 4. • 19.30 
Pepa  
Komedie ČR, 2018

Pondělí 16. 4. • 19.30
Tátova volha   
Komedie ČR,  2018

Neděle 29. 4. • 17.00
Včelka Mája. Medové hry           
Animovaný Německo, 2018

Pondělí 30. 4. • 19.30 
Pepa 
Komedie ČR, 2018 

Akce DDM            
 
Čtvrtek 5. 4. od 16.00 do 17.15 • zámecká 
zahrada
Jízda zručnosti na kole
Jízdy zručnosti, alkobrýle, interaktivní hry. S sebou: 
ochrannou přilbu a plně funkční kolo. Poplatek 30 Kč/
osoba. Za deštivého počasí program v klubovnách 
DDM.

Sobota 14. 4. • 15.30 
Pohádkový les
Putování s pohádkovými postavami s opékáním 
špekáčků. Poplatek 30 Kč/osoba. Za deště zrušeno.

Sobota 14. 4. od 9.00 • SC Radostova
Neděle 15. 4. od 8.30 
Kvalifikační závod na MRČR  
v Agility
Přijďte se podívat na skvělé týmy psovodů a psů.

Úterý 19. 4. od 8.00 do 12.30  
Den Země, jarní úklid města
Úklid vytipovaných míst ve městě, zábavně-vzděláva-
cí program s ekologickou i jinou tematikou. 
Za deště bude stanoven náhradní termín. Podpořte 
tuto akci úklidem okolí vašich domů. 

Pátek 20. 4. • 16.30 • sraz zámecké nádvoří
18. Velký slet čarodějnic
DJ Reny, hry, kouzla, vaření lektvaru na udržení štěstí, 
soutěž o nejkrásnější účes. Poplatek 50 Kč/osoba.  
S sebou špekáček, chléb, pití, čarodějnický oděv, 
dopravní prostředek, zvířecího pomocníka. 
Ukončení cca v 19.30. Za deště zrušeno. Rodiče si musí 
zajistit dozor na dětmi sami (velký počet účastníků).

Pátek 20. 4. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Přihlášky předem do 18. 4. Poplatek 100 Kč/osoba.
     
Neděle 29. 4. od 9.30 do 12.30 • přehrada
Cyklozávody
Startovné 50 Kč / závodník. Za deště přesunuto na 
neděli 6. 5. od 9.30.

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 17. 4. • 10.00
Pohybový program

Úterý 24. 4. • 10.00
Výtvarné tvoření

V měsíci dubnu také proběhnou: výukové programy 
dopravní výchova pro žáky ZŠ. Mobilní hřiště – pro 
děti MŠ Pozlovice i pro veřejnost, florbalový turnaj 
v Želechovicích. 

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

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

9. 4. 
Jak se vypořádat s jarní únavou 
/ PharmDr. Eva Valentová

16. 4. • 10.00 • kaple u Augustiniánského domu
Mše svatá, P. Martin Rumíšek

23. 4. 
Kraj Gabry a Málinky II. část, beseda

30. 4. 
Křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky

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

Akce v knihovně

Úterý 17. 4. • 17.00
Island, život s nádechem ledu / Eva 
Učňová, cestopisná přednáška
vstupné 30 Kč

Středa 25. 4. • 18.00
Srí Lankou sám a za pár korun / Táňa 
Heinzová, cestopisná přednáška
vstup volný

Knihovna – duben 2018

Přijďte si poslechnout v úterý 17. 4. 2018  
v 17 hodin zajímavé vyprávění Evy Učňové
Island – život s nádechem ledu. Eva Učňová 
dlouhodobě pobývala na Islandu a budeme si 
společně povídat o islandském létu, o cestování 
na kole, o sólo cestování a přidá zajímavé tipy 
pro cestovatele. Vstupné 30 Kč.
Zveme Vás na bohatý výběr nových knih, z nichž 
namátkou nabízíme knihu Noc od autora 
bestsellerů Mráz, Kruh a Tma Bernarda Miniera 
nebo thriller Dana Browna Počátek. Případy Kim 
Stoneové pokračují v knize Otevřený hrob. 
Filmové fanoušky jistě potěší román Hora mezi 
námi a kniha Tvář vody, jejíž filmové zpracování 
získalo letos několik Oscarů. Čtenářům literatury 
faktu nabízíme knihu Valašsko v područí 

hákového kříže či knihu držitelky Nobelovy ceny 
za literaturu S. Alexijevičové Válka nemá ženskou 
tvář, popisující osudy žen, jež bojovaly ve Velké 
vlastenecké válce. Se zcela novými fakty 
a skutečnostmi o legendárních žítkovských 
bohyních se setkáte v knize V. Hely Tajemství 
bohyní na Žítkové.
                                                          
 Více informací získáte na našich webových stránkách 
www. knihovna-luhacovice.cz.
                                                                                                

M. Mikulcová

Akce v muzeu

Čtvrtek 26. dubna • 17.00 
Procházka Bathem s Jane 
Austenovou
aneb Po stopách nejslavnější britské spisovatelky 
v neméně slavném lázeňském městě

Pozvánka

Obce Kladná Žilín, Petrůvka a město Luhačovice Vás 
srdečně zvou na přátelské setkání v přírodě Kladno 
žilinských pasek u Červeného kříže, spojené s májovou 
pobožností.

V sobotu 26. května v 15.00

Přijďte prožít májové odpoledne ve společnosti 
dobrých přátel, tak jako je tomu každoročně na 
Silvestra.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUHAČOVICE
na školní rok 2018/2019

V pondělí 14. května 2018 od 8.30 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v ředitelně MŠ.

Rodiče předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a odevzdají vyplněnou žádost 
o přijetí, potvrzené vyjádření lékaře. Tiskopisy ke stažení a kritéria pro přijetí 

na www.ms.luhacovice.cz.
Ředitelka školy poskytne informace také o možnosti přijetí dítěte 

do logopedické třídy.

Hned dva luhačovické hotely získaly prestižní ocenění

Rovnou dva luhačovické hotely 
uspěly v  prestižní soutěži CZECH HO-
TEL AWARDS, která oceňuje nejlep-
ší hotely v  republice. Už pošesté zís-
kal v  rámci Zlínského kraje prvenství, 
a  tedy titul Hotel roku, luhačovický 
hotel Alexandria, který zvítězil jednak  
v  kategorii čtyřhvězdičkových hotelů 
a také v kategorii wellness hotelů. 

Při udílení cen ale nezůstal poza-
du ani další z luhačovických adeptů na 
ocenění – hotel Radun. Ten získal díky 
skvělým gastronomickým službám, 
které jsou součástí hotelu. V rámci Zlín-
ského kraje je tak vítězem CZECH HO-
TEL AWARDS v  kategorii restaurace. 

Určitě je vhodné zmínit, že kro-
mě luhačovických hotelů se stal dal-
ším úspěšným účastníkem CZECH 
HOTEL AWARDS rovněž hotel Ogar 

ze sousedních Pozlovic. Ten obsadil 
v rámci Zlínského kraje druhou příčku 
v kategorii tříhvězdičkových hotelů. 

Prestižní soutěže CZECH HOTEL 
AWARDS se účastnilo na 800 hote-
lů z celé ČR. Při březnovém vyhláše-
ní výsledků na slavnostním večeru 
se absolutními vítězi celorepubliko-
vě stali v kategorii tříhvězdičkových 
hotelů Family Hotel Okoř, mezi čtyř-
hvězdičkovými Hotel Theatre a mezi 
pětihvězdičkovými Chateau Mce-
ly. Kongresovým hotelem roku 2018 
byl vyhlášen Hotel Galant Mikulov 
a kategorii Wellness a Spa opanoval 
Hotel Berg. Jako nejlepší restaurace 
byla oceněna ta patřící k hotelu Mi-
ura Čeladná.

Nikola Synek
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Tiráž: Periodický tisk územního samo-
správného celku.Vydavatel a  kontakty na 
redakci: Městský dům kultury Elektra Luha-

čovice, příspěvková organizace, Masary-
kova 950, 763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577  133  980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: 

Jan Dostál. Grafické zpracování a  tisk: Joker, 
spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 
MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 4. 2018.

Přijmu paní na úklid 
Informace na tel.: 773 757 871 

Koupím byt v Luhačovicích 1+1 v OV. 
Kont.: 778 999 550.
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