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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovice zvou na tradiční zahájení lázeňské sezony

Bohatý program nabídne oblíbe-
né Otevírání pramenů, které v Luha-
čovicích pravidelně zahajuje hlavní 
lázeňskou sezonu a tradičně se koná 
o  druhém květnovém víkendu. Od 
pátku 11. do neděle 13. května se ná-
vštěvníci mohou i tentokrát těšit ze-
jména na řadu venkovních kultur-
ních programů. 

„Ty zaujmou návštěvníky všeho 
věku a  jsou tak ideální také pro ro-
dinný výlet s  dětmi. V  nabídce nebu-
de chybět oblíbený jarmark v  pátek 
a v sobotu, ale také divadlo Já to jsem 
s představeními pro děti, přehlídka au-
tomobilových veteránů a řada hudeb-
ních vystoupení, a  tentokrát dokonce 

i  relaxační cvičení jógy nebo tai-chi,“ 
přiblížila za pořadatele Hana Slová-
ková, ředitelka Městského domu kul-
tury Elektra Luhačovice. Kromě řady 
zdarma přístupných venkovních akcí 
je připraven jako každoročně i kon-
cert některé z hvězd české populár-
ní hudby. „Letos vystoupí v pátek ve-
čer v  Elektře Petra Janů se skupinou 
Amsterdam,“ nastínila Slováková. 

Lidé se ale mohou těšit také na-
příklad na sobotní odpolední kon-
cert slovenského Funny Fellows Old 
Time Bandu na pódiu na Lázeňském 
náměstí. Tam nebude zároveň chy-
bět ani historická módní přehlíd-
ka Luhačovického okrašlovacího 

spolku Calma, bez jehož členek a čle-
nů v  historických kostýmech si ná-
vštěvníci Otevírání pramenů snad 
ani neumějí představit. A  protože 
jako každoročně organizátoři akce 
návštěvníků očekávají tisíce, tak jako 
v  předchozích letech proto po ce-
lou dobu bude k  dispozici také zá-
chytné parkoviště, kam budou moci 
při příjezdu autem svůj vůz odsta-
vit. „Nemusejí si tak návštěvu Oteví-
rání pramenů komplikovat marným 
hledáním volného místa k parkování 
přímo v centru. Snadno budou moci 
zaparkovat ve vyhrazeném prosto-
ru na louce poblíž kruhového objez-
du, který je po příjezdu do města ve 
směru od Uherského Brodu,“ přiblí-
žila Slováková. 

Řada lidí i  letos na akci dora-
zí z  nedalekého Slovenska a  na-
šich východních sousedů se bude 
svým způsobem týkat i  program. 
„Celý bude také o  česko-slovenské 
vzájemnosti a  připomene letoš-
ní sté výročí založení Českosloven-
ska,“ dodala Slováková. Kromě už 
zmíněné slovenské kapely, která 
potěší v  sobotní části programu, 
se lidé totiž mohou těšit také na 
zajímavé přiblížení slovenského 
folkloru při nedělním vyvrchole-
ní celé akce. „Nedělních programů 
spojených se svěcením pramenů se 
kromě dalších zúčastní také soubor 
Poľana. Ten sice funguje v Brně, ale 

před lety ho tam založili studenti ze 
Slovenska, a i když působí u nás, vě-
nuje se slovenskému folkloru,“ upo-
zornila Slováková. 

V  souvislosti s  nedělním dopo-
ledním putováním po pramenech 
doporučuje návštěvníkům také 
možnost nepřidat se přímo k  prů-
vodu, ale počkat na jeho příchod 
u  některého z  pramenů. „Lépe si 
tam budou moci vychutnat v  jedi-
nečném prostředí vystoupení kon-
krétního souboru, který bude dopo-
ledne u  daného zřídla hrát, tančit 
a  zpívat. Všechny soubory si pak 
hosté mohou poslechnout odpoled-
ne na pódiu na Lázeňském náměstí 
při vystoupení, které letošní Otevírá-
ní pramenů zakončí,“ pozvala Slo-
váková. Moderátorkou tohoto zá-
věrečného programu bude známá 
herečka ze souboru Slováckého di-
vadla Jitka Josková. 

V souvislosti s blížícím se Oteví-
ráním pramenů je vhodné zmínit 
ještě jednu doplňující informaci. 
A sice, že původně už na jaro naplá-
nované zahájení opravy luhačovic-
ké kolonády a Haly Vincentka bylo 
posunuto, a má tak začít až po le-
tošní hlavní lázeňské sezoně. „Prů-
běh nedělního průvodu tak obdob-
ně jako v minulých letech zavítá i do 
Haly Vincetka,“ uzavřela Slováková.

Nikola Synek

Luhačovice hostily významné závody orientačních běžců
Předposlední dubnový víkend pat-

řil v Luhačovicích orientačnímu běhu. 
V  sobotu 21. dubna běžely všechny 
věkové kategorie individuální závod 
mistrovství Moravy. Běželo se v  oko-
lí SC Radostova, kde bylo organizační 
centrum závodu a také cíl. Na závody 
dorazily stovky lidí, ať už přímo účast-
níků, nebo jejich doprovodných týmů. 
Zamířily sem z celé republiky i ze Slo-
venska. Startovalo se intervalově 
v  lese nedaleko městského hřbitova. 
A jak dopadly nejprestižnější katego-
rie? Mezi muži (kategorie H21B) zvítě-
zil na trati o délce 12,6 km s 22 kont-
rolami Roman Zbranek, který běhá 
za SKOB Zlín. Trať zdolal v čase 80:45. 
O  pouhých 6 sekund za ním skončil 
na druhém místě jeho týmový kolega 

Štěpán Dlabaja. Třetí místo obsadil Ro-
man Horyna v dresu domácího OOB TJ 
Slovan Luhačovice. Mezi ženami v ka-
tegorii D21B vyhrála Magdaléna Tou-
žilová z SK Žabovřesky Brno. Její týmo-
vá kolegyně Jindra Hlavová byla třetí. 
Mezi ně se na 2. místo dokázala vklínit 
Zdenka Kozáková z KOS TJ Tesla Brno. 

V neděli 22. dubna se konaly na hře-
beni nad Luhačovicemi poblíž obce 
Petrůvka štafetové závody s hromad-
ným startem. Nedělní závod v  rámci 
Českého poháru štafet v Luhačovicích 
vyhrála v hlavní kategorii mezi žena-
mi štafeta ZBM 2. týmu SK Žabovřesky 
Brno, mezi muži dominovala štafeta 
TZL 1. týmu SKOB Zlín. Za zmínku sto-
jí také úspěch domácích dívek Slova-
nu Luhačovice v kategorii D18. Štafeta 

ve složení Šmelíková, Ressová a Dittri-
chová obsadila třetí místo.

Závodění si o  víkendu v  Luhačovi-
cích užila i řada malých závodníků, do-
rostu a  veteránů. Na víkendovou akci, 
které přálo krásné počasí a organizáto-
ři z TJ Slovan Luhačovice ji skvěle zvládli, 

bohužel do Luhačovic ale nedorazila 
absolutní republiková špička včetně nej-
lepších domácích závodníků prestižních 
kategorií. A to vzhledem k souběžně ko-
naným kvalifikačním závodům na mis-
trovství Evropy.

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Silnici od zámku ke hřbitovu čeká rekonstrukce
Opravy se letos dočká vozovka 

v ulici Hradisko, kudy vede silnice 
II/496. Opraven bude úsek od kři-
žovatky u  zámku s  Masarykovou 
ulicí až do úrovně hřbitova v celko-
vé délce 650 metrů. Ve směrovém 
oblouku u sportovního areálu Ra-
dostova bude vozovka rozšířena 
o půl metru pro pohodlnější prů-
jezd autobusů. Součástí akce bude 
mimo jiné také sanace podloží, 
vybudování pilotové stěny, od-
vodnění komunikace a  opevnění 
svahu lomovým kamenem. Opra-
vu silnice platí kraj, který je vlast-
níkem komunikace. „Oprava bude 
stát 10,1 milionů korun,“ doplnil šéf 

Ředitelství silnic Zlínského kraje 
Bronislav Malý. 

Současně se samotnou silnicí 
opraví také město okolní chodník, 
včetně výměny obrubníků a úpra-
vu případných sjezdů k  domům. 
Chodník je kromě spodní části jen 
na jedné straně ulice a  sahá jen 
po zatáčku u  SC Radostova. Vy-
buduje se také nově záliv pro au-
tobusy na zastávce u  hřbitova ve 
směru na Kladnou Žilín. „Opra-
vy budou stát 2,3 milionu. Požáda-
li jsme také o dotaci, která by moh-
la tuto akci pro město zlevnit asi 
o  polovinu. Celkově se jedná o  re-
konstrukci 1000 metrů čtverečních 

chodníku,“ poznamenal vedoucí 
Odboru správy majetku MÚ Luha-
čovice Jiří Šůstek. 

Zahájení oprav by mělo být 
podle něj k  prvnímu červnu a  re-
konstrukce si vyžádá samozřejmě 
dlouhodobě také určité dopravní 
omezení. „Na silnici bude fungovat 
provoz řízený dočasně umístěnými 
semafory, které pustí vždy jen vozidla 
v  jednom směru. Současně zde bude 
omezen průjezd nákladních aut,“ do-
dal Šůstek. 

Všechny práce v ulici Hradisko by 
měly být hotové na jaře příštího roku.   

Nikola Synek

Město Luhačovice 
zavádí novou  
službu – Mobilní 
rozhlas

Občané mají možnost se zdar-
ma zaregistrovat k  odběru ak-
tuálních zpráv z  města do své-
ho telefonu nebo případně na 
e-mailovou adresu. Předmětem 
zpráv budou mimořádné události 
ve městě (havárie, požáry apod.) 
a také informace ze života města 
(kultura, sport, informace z  rad-
nice). Registrační formulář najde-
te na webových stránkách města, 
v sekci radnice informuje.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2018
Městský úřad Luhačovice, od-

bor f inanční, upozorňuje obča-
ny, že na základě Obecně závaz-
né vyhlášky č. 2/2013, o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“), 
je poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstra-
ňování komunálních odpadů 
splatný jednorázově nejpozději 
do 31. 5. 2018.

Základní sazba poplatku pro 
poplatníka na rok 2018 činí 650 
Kč. Výčet osvobození a  úlev je 
uveden v  čl. 35 vyhlášky – celé 
znění je k  dispozici na webo-
vých stránkách www.mesto.lu-
hacovice.cz v  části „dokumenty 
města“.

POPLATEK LZE UHRADIT 
JEDNORÁZOVĚ
NEJPOZDĚJI DO 
31. 5. 2018:

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 b. ú. 

číslo: 1409197309/0800
k. s.: 0308
v. s.: číslo poplatníka z evidence 
MěÚ Luhačovice

Informace k  platbám získáte na 
tel.: 577 197 436-7 

nebo e-mail: 
vebrova@mesto.luhacovice.cz, 
zahorovska@mesto.luhacovice.cz.

Poplatek je povinna uhradit 
fyzická osoba:

•	 s  trvalým pobytem v  Luhačovi-
cích, 

•	 cizinec, kterému byl povolen tr-
valý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů 
a je hlášen v Luhačovicích – po-
vinnost přihlásit se k  místnímu 
poplatku osobně na MěÚ Luha-
čovice;

•	 cizinec, který pobývá na území 
Luhačovic přechodně po dobu 
delší 3 měsíců – povinnost při-
hlásit se k  místnímu poplatku 
osobně na MěÚ Luhačovice;

•	 cizinec, kterému byla udělena 
mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zá-
kona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců a  pobývá na 
území Luhačovic – povinnost 
přihlásit se k  místnímu po-
platku osobně na MěÚ Luha-
čovice;

•	mající ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k  individuální rekrea-
ci (pokud již nehradí poplatek 
dle bodu 1–4), byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není hlá-
šena k  pobytu žádná fyzická 
osoba, a  to ve výši odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou 
osobu – povinnost přihlásit se 
k  místnímu poplatku osobně 
na MěÚ Luhačovice.

zprávy z 5. schůze rady města Luhačovice konané 4. 4. 2018

RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve 

výši 10 000 Kč Římskokatolické 
farnosti Luhačovice na slavnost 
farnosti – primiční mši novokně-
ze;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč organizaci Potravi-
nová banka ve Zlínském kraji, z. s., 
Vsetín na zajištění distribuce po-
travinové pomoci potřebným li-
dem;

•	 pronajmout si část pozemku parc. 
č. 88/1 k. ú. Luhačovice o výměře 
93 m2 v majetku ČR – Státního po-
zemkového úřadu na dobu neur-
čitou za cenu 3 720 Kč/rok;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Chodník ul. Hradisko Luhačovi-
ce“ a zaslání výzvy na podání na-
bídky firmám;

•	 dodatek ke kupní smlouvě na do-
dávku komunikační infrastruktu-
ry – optických vláken a  poskyto-
vání servisní podpory, uzavíraný 

mezi městem Luhačovice a  do-
davatelem Orthodox networks, 
s. r. o., Praha 6 – Břevnov, a pově-
řila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem dodatku 
kupní smlouvy na dodávku ko-
munikační infrastruktury – optic-
kých vláken a poskytování servis-
ní podpory;

•	 uzavření nájemní smlouvy na byt 
v  Domě zvláštního určení „Stra-
hov“, č. p. 383, ul. Holubyho ve  
2. podlaží o 1 pokoji a příslušen-
ství o  velikosti 21,07 m2 včetně 
sklepu a balkonu, s L. V. na dobu 
neurčitou od 1. 5. 2018;

•	 uzavření Mateřské školy Luha-
čovice, příspěvkové organizace, 
v termínu 2. 7. – 27. 7. 2018 z dů-
vodu plánovaných oprav pavilo-
nu C;

•	 pořádání projektu „Pochod a běh 
proti diabetu“ společností Studio 
Tryangel, s. r. o., na území města 
v termínu 27. 4. 2018;

•	 uzavření smlouvy o  poskytování 

služeb komunikační platformy 
Mobilní rozhlas s  firmou Neoge-
nia, s. r. o., Brno.

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města směnit 

část pozemku st. pl. 229/1 o  vý-
měře cca 410 m2, která je součástí 
místní komunikace kolem nákup-
ního centra Alfa a za sokolovnou, 
za část pozemku parc. č. 731/1 
o výměře 268 m2 v majetku města;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
pozemek parc. č. 314/5 o  výmě-
ře 36 m2 a pozemek parc. č. 314/4 
o výměře 145 m2 v k. ú. Luhačovi-
ce.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku 

„Chodník ul. Hradisko Luhačovice“ 
ve složení: členové: Radomil Kop, 
Ing. Jiří Šůstek, Aneta Hoferková, 
náhradníci: PhDr. František Hubá-
ček, Ing. Magdalena Blahová, Šár-
ka Majtnerová.

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Zavedení systému sběru 
a svozu textilu ve městě Luhačo-
vice – dodávka svozového auta“ 
takto: 1. ZLINER, s. r. o., Zlín, na-
bídková cena bez DPH 348 849 Kč, 
2. DOBE–CAR, s. r. o., Zlín – Štípa, 
nabídková cena bez DPH 361 855 Kč, 
a  pověřila starostku města Ing. 
Bc. Marii Semelovou podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným doda-
vatelem ZLINER, s. r. o., v souladu 
s nabídkou dodavatele.

RML pověřila:
•	Městský dům kultury Elektra Lu-

hačovice, příspěvkovou organi-
zaci, zajištěním a  organizací vyu-
žití vyvýšeného prostoru – pódia 
na ul. Dr. Veselého na prostran-
ství před budovou České spořitel-
ny, včetně stanovení výše částek 
za pronájem a připojení elektřiny, 
a jejich výběrem.
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Oprava kolonády se odkládá, letošní lázeňskou sezonu neovlivní

Plánovaná rekonstrukce luha-
čovické kolonády, kterou před 
časem avizovala akciová společ-
nost Lázně Luhačovice, se po-
souvá. Společnost o  tom infor-
movala 4. dubna na svém webu. 

Původně stavba měla začít už 
během jara, zamýšlený harmo-
nogram musely Lázně Luhačovi-
ce ale změnit, takže letošní hlav-
ní lázeňskou sezonu by opravy 
neměly ovlivnit.

A  proč se od rekonstrukce, která 
se má týkat kolonády, Haly Vincent-
ka a  přilehlých prostor, odkládá? „Je 
to dáno tím, že výběrové řízení na zho-
tovitele této veřejné zakázky muselo být  
29. března 2018 ze zákonných důvo-
dů zrušeno. Procesní chybu způsobil 
smluvní partner, který výběrové řízení 
pro Lázně Luhačovice, a. s., zpracová-
val," informuje společnost na svém 
webu. Rekonstrukce tak nezačne dří-
ve než po skončení hlavní sezony. 
„Nejpozději do konce dubna letošního 
roku však bude vyhlášeno nové výběro-
vé řízení. V případě, že bude dodavatel 
vybrán a bude s ním podepsána smlou-
va, je reálné zahájení realizace tohoto 
projektu již na podzim letošního roku," 
věří vedení Lázní Luhačovice.

Plánovaná doba obnovy by pak prý 
neměla přesáhnout jeden rok. I  přes 
odklad celkové rekonstrukce však ná-
vštěvníci už letos v létě určité omeze-
ní zaznamenají. „Od 25. června se již po-
čítá s uzavřením obchůdků na kolonádě 

vzhledem k plánovaným opravám vnitř-
ních prostor. Otevřeny budou opět až po 
ukončení celkové rekonstrukce koloná-
dy. Prodejna cukrovinek bude od konce 
června dočasně otevřena v lázeňské po-
liklinice," upozorňuje společnost Lázně 
Luhačovice. 

Součástí plánované revitalizace 
kolonády, Haly Vincentka a navazují-
cích objektů má být rovněž zpřístup-
nění prostor, kam veřejnost v součas-
nosti vstupovat nemůže. Vybudovat 
se tak má například naučná expozi-
ce ve druhém podlaží Haly Vincentka 
a  zpřístupněno má být nyní uzavře-
né pítko pramene Amandka. Celkově 
hodlá akciová společnost Lázně Lu-
hačovice podle dříve uvedených in-
formací investovat na zvelebení ko-
lonády zhruba 104 milionů Kč. Přitom 
ale jen asi 5,6 milionu ve finále zapla-
tí sama akciovka, zbytek by měla po-
moci pokrýt dotace. 

Nikola Synek

Čechomoru tleskala zaplněná Elektra

Kapela Čechomor, spojující rock 
s tradiční lidovou hudbou, nadchla 
17. dubna návštěvníky koncer-
tu, který se konal v domě kultury 
Elektra. Koncert byl do posledního 
místa vyprodán, a to organizátoři 
ještě doplněním přístavků židlí do 
hlediště vyšli enormnímu zájmu 
příznivců Čechomoru vstříc. Sku-
pina, která slaví letos 30 let na hu-
dební scéně, zahrála některé pís-
ně z  vloni vydané desky, ale také 
známé oblíbené hity, jako Stojí 
hruška v  širém poli nebo Promě-
ny. Písničku začínající slovy „Dar-
mo sa ty trápiš, můj milý synečku, 
nenosím já těba, nenosím v  srdéč-
ku…“ původně s kapelou před lety 
nazpívala zpěvačka Lenka Dusilo-
vá. Skupina však za své působení 
spolupracovala kromě této zná-
mé české zpěvačky s  řadou dal-
ších českých i  zahraničních mu-
zikantů. Pro připomínku uveďme 
třeba Jarka Nohavicu, Karla Plíha-
la nebo Jaze Colemana, s nimiž se 
skupina před lety objevila ve filmu 
Rok ďábla. Tentokrát v  Luhačovi-
cích s Čechomorem při některých 
písních zpívala Martina Pártlo-
vá, která v  současnosti s  bandem 

dlouhodobě spolupracuje a  také 
zpívala na zatím posledním albu 
Nadechnutí. Sestava Čechomo-
ru, který vznikl na jaře před třice-
ti lety původně nikoli jako bigbít, 
ale jako akusticky hrající 1. česko-
moravská nezávislá hudební spo-
lečnost, se za roky fungování ka-
pely měnila. Stěžejní je lídr kapely 
a  jediný současný člen původní 
formace – kytarista a zpěvák Fran-
tišek Černý. Tomu kromě dal-
ších hudebníků už po léta zdatně 
sekunduje zejména houslista Karel 
Holas, který dodává svým nástro-
jem Čechomoru významnou část 
jeho specifického soundu. A  kte-
ré byly z těch nejzlomovějších oka-
mžiků v třicetileté existenci kapely? 
To prozradil v rozhovoru pro LUHA 
TV těsně před koncertem spoluza-
kladatel kapely František Černý. 

„Pochopitelně ty nejzlomovější oka-
mžiky se poznají podle hluku,“ zavtip-
koval muzikant. 

„Začínali jsme jako akustická parta 
hrající někde na ulici, a jak jsme pak za-
čínali mít spoustu koncertů, tak jsme se 
elektrifikovali a začali si dělat tu svou 
radost, že jsme spojili lidové písničky 
s bigbítem, což máme tak rádi,“ dodal 

Černý. Další zlomy pak podle něj byly 
spíše žánrového druhu. „To zname-
ná, že jsme koketovali s všema možný-
ma způsobama, jak ten bigbít ucho-
pit. Spolupracovali jsme s cimbálovou 
muzikou, se symfonickým orchest-
rem, s  houslovým kvartetem, s  cellis-
ty, se sbory. Máme radost, že nás to 
na posledním albu teď trochu přived-
lo k dechovce, a uvidíme, třeba ta další 

deska bude zas rapová. My se těšíme 
na všechno, co nás napadne, a máme 
radost z toho, že to občas baví i poslu-
chače,“ pousmál se Černý. A  poslu-
chače to baví hodně. Co by o  tom 
mohlo svědčit víc, než právě diváky 
zcela zaplněný sál luhačovické Elekt-
ry při zdejším koncertu Čechomoru? 

Nikola Synek

Sobota 5. 5. 2018, 15.00 hodin
Hala Vincentka, Lázeňské náměstí, Luhačovice

Tematická klobouková módní přehlídka
Luhačovického 
okrašlovacího 
spolku Calma
s vernisáží výstavy
Ptačí budky
a krmítka 2018
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ZUŠ letos zazáří i v celostátním kole soutěží MŠMT

Ve školním roce 2017/2018 vy-
hlásilo MŠMT soutěže ve hře na de-
chové nástroje dřevěné i  žesťové, 
v sólovém zpěvu, ve hře na bicí ná-
stroje a  soutěž pro Taneční obor.                                                                                                                      
Základní uměleckou školu Luha-
čovice opět skvěle prezentova-
li její žáci, kteří v  krajských kolech 
získali ocenění: ve hře na trombon  
1. místo Šimon Rýpar (učitel Zdeněk 

Gahura); ve hře na zobcovou flétnu 
1. místo s  postupem do celostátní-
ho kola Alžběta Procházková, která 
získala i  cenu poroty za interpreta-
ci Sonáty d  moll Franceska Manci-
niho (učitelka Ivana Vítková), 1. mís-
to Alice Humpolová, 2. místo Filip 
Podloucký (učitelka Ivana Vítková), 
2. místo Magdalena Pavlacká (učitel-
ka Lenka Bobčíková); ve hře na bicí 

2. místa Michal Šišlák, Ondřej Žáček, 
Kryštof Talaš a Jakub Slovák, 3. místo 
Viktor Gavenda (všichni učitel Rosti-
slav Koplík). 

Taneční obor pod vedením uči-
telky Veroniky Koutné získal v okres-
ním kole stříbrná pásma za chore-
ografie: „Bosé nohy v  trávě“, „Tvary 
modré“, „Spolu“ a „Špatná vzpomín-
ka“. Tanečnice také získaly zvláštní 
cenu „za technickou připravenost 
tanečníků“. 

Sólové zpěvačky se v  okresním 
kole umístily takto: 2. místo Sára 
Chytilová, 2. místo Vanessa Jordá-
nová, 2. místo Julie Kratina, 3. místo 
Gabriela Tomášková, 2. místo Adria-
na Kuželová, 2. místo Monika Kozu-
bíková (všechny učitelka Barbora 
Vajdíková). 2. místo Aneta Váňová 
(učitelka Markéta Prouzová).

Na zobcovou flétnu v  okresním 
kole získaly další ocenění: 1. mís-
to Emma Podloucká, 2. místo Elena 
Londinová (obě učitelka Ivana Vítko-
vá), 3. místo Eliška Končáková (učitel-
ka Petra Procházková).

Celostátní kolo soutěže decho-
vých nástrojů se bude konat 3.–6. 

května 2018 v Praze. Budeme Alž-
bětce Procházkové držet pal-
ce a  přejeme jí hodně dalších 
uměleckých úspěchů a  zážitků.                                                                                             
Velký dík patří také jejich peda-
gogům a  klavírním korepetitor-
kám Drahomíře Kuncové a  Mag-
dě Zichové.                  

Česká umělecká tvorba je ve svě-
tě dlouhodobě uznávaný a žádaný 
produkt. Většina našich známých 
umělců získala základy právě v zá-
kladních uměleckých školách. Jsme 
škola, která je centrem mladého 
umění, škola, která svou odbornou 
kvalitou, rozsahem a  přístupností 
všem dětem umí být moderní a učí 
i nové formy umění.                              

Srdečně Vás také zveme na při-
jímací talentové zkoušky na školní 
rok 2018/2019, které se budou konat 
v týdnu od 21. do 25. května 2018 do 
všech tří uměleckých oborů v době 
od 14–17 hodin v ředitelně ZUŠ. 

Přijďte s dětmi do ZUŠ.

Monika Slováková, ředitelka Zá-
kladní umělecké školy Luhačovice

Den Země v mateřské škole
I  letos v  měsíci dubnu probíhal 

v MŠ krátkodobý projekt Den Země, 
tentokrát zaměřený na téma půda. 
Cílem bylo osvojení si elementár-
ních poznatků o půdě a seznámení 
se s některými druhy živočichů žijí-
cích v půdě. V každé třídě byly vybí-
rány různé aktivity přiměřené věku 
dětí. Dozvídaly se, k  čemu člověk 
potřebuje půdu, co v ní všechno na-
jdeme, jak je v přírodě důležitá žíža-
la, ale i krtek. Děti pozorovaly život 
žížal ve vytvořeném žížaláriu a žíža-
ly po pozorování samozřejmě vrá-
tily zpět do přírody. Sledovali jsme 
naučné programy nebo pohádky, 
děti se učily písně, tanečky k téma-
tu, vyzkoušely si různé pokusy s hlí-
nou, experimentovaly a bádaly. Děti 
také tvořily ze samotvrdnoucí hlíny, 
v  pískovišti vytvářely různé stavby 
a  hrály si s  kamínky. Do květináčů 

si zasadily různé rostlinky, o  které 
nadále pečují. Nejstarší děti se zú-
častnily exkurze v místním zahrad-
nictví. Zde se dozvěděly, co rostli-
ny ke svému růstu potřebují a jak to 
vypadá ve skleníku. Za velké účas-
ti dětí a rodičů proběhla na zahradě 
MŠ již tradiční Ekoškolička. Zde děti 
plnily šest eko-disciplín. Velmi dě-
kujeme rodičům, kteří sponzorsky 
darovali na tuto akci odměnu pro 
děti. Během projektu jsme si také 
zopakovali zásady třídění odpadu 
s rozšířením o bioodpad. Starší děti 
se zúčastnily jarního úklidu města 
a všechny děti se nasmály při diva-
delním představení.

Fotodokumentace z  této akce je 
k  nahlédnutí na webových strán-
kách MŠ www.ms.luhacovice.cz.

Lenka Vrbová

Děti u zápisu přivítala pohádková  
atmosféra

Spočítat třeba koláčky nebo 
jablíčka, určit kolik skrývá zámek na 
obrázku kterých geometrických ob-
razců, nakreslit obrázek nebo po-
stavit podle předlohy hrad z kostek. 
Tyto a další úkoly čekaly na budou-
cí prvňáčky při zápise do Základ-
ní školy Luhačovice, který se konal  
10. dubna. Zápisem nastávající prv-
ňáčky provázely pohádkové po-
stavičky, které ztvárnily děti z  řad 
budoucích starších spolužáků. Ne-
chyběla tak princezna, vodník ani 
milé pohádkové zvířátko. Po splně-
ní úkolů, které vesměs všichni cel-
kem snadno zvládali, každé z přícho-
zích dětí dostalo nějakou tu odměnu 
a mohlo se také vyfotit na královském 

trůnu hradu Školštějn, který právě na-
vštívililo. Ze zápisu, na kterém nechy-
běla třeba ani překážková dráha nebo 
vyprávění dětí o tom, co je na vyloso-
vaném obrázku, si každý také odnesl 
malý dárek. Dětí se ale letos nepřišlo 
ucházet o zapsání do ZŠ Luhačovice 
tolik jako v  některých jiných letech, 
protože se jednalo co do počtu zapi-
sovaných spíše o slabší ročník. Na zá-
pis se vydalo 41 dětí, u čtyř z nich se 
ovšem ještě zvažoval roční odklad ná-
stupu do školy. V září tak noví prvňáč-
ci nastoupí do dvou prvních tříd, kte-
ré budou mít necelou dvacítku žáků, 
což je ideální počet pro výuku. 

Nikola Synek

Díky přispění dětí jsou jarní Luhačovice 
opět čistější

U  příležitosti dubnového Dne 
Země se jako každoročně konala 
akce zaměřená na ekologii a zdravé 
životní prostředí, při které se místní 
děti aktivně podílejí na úklidu své-
ho města. Ve čtvrtek 19. dubna tak 
děti ráno vyrazily s  učitelkami do 
ulic Luhačovic a  ve vytipovaných 
lokalitách vysbíraly drobné odpad-
ky, na které na trávnících a chodní-
cích narazily. Obdobně se zapoji-
la i mateřská škola a její žáčci, kteří 
se ale zaměřili jen na nejbližší oko-
lí budovy této vzdělávací instituce. 
Po úklidu města byl pak od 10 ho-
din pro děti připraven program za-
měřený na ekologii a přírodu v zá-
meckém parku. Ten přichystal dům 
dětí a  mládeže, který jako obvyk-
le celou akci koordinoval a ve spo-
lupráci se ZŠ, MŠ a  Technickými 
službami ji realizoval. Děti si v  zá-
meckém parku pověděly o  třídění 
odpadů a  v soutěži si také třídění 

prakticky vyzkoušely. Mimo to se 
ale věnovaly třeba i významu stro-
mů nebo zajímavostem o  životě, 
který probíhá v  rybníce. Nechy-
běla ani ukázka zajímavých poku-
sů, při kterých se děti naučily na-
příklad jak si vyrobit bublifuk nebo 
jak lze propíchnout nafouklý balo-
nek, aby přitom nepraskl. Mohly 
si nakreslit také obrázky, když ale 
místo průmyslově vyráběné vo-
dové barvy používaly přírodní hlí-
nu různých odstínů. V nabídce ak-
tivit byla také možnost vyřádit se na 
dráze plné lanových překážek. Díky 
příjemné akci se děti nejen pobavi-
ly, ale i poučily a přispěly k lepšímu 
a krásnějšímu prostředí svého měs-
ta. Na akci navázali o víkendu také 
skauti ve spolupráci s myslivci, kte-
ří se spolu vydali na úklid přírody 
v okrajových částech Luhačovic. 

Nikola Synek
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Vzpomínky

NAROZENí 
Věra Kottová 
Jan Semela 
Nela Nohavková 
Elena Janáčková 
František Rak 
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy  
Václav Gergela a Marta Vojtková 
Pavel Zápeca a Petra Coufalíková 
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Libuše Jahodová  92 let
Emil Válek  90 let 
Ludmila Koutná  89 let 
Josef Humpola  88 let
Josef Adamec  88 let 
Věra Semelová  87 let 
Marie Žižková  87 let
Vladislav Martinec 86 let 
Karla Schořová  86 let 
Helena Hubáčková   86 let 
Antonín Dubrava  85 let 
Jan Dejmal  85 let 
Karel Remeš  80 let 
Miloslav Suchánek  80 let 
Vlasta Dostálová  80 let 
Karel Matoušek  80 let
Zdeňka  Jamková 80 let 
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Anna Hubáčková 74 let
Blanka Čoudková 88 let
Karel Klimeš 92 let
Jarmila Stolaříková 82 let
Ludmila Vavrysová 87 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.

Z důvodu ochrany osobních údajů můžeme zveřejnit pouze ty jubilanty, kte-
ří o to sami požádají. Rádi bychom zachovali blahopřání všem jubilantům 
stejně jako doposud, proto prosíme všechny jubilanty o souhlas se zveřejně-
ním. V případě zájmu o jmenovité uvedení mezi jubilanty se prosím nahlaste  
v redakci Luhačovických novin, MTIC Luhainfo, Masarykova 950, Luhačovice 
nebo na e-mailu: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz.

Děkujeme za pochopení

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 25. 5. 2018 tomu bude 5 let, co nás opustila naše drahá maminka, 
babička, prababička 
paní MARIE ŠEVČÍKOVÁ. 

S láskou vzpomínají všechny děti s rodinami. Děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším 
milovaným tatínkem 
panem KARLEM KLIMEŠEM.
Dcery Ludmila a Jana s rodinami.

Dne 17. 5. uplynou 2 roky, co nás upustil náš tatínek, dědeček a pradě-
deček 
pan MILOŠ VALA.

S láskou vzpomíná dcera Alena a syn Miloš s rodinami.

Dne 4. 5. 2018 uplyne dlouhých 25 let od úmrtí 
pana MILOSLAVA MLČKA 

a dne 29. 5. 2018 to bude již 16 let, kdy nás opustila 
paní MÁRIA MLČKOVÁ.

S láskou vzpomíná dcera Olga s rodinou, synové Jaroslav a Rostislav.

Závodit v agility přijelo přes dvě stě psů 
se svými páníčky

Luhačovice hostily 14. a  15. dub-
na kvalifikační závody na otevřené 
mistrovství České republiky v agility. 
Podnik přilákal řadu účastníků i  ná-
vštěvníků, kteří dorazili do areálu SC 
Radostova. Právě tam na hřišti s umě-
lým povrchem se totiž závody, které 
pořádal Klub agility ČR ve spolupráci 
s DDM Luhačovice, uskutečnily.  

„Soutěžilo se v  kategoriích S, M, L  a 
běhy se konaly jednak v  disciplíně agi-
lity, tak v disciplíně jumping, která se liší 
podle použitých překážek na vytyče-
né dráze. Přihlášeno bylo 219 účastníků, 
kteří přijeli nejen z naší republiky, ale také 
z Polska a Slovenska,“ přiblížila ředitel-
ka DDM Luhačovice Eva Tomalová. Zá-
vodní týmy se utkaly o třicet míst, kte-
ré byly z této akce volné k dispozici pro 
postup na zmíněné mistrovství. „Zá-
jem byl velký, protože jedinou další mož-
ností zajistit si účast na MČR bylo uspět 
na akci, která se odehrávala paralelně 

s  tou luhačovickou, ovšem v  Čechách,“ 
doplnila Tomalová. 

Závodů se kvůli náročnosti or-
ganizace akce členové agility DDM 
Luhačovice neúčastnili. „Jediným 
z  místních, koho měli diváci možnost 
na trati spatřit, tak byla Leona Hubáč-
ková se svou fenkou Hedou. Absolvo-
valy totiž závodní parkur jako před-
skokani,“ doplnila Tomalová. Kdo by 
ale chtěl vidět více z umění luhačo-
vických agiliťáků a jejich psích parťá-
ků, nemusí zoufat ani dlouho čekat 
na příležitost. DDM Luhačovice totiž 
už 30. června pořádá již tradiční agili-
ty závody Fešák lázeňský. Uskuteční 
se opět na stejném místě, v SC Rado-
stova, a zúčastní se ho i řada místních 
milovníků tohoto zajímavého spor-
tu, který spojuje aktivní trávení času 
a lásku ke zvířatům. 

Nikola Synek

Studentky SOŠ Luhačovice uspěly v sou-
těži vyhlášené Ministerstvem pro místní 
rozvoj

Krásný úspěch zaznamenal 
v březnu tým studentek Střední od-
borné školy Luhačovice. Podařilo se 
jim totiž uspět v soutěži Navrhni pro-
jekt, kterou každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj. V ob-
lastním kole soutěže v Olomouci 22. 
března v konkurenci ostatních týmů 
z jiných středních škol východní Mo-
ravy získaly druhé místo. 

Tým ze třídy 2. K ve složení Kris-
týna Čechová, Kristýna Pospíšilová 
a Nikol Tomaštíková tak úspěšně zú-
ročil půl roku práce na navrženém 
projektu zahradního ateliéru. Při 
návrhu tohoto projektu musely stu-
dentky řešit mnoho věcí. Bylo nut-
né vyhledat řadu potřebných infor-
mací, stanovit cíle projektu, sestavit 
dotazníky pro spolužáky a  vyhod-
notit z nich získaná data.  Projekt se 
samozřejmě neobešel také bez vy-
tvoření časového harmonogramu 
realizace a  rozpočtu nebo sepsání 
takzvané SWOT analýzy, řešící silné 
a slabé stránky a příležitosti a hrozby 
projektu. Studentky se musely rov-
něž věnovat například i možnostem 
udržitelnosti projektu. Zpracova-
ný projekt dívky v  lednu odevzdaly 
pořadatelům soutěže a poté čekaly, 
jestli postoupí do dalšího kola.

„Na začátku března se dověděly, 
že jejich práce nebyla marná a že je 
čeká další boj, a  to obhajoba práce 

před porotou sestavenou z  odbor-
níků z  praxe. Studentky vytvořily za 
pomoci dalších žáků školy ke své-
mu projektu prezentaci a  nacvičily 
si jeho obhajobu,“ informovalo na 
webu vedení školy.

Zisk „stříbra“ v olomouckém ob-
lastním kole dokazuje nejen, že vy-
naložit další úsilí se skutečně vy-
platilo. Vypovídá také o  tom, jak 
úspěšně dokáže luhačovická ško-
la připravovat studenty. Zazname-
naný úspěch luhačovické SOŠ to-
tiž není zdaleka ojedinělým. Kromě 
posledního získaného vavřínu bý-
vají často úspěšné například luha-
čovické studentky keramiky v  To-
čířské soutěži, již několikrát uspěla 
zástupkyně školy v  soutěži Region 
Regina a dala by se zmínit další řád-
ka úspěchů žáků luhačovické vzdě-
lávací instituce. 

Nikola Synek
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Být učitelkou moc netoužila, teď ji ale jako skvělou pedagožku ocenil i kraj 

V dubnu ocenil Zlínský kraj dva-
cítku učitelů za významný přínos 
pro výchovu a vzdělávání mladé 
generace a za dlouhodobou kvalit-
ní práci ve školství. Mezi oceněný-
mi byla i Ing. Mirka Vlažná, která se 
už zhruba čtvrt století skvělým způ-
sobem podílí na vzdělávání studen-
tů Střední odborné školy Luhačovi-
ce. Mládež ji má ráda, dokáže mladé 
motivovat k velmi úspěšné účasti  
v různých soutěžích zaměřených na 
marketing a management a ve vol-
nu trénuje malé luhačovické orien-
ťáky. Ocenění si váží, ale skromně se 
o sobě v té souvislosti ostýchá hovo-
řit. Přemluvit ji k rozhovoru tak ne-
bylo snadné, ale nakonec svolila. 
Nešlo se ale nezeptat: Vy asi nemáte 
moc ráda rozhovory a publicitu, že? 

Nemám. Pro mě bylo už dost nároč-
né si ocenění převzít.

Ale určitě jste si poctu zasloužila. 
Co považujete za svůj největší pe-
dagogický úspěch?

Asi to, že se soutěží nadšeně účast-
ní i takoví žáci, do kterých bychom to 
vůbec neřekli. A že jsou schopni v té 
soutěži uspět. Úspěšná účast v soutě-
ži jim zvedne sebevědomí. To pro ně 
ráda dělám. V orienťáku je to podob-
né. Starám se o nejmenší děti a je hez-
ké dosáhnout toho, aby si opravdu vě-
řily a nebály se prosadit. 

Ohledně studentských soutěží – 
Vaše zkušenosti jsou asi jasným po-
tvrzením toho, že takové soutěže 
mají smysl a význam, ne?

Rozhodně. Mladé to dokáže hodně 
motivovat.

A v čem jim to dá nejvíce, když se 
do účasti v nějaké soutěži zapojí? 
Více se naučí spolupracovat, stávají 
se více dospělými?

Určitě! My jsme se účastnili různých 
soutěží. Před nedávnem jsme byli ve 
finále soutěže Business Point v Brně. 
Účastníci (týmy 4 až 5 lidí) nejdříve se-
píší práci na určené téma, po vyhod-
nocení nejlepší postupují do finále. 
Což není vůbec jednoduché. 

Jak se vše v reálném čase ode-
hrává?

Na sedm hodin zavřou jednotlivé 
týmy do místnosti, bez telefonu, bez 
počítače tam musí připravit prezenta-
ci, do večera se na ni připravit a druhý 
den své úsilí prodat. Finále soutěže se 
konalo na Podnikatelské fakultě VUT  
v Brně. Pravidelně se účastníme i sou-
těže Region Regina při veletrhu ces-
tovního ruchu Region tour. To na pří-
pravě musí spolupracovat alespoň 
polovina třídy, abychom uspěli.

To asi není ani jednoduché mlá-
dež ukočírovat?

Není, ale takové zpestření 

vyučování má své klady, školní i lidské. 
Například v konkrétní třídě se spolu 
naučí vycházet i jedinci, kteří třeba do 
té doby mezi sebou vůbec nekomu-
nikovali. Navíc v soutěžích se dokáží 
prosadit právě i ti, kteří byli třeba do té 
doby bez nějakého většího úspěchu. 

Které všechny předměty Vy 
vlastně učíte?

Chemii, pak marketing a také „Klub 
reklamy a managementu“. Tam máme 
prostor pro praktickou výuku. Teď 
jsem kvůli tomu dost vytížená, zrovna 
chystáme majáles. Píší se dopisy spon-
zorům, chystají ceny, sestavuje se pro-
gram, připravují plakáty, letáky a jejich 
roznáška… 

Účastnila jste se se studenty také 
nějakých zahraničních pobytů? 
Máte tu různé Erasmy a další pro-
gramy…

Byla jsem jako pedagogický dozor 
se studenty oborů gastronomie v Tu-
recku. Pobyt byl příjemný, bydleli jsme 
v univerzitním kampusu, studenti měli 
praxi v luxusním hotelu, jejich práce 
nebyla sice snadná, ale myslím, že jim 
to hodně dalo. 

Dohlížet na skupinu mladých tak 
daleko od Česka asi není jednodu-
ché?

Je to velká zodpovědnost. Ale 
všechno naštěstí dobře dopadlo. Je to 
úplně jiný svět.

Jak jste se vůbec dostala do škol-
ství? 

Já jsem se nejprve školství bránila. 
Ale když je pro vás něco určené, asi se 
k tomu musí člověk postupně dostat, 
neubrání se. 

Jaká byla tedy ta Vaše cesta? 
Původně jsem chtěla jít na medicí-

nu. Tam jsem se ale kvůli kádrovému 
posudku nedostala. Nakonec jsem vy-
studovala Vysokou školu chemicko-
-technologickou. Nejdříve jsem praco-
vala v Praze na Akademii věd.

Co Vás zaválo sem na školu do Lu-
hačovic?

Manžel tady dostal práci a byt, pak 
jsme se sem přestěhovali, přišly děti. 
Po revoluci jsem si dostudovala eko-
nomii, protože to vypadalo, že s che-
mií to bude na uživení horší. Nakonec 
jsem se rozhodla zkusit jít učit. Doplni-
la jsem si proto ještě pedagogické mi-
nimum v Olomouci. Do zdejší střední 
školy jsem nastoupila v roce 1994, no 
a už jsem zůstala. 

A mluvila jste o dětech, čemu se 
věnují, jsou z nich také učitelé, po 
Vás?

Ne, jim se podařila právě ta medicína. 
Od škol a vzdělání se posuňme 

ke sportu, kterému se nejen jako 
trenérka věnujete. Vy vždycky bě-
háte i letní LCE triatlon, který tady 
v okolí pořádá luhačovický orien-
ťácký oddíl.

A vždycky se pak píše, že jsem byla 
nejstarší účastnicí…! Já závod ale prá-
vě běžím i kvůli tomu, aby nikdo tře-
ba nebyl úplně poslední, protože mně 
to nevadí. Poslední jsem ale nebyla. 
Při tomto triatlonu se málo plave. Na-
plavu si jen pár vteřin, pak jedeme na 
kole (já se při průjezdu terénem trochu 

bojím), všichni mě předjíždějí a pak už 
to při běhu nedoženu. 

Hlavním Vaším sportem je ale sa-
mozřejmě orientační běh. V Luha-
čovicích trénujete mladé orientač-
ní běžce, přímo v orienťáku také 
závodíte. Jaké byly Vaše největší 
úspěchy? 

Závodím ve veteránské kategorii  
a tam se mi podařilo vyhrát i mistrov-
ství republiky na krátké trati, ale to je 
už pět let. Vloni jsem byla také součás-
tí dvou stříbrných družstev veteránů.

A co trenérské úspěchy?
Já spíš pomáhám, v oddíle jsou 

mnohem lepší trenéři. Tento sport 
jsem v mládí nedělala a tady jsou lidé, 
kteří byli v reprezentaci. V trénování 
dětí pomáhám spíše tak, že děti vozím 
na tréninky, chodím s nimi do lesa, ale 
samotnou metodiku, jaký bude zrov-
na trénink, jaká mapa, tohle já neře-
ším.  Jsem spíš pomocný trenér, asis-
tent trenéra. Ale úspěchy tu jsou, děti 
jsou šikovné, je to dobrý oddíl. 

Zpátky k povolání ve škole. Když 
učíte, každý předmět má svoje, ne 
každého studenta vše ale zajímá. 
Učí se třeba s jiným přístupem che-
mie a jiné předměty?

Zrovna chemie je na naší škole pou-
ze doplňkovým předmětem, učí se 
jen jeden rok a není na ni kladen tako-
vý důraz, nemáme ani laboratoře, tak-
že se učí jen teorie. 

Jak se tedy studenty snažíte pro 
předmět zaujmout?

Například pouštíme naučná videa.
Co další předměty?
Třeba když učím ekonomiku, tam 

studenty baví například věci týkající 
se personalistiky. Nejhorší jsou pro ně 
začátky „suché“ teorie. 

Co je nejobtížnější na výuce z po-
hledu učitele? Když děti prostě pro 
téma fakt nejde zaujmout, jsou ne-
pozorné, nebaví je látka?

Nejhorší je, když vidíte, že je pro ně 
téma nezáživné a jsou všichni pasivní, 
pak je to těžká práce. 

Jaký je tedy recept, jak je do té 
aktivity dostat? 

Asi jsou to hlavně ty soutěže, kde 
mohou nějak uspět, porovnat se  
s ostatními, třeba i vyhrát. 

V boji o udržení pozornosti dětí 
je dnes jistě obtížné, že jsou hodně 
navyklé na různé sociální sítě, snad 
každý student má svůj chytrý tele-
fon a asi na ně zkoušejí chodit i na-
tajnačku v hodinách?

To samozřejmě mají v hodinách za-
kázané, mají během hodin zablokova-
nou školní wi-fi, ale většinou mají stej-
ně předplacená data. Nedá se úplně 
vyhnout tomu, že tajně na sociální sítě 
zabrouzdají. 

Jaká jste Vy byla před lety jako 
studentka? 

Nevím, snad pilná a odpovědná.
Co jste měla za svých studií nej-

oblíbenější z předmětů ve škole?
Přírodní vědy, ale třeba i tělocvik, 

zeměpis. To mě bavilo.
Když mluvíme o tělocviku, hod-

ně se v posledních letech hovo-
ří o tom, že děti jsou dnes fyzicky 

daleko méně zdatné než třeba ge-
nerace jejich rodičů a trend se zhor-
šuje. Pozorujete to třeba i v zájmu  
o orienťák mezi mladými? Nebo že 
by byl třeba za poslední léta horší 
výběr těch nadaných?  

V Luhačovicích je hodně zájem  
o fotbal, házenou, dost dětí je tu aktiv-
ních. K nám do orienťáku pak přijdou 
děti, které tolik neláká kolektivní sport. 
A samozřejmě víc holek, protože řada 
kluků jde hrát fotbal. Ale úspěchy stá-
le máme, takže myslím, že v Luhačo-
vicích ta situace s fyzičkou dětí není 
tak špatná. Je to samozřejmě i tím, že 
máme v řadách rodičů hodně býva-
lých nebo ještě aktivních sportovců. 
Dost dětí do našeho oddílu přichází  
z rodin, kde se orienťák dělal. 

Jaké máte mimo orienťák ve vol-
ném čase další koníčky?

Ráda čtu, třeba severské detektivky, 
díla japonských autorů, povídky.

A ještě nějaké jiné zájmy?
Chodím cvičit, plavat. No, a když to 

jde, tak někam ven do přírody.
Také třeba cestování?
My cestujeme hodně s orienťákem, 

o víkendech jsme pořád pryč, takže 
pak už není moc času.

Váš oddíl tu právě plánuje kon-
cem dubna velkou akci, mistrovství 
Moravy. Tam máte jistě také nějaký 
podíl na organizaci. Je to tak?

Mám na starost hlavně občerstvení 
závodníků v cíli. 

To se možná nezdá, ale je to vlast-
ně dost důležité, že?

Je, teď mám právě v autě naložené 
dvě várnice, celý den budu nosit vodu, 
pomáhám také s balením map na mis-
trovství a na štafety. 

Kvalitní orienťácké mapy okolí 
Luhačovic si tu oddíl nechal udělat 
nedávno nové, dotovalo to město, 
pokud vím.

To se muselo zajistit, bez toho by tu 
taková akce jako mistrovství Moravy 
nemohla být. 

A jakou nejdelší trať jste běhala Vy? 
Dlouhou trať, to bylo do deseti kilo-

metrů, ale mezi veterány se pak ta dél-
ka zkracuje podle věkových kategorií.

Když byla teď v dubnu valná hro-
mada TJ Slovan Luhačovice, byla 
jste také jednou z těch, komu se 
gratulovalo k letošnímu význam-
nému životnímu jubileu…

Ale o tom raději nemluvme, to mám 
navíc až v prosinci! 

A jsme zpátky u těch gratula-
cí. Přece ale určitě člověka i potě-
ší, když třeba dostane kytku nebo 
ocenění za dlouholetou skvělou 
pedagogickou práci? Když jste  
v Brodě v sále Muzea J. A. Komen-
ského ocenění přebírala, určitě mu-
sel někde za tou trémou být i ně-
jaký kousek spokojenosti s vlastní 
dobrou prací?

Samozřejmě že to bylo i příjemné, 
samotný ceremoniál byl pěkný. Je tam 
důstojné prostředí. Hlavně si ale vážím 
toho, že mě na ocenění navrhla moje 
škola. Je v ní dobrá atmosféra a výbor-
né podmínky pro výuku studentů. 

Nikola Synek



strana 8

zprÁVY z MĚSTa

O besedu s olympijskými medailisty byl zájem
Na dvě stovky zájemců využi-

lo skvělé možnosti setkat se v  lu-
hačovickém Společenském domě 
s  biatlonisty Michalem Krčmářem 
a  Ondřejem Moravcem, kteří pat-
ří k našim nejúspěšnějším sportov-
cům současnosti.

Oba už dokázali zajistit českým 
barvám kromě dalších úspěchů i ty 
z  nejcennějších – medaili z  olym-
pijský her. Zatímco Krčmář letos 
z Pchjongčangu přivezl stříbro, Mo-
ravec má doma hned tři cenné kovy 
z předchozích her v Soči. Na bese-
dě, kterou 11. dubna společně při-
pravily akciové společnosti Vincent-
ka a Lázně Luhačovice, se dokonce 
čerstvá Krčmářova medaile objevila 
a návštěvníci akce si tak na cennou 
trofej mohli sáhnout a třeba se s ní 
i  vyfotit. Hlavně ale všichni mohli 
úspěšným sportovcům položit řadu 
zajímavých dotazů.

VTIP O BIATLONU JE SNAD JEN 
JEDEN

Ty se týkaly, samozřejmě zejmé-
na biatlonu. A to nejen samotných 
závodů, ale třeba i  toho, zda znají 
biatlonisté nějaký vtip týkající se je-
jich sportu. Prý je snad jen takový, 
který prozradil Michal Krčmář, ale 
který patří spíše do kategorie čer-
ného humoru. Jeho znění je vlast-
ně řečnickou otázkou: „Jak je mož-
né, když má člověk při biatlonu v ruce 
zbraň, že může dojet až na druhém 
místě?“

Řeč byla samozřejmě také o  vr-
cholných okamžicích závodů, kte-
ré hlavní aktéři prožili, i o emocích, 
které je provázejí a  ovlivňují často 
také výsledek. Proč se třeba střelec-
ká položka při závodě nedaří? Hod-
ně záleží na tom, co se závodníkovi 
děje v  hlavě. „Únava na trati je jed-
na věc, ale tím to není, spíš jde o stres, 
že se člověk bojí o výsledek,“ pozna-
menal Moravec. Krčmář vzpomenul 
význam psychiky například právě 
v souvislosti s olympiádou. „Předtím 
jsme byli na přípravě v Kazachstánu, 

kde jsem střílel čisté položky. V Kore-
ji jsem začal najednou při střelbách 
v  přípravě chybovat, jak jsem viděl 
všude kolem sebe ty olympijské kru-
hy,“ zavzpomínal Krčmář. Ohledně 
olympiády se hovořilo například 
i o tom, zda si účastníci užijí někdy 
i  fandění kolegům v  jiných spor-
tech. To třeba pro Krčmáře letos prý 
nepřipadalo v úvahu. Jiné to měl ale 
před čtyřmi roky v  Soči. „Tam jsem 
jel jen dva závody, tak jsem stihl i fan-
dit našim na hokeji,“ vysvětlil olym-
pionik. Na vrcholných akcích se 
kvůli vytížení ani příliš nestává, že 
by třeba šli na trať fandit kolegyním 
z  biatlonové reprezentace, i  když 
jim samozřejmě přejí dobrý výsle-
dek a  závod prožívají. „Pokud prá-
vě nejedem a máme volno, sledujem 
to spíš v televizi. Ke trati nejdeme, stá-
lo by to příliš sil,“ vysvětlil Moravec.

Řeč byla třeba i o tom, co je nepří-
jemné při střelbách a  jaká je vzdá-
lenost terčů. Lidé se tak dozvědě-
li, že se střílí na 50 metrů, i to, který 
závodník ve vedlejším střeleckém 
boxu může být nepříjemný a proč. 
„Levák, kterých tam ale moc není, se 
postaví k vám čelem, tak to je střelba 
obtížnější,“ vysvětlil Moravec. Řeč 
byla samozřejmě i  o konkrétních 
soupeřích.

PROČ JE FOURCADE NEJLEPŠí?
Na přetřes přišel například feno-

menální Francouz Martin Fourca-
de. Krčmář prozradil, že právě čte 
knihu, kterou snad nejlepší biat-
lonista všech dob napsal. A  jak se 
mu tedy vyrovnat? „Věřím, že v  tré-
ninku už přidat moc nejde, a je to tro-
chu i o tom, jak je člověku shůry dáno. 
Jeho kvalita ale spočívá hodně právě 
v  tom, co se týče ‚hlavy‘ a  sebejisto-
ty,“  míní Krčmář. Součást úspěchu 
je prý ale vždy i pokora k soupeřům 
a nečekat, že zvítězíte. Moravec shr-
nul, proč Fourcade tak často vyhrá-
vá, velmi jednoduše: „Je nejlepší 
v běhu i ve střelbě,“ pousmál se Mo-
ravec. Mluvilo se ale i o tom, jaké kdo 

používá lyže (Moravec „fisherky“, 
Krčmář „rossignoly“), a jeden z divá-
ků se ptal reprezentantů třeba i jaký 
používají na lyže vosk. „To zaplať 
pánbůh nevím, od toho máme naštěs-
tí servismany,“ zhodnotil Moravec. 

Řešily se ale i  dotazy třeba na 
sporný případ z  letošní olympiády, 
kdy před ziskem medaile v jednom 
ze závodů došlo ke křížení trati, boj-
kot závodů v Rusku kvůli dopingo-
vé aféře nebo neúčast Koukalové na 
olympiádě.

KDy SI DAJí SKLENIČKU?
Nechyběly ani otázky vyloženě 

na tělo, třeba ohledně stravování. 
Ve skladbě jídla prý Krčmář ani Mo-
ravec vyloženě nějaké striktní diety 
nepreferují, ale oba prý hodně in-
spiruje Krčmářova přítelkyně, kte-
rá pochází právě ze Zlínského kraje 
a která se hodně zdravému stravo-
vání věnuje. Byl i dotaz, zda si biat-
lonisté dají někdy na oslavu třeba 
pivo. Krčmář podotkl, že pivo má 
rád, ale víc jich může být nanejvýš 
právě tak v  dubnu po konci sezo-
ny a před začátkem nové přípravy. 
To Moravec prý pivo nepije nikdy, 
protože prý si, když už, tak dá ra-
ději tvrdé. Častěji než alkohol ale 
určitě biatlonisté pijí luhačovickou 

Vincentku, pomáhá jim provlhčit 
sliznice a být fit ke skvělým sportov-
ním výkonům. Těch Krčmář i Mora-
vec dosahují, a tak se kromě trénin-
ků a závodů, musejí vypořádat také 
s  rozhovory do televize a  dalších 
médií třeba hned po závodech. 

JAK JIM ŘíKAJí VE SVĚTĚ?
Ty jsou prý také někdy spojeny 

nejen s  emotivním vyjádřeními po 
vítězném či nepovedeném závodě, 
ale také třeba s  nezvyklou výslov-
ností jmen českých závodníků v za-
hraničí. Zatímco Moravec bývá čas-
to „jen“ čten anglicky jako Moravek, 
horší to mívá Krčmář, s dvěma háčky 
v příjmení. To pak může mít v zahra-
ničí řadu podob. „Třeba Kračmar,“ 
sdělil pobaveně biatlonista. Nechy-
bělo prý ale ani, když ho týmoví ko-
legové museli upozornit, že výzva 
z amplionu na letišti se bude týkat 
asi jeho, přestože byl volán „mis-
tr Krejmr“. To čeští fanoušci jména 
obou špičkových biatlonistů dobře 
znají. Ale přesto, tedy vlastně hlavně 
proto, si mnozí Krčmáře a  Moravce 
nechali podepsat při autogramiádě, 
která luhačovické setkání s olympio-
niky uzavřela. 

Nikola Synek

Pro malé fotbalisty byl připraven velký  
zážitek

Tým FK Luhačovice připravil pro své 
nejmladší hráče z přípravky jedinečný 
zážitek. Doprovázeli totiž prvoligové 
fotbalisty při víkendovém kole fotba-
lové HET ligy ve Zlíně!

Sedmého dubna se zúčastnili hrá-
či mladší přípravky FK Luhačovice (roč. 
2009 a mladší) s trenéry Petrem Ga-
rajou a Radkem Adoltem utkání FC 
FASTAV ZLÍN – FC BANÍK OSTRAVA na 
stadionu Letná jako doprovodný tým 
domácích hráčů. Pro představení hrá-
čů dostali kluci dresy Baníku, ve kte-
rých hráče doprovodili před tribuny  
s 6000 fanoušky.

V poločase navíc odehráli miniu-
tkání s přípravkou Zlína, kde výbor-
ným výkonem rozhodně nezklamali 

a byli oceněni skandováním fanouš-
ků FASTAVU a BANÍKU stejně jako li-
goví fotbalisté. V mezičasech, kdy ne-
doprovázeli a nehráli, sledovali všichni 
kluci a jejich rodiče mistrovské utkání. 
Celé odpoledne se velmi vydařilo.

Tímto chceme poděkovat všem 
klukům za vynikající reprezentaci FK 
Luhačovice a jejich rodičům za pod-
poru kluků a pomoc při organizaci to-
hoto zážitku.

Účastníci doprovodu: Jakub Šimek, 
Kryštof Jemelka, Tomáš Kubáček, Jo-
sef Nevěřil, Tomáš Pilka, Oldřich Barto-
níček, David Kubík, Daniel Kubík, Filip 
Krajča, Adam Zapletal, Daniel Adolt.

Nikola Synek
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zprÁVY z MĚSTa

Ocenění pro nejúspěšnější sportovce
Při zasedání valné hromady 

TJ Slovan Luhačovice se také le-
tos vyhlašovali nejlepší sportov-
ci města za uplynulý rok. Oceněni 
byli úspěšní sportovci z  nejmlad-
ší generace luhačovických há-
zenkářů – Daniel Kolář, Filip Pod-
loucký a  Magdaléna Vrátníková. 
Dostalo se také na další děti, které 
skvěle reprezentují. Gratulace pa-
třily mladé generaci tenistů – To-
máši Váňovi a  Nicol Gregůrkové, 
ale také Štěpánu Pláškovi a  Maty-
áši Davidu Rumpíkovi, kteří se vě-
nují golfu. To oceněná Agáta Křen-
ková zvládá na skvělé úrovni oba 
uvedené sporty. Za krásné úspě-
chy mezi žáky byli vyhlášeni také 
fotbalista Jakub Slovák, orientač-
ní běžkyně Adéla Pišová a  Dag-
mar Hubáčková. Nechybělo ani 

ocenění Veroniky Dynkové, kte-
rá se účastnila ve skikrosu také 
za Zlínský kraj české zimní Olym-
piády dětí a  mládeže. Oceněna 
byla také řada dorostenců, junio-
rů a dospělých sportovců. Děkova-
lo se zrakově postiženému lyžaři 
Patriku Hetmerovi a  jeho traséro-
vi Miroslavu Máčalovi, kteří nedáv-
no reprezentovali Luhačovice až 
na paralympiádě v Pchjongčangu. 
Oceněni byli rovněž kuželkářský 
dorostenec Tomáš Juřík, junior-
ský skikrosař Vratislav Kunc a  Ja-
kub Křenek, který v  tomto sportu 
závodí mezi seniory. Skvělých vý-
sledků, které si zasloužily ocenění, 
vloni dosáhli i cyklista Michal Slin-
ták nebo juniorský orientační bě-
žec Libor Černocký. Ti, kdo získali 
v roce 2017 asi nejzářnější úspěchy, 

byli vyhlášeni společně na úpl-
ný závěr setkání. Mezi ně patří Jiří 
Čech, který úspěšně reprezentuje 
ve skikrosu, kde se účastní i světo-
vého poháru. Vloni navíc přivezl 
zlato ze světové univerziády. Skvě-
lé úspěchy za sebou mají i Vojtěch 
Sýkora a Vendula Horčičková, kte-
ří reprezentují TJ Slovan Luhačo-
vice v  orientačním běhu. Vojtěch 
Sýkora je kromě jiného loňský ju-
niorský mistr republiky na krátké 
trati, a Vendula Horčičková, ověn-
čená v roce 2017 hned dvěma zla-
ty z  mistrovství republiky, na-
víc úspěšná účastnice mistrovství 
světa, kde získala vloni individu-
ální 8. místo. Oceněn byl také ku-
želkář luhačovického Sokola Ros-
tislav Gorecký, který vloni nejen 
přispěl k  bronzu luhačovických 

kuželkářů v rámci nejvyšší soutěže, 
ale je také juniorský mistr repub-
liky. Mezi nejlepšími z  nejlepších 
byl oceněn i  Jáchym Hanák, žák 
sedmé třídy luhačovické základní 
školy, který závodí v  aerobiku. Ve 
své věkové kategorii získal v  roce 
2017 spolu se sportovní partner-
kou v  párech 1. místo na mistrov-
ství světa, odkud si přivezl i indivi-
duální titul vicemistra světa. Výčet 
úspěchů luhačovických sportovců, 
který doprovázel vyhlášení jed-
notlivých ocenění, byl velmi boha-
tý. Mnohé z nich by nevznikly bez 
trenérů, kteří se v lázeňském měs-
tě výchově sportovních talentů vě-
nují. Součástí setkání tak bylo i po-
děkování těmto pracovníkům. 

Nikola Synek

Mistři republiky! Luhačovičtí kuželkáři dosáhli historického úspěchu 
Před zaplněnou domácí kužel-

nou se rozloučil 14. dubna posled-
ním utkáním sezony A tým kužel-
kářů TJ Sokol Luhačovice. Utkání 
proti KK PSJ Jihlava, které bylo ví-
tězné v  poměru 5:3 pro domácí, 
jen potvrdilo už jisté skvělé umís-
tění luhačovických v letošní sezo-
ně, jejíž fenomenální výsledek už 
však nemohlo nijak zvrátit. 

 „Po loňském bronzovém stupín-
ku v  české tabulce jsme letos vy-
stoupali na ten nejvyšší a  získali 
jsme historicky první titul mistr Čes-
ké republiky. Zároveň jsme vybojo-
vali i  třetí místo v  česko-slovenské 
Interlize, za což jsme získali bron-
zovou medaili,“ komentoval trenér 
úspěšného týmu luhačovických 
kuželkářů Vlastimil Červenka. Po 
zápase, za potlesku zaplněné tri-
buny kuželny, tak proběhl cere-
moniál s  předáním mistrovského 
poháru, ale i zlatých  a bronzových 
medailí z Interligy a menší trofeje 
za toto třetí místo. Významnost 

slavnostního aktu podtrhla i  pří-
tomnost prezidenta České kužel-
kářské asociace Ing. Jiřího Jančál-
ka, který medaile a poháry předal. 
V  závěru si vyslechli ocenění hrá-
či publikem skandované „Hoši, 
děkujem“, kterým luhačovičtí 

kuželkářští fanoušci ocenili ten-
to jedinečný výsledek sportovní-
ho úsilí kuželkářského družstva, 
pro které titul pod vedením tre-
néra Červenky společně vybojo-
vali hráči Rostislav Gorecký, Mar-
tin Vaněk, Michal Markus, Radek 

Polách, Jiří Mrlík, Filip Lekeš a  To-
máš Molek. Velký dík za zisk titulu, 
jak připomněl trenér Červenka, pa-
tří ale také panu Jiřímu Konečném, 
který luhačovické kuželkáře po léta 
významně podporuje. „Svým nad-
šením pro kuželky položil v roce 1996 
základ k  této cestě. Dlouhá léta byla 
jeho firma Renova hlavním sponzo-
rem oddílu a  on sám nikdy nechy-
běl na domácích zápasech. Celou tu 
dobu byl naším věrným fanouškem 
a  za to si i  on tu zlatou medaili za-
sloužil. Jsem rád, že jsem mu ji mohl 
předat, patří mu právem. Stejně tak si 
zaslouží poděkování od hráčů, funk-
cionářů i  fanoušků. Jirko, děkujem,“ 
komentoval Červenka. Skvělou tře-
šinkou na dortu získaného republi-
kového titulu a interligového bron-
zu je podle něj navíc další okolnost. 
„Je krásné, že se nám podařilo získat 
titul v roce 65. výročí založení kuželek 
v našem městě,“ uzavřel Červenka.

Nikola Synek

Jáchym Hanák z Luhačovic převzal ocenění
Jáchym Hanák se stal vítězem an-

kety Nejúspěšnější sportovec Zlín-
ského kraje v  kategorii jednotlivec 
do 18 let. Toto krásné ocenění pře-
vzal 9. dubna ve Vsetíně při slav-
nostním vyhlášení ankety za pří-
tomnosti hejtmana Jiřího Čunka 
a  člena Rady Zlínského kraje Miro-
slava Kašného.

Jáchym Hanák je žákem 7. třídy 
Základní školy Luhačovice a 4× týd-
ně dojíždí na tříhodinové tréninky 
do Zlína. Před důležitými závody 
trénuje i o víkendech.

Závodnímu aerobiku se věnu-
je od 5 let a za celou závodní kari-
éru získal celkem 69 cenných kovů, 
z nichž v roce 2017 byly nejvýznam-
nější tyto: mistroství Evropy: 1. mís-
to (páry), 2. místo (muži), mistrov-
ství České republiky: 1. místo (páry), 

2. místo (muži), mistrovství světa:  
1. místo (páry), 2. místo (muži).

Jáchym trénuje pod vedením 
trenérky Moniky Váňové v klubu 
MV TEAM Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně, což je momentálně klub 
sportovního aerobiku s  nejlep-
ším hodnocením TopTen v České 
republice. V  loňském roce závo-
dil v  kategorii Kadet (11–13 let). 
V  páru závodil se Zuzkou Něm-
covou ze Zlína, s  níž získal i  tro-
feje nejcennější. V letošním roce 
přestoupil do kategorie Junior 
a  závodí za muže v  této věkové 
kategorii.

Jáchym svými skvělými výkony 
vzorně reprezentuje Českou repub-
liku, město Luhačovice, sponzor-
skou firmu TVD – Technická výroba, 

a. s., se sídlem v Rokytnici a Základ-
ní školu Luhačovice.

V současné době intenzivně tré-
nuje a  bojuje o  nominaci na mis-
trovství Evropy, které bude v květnu 

v Karlových Varech, a také o nomi-
naci na mistrovství světa, které pro-
běhne letos v říjnu v Holandsku.

Mgr. Monika Váňová, trenérka
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Středa 2. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Doktor v nesnázích / Hrají: K. Zima, 
A. Stropnická, D. Morávková, M. Bittnerová

Čtvrtek 3. 5. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna / Duo Jupiter

Pátek 4. 5. • 15.00 • Společenský dům
Argentinské tango / workshop

Pátek 4. 5. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna nejen v rytmu argentin-
ského tanga

Pátek 4. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Dechová hudba Stříbrňanka

Sobota 5. 5. • 19.30 • Společenský dům
Luhačovické plesání / večer plný tance. 
Vystoupí J. Onder

Pondělí 7.5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Co takhle ke zpovědi…Pardon me, 
prime minister / Petr Nárožný v hlavní roli 
anglické komedie

11. - 13. 5. • Lázeňské nám., město 
Otevírání pramenů 

11.- 12. 5. • před poštou 
Jarmark při Otevírání pramenů

Středa 16. 5. • 9.00 a 10.30 • Kinosál, MěDK 
Elektra 
Výchovný koncert ZUŠ

Pátek 18. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Luhačovice, město módy a zdraví

Pátek 18. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Tchýně na zabití / Hrají: L. Zedníčková, 
A. Kulovaná, M. Kraus

Neděle 20. 5. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Pěvecký sbor Janáček / kolonádní koncert 

Neděle 20. 5. • 16.00 • Kinosál MěDK Elektra 
Hastrman Tatrman / Divadlo J. Jurištové 
Praha

Pátek 25. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Žena, která uvařila svého manžela / 
Hrají: I. Svobodová, N. Boudová, O. Brancuzský

Neděle 27. 5. • 15.00 • Lázeňské náměstí
Folklórní soubor Světlovánek / 
kolonádní koncert 

Čtvrtek 31. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo 
Dechová hudba Boršičanka

Výstavy MěDK Elekra, galerie
29. 4. – 10. 5. 2018
Proměny / ZUŠ Luhačovice
Vernisáž ve středu 2. 5. 2018 v 17.00 
Hudební vstup žáci ZUŠ Luhačovice

11. 5. - 31. 5. 2018
Josef Polášek / Lidé a krajina / 
kresby
Vernisáž výstavy v pátek 11. 5. 2018 v 17.00 
Úvodní slovo: akad. soch. Jan Zamazal
Hudební vstup: FS Leluja

Kino květen

Úterý 1. 5. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Středa 2. 5. • 19.30  12

Dvě nevěsty  
a jedna svatba
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 3. 5. • 13.30
Sněhová královna. Tajemství ohně 
a ledu         
Animovaný Rusko, 2016 

Sobota 5. 5. • 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Pondělí 7. 5. • 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018 

Úterý 8. 5. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Středa 9. 5. • 16.00  12  
Věčně tvá nevěrná                       
Komedie ČR, 2018 

Čtvrtek 10. 5. • 19.30  12

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Pondělí 14. 5. • 19.30 12

Dvě nevěsty a jedna svatba            
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 17. 5. • 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018 

Sobota 19. 5. • 19.30  12

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci             
Komedie ČR, 2018

Pondělí 21. 5. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie, ČR, 2018  

Úterý 22. 5. • 19.30   12

Hmyz        
Komedie ČR, 2018

Středa 23. 5. • 19.30
Po strništi bos         
Komedie ČR, 2017

Pondělí 28. 5. • 19.30 12

Pepa    
Komedie ČR, 2018

Úterý 29. 5. • 19.30 12

Dvě nevěsty a jedna svatba            
Komedie ČR, 2018

Středa 30. 5. • 19.30 
Tátova volha   
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 31. 5. • 13.30
Včelka Mája. Medové hry           
Animovaný Německo, 2018

Akce SAS 
Čtvrtek 3. 5. • 15.00 • klubovna 
Historické osobnosti Lázní / L. Gondová

Pondělí 7. 5. • 8.15 • odjezd nádraží 
Slovácké divadlo / Kdy bude po 
válce

Úterý 15. 5. • 13.45 • sraz: autobusové nádraží  
Vycházka dle počasí

Čtvrtek 17. 5. • dopoledne • Lázeňské 
náměstí 
Soutěž ve hře pétanque  / J. Valášková 

Úterý 22. 5. • 13.45 • sraz: autobusové 
nádraží  
Vycházka dle počasí

Sobota 26. 5. • 10.00 • vrátnice Zálesí  
Den otevřených dveří

Čtvrtek 7. 6. • 15.00 • klubovna 
Podrobnosti k zájezdu

Sobota 16. 6. • 7.00 • autobusové nádraží 
Zájezd do Čejkovic a Velkého 
Mederu

Středa 27. 6. 15.00     
Táborák / Radostova

Akce DDM
Čtvrtek 3. 5. • od 14.00 do 17.00 • zámecká 
zahrada
Lanové překážky 
Lanová dráha, za deště přeloženo na 10. 5. 

Pondělí 14. 5. • od 15.10 do 17.30 • 
tělocvična ZŠ
Florbalový turnaj
Žáci  4., 5. a 6. tříd základních škol. Přihlášky 
maximálně 6 týmů (3+1). Florbalové hole i výstroj je 
možné zapůjčit 

Sobota 19. 5. • od 15.00 • zámecká zahrada
Den pro rodinu
Akce u příležitosti Mezinárodního dne rodin

Sobota 2. 6. • od 14.00 • zámecká zahrada
Den dětí / Zámecká pouť ke dni 
dětí
Program pro děti, soutěže, hry, překážkové dráhy, 
další doprovodné aktivity.
Vstup: dospělí 30 Kč. Za deště přeloženo na 3. 6.  

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 29. 5. • 10.00
Výtvarné tvoření

V měsíci květnu také proběhnou: florbalový turnaj, 
Dny dětí, účast na závodech mladých hasičů 
v Pozlovicích, vzdělávací zájezd do Anglie 

Začalo přihlašování na příměstské a pobytový tábor. 
Nabídka na webových stránkách organizace.
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

7. 5. 
Pověsti Luhačovického Zálesí

14. 5. 
Posezení s harmonikou

21. 5. 
Bezpečnost doma i na cestách 
beseda s městskou policií
 

28. 5. 
Mariánská zjevení / M. Mikulcová, 
knihovnice

30. 5. 
Návštěva poutního místa 
Provodov

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

Akce v knihovně

Čtvrtek 10. 5. • 17.00
Jarní byliny a očista organismu
Stanislav Zábojník, léčitel a bylinkář
vstupné 50 Kč

Středa 16. 5. • 18.00
Velké tajnosti
Arnošt Vašíček, spisovatel a záhadolog
vstupné 40 Kč

Novinky z knihovny
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální 
úkazy, utajené skutečnosti, historické otazníky, pře-
kvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace. S tím vším 
se můžete setkat ve středu 16. května v knihovně na 
přednášce spisovatele, cestovatele a záhadologa Ar-
nošta Vašíčka s názvem Velké tajnosti. Součástí před-
nášky s projekcí zajímavých fotografií a krátkých filmů 
bude i představení nové knihy o současných senzač-
ních objevech. Začínáme v 18 hodin, vstupné 50 Kč.
Dětské návštěvníky zveme ve čtvrtek 17. května na 
malé tvoření ze starých knih aneb Dejte knihám dru-
hou šanci. Od 13.00 do 17.00, zdarma.
Sledujte dění v knihovně na našich webových strán-
kách.

M. Mikulcová

Akce muzea

Sobota 5. 5. • 15.00 • Hala Vincentka
Ptačí sezona
Tematická klobouková módní přehlídka 
Luhačovického okrašlovacího spolku Calma s vernisáží 
výstavy Ptačí budky a krmítka 2018 

Pátek 18. 5. • od 19.00 do 22.00 • Muzeum 
luhačovického Zálesí
Muzejní noc 
Program: 
Beseda s historikem Petrem Zídkem 
Beseda se sběratelkou Zdeňkou Mudrákovou
Chvilka poesie se spolkem Calma:
Verše Simonetty Buonaccini
Verše Marie Calmy 
Cestou necestou s Evou Vrchlickou
a tvořivá dílna

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LUHAČOVICE
VYHLAŠUJE

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

Na dobrým místě
Otevřeli jsme pro vás 

stánek na dobrým místě.

Najdete nás na Masarykova 499, Luhačovice.
Těšit se můžete na točenou zmrz-

linu, pivo, ledové kafé atd.
Těšíme se na vás.

Římskokatolická farnost Pozlovice 
a Luhačovice ve spolupráci 

s Charitou Luhačovice pořádají  

Úterý 8. 5. 

Pouť rodin 
na Provodov

Výchozí místa: 
8:00 kostel svaté Rodiny Luhačovice, 
9:00 hasičská zbrojnice Pozlovice, 9:30 Řetechov

Děti od 7 let bez doprovodu rodičů budou pod dohle-
dem dobrovolníků Charity Luhačovice.

Program: 
cca11:00 pobožnost k  Panně Marii, po ní občerstvení 
v hospůdce pod kostelem, hry a soutěže pro celé ro-
diny.

 

 

Charita Svaté rodiny Luhačovice pořádá 
SBíRKU ŠACTVA

  
ve dnech 2.–5. 5. 2018 

ANO
Věci, které nám pomáhají!
letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – 
vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou

NE
Věci, které brát nemůžeme!
ledničky, televize, počítače a  jinou elektroniku, 
matrace, koberce (z ekologických důvodů)
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se trans-
portem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Prosíme zabalení věcí
DO PEVNýCH 
IGELITOVýCH PyTLŮ 
ČI KRABIC!

Přivezte
do dvora Charity Svaté rodiny v  Luhačovicích, 
Hradisko 100,
ve všední dny od 9 – 12 hod. a 14–17 hod. 
a v sobotu od 9 – 12 hod.
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Rádi pro Vás připravíme rodinnou oslavu i fi remní setkání ve Francouzské restauraci nebo v Night clubu.

est. 1939
Luhačovice

HotelAlexandria.cz

Francouzská restaurace
od

KVĚTNA 2018NOVÉ
MENU


