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U radnice se otevřela 
nová výstava 
věnovaná svatbám
Novou expozici nazvanou Svatba na 
luhačovickém Zálesí mohou lidé vidět 
na prostranství před luhačovickou 
radnicí. Výstava byla slavnostně zahá-
jena v sobotu 11. 7. za účasti starosty 
Mariana Ležáka a doprovodilo ji 

folklorní vystoupení. Na vernisáž pak 
navázal folklorní program souboru 
Malé Zálesí na kolonádě. Expozici 
věnovanou svatebním tradicím na 
Luhačovicku si lidé mohou prohléd-
nout do konce října. 
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Letní kino

Lordi

Boeing – Boeing aneb 
Tři letušky v Paříži

Začátky vždy ve 21.00 hodin

Terasa Městské plovárny

Neděle 30. 8.       19.30 hodin

Pátek 14. 8.     19.30 hodin

I

I

I

Sál Rondo, MěDK Elektra

Kinosál, MěDK Elektra

PROJEKCE FILMŮ

DIVADLO

DIVADLO

XXIV. Akademie 
Václava Hudečka

Jaroslav Dušek  

Pátá dohoda

27. 7. – 7. 8. 2020

Pondělí 31. 8.    19.30 hodin

MěDK Elektra

Sál Rondo, MěDK Elektra

FESTIVAL

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Prodej lístků v den koncertu na místě.

Hudba: Pjér La Šé´z, Zdeněk Konopásek

Pořádá www.hotelradun.cz

Čtvrtek 6. 8.    I  Přes prsty

Čtvrtek 13. 8.  I  3Bobule

Čtvrtek 20. 8.  I  Poslední aristokratka

Čtvrtek 27. 8.  I  Cesta za živou vodou

Konverzační salonní komedie plná gagů 

a zvratů. Tři rozpustilí lordi si v klubu vy-

právějí o svých milostných úspěších.

Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko, 

Martin Kotecký

Rozverná situační komedie, kde lásky 

přilétají a odlétají... Uvádí: Divadélko 

Radka Brzobohatého 

Hrají: V. Efler, M. Šimůnek, I. Máchová, 

B. Mottlová, E. Burešová, H. Gregorová  
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Pouť přilákala davy, 
lidé se po letech loučili 
s farářem

V neděli 12. 7. žilo město Luhačovickou 
poutí, která přilákala davy lidí. Oslavy 
23. výročí posvěcení kostela sv. Rodiny 
samozřejmě provázela slavnostní mše, 
stovky návštěvníků si užily ale také 
jarmark, který byl u pošty, u radnice 
i nedaleko pramene doktora Šťastné-
ho. Nechyběly ani kolotoče jak poblíž 
kostela, tak plno pouťových atrakcí 
naproti Penny Marketu. Nedaleko od 

něj pro návštěvníky pouti fungovalo 
také odstavné parkoviště s kyvadlovou 
dopravou do centra.
Letošní pouť byla výjimečná už tím, 
že se vůbec konala. V mnoha jiných 
lokalitách podobné velké akce letos 
totiž předem zrušili, ale Luhačovicím 
se zdařilá pouť povedla skvěle uspořá-
dat. Jedinečnost letošní pouti ale byla 
zejména v tom, že se při ní se zdejší 
farou loučil otec Hubert Wojcik, které-
mu byly Luhačovice po 22 let domovem 
a za ta léta vykonal ve městě mnoho 
dobrého a řadě Luhačovjanů přirostl 
k srdci. V kostele kromě obvyklé boho-
služby proto nechybělo ani poděkování 
dlouholetému faráři, který nejen řadu 
místních pokřtil, oddal nebo je vy-
provodil na poslední cestě, ale také se 
zasadil o další rozvoj farnosti, kostela, 
kaplí a dalších církevních památek 
v okolí. Obrovský význam dalece pře-
kračující svět věřících pak nepochybně 

má to, že ThDr. Hubert Wojcik stál 
u založení Charity Luhačovice, která 
je zásadní pro poskytování sociálních 
služeb v Luhačovicích i okolí. Jednou 
z mnoha dalších činností, kterou otec 
Hubert přispěl místní komunitě, byl 
podíl na organizaci tradičního Oteví-
rání pramenů. Za všechna léta, která 
věnoval Luhačovicím, otci Hubertovi 
poděkoval jménem města místosta-
rosta Jiří Šůstek, jenž knězi předal 
děkovný pamětní list a věcné dary. 
Otci Hubertovi pak ve stoje tleskal celý 
kostel a s poděkováním přišla i řada 
dalších farníků. Protože otec Hubert 
odchází vést farnost v nedalekém Vlč-
nově, jistě se dlouholeté vztahy s lidmi 
z lázeňského města tímto odchodem 
nezpřetrhají a všichni tu opět někdy 
na návštěvě otce rádi uvidí. Třeba při 
příležitosti příští Luhačovické pouti.

Nikola Synek

K hladkému průběhu pouti s jarmarkem 
přispěli dobrovolní hasiči
Dobrovolní hasiči SDH Luhačovice 
a SDH Řetechov mají lví podíl na tom, 
že město bylo o pouti plné spokojených 
návštěvníků, kteří mohli bez potíží 
zaparkovat a bezpečně se pohybovat 
v centru města. Členové SDH pomáhali 
regulovat dopravu, zastavovali prou-
dy vozů, aby lidé mohli snadno přejít 
během jarmarku od stánků u radnice 
k další části u pošty. Především ale ha-
siči řídili provoz odstavného parkoviště 
a zajišťovali mikrobusy kyvadlovou 
dopravu mezi záchytným parkovištěm 
a centrem, kde bylo nástupní stanovi-
ště u radnice. „Chci velmi poděkovat 
všem dobrovolným hasičům, kteří nám 
během pouti pomáhali. Díky jejich spo-
lehlivému přístupu se nekonal žádný 
dopravní kolaps a akce proběhla k vše-
obecné spokojenosti. Velké poděkování 
si zaslouží Michal Kubela, který to za 
hasiče koordinoval,“ ocenil starosta 
Marian Ležák.
Jak bylo o pouti vše zařízeno, uvítal 
kromě stovek dalších také Marek Jurák, 
který na akci dorazil spolu se ženou 
a malým synem z Pravčic.
„Odstavné parkoviště je velice dobrý 
nápad. My jsme nejprve Luhačovice-
mi sice projeli, ale viděli jsme, že tam 
stejně nikde nejde zaparkovat, pak jsme 

zamířili na odstavné parkoviště. Že tu 
je i kyvadlová doprava, bylo skvělé. Jen 
co jsme zaparkovali, odvezli nás přímo 
do centra. Krásně jsme si užili jarmark, 
zakončili to kolotoči, takže výborné,“ 
uvedl Jurák.
Kyvadlovou dopravu ocenila i další 
z návštěvnic, Pavla Novosadová. Přijela 
s manželem a dvěma malými syny. „Je 
to výborné, s děckama by jinak bylo 
složité na odstavné ploše parkovat, 
protože by to kluci do centra neušli. 
Takto mají navíc ještě zážitek, že jeli 
hasičským autem,“ pochválila organi-
zaci návštěvnice.
Že návštěvníci oceňují přípravu letošní 
pouti, starostu Ležáka velmi těší. „Jsem 

rád, jak to hosté vnímají. Poděkování 
za průběh pouti patří samozřejmě 
nejen hasičům, ale i všem dalším, kdo 
se jakkoliv na přípravě pouti podíleli. 
Hodně se sluší poděkovat určitě za or-
ganizaci jarmarku týmu domu kultury 
Elektra a především Gábině Gergelové, 
která má tuto část pouti na starost,“ 
dodal starosta.
Odstavné parkoviště s hasiči realizova-
nou kyvadlovou dopravou se osvědčilo 
při velké luhačovické akci už po něko-
likáté. Hasiči tím opět ukázali, že rádi 
pomáhají a jsou vždy ochotni zapojit se 
do veřejných městských akcí.

Nikola Synek



Luhačovické noviny 3

ZPRÁVY Z MĚSTA

Cesta u místní části Řetechov se bude opravovat

Zlínský kraj se chystá opravit část 
silnice mezi luhačovickou místní částí 
Řetechov a Ludkovicemi. Investič-
ní záměr schválila na svém jednání 
13. července Rada Zlínského kraje spo-
lu s dalšími čtyřmi stavebními akcemi 
na silnicích II. a III. třídy, které má 
kraj ve svém vlastnictví.
Na silnici III/49025: mezi Ludkovice-
mi a Řetechovem se jedná o zajištění 
stability silničního tělesa opěrnou zdí, 
založenou na pilotách, v délce úpravy 

cca 145 metrů. Celkové náklady budou 
činit 22,953 milionu korun. Předpoklá-
daný termín stavebních prací je srpen 
2020 – prosinec 2020. Realizaci stavby 
bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje.
„Akce se chystá, záleží ještě na schvá-
lení dotace ze SFDI, což by se mělo 
dořešit na konci července,“ doplnil 
ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Upřes-
nil také místo, kde budou probíhat 
opravy. Má jít o klesání k Ludkovicím 

nedaleko od křižovatky, na které se 
ze spojnice Ludkovice/Pozlovice dá 
odbočit do kopce na Řetechov nebo 
zabočit směrem na Luhačovice.
Opravy se neobejdou bez úpravy 
silničního provozu. „Práce budou pro-
bíhat jednak za částečné uzavírky, ale 
kvůli zajištění svahu pomocí pilotů se 
po nezbytně nutnou dobu nevyhneme 
ani úplné uzavírce,“ informoval Malý.

Nikola Synek

Stavební práce v ulici 
Hrazanská a rekonstrukce 
autobusového 
nádraží pokračují dle 
harmonogramu

Stavební práce na novém terminálu 
(autobusovém nádraží) pokraču-
jí podle harmonogramu, hotové je 
například osazení vnitřních obrub 
nového kruhového objezdu a dalších 
obrub i jiné méně viditelné práce. 
Dokončení stavebních prací v dru-
hé polovině září 2020 by mělo být 
dodrženo.
V případě aktuálních prací v ulici 
Hrazanská nejde o zakázku města Lu-
hačovice, ale o stavbu plynařů, kteří 
tím řeší v podstatě havarijní stav ply-
novodu v této lokalitě. Rekonstrukce 
plynu je navržena v šesti postupných 
etapách, začala v horní části ulice 
Hrazanská u křižovatky s ulicí Slunná 
a postupuje směrem dolů. V ulici 
Hrazanská by měla skončit v polovi-
ně srpna 2020. Následovat bude ještě 
rekonstrukce plynu v odbočce k ul. 
Mlýnská, ta už ale nebude omezovat 
průjezd ulicí Hrazanská. Úpravy povr-
chů budou dokončovány na podzim.
Prosíme všechny občany a návštěvní-
ky města o trpělivost a respektování 

omezení v místě stavby i na objízd-
ných trasách. Děkujeme!

Ing. Magdalena Blahová,  
vedoucí odboru správy majetku

Parkoviště s parkovacím 
kotoučem zlepšuje 
podmínky pro 
krátkodobé stání

V Luhačovi-
cích se řidi-
či s doprav-
ní značkou 
Parkoviště 
s parkova-
cím ko-
toučem 
setkají v ul. 
Nádražní, 
kde jsou již 
delší dobu 

takto označena 4 parkovací místa 
v části ulice vedoucí od nádraží 
k městské knihovně. Parkovacích 
míst od nádraží směrem k Druž-
stevní se toto řešení ale netýká 
a i nadále zůstanou nezpoplatněna 
s parkováním bez časového omeze-
ní. Od září bude naopak v režimu 
parkování s parkovacím kotoučem 
označeno nově i několik parkovacích 
míst u luhačovické radnice. Část par-
kovacích míst  před místním infor-
mačním centrem je v plánu rovněž 
v blízké době vyhradit pro dočasné 
parkování s využitím parkovacího 
kotouče. Vedení města přistoupilo 
k takovémuto řešení, protože danou 
veřejnou parkovací plochu umožňuje 
během dne využít větším množstvím 
občanů města a návštěvníků. Zame-
zuje se tak dlouhodobému blokování 

parkovacích míst jediným vozidlem 
v místech, kde lidé potřebují zapar-
kovat na krátkou dobu. Takováto re-
gulace parkování v centru lázeňské-
ho města všem usnadní dostupnost 
krátkodobého stání, které potřebují 
k vyřízení záležitostí na úřadě, ná-
vštěvě infocentra, nebo když vezou 
blízké na vlak či autobus. Na to vše 
stačí bohatě právě půlhodinka. 
Dopravní značka Parkoviště s par-
kovacím kotoučem (č. IP 13b) ozna-
čuje parkoviště, na kterém je řidič 
oprávněn parkovat zdarma, ale musí 
při začátku stání umístit viditelně 
za čelní sklo vozidla kotouč (par-
kovací hodiny) a nastavit na něm 
dobu začátku stání, kterou nesmí 
až do odjezdu měnit. Na dodatkové 
tabulce je pak vyznačena doba, po 
kterou je tam bezplatné parkování 
umožněno, např. „MAX. 30 min.“. 
Běžně se používá ve všech okresních 
a krajských městech. Z toho důvodu 
strážníci doporučují mít ve vozidle 
parkovací kotouč. Jedná se o plas-
tovou nebo papírovou pomůcku, již 
lze pořídit za dvacet až třicet korun. 
Jednoduše se na ní vyznačí doba pří-
jezdu. Provizorně postačí zanechat 
i viditelně odložený papír s ručně 
napsaným časem (např. Příjezd 8.00 
hod.). Strážníci Městské policie Lu-
hačovice se někdy setkávají u řidičů 
s porušováním tohoto standardního 
dopravního značení, proto využívají 
této možnosti a závěrem preventivně 
upozorňují, že ten, kdo nerespektuje 
dopravní značku Parkoviště s parko-
vacím kotoučem, dopouští se pře-
stupku a lze mu v příkazním řízení 
na místě uložit pokutu až dva tisíce 
korun.

Michal Zábojník 
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Pracovnice infocentra: 
S úsměvem odbavujeme téměř 
400 návštěvníků denně
Městské turistické a informační cent-
rum při domě kultury Elektra v těch-
to dnech zažívá nápor tisíců návštěv-
níků. Na jejich dotazy tu odpovídají 
vždy ochotné a usměvavé pracovnice 
Eva, Terka a Maruška. O jejich práci 
a fungování luhačovického íčka jsem 
si povídal s Evou Kalužíkovou, která 
tu působí v pozici referentky nejdéle, 
už zhruba 10 let.
Návštěvníků je teď nával, kolik 
jich denně přichází?
Je jich přes 350 téměř každý den. 
Přijde mi, že v minulých sezonách se 
daly vytipovat slabší dny, ale letos je 
fakt od pondělí do neděle dost nároč-
né. Není chvíle, kdy by v íčku nestál 
člověk. O víkendu, kdy je v práci jen 
jedna z nás, je to hodně vyčerpávající.
Na co se lidé nejvíce ptají?
Hlavně na kulturu, dopravu, parko-
vání a suvenýry. Turistických vizitek 
jsme za prodloužený víkend v čer-
venci prodaly přes 300 ks. Poštovních 
známek prodáme za 10 dnů 500 ks, 
a pak že lidi nepíší… (úsměv) Prodej 
parkovacích karet a vysvětlování, 
kde zaparkovat nejlépe, je občas dost 
náročné. Snažíme se ale vždycky, aby 
zákazník odcházel s tou správnou 
odpovědí a hlavně s úsměvem.
Radíte ale i s dalšími věcmi, s čím 
třeba?
Řekla bych, že radíme se vším. Často 
opravujeme telefony, hledáme lidem 
tipy na výlety, i když už opravdu všu-
de v okolí byli. Minulý týden přiběhla 
paní, že se jí ztratil doprovod, co má 
dělat.
Už vloni jste přišli s úspěšnou 
nabídkou aktivit nazvanou Hurá 
ven a tento úspěšný projekt se pro 
letošek ještě rozšířil. Můžeš ho 
přiblížit?
Tento projekt nejen pro děti vymys-
lela kolegyně Terka, první nápad prý 
přišel doma u žehlení. (smích) Zákla-
dem je hra plná aktivit pro děti na 
různých místech v Luhačovicích a na 
přehradě. Jejich splnění se potvrzuje 
na kartičce a po správném vyluštění 
a posbírání alespoň několika razítek 

soutěžící dosta-
ne v íčku malou 
odměnu. Do 
projektu se nám 
podařilo zapojit 
podnikatelské 
subjekty z řad 
hotelů a re-
staurací, kde se 
třeba umístily 
tabule pro ma-
lování křídou 
nebo domluvila 
nabídka aktivit. 
Naše kolegyně, 
skvělá grafička 
MěDK Elektra 
Gabča Gergelo-
vá, realizovala celý design projektu. 
Nejen kartu s mapkou, ale třeba ská-
kacího panáka poblíž kina a podobu 
skákacích gum a házecích talířů pro 
aktivity rodin s dětmi.
Co ty další možnosti, které přibyly 
letos?
Protože byl o projekt velký zájem, 
pokračuje dál a rozšířily jsme ho více 
i na dospělé. Sepsaly jsme typy, kde 
a jak si užít Luhačovice trochu jinak. 
K dispozici je tak leták lákající na 
zakoupení piknikových košů, zapůj-
čení elektrokola, navštívení smírčích 
křížů nebo si hosté mohou zahrát 
pétanque.
Tým kmenových pracovnic info-
centra teď tvoříte spolu s Terkou 
a novou kolegyní Maruškou. No-
váčkem je ale jen napůl, že?
Maruška byla v íčku dřív než já. 
Byla u nás před lety na praxi, potom 
na brigádě a pracovala i na jiných 
pozicích na Elektře. To, že práci 
v íčku zná, byla hodně velká výhoda. 
Sezona je v plném proudu a moc nám 
usnadnila práci tím, že si toho dost 
pamatuje.
V íčku nabízíte i propagační 
předměty v nové identitě města. 
Co všechno je k dostání a jaký je 
zájem?
Máme tu trička ve dvou provedeních 
– bílé a modré s nápisy Tady pramení 

Luhačovice a Tady pramení pohoda. 
Dále potom trendy ponožky, buttony, 
magnety. Ale také limitovanou edici 
lázeňských oplatků, Vincentky, čajů 
a kávy. Zájem je velký ze strany turis-
tů a lázeňských hostů, ale i u Luha-
čovjanů.
Proč do íčka nejčastěji míří míst-
ní?
Luhačovjané využívají nejčastěji 
službu kopírování a vyhledání spojů. 
Také u nás stejně jako hosté kupují 
vstupenky do kina nebo na divadelní 
představení. Máme ale stále i ná-
vštěvníky z řad místních, kteří se 
chodí podívat, co je nového, a chtějí si 
popovídat. Za ty roky jsem se hod-
ně setkávala s dotazem, co vlastně 
děláme, že si do práce chodíme jen 
popovídat. Stačilo, když se dotyčný 
zastavil, chvíli poslouchal a podob-
ný dotaz už nikdy nepadl. Kolegové 
i návštěvníci íčka nám právě v těchto 
dnech často říkají, že obdivují naši 
trpělivost a že by to dělat nemohli. 
Toto uznání nás těší.
Kromě informací o ubytování 
nebo kde se dobře najíst nabízíte 
turistům i různé možnosti vyžití. 
O co je hlavně zájem?
Zájem je hlavně o procedury, se který-
mi je to teď celoročně složitější, nelze 
je poskytovat lidem, kteří nejsou v lá-
zeňském zařízení ubytovaní. Zájem je 
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také o wellness a půjčovnu kol a kolo-
běžek. Oblíbené jsou klasicky tanečky 
a dechovky.
U vás se objednávají i komentova-
né prohlídky města. Jak to fungu-
je?
Prohlídky města máme pravidelně 
vždy v úterý obvykle od dubna do 
října. Objednat se může kdokoliv, ale 
podmínkou je, že se sejde alespoň 10 
lidí. Trasa vede přes lázně, většinu 
pramenů a časově je to tak hodina 
a půl. Většinou provádí kolegyně 
Terka. Když má povídavou nebo se 
lidé víc ptají, protáhne se to i na dvě 
hodiny. Prohlídky si hodně objedná-
vají zájezdy, senioři, různé kluby, ale 
i studenti a žáci.
Íčko se už po několikáté zapojilo 
do projektu pro děti s ČT Déčko. 
V čem letos spočívá?
Tvůrci hry si partnery do projektu 
vybírají. To, že jsme se přihlásily už 
3x a vždy nás vybrali, považujeme za 
velký úspěch. K zapojení do soutěže 
je potřeba se registrovat na webu ČT 
Déčko a sbírat kódy v přírodě a po 
památkách v celé ČR. Pomocí aplikace 
se musí najít na daných souřadnicích 
skrytá schránka, tzv. keška. Tu jsme 
letos umístily k dětskému hřišti na 
Radostově, aby se lidé dostali z centra 
a poznali i nejbližší okolí.
Jaké jsou předpoklady, aby se 
člověk stal dobrým pracovníkem 
íčka?
Naši práci může dělat jen člověk, kte-
rý se nebojí komunikace a lidí. Poho-
tovost, asertivita a lidský přístup jsou 
asi dalšími vlastnostmi, které máme. 
Pomáhá mi taky, že mám vysokoškol-
ské vzdělání zaměřené na oblast ces-
tovního ruchu, hodí se praxe v tomto 
odvětví.
Jezdí sem i zahraniční turisté, 
takže na tom musíte být dobře 
i s cizími jazyky, že?
Musíme se samozřejmě bez problému 
domluvit anglicky. Používám i němči-
nu a ruštinu, s tou to jde trošku hůř, 
ale vždycky jsme se s návštěvníky 
pochopili. V ruštině se spolu s kolegy-
němi snažíme dále zlepšovat.
Co tě na na práci v íčku nejvíc 
baví?
Za ty roky už mě asi nepřekvapí žád-
ný dotaz. Baví mě, když přijde člověk, 
který alespoň trošku ví, kam přijel, 
ví co je v okolí, a má alespoň trošku 
představu o tom, jak chce trávit dovo-
lenou u nás. Ráda mu pak poradím, 

co mu bude nejlíp vyhovovat.
Spolupracujete úzce i s hotely, do-
konce děláte setkání pro recepční. 
Můžeš je přiblížit?
Uvažovalo se o nich dlouho a s akční 
kolegyní Terkou se nám je podařilo 
v loni konečně poprvé uskutečnit. 
Oslovili jsme je s nabídkou setkání 
zástupců všech hotelů, a kdo chtěl, se 
na tuto akci přihlásil. Při setkání na 
Elektře jsme recepčním představily 
naši práci. Co děláme, co můžeme na-
bídnout my jim a také to, že bychom 
byly rády, aby i oni nás informovali, 
co se děje u nich na hotelu. Setkání 
už se konalo několikrát a je to skvělý 
prostor pro vylepšení spolupráce. 
Pro zástupce ubytovacích zařízení 
máme vždy připraveny také složky se 
základními informacemi o Luhačovi-
cích. Tuto službu však stále využívají 
jen někteří.
Někdy se lidé v íčku ptají i na 
něco, na co zrovna vám odpověď 
opravdu nepřísluší. Jak řešíte tyto 
situace?
Neustále řešíme parkování a to, že 
lidé nerespektují značení. Městskou 
policii voláme téměř denně. Lidé 
s námi často řeší i to, že ve městě 
nejsou některé prodejny, jako domácí 
potřeby nebo prodejny mobilních 
operátorů. Musíme je odkázat na Zlín 
nebo další blízká města.
Můžeš uvést nějaký příklad oprav-
du kuriózního dotazu nebo žádos-
ti, které vás i pobavily?
Loni zvítězil dotaz týkající se festi-
valu Janáček a Luhačovice. Jestli je 
věnovaný tomu pivovaru, nebo tomu 
skladateli. (smích) Před lety u nás 
paní sháněla lístky na olympiádu.
Jindy přišel pán, jestli mu můžu 
změřit tlak, proč tady jako nemáme 
tlakoměr, když jsme lázně. Často si 
nás lidé pletou také s lékárnou nebo 
trafikou. A co odpověď na otázku: 
„To, co vám tady teče, to je ten Baťův 
kanál, že?“ (smích)
Jak se infocentrum změnilo za ta 
léta, co tu pracuješ?
Myslím, že teď jsme více vidět. Snaží-
me se dělat věci, které infocentrum 
a Luhačovice více zviditelňují a dávají 
návštěvníkům nové zajímavé mož-
nosti. Ať vymýšlení nových projek-
tů, nebo dalších suvenýrů v novém 
designu.
Luhačovické íčko má jako jedno 
z mála v ČR certifikaci třídy A. 
Díky čemu ji mohlo získat?

Informační centra mají svoji asociaci 
a ta zařazuje íčka do kategorií. Třída 
A odpovídá jazykové vybavenosti, 
bezbariérovému přístupu, nabídce 
služeb a otevírací době. Máme zavře-
no pouze 3 dny v roce! Dvakrát do 
roka se koná celorepublikové setká-
ní pracovníků informačních center 
a vloni se nám podařilo úspěšně zor-
ganizovat takové setkání právě u nás 
v Luhačovicích. Myslím, že dopadalo 
na jedničku.
Infocentrum nezahálelo ani za 
nouzového stavu. Co se v íčku 
dělo?
Informační centra zavřela vláda pro 
návštěvníky hned zpočátku. Snažily 
jsme se podávat nejdřív informace 
přes okno, ale ani to pak nešlo. Po 
dobu, kdy byl vyhlášen nouzový stav, 
se íčko stalo jakýmsi distribučním 
místem látkových roušek. Byla jsem 
celou dobu v práci, i když bylo zavře-
no. Neustále zvonily telefony, chodily 
maily týkající se vrácení vstupenek, 
nových termínů, přesunu pobytů. Do 
toho na okno klepali lidé s prosbou 
o roušky. Samotnou mě překvapilo, 
jak automaticky chodili k nám. Rou-
šek jsme rozdaly stovky.
Hodně lidí se rozhodlo letos strá-
vit právě kvůli epidemiologické 
situaci prázdniny v Česku. Je to 
vidět i na návštěvě íčka v Luhačo-
vicích?
Na nedostatek návštěvníků si oprav-
du stěžovat nemůžeme. Prodloužený 
víkend, pouť, ale i obyčejná slunečná 
neděle přiláká opravdu tisíce lidí. 
V tomto máme štěstí oproti jiným 
lázeňským městům. Nejsme tolik 
závislí na klientele ze zahraničí, která 
ještě nemůže volně přijíždět.
V íčku jste odbornice na Luhačo-
vice. Co byste doporučily člověku, 
který tu ještě nebyl, a co člověku, 
který to tu zná?
Člověku, který tady nikdy nebyl, bych 
doporučila klasiku, procházku kolem 
Jurkovičova domu, kolonádu, některý 
z pramenů. Nám, co jsme v Luhačovi-
cích každý den, už to asi nepřijde, ale 
ta místa mají své kouzlo a nedivím se 
lidem, že se k nám vracejí. Člověka, 
který má tu klasiku nachozenou, bych 
poslala do mých oblíbených kaváren, 
do parku nad Aloiskou, na Obětovou, 
k Bílému kříži, prostě do okolních 
lesů. Máme tady nádherně.

Nikola Synek
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
Úmrtí
Ludvík Drgáč,  73 let
Oldřich Černocký,  82 let
Květoslava Káňová,  97 let
Olga Boráňová,  76 let
Jiří Tomečka,  55 let
Pavel Blažek,  90 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast. 

Narození
Celestýna Janíková
Tereza Jančová
Martin Kotrs

Blahopřejeme.

Ztráty a nálezy
červenec dámské hodinky, mobilní telefon
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Vzpomínky
Dne 4. 7. 2020 uplynulo 9 let, co nás opustil 
pan ALOIS TALAŠ.

a 5. 8. 2020 uplynulo 12 let od smrti naší 
maminky 
paní EMILIE TALAŠOVÉ. 
S láskou vzpomínají synové Miroslav,  
Roman, Pavel, Petr s rodinami.

Dne 5. 7. 2020 uplynulo 11 let, co nás navždy 
opustil 
pan HYNEK PETRÁŠ. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 3. srpna si připomeneme 100. výročí 
narození naší maminky a babičky 
paní BOŽENY KOVAŘÍKOVÉ, 
se kterou jsme se ve věku jejich nedožitých 
78 let před 22 lety rozloučili.
Za tichou vzpomínku ze srdce děkují všich-
ni příbuzní.

Dne 9. srpna 2020 uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustila 
paní HELENA KRAJÍČKOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Mi-
lan, dcera Michaela s rodinou, syn Roman 
s rodinou a celá rodina a známí.

Dne 9. srpna 2020 uplynul rok, kdy nás 
opustil 
pan JAROSLAV VÍTEK. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera Petra 
s rodinou a syn Martin s rodinou. 

26. 8. 2020 uplyne 8 let, co navždy odešla, 
naše drahá maminka, babička a prababička 
paní MARIE JELÍNKOVÁ. 
S láskou vzpomínají dcera Marie, synové 
Karel a Jan s rodinami.

Dne 29. 8. 2020 uplynou 4 roky od úmrtí 
paní MARIE HUBÁČKOVÉ. 
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, 
kteří ji znali. 

Sňatky
Denisa Horková  a  David Pospíšil
Klára Nešporová  a  Pavel Naňák
Eva Rajchlová  a  Jan Buberník
Anna Zábojníková  a  Jakub Poledno

Blahopřejeme.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, sousedům 
a známým, že se přišli naposledy rozloučit 
s mým manželem, tatínkem a dědečkem 
panem OLDŘICHEM ČERNOCKÝM. 
Rodina Černocká

Postní almužna 2020 u nás ve farnostech 
Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota
Během postní doby se mohli všichni věřící, ale 
i všichni ti, co chtěli být součástí starobylé postní 
tradice (almužny), zapojit do postní almužny. S Arci-
diecézní charitou Olomouc spolupracujeme na této 
sbírce s tradicí od roku 2009. Tyto prostředky dále 
církev prostřednictvím místní charity využije na 
sociální pomoc potřebným. Papírové krabičky s al-
mužnami se měly shromáždit v kostelích na Květnou 
neděli a po té měly být rozpečetěny a jejich obsahy 
sečteny.
„Tato akce v minulosti probíhala od Popeleční středy do 
2. neděle velikonoční (neděle Vzkříšení). Letos nás však 
všechny dobou postní i samotnými Velikonocemi prová-
zela koronakrize. Vždyť jen do kostelů jsme se začali vra-
cet teprve koncem května. Proto krabičky byly sesbírány 
a sečteny teprve nedávno a až nyní Vás můžeme seznámit 
s výsledky letošní almužny,“ připomíná sociální pracovni-
ce Charity Luhačovice Anna Martincová.
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Augustiniánka ve 
vzpomínkách
Po přečtení článku paní učitelky Zden-
ky Pančochové „Dědictví otců zachovej 
nám, Pane“ v Luhačovických novinách 
se mi vynořila řada vzpomínek na 
dětství spojené s Augustiniánským do-
mem a na osoby, které už nejsou mezi 
námi, ale patří k této krásné historic-
ké budově.
Do Luhačovic jsme se přistěhova-
li v roce 1961 do nově postaveného 
domku v Pražské čtvrti na ulici Leoše 
Janáčka. Byli jsme poslední parcela 
v Luhačovicích, za námi hraniční 
kámen a cedule Pozlovice a dlouhá 
louka, která nás dělila od dalšího 
stavení, které patřilo již do Pozlo-
vic. Dnešní ulice je zastavěná dům 
vedle domu a nelze poznat, kde končí 
Luhačovice a začínají Pozlovice. Ale 
v té době i přes řídké osídlení zde bylo 
hodně dětí, na rozdíl od dnešní doby. 
Lokalita to byla a je krásná k bydlení, 
ale z pohledu děcka to bylo daleko 
do Luhačovic i do Pozlovic. Proto zde 
vznikly party dětí jak z Pražské čtvrti, 
tak z Pozlovic. Naše parta čítala asi 
10 dětí a scházeli jsme se na hřišti na 
„jamě“ (dnes Luhapark – minigolf) 
a za Augustiniánským domem, který 
patřil v té době správě zotavoven 
ROH. K vyžití rekreantů zde bylo vo-
lejbalové hřiště, houpačky, stolní tenis 
atd. Každý týden se měnili hosté a my 
měli příležitost se seznamovat s jejich 
dětmi a také si s nimi zasportovat, 
což bylo pro obě strany mnohdy velké 
dobrodružství. S některými dětmi 
jsme se setkávali opakovaně a navázali 
hezká přátelství, protože sem jezdily 
s rodiči pravidelně každý rok.
Augustiniánský dům byl pro mne 
i místem modlitby. Protože moji ro-
diče byli praktikující katolíci, chodili 
jsme pravidelně v neděli a o svátcích 
na mši svatou. A jak jsem se už zmí-
nila, do Luhačovic bylo dost daleko, 
kostel v zámecké kapli je vzdálen asi 
3 km. Kostel v Pozlovicích byl sice blíž, 
ale tenkrát to byla samostatná farnost 

a my patřili do Luhačovic. 
Ale byla tu kaple Panny 
Marie v Augustinián-
ském domě a v té době 
se zde sloužily běžně 
mše svaté, zvláště v letní 
sezoně. V lázních bývalo 
na léčení hodně kněží, 
a tudíž se sloužily mše 
v kapli denně. V neděli 
probíhaly mše svaté jedna 
za druhou celé dopoledne 
a nebylo výjimkou 5 i více 
mší. Pro nás děcka to 
bylo něco… tichá, krátká 
a především bez homi-
lie (kázání kněze). To se 
pak na mši chodí dětem 
s radostí, když jsou tak 
krátké. Ale v neděli byla 
vždy jedna mše svatá 
i s homilií a se zpěvem 
a na tu jsme tedy museli jít povinně.
O kapli se v té době staral pan Fran-
tišek Martinec s manželkou. Strýček 
Martinců, jak mu všichni říkali, bydlel 
a pracoval v Augustiniánském domě. 
O kapli se staral vzorně, byla vždy čis-
tá a vyzdobená čerstvými květinami. 
V 60. letech 20. století do kaple chodilo 
jen pár místních rodin, i přesto jich 
bylo více než dnes, a zbytek tvořili 
lázeňští hosté a rekreanti. Kaple byla 
vždy plná a stávalo se až venku pod 
schody. Plno bylo, i když byla mše sva-
tá ve všední den nebo mimo sezonu 
anebo třeba i na májové pobožnosti. 
Nevím, jak to strýček dělal, ale vždy 
dal všem vědět, že bude sloužena 
mše. Všechny svolal, nachystal kapli 
a mnohdy sám ministroval, než do-
rostli ministranti z místních rodin. 
Myslím, že za tu jeho službu, kterou 
dělal s takovou láskou k Pánu Ježíši 
a Panně Marii, ho Pán odměnil tím, 
že i jeho syn byl kněz a vnuk dokonce 
opatem augustiniánů v Brně.
V kapli se nachází také harmonium, 
kde zase mé vzpomínky zabíhají 

k panu Janu Haluzovi. Janíček v té 
době hrával pravidelně na mších, 
nevynechal snad žádnou. Jeho úcta 
a zbožnost byla velkým příkladem 
a byla „nakažlivá“ i pro nás děti. Pár-
krát mě posadil za harmonium, abych 
něco zahrála, většinou na májové 
pobožnosti a historie se opakuje, do-
konce i moje dcera několikrát hrála na 
mších svatých na stejném nástroji.
Děkujme Pánu Bohu, že jsou i dnes 
lidé, kteří se dál o kapli starají 
s takovou láskou a úctou jako naši 
předkové. Je mi jen líto, že mše svaté 
jsou zde slouženy už jen sporadicky. 
Že by kněží byli už tak zdraví a nejez-
dili do lázní… anebo snad neví o naší 
překrásné kapli? Tímto se připojuji 
k paní učitelce Pančochové s přáním, 
aby kaple Panny Marie nebyla nikdy 
opuštěná a abychom si dokázali vážit 
dědictví otců a všeho, co nám zane-
chali, a dokázali jsme to předat i na-
šim dětem a vnukům tak, jak to bylo 
předáno nám.

MUDr. Eva Machů

Posláním postní almužny je spojit 
úsilí farností a místní charity pro 
konání milosrdné lásky k bližním 
v nouzi. Silou a podstatou této 

sbírky bylo, že lidé do malé papírové 
schránky vkládali obnos přibližně ve 
výši ceny požitku, který si odřekli. 
A tak odepřená částka pak pomůže 

jiným. Výtěžek celkem byl 22 108 Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Anna Martincová
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sport

U přehrady to 
žije, frčí půjčovna 
paddleboardů 
i lanové centrum
I tento nezvyklý rok nakonec dopřál 
Luhačovicím léto plné turistů. Že 
sem zavítalo lidí srovnatelně s minu-
lými roky, potvrzuje i zájem o různé 
atrakce u přehrady. „Jak je nad 25 
stupňů, mám rozpůjčené všechno, 
lidé si i předem volají, aby si zajistili, 
že jim šlapadlo, nafukovací člun nebo 
paddleboard půjčíme. Když jsou hezké 
dny, lidi se nahrnou, když je škareději, 
zájem je spíš o šlapadla,“ sdělil Pře-
mysl Doruška, který provozuje Bufet 
pod Vyhlídkou, kde kromě nabídky 
občerstvení právě půjčují i sportovní 
potřeby. Ty na vodu se pronajímají za 
200 Kč na hodinu. Na zájem si opravdu 
nemohou stěžovat. „Když je hezký ví-
kend, tak si za den běžně půjčuje věci 
na vodu 60 lidí, někdy to jde ale i ke 
stovce,“ doplnil Doruška. V kurzu jsou 
ale i koloběžky, které tu také nabízejí 

k pronájmu. „O ty je 
zájem i za chladnější-
ho počasí. Pokud zákazník chce, může-
me u přehrady koloběžku půjčit, on se 
sveze do města a vrátí nám ji v našem 
dalším bufetu Šnackbudka v centru 
Luhačovic naproti Alexandrii,“ dodal 
Doruška. U přehrady si lidé mohou 
půjčit i lodičky z půjčovny provozo-
vané městysem Pozlovice, koloběžky 
nebo třeba elektrokola se také dají 
půjčit na různých dalších místech.
U přehrady se lidé rádi prohánějí 
právě na kolech nebo třeba koleč-
kových bruslí, zarybaří si, ale děti 
láká také atraktivní lanové centrum 
Pirátská zátoka, které provozuje 
Vladimír Kozubík. Ani tam si toto léto 
na zájem nestěžují. „Když se teprve 
začala rozvolňovat opatření, bylo to 
slabé a bylo i špatné počasí, se svátky 

na začátku července se to ale rozjelo 
naplno. Kemp u přehrady je plný, takže 
to vypadá dobře a možná budeme mít 
přes prázdniny návštěvnost i větší 
než v minulých letech, jak se lidé drží 
v Česku. Děti si v lanovém centru 
mohou zařádit buď 90 minut za 50 Kč, 
nebo za 70 Kč pořídit celodenní vstup. 
„Do oběda k nám chodí tak 20 zákaz-
níků, od 15 do 18 hodin pak dalších 
40 lidí. Jistotou jsou pro nás různé 
tábory, které si sem zvykly chodit. Za 
léto je jich 10–15 a taková skupina dětí 
vždycky ještě zvedne aktuální návštěv-
nost,“ dodal Kozubík. Pirátskou zátoku 
s řadou lanových překážek lze navští-
vit denně od 9 do 20 hodin.

Nikola Synek

Luhačovičtí fotbalisté 
vyhráli počtvrté v řadě 
Lázeňský pohár
Tradiční fotbalový turnaj týmů 
z lázeňských měst se podařilo už po-
čtvrté za sebou vyhrát celku FK Lu-
hačovice. Letošní 43. ročník se konal 
v Lázních Velichovky ve dnech 18.–19. 
července. Ve skupině se Luhačovice 
postavily nejprve domácím, které 
porazily 1:0. Ve druhém utkání Luha-
čovice zvítězily nad týmem Mšených 
Lázní 3:1. V posledním zápase sku-
piny pak Luhačovice v běžné hrací 
době remizovaly s Klimkovicemi 0:0 
a zvítězily 3:1 na pokutové kopy. Díky 
tomu se probojovali Luhačovičtí do 
nedělního finále. V něm porazili 
Lázně Bělohrad poměrem 3:0. Skvělé 
výkony podpořilo jistě i to, že se 
tým předvedl i ve skvělých tričkách 
v atraktivním novém městském 
designu.
A jak hodnotí turnaj předseda FK Lu-
hačovice Zdeněk Červenka ml., který 

byl také součástí vítězného týmu?
„Turnaje se účastníme každoročně 
a hodnotím ho jako jednu z nejlep-
ších akcí sezony. Dochází tam ke 
skvělému stmelení týmu. Kluci tur-
naj opravdu odmakali a myslím, že 
jsme si vítězství zasloužili,“ pozna-
menal Červenka.
Na výkony fotbalistů FK Luhačovice 
se mohou lidé těšit už brzy i v rámci 
dalšího ročníku fotbalových soutěží. 

„Mistrovská utkání nám začnou 
po půlroční nucené odmlce v půli 
srpna. Krajský přebor začínáme hrát 
venkovním zápasem v Nedašově Lho-
tě v neděli 16. 8. od 17 hodin. První 
domácí utkání KP se koná v sobotu 
22. 8. od 10.15 a našim soupeřem 
bude tým Štítné nad Vláří,“ dodal 
Červenka.

Nikola Synek
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NOVINKY

Dohody Jaroslava Duška
Luhačovický Boutique hotel RA-
DUN**** již po sedmé v řadě při-
náší do našeho regionu benefiční 
divadelní představení Jaroslava 
Duška a jeho přátel ČTYŘI DOHODY 
a PÁTÁ DOHODA na motivy stejno-
jmenných bestsellerů Dona Miguela 
Ruize. Můžete se těšit na vtipná 
a zároveň poučná představení, 
která v podání mistra improvizace 
Jaroslava Duška jsou vždy něčím 
jiná. Díky jeho geniální interpre-
taci ušlechtilých toltéckých myšle-
nek se obě tato představení stala 
opravdovou legendou a fenoménem, 
který na naší divadelní scéně nemá 
obdoby.
Čtyři dohody, bourají omezující ná-
zory, které nás připravují o radost 
a vedou ke zbytečnému utrpení. 

Moudrosti starých Toltéků shrnuje 
ve svých knihách toltécký šaman 
Don Miguel Ruiz a Jaroslav Dušek 
jimi vyplňuje dvouhodinové před-
stavení s humorem a improvizací. 
Představení bude v neděli 30. srpna 
v 19.30 v DK Uherský Brod.
Pátá dohoda, svoboda být sám 
sebou, nás zavádí do hlubší roviny 
našeho sebeuvědomování a navrací 
nás k našemu vrozenému pravému 
já. Toto pokračování Čtyř dohod 
připomíná největší dar, kterým se 
můžeme obdarovat: svobodu být 
sám sebou. Úsměv na tváři jde ruku 
v ruce s úžasem v obličeji během 
celého vystoupení. Neustálé stří-
dání těchto elementů je skutečně 
časté. Připravte se na kvanta no-
vých informací, nových pohledů na 

svět a vůbec na život. Pátou dohodu 
můžete vidět  v pondělí 31. srpna 
v 19.30 v Městském domě kultury 
Elektra v Luhačovicích.
Benefiční vstupné 400 Kč podpoří 
Rodinné a komunitní centrum Kaš-
tánek (Valašské Klobouky), Speciální 
základní školu Čtverka (Uherský 
Brod) a další konkrétní osoby a pro-
jekty našeho regionu.
Luhačovice – Boutique hotel RA-
DUN, Bílá čtvrť 447, tel.: 577 103 692, 
e-mail: recepce@hotelradun.cz
Luhačovice – LUHAINFO – Městské 
turistické a informační centrum, 
Masarykova 950, tel.: 577 133 980
Uherský Brod – Galerie Panský 
dům, Kaunicova 77, tel.: 703 177 776

Marek Nesázal

Čtyři srpnové čtvrtky 
budou patřit letnímu 
kinu
Novinkou letošní letní kulturní na-
bídky bude promítání letního kina. 
Na diváky čekají v srpnu celkem 
čtyři projekce, které se uskuteční 
vždy ve čtvrtek od 21 hodin. Jako 
u každého správného letního kina 
nebude chybět samozřejmě ani mož-
nost občerstvení a návštěvníci se tak 
mohou těšit na příjemnou atmosfé-
ru i dobré zázemí pro strávení pří-
jemných letních večerů. Projekce se 
budou odehrávat na terase městské 
plovárny.
„Začínáme 6. 8. s českou komedií 
Přes prsty z prostředí plážového 
volejbalu. V hlavních rolích pobaví 
diváky Petra Hřebíčková, Jiří Lang-
majer a Denisa Nesvačilová, Vojta 
Dyk nebo David Prachař. Jako druhý 
snímek promítneme 13. 8. populární 
film 3Bobule. O týden později, 20. 8., 
pak letní kino nabídne osvědčenou 
komedii Poslední aristokratka a 27. 
8. uzavře projekce na terase plovár-
ny norské fantasy Cesta za živou 
vodou,“ popsala za organizátory 
ředitelka MěDK Elektra Hana Slová-
ková.
O letní kino projevili v nedávné an-
ketě Luhačovjané mimořádný zájem. 
Umístění na terase plovárny se jevi-
lo jako nejschůdnější řešení, protože 

jde o snadno dostupné místo, které 
poskytuje potřebné technické a so-
ciální zázemí. Není navíc problém 
také u plovárny snadno zaparkovat.
Kdo by měl chuť vydat se do kina 
i na klasická představení přímo 
v kinosále Městského domu kultury 
Elektra, je mu samozřejmě k dispozi-
ci přes léto i tato možnost. Nabídka 
filmových projekcí je velmi široká.
„Mimo letního kina promítáme 
každý den kromě pondělí v kině 
Elektra. Diváci se můžou těšit na 
nové premiéry českých komedií 
Štěstí je krásná věc a Casting na 
lásku a na odloženou premiéru 
filmu s Ivanem Trojanem Šarlatán 
i na další snímky. Každou neděli od 
16.00 promítáme pro děti. V nabídce 
jsou novinky Scoob!, Ježek Sonic, 
Trollové, ale také mezi dětmi oblí-
bená Tlapková patrola,“ uzavřela 
Slováková.

Nikola Synek

Luhačovičtí orienťáci 
zvou na další ročník LCE 
triatlonu
Už jedenáctý ročník LCE triatlonu 
pořádá v pátek 7. srpna v okolí lá-
zeňského města oddíl orientačního 
běhu TJ Slovan Luhačovice.
„Přijď to zkusit také ty! Pojď se po-
prat s nástrahami našeho krásného 

triatlonu. Můžeš se tak zařadit 
k vítězům či jen k úspěšným účast-
níkům, tak jako to třeba zkusil Petr 
Vabroušek, profesionální hasiči, 
nepřeberný počet reprezentantů 
orientačního běhu či jen milovníků 
aktivního pohybu,“ vyzývá za orga-
nizátory na webu oddílu Vít Kunčar.
Závod se uskuteční na obvyklé trati 
se startem plavecké části v 16.00 
na rybníce Křešov mezi Loučkou 
a Slopným, odtud se pak vydají 
účastníci v cyklistické části přes 
Loučku a Petrůvku na hřeben nad 
Luhačovicemi. Účastníci kratší 
verze závodu určené především pro 
kategorii žen, přecházejí z kola na 
běh na Ovčírně. Muži sjíždějí na 
kole k SC Radostova a vybíhají pak 
zpět do kopce. Běžecká trasa vede 
z hřebene dále směrem k Újezdci, 
kde je jako obvykle cíl poblíž koliby 
U Luxů. Celkově se v rámci kratší 
trati absolvuje 380 m plavání, 20 km 
na kole a 8,5 km běhu, u delší tratě 
je úsek plavání 560 m, na kole se 
jede 22 km a běžecká část měří 
10 km.
Loňský 10. ročník vyhrál v kategorii 
mužů Tomáš Kolárik z SKOB Zlín, 
mezi ženami byla nejlepší Petra 
Macková. Další informace o závodě 
lze najít na:
http://www.ob-luhacovice.cz/.

Nikola Synek
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KULTURA

Kultura

Sobota 1. 8. • 19.30 kostel svaté Rodiny 
Návraty vítězů / Akademie Václava 
Hudečka

Pondělí 3. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
I. absolventský koncert / Akade-
mie Václava Hudečka

Středa 5. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
II. absolventský koncert / Akade-
mie Václava Hudečka

Čtvrtek 6. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
III. absolventský koncert / Akade-
mie Václava Hudečka

Pátek 7. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Galavečer / Akademie Václava 
Hudečka

Středa 12. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Vladimír Hron – Abeceda hvězd

Pátek 14. 8. • 19.30 MěDK Elektra, 
kinosál
Boenig–Boening aneb Tři letušky 
v Paříži

Pátek 14. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
DH Trnkovjanka

Středa 19. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Jožka Černý a cimbálová muzika 
Gracia

Čtvrtek 27. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo 
DH Svatobořáci

Sobota 29. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Fantastická žena   

Neděle 30. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Lordi / Hrají: Martin Hofman, 
Filip Rajmont, Peter Serge Butko, 
Martin Kotecký

Pondělí 31. 8. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Pátá dohoda / Jaroslav Dušek

Kolonádní koncerty, Lázeňské náměstí 
16.00 
Neděle 2. 8. Big Band Holešov
Čtvrtek 6. 8.  Stanley Dixie Street 

Band
Neděle 9. 8. Děvčice z Vonice
Čtvrtek 13. 8.  Vojenská hudba Olo-

mouc
Neděle 16. 8. Academic Jazz Band
Čtvrtek 20. 8.  Vocal Overdose – The 

Original Barbershop 
Quartet

Neděle 23. 8.  Národopisný soubor 
Týnečáci

Čtvrtek 27. 8. Big Band Veselí
Neděle 30. 8. Flekaři

6. 7. – 6. 9. • 9.00–17.00 MěDK Elektra, 
galerie
Prodejní výstava terarijních 
zvířat

Kino

Sobota 1. 8. • 19.30
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Neděle 2. 8. • 16.00
Lassie se vrací
Dobrodružný Německo, 2020

Úterý 4. 8. • 19.30
Meky    
Dokumentární ČR, SR, 2020

Středa 5. 8. • 19.30
Samotáři  15

Komedie ČR, Slovinsko, 2000

Čtvrtek 6. 8. • 21.00 LK plovárna
Přes prsty 12

Komedie ČR, SR

Pátek 7. 8. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Sobota 8. 8. • 19.30
Havel  12

Životopisný ČR, 2020

Neděle 9. 8. • 16.00
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Animovaný Kanada, 2019

Úterý 11. 8. • 19.30
Poslední aristokratka
Komedie ČR, SR, 2019 

Středa 12. 8. • 19.30
Staříci 12

Drama ČR, SR, 2019 

Čtvrtek 13. 8. • 21.00 LK plovárna
3Bobule 
Komedie ČR, 2020

Sobota 15. 8. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Neděle 16. 8. • 16.00
Ježek Sonic  
Animovaný USA, Japonsko, 2020

Pondělí 17. 8. • 19.30
Casting na lásku 12

Komedie ČR, 2020

Úterý 18. 8. • 19.30
3Bobule 
Komedie ČR, 2020

Středa 19. 8. • 19.30
Modelář  12

Drama ČR, 2020

Čtvrtek 20. 8. • 21.00 LK plovárna
Poslední aristokratka
Komedie ČR, SR, 2019

Pátek 21. 8. • 19.30
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Sobota 22. 8. • 19.30
Šarlatán 12

Životopisný ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020

Neděle 23. 8. • 16.00
Scoob!  
Animovaný USA, 2020

Úterý 25. 8. • 19.30
Meky    
Dokumentární ČR, SR, 2020

Středa 26. 8. • 19.30
Afrikou na pionýru 12

Dokumentární SR, 2019

Čtvrtek 27. 8. • 21.00 LK plovárna
Cesta za živou vodou
Fantasy Norsko, 2019

Neděle 30. 8. • 16.00
Trollové: Světové turné
Animovaný USA, 2020

 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let



Luhačovické noviny 11

Akce DDM

Sobota 29. 8. zámecká zahrada 14.00
Den dětí
Za deště přeloženo na 30. 8., vstup děti 
zdarma, dospělí 50 Kč

Elektronické přihlašování do kroužků 
DDM Luhačovice na školní rok 2020/2021 
od 24. 8. 2020. 
Bližší informace: tel.: 577 131 687, 
736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce SAS

Čtvrtek 6. 8. • 15.00  
pétanque  u knihovny

Čtvrtek 20. 8. • 14.15  
bus na Petrůvku, vycházka na 
Obětovou

Čtvrtek 27. 8. dopoledne   
SENIOR CUP / pétanque v lázních 

Akce v muzeu

Úterý 4. 8. a úterý 18. 8. • 10.00 a 14.00 
venkovní prostor před muzeem
Letní modrá dílna
Modrotisk a vysvětlení principu tisku. 
Děti si vyzkouší na papíře rezervážní tisk. 
Objednávky předem, vstup 25 Kč

Čtvrtek 20. 8. • 15.00 muzeum
Procházka mezi stromy
Komentovaná prohlídka lázeňského parku, 
který zahrnuje řadu vzácných a cizokrajných 
stromů a dřevin. Za deště zrušeno, rezervace 
předem, cena 25 Kč

Kontakt pro objednávky: e-mail: edukace.
luhacovice@muzeum-zlin.cz, tel.: 731 632 611, 
577 132 883

KULTURA

Hudeček a Luhačovice po 
čtyřiadvacáté
Přes veškeré problémy způsobené pan-
demií coronaviru se podařilo pořádají-
címu Spolku Václava Hudečka připravit 
k realizaci projekt Akademie. Uskuteční se 
v termínu od 27. července do 8. srpna 2020 
v Luhačovicích. Studenti budou se svými 
lektory pracovat v prostorách základní 
školy a koncerty se uskuteční v kulturním 
domě Elektra kromě dvou, jeden z nich 
bude v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích 
a další v poutním chrámu Narození Panny 
Marie ve Štípě.
Osmnáct studentů, tvrdá práce pod vede-
ním lektorů Václava Hudečka a profesora 
Pražské konzervatoře Jiřího Fišera. V in-
dividuálních hodinách budou pracovat na 
skladbách světového houslového repertoá-
ru. Následně se představí publiku na třech 
absolventských koncertech. Poté
porota ve složení Václav Hudeček, Eva Hu-
dečková, prof. Jiří Fišer a pianista Lukáš 
Klánský, který mimo jiné bude doprovázet 
studenty v hodinách i ve cvičebnách, vy-
berou vítěze. Hlavní cenou je mistrovský 
nástroj v hodnotě 100 000 Kč postavený 
mistrem houslařem Jaroslavem Kohou-
tem.
Nástroj od něj zakoupil pro vítěze zlínský 
donátor a při slavnostním ceremoniálu 
v pátek 7. srpna na Galakoncertě je vítězi 
předá. Projekt se uskuteční pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, za 
finanční pomoci Zlínského kraje a města 
Luhačovice.

Letos nejsou vstupenky v předprodeji, 
prodávat se budou hodinu před začátkem 
koncertu v místě konání.

M. Krumpolcová

Vítání prázdnin s DDM 
Luhačovice
V pátek 26. 6. dostaly děti v luhačovické škole 

vysvědčení a my v DDM Luhačovice jsme 

pro ně, a nejen pro ně připravili akci, kterou 

oslavili příchod prázdnin.

Tentokrát byla akce pojata jako velký piknik 

a udělalo nám radost, že většina návštěvníků 

deky opravdu vybalila.

Děti, ale i dospělí si během akce lámali hlavu 

se Zámeckou záhadou, tajenkou, která byla 

rozmístěna po celé zahradě, u vstupu děti 

dostaly malou svačinku a kolíček, dále byly 

připraveny trampolíny, které si mohli děti, ale 

i dospělí vyzkoušet, bublifuky a spousta dal-

ších soutěží a hlavně opékání špekáčků. Také 

byly v zámecké zahradě ukryté tři malované 

kamínky, za které nálezci dostali odměnu.

A před čtvrtou hodinou konečně dorazil oče-

kávaný Sváťa a jeho dividlo. Tentokrát si pro 

nás připravili pohádku O kašpárkovi a hodné 

víle Jarmilce… A na závěr byla velká tombola, 

kdy si skoro každý něco odnesl.

I když bylo počasí od rána nejisté, nakonec se 

vítání prázdnin vydařilo a i sluníčko na nás 

vykouklo…

Děkujeme sponzorům, kteří tuto akci pod-

pořili.

Barbora Kovaříková

 Terarijní výstava

Oblíbená terarijní výstava se koná také 
v tomto roce po celé prázdniny a ještě 
v prvním zářijovém týdnu v galerii MěDK 
Elektra. Opět je tu k vidění množství živých 
exponátů, které se ale kvůli zajímavosti 
částečně pro každý rok v této expozici 
mění. K vidění je letos například neobvyklá 
albínská verze krajty tmavé. Nechybí agama, 
gekončíci, chameleoni a další ještěři, ale také 
různé druhy pavouků a hmyzu. Lidé mohou 
obdivovat třeba největší druhy strašilek, 
ale i krásné mnohonožky. Martin Rokos, 
pořadatel výstavy a chovatel všech těchto 
roztodivných živočichů z různých koutů 
světa, navíc ochotně ke všem z nich sdělí 
různé zajímavé informace a nebojácným 
návštěvníkům dává možnost s některými se 
seznámit opravdu blízce. Za jeho asistence 
si lze nechat například posadit na paži cha-
meleona nebo po sobě nechat chvíli projít 
téměř dvaceticentimetrovou mnohonožku. 
A samozřejmě se takto můžete krásně vyfo-
tit. Výstava denně láká i stovky návštěvníků 
a velmi populární je mezi dětskými i dospě-
lými návštěvníky.

Nikola Synek

Knihovna – srpen 2020

Srdečně Vás zveme na debatu s býva-
lým ředitelem Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu Robertem 
Šlachtou. Pokud Vás zajímají nejrůz-
nější kauzy a témata (Nagyová, Bereta, 
Mrázek), přijďte do knihovny 19. srpna 
2020 v 19.00 hod. Vstup volný. Součástí 
debaty bude i představení nové knihy 
R. Šlachty, která vznikla ve spolupráci 
s investigativním novinářem Josefem 
Klímou – 30 let pod přísahou.
Pro maminky s dětmi jsou jako tradičně 
připraveny stolní hry, nejrůznější oma-
lovánky, křížovky a doplňovačky. Můžete 
do knihovny přijít i jen tak „pobejt“. 
Čeká na Vás široká nabídka nových 
knih, časopisů, novin či přístup k wifi 
zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 M. Mikulcová
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V Pohádkovém lese pro 
děti přichystali úkoly 
vodník, princezna i víla
Pátek 10. července patřil přírodní 
park v okolí pramene Aloiska dovádě-
ní dětí. DDM Luhačovice si pro ně na 
odpoledne připravil Pohádkový les.
Na akci i přes opravdu horké letní 
počasí nadšeně zamířily desítky 
rodin. Připraveno bylo pro děti sedm 
stanovišť, na kterých plnily s pohád-
kovými postavičkami úkoly. Za DDM 
je přiblížila Barbora Kovaříková, 
jedna z organizátorek: „Je tu prin-
cezna, kterou děti musejí vysvobodit 
od draka, máme tu vodníka hned se 
třemi stanovišti – chytají se rybičky, 
z rybníka tahají kapři a vodníkovi 
se pomáhají sesbírat dušičky. Je tu 
taky kouzelník Pokustón, kterému 
děti musejí házet balónky do klo-
bouku, čarodějnici zas pomáhají po 

proběhnutí dráhy sbírat červy na 
kouzelný lektvar. Víle Vodněně na 
dalším ze stanovišť nasbírají z louky 
kapičky rosy,“ popsala Kovaříková. 
Sama oděna jako pohádková včelka 
Mája u vstupu na akci dětem roz-
dávala kartičky, kam se potvrzovalo 
splnění úkolů. Za vyplněnou kartič-
ku pak kluci a holky získali odměny 
– například magnetky, placky nebo 
dětský časopis.
Akci si pochvalovala mimo jiné i Sta-
nislava Mrázová, maminka, která sem 
přivedla své dvě ratolesti – Lucinku 
a Tomáška. „Jsme z Turnova a do-
provázím tu děti už po několikáté 
na pobytu na léčebně Miramonti. Na 
akce s DDM Luhačovice jsme už zašli 
v minulosti a vždycky se nám líbilo, 

jak hezky je měli připravené,“ nadše-
ně zhodnotila paní Mrázová. Všechny 
děti si program viditelně užívaly 
a plnění úkolů jim šlo jedna báseň. 
A co zaujalo na akci nejvíc malého 
Tomáška? „Asi jak jsem pro vodníka 
chytal rybičky,“ svěřil se chlapec. Kaž-
dý si akci užil po svém a i v teplotách 
kolem třicítky bylo příjemně, protože 
na stanovištích i při přechodu mezi 
nimi si lidé částečně mohli užít stínu 
košatých stromů. A kdo měl žízeň 
a nevzal si s sebou pití, snadno se 
mohl osvěžit díky chladivé vodě mi-
nerálního pramene Aloiska.

Nikola Synek

NOVINKY Z MĚSTA

O B J E D N Á V K A
Přihlašuji/přihlašujeme se závazně k odběru ........ks knihy P. Františka Müllera

BÁJE A POVĚSTI
(Z kraje mezi Starým a Novým Světlovem * Báje a pověsti z Vizovických hor * Boj za práva poddaných v horách Vizovic-
kých * Báje a pověsti z Bojkovska, Luhačovicka, Zlínska – Kudlova, Slavičínska, Vsetínska * Humoresky ze života cikánů 
a pytláků)

Cena knihy (1 ks) činí 450 Kč

Jméno, příjmení, titul (firma): ...........................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................................................................

Připravuje se vydání knihy Báje a pověsti
Atelier IM připravuje vydání knihy 
P. Františka Müllera Báje a pověsti.
(Báje a pověsti z kraje mezi Starým 
Světlovem a Novým Světlovem • Báje 
a pověsti z Vizovických hor • Boj za 
práva poddaných v horách Vizovic-
kých • (Vizovice, Kudlov, Zlínsko), 
Báje a pověsti ze Zlínska, Vsetínska, 

Uherskobrodska, Slavičínska, Boj-
kovska a obcí moravsko-slovenského 
pomezí * Ze života cikánů a zbojní-
ků)
Kniha vyjde v prosinci 2020 a je ji 
možné závazně objednat a vyzved-
nout v MTIC Luhainfo, Masaryko-
va 950. Cena 1 ks knihy činí 450 Kč. 

Objednávky zasílejte e-mailem na 
adresu atelierim@seznam.cz, poštou 
na adresu Atelier IM, nakladatelství, 
Dr. Veselého 468, P. O. Box 31, 763 26 
Luhačovice.
Po obdržení závazné objednávky vám 
budou zaslány platební a fakturační 
údaje.
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HISTORIE

Odkaz života a díla 
P. Františka Müllera
je důležitý nejen proto, že autor se 
řadí mezi statečné, kteří pokorně 
přijali úděl pronásledovaných kněží 
a občanů, ale také k těm, kteří odo-
lali svodům a možnostem změnit 
vlastní úděl (např. emigrovat, přidat 
se v katolické církvi k těm, kteří bez 
výčitek svědomí sloužili politické 
moci). Zůstal ve vlasti, přijal svůj 
úděl, byl oporou potřebným.
Snad aby unikl tlakům ze strany re-
žimu, věnoval se literární a odborné 
tvorbě. Obrátil se k historii, navště-
voval archivy, hovořil s pamětníky 
a zapisoval jejich vzpomínky. Sledo-
val současné dění, dobře se v něm 
orientoval, a pokud mohl, veřejného 
dění se zúčastňoval. Svá historická 
díla, zejména báje a pověsti, vydával 
jako krátké útvary přímo přes odbor 
kultury NV v Bojkovicích. Nevyhýbal 
se žádné potřebné práci.
Když např. zjistil, že práce na 
vydláždění silnice pro poutníky 
i dopravu ke kostelu Panny Marie 
Sněžné na Malenisku jde pomalu 
a často je na dlouhou dobu odkládá-
na, ujal se těžké fyzické práce sám 
a spolu s několika farníky silnici 
obnovili a vydláždili. Dodnes toto 
dílo slouží. O myšlenkové náplni 
jeho kázání a o náboženské výchově 
mládeže ve školách se také mluví 
stále s respektem.
Osobitý člověk, P. František Müller, 
zachytil napsané a povětšině sesbí-
rané příběhy ve snaze zachovat pro 
budoucnost to, co nejvíce z lidové 
kultury charakterizovalo nejen jeho 
rodný kraj na Drahanské vysočině, 
ale také regiony, ve kterých jako 
duchovní pastýř působil. Nejdéle byl 
v Provodově a v kraji Luhačovického 
Zálesí, Vizovicka, Valašskokloboucka, 
Slavičínska, Uherskobrodska, Vsetín-
ska, moravsko-slovenského pomezí 
a Kroměřížska, kde sbíral podklady 
ke svým dílům.
Narodil se 8. srpna 1910 v Šubířo-
vě u Jevíčka, ordinován byl r. 1935 
v Olomouci. Působil v duchovní 
správě jako kooperátor jeden rok 
v Újezdě (dříve Újezd u Val. Klo-
bouk), tři a půl roku v Hradisku 
u Kroměříže, posléze byl tři měsíce 

administrátorem v Krá-
sensku – v nejvýše polo-
žené obci v okrese vyš-
kovském – aby se tamtéž 
stal na čtyři roky farářem 
a kronikářem této obce, 
vandalsky zpustošené za 
druhé světové války. Proto 
je jeho kniha o Krásensku 
dnes vzácným dokumen-
tem. Dílo vydal vlastním 
nákladem v roce 1946, již 
za svého působení v Pro-
vodově. Riskoval při tvor-
bě díla život i existenci. 
Vandalství okupantů totiž 
fotografoval, nejen popisoval. Vysta-
voval se trestu smrti. Po vystěhová-
ní obce a zrušení tamního farního 
úřadu byl dva měsíce administrá-
torem v Topolanech u Vyškova, od 
1. července 1944 do 31. srpna 1945 
vedl duchovní správu v Provodově 
jako administrátor. Byl 1. září 1945 
jmenován farářem. Působil zde až 
do své smrti 1. října 1985.
Plody své literární a sběratelské čin-
nosti věnoval autor dílem rodnému 
kraji, to je Vyškovsku, Drahansku, 
Plumlovsku, Konicku, Bouzovsku 
a dílem kraji, který poznal za své-
ho čtyřicetiletého působení, a to 
Zlínsku, Vizovicku, Luhačovickému 
Zálesí a kraji mezi Starým a Novým 
Světlovem a dalším výše jmenova-
ným. Dominantním dílem je Ma-
riánské poutní místo v Provodově 
a Provodov v minulosti.
Celé dílo obsahuje více než tisíc pět 
set stran textu a je vpravdě duchov-
ním bohatstvím a literárním odka-
zem nejenom nadšeného autora, ale 
i zodpovědného badatele.
Autorova díla vycházela za těžkých 
podmínek (nejprve vlastním nákla-
dem, později na základě povolení 
okresních úřadů). Přes všechny potí-
že a nejistoty se P. František Müller 
nedal odradit. Jeho výpravy „ad 
fontes“ si starší generace archivních 
pracovníků ještě dnes pamatuje. 
Pečlivost a důslednost jeho práce je 
patrna při nakládání s archiváliemi 
i bibliografiemi, ale zejména v za-
chycení živých svědectví pamětníků. 

Autorova stylistická obratnost do-
kázala vykouzlit i z nudných faktů 
nejen poutavá vyprávění, ale přiblí-
žit dospělému čtenáři i dítěti život 
dávných vesničanů, veselé i smutné 
příběhy předků i exotických cikánů 
a pytláků. Báje a pověsti vypráví 
s humorem i poučením tak, jak je 
vyslechl a obratně ztvárnil.
Bylo snahou nakladatelů z ATE-
LIERU IM vydat jednotlivé svazky 
pokud možno v jednotě tematické 
a geografické.
Rozdělení souborných spisů P. Fran-
tiška Müllera uspořádalo nakla-
datelství do šesti samostatných 
svazků: Mariánské poutní místo 
v Provodově, Provodov v minu-
losti, Báje a pověsti, Luhačovic-
ko – místní a pomístní jména 
v dějinách a pověstech, Místní 
a pomístní jména Drahanské 
vrchoviny v dějinách a pověstech, 
Krásensko.
Ještě mnoho P. Frant. Müllerovi 
dlužíme. Vždyť to, že v obnoveném 
vydání vycházejí jeho známá díla, je 
pouze část splaceného dluhu. Snad 
existují ještě další rukopisy, ale 
zatím nevíme, kde je hledat. Farářo-
va památka byla pečlivě „uklizena“. 
Ale možná někdy, někde a zejména 
někdo procitne a pochopí, že dobrý 
skutek je první stupínek ke šlechet-
nosti.

PhDr. Irena Voštová  
& Ing. arch. Miloš Bařinka,  
www.atelierim.cz
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Anketa: Jak strávíte dovolenou?
V naší anketě jsme tentokrát v pátek 17. 7. zjišťovali, jak se Luhačovjané v letošním neobvyklém roce chystají 
strávit svou letní dovolenou. Vyrazíte do zahraničí, nebo se raději budete držet v Česku?

Do zahraničí jedeme, ale chystáme se 
jen na Slovensko. Nikam dál bych neje-
la. Máme zajištěné ubytování v sou-
kromí i s bazénem, nikam nechceme 
cárat, jen do hor. Děcka tam chtěly jet 
i na nějaké tobogány, ale do akvaparků 
tam raději nepojedeme. Jinak sem tam 
jezdíváme i k moři, ale spíš jsme skalní 
se zaměřením na naši republiku.

Gabriela Žmolíková, „lázeňská“ na léčebných proce-
durách

Nevím, letos asi nepojedeme nikam, 
není čas. Když tak se rozhodneme 
jako vždycky až na poslední chvíli, 
sebereme stan, nasedneme do auta 
a jedem. Letos nám to moc nevychází, 
ale určitě bychom byli tady v Česku. 
Do zahraničí jezdíme spíš výjimečně. 
Je to vždycky i otázka peněz, nejenom 
jestli je situace jiná kvůli koronaviru. 

I když to ty peníze taky ovlivnilo.
Miloslav Lekeš, zámečník

K vidění byla třicítka vozů Porsche
Na srazu byla k vidění řada modelů, 
od nejstarší tři sta padesát šestky 
z padesátých let přes klasické Porsche 
911 a modely s vyklápěcími světly až 
po moderní sporťák z posledních let.
Mezi nadšenci a hrdými majiteli těch-
to krásných vozů byl i vlastník Pors-
che 911 Karel Kotek, který sem přijel 
spolu s manželkou z Lázní Bohdaneč. 
Jak se k tomuto koníčku dostal?
„Máme doma ještě jiný typ, hranatěj-
ší, který jsem pořídil roku 1995, a za-
čali jsme jezdit na srazy do Vratislavic 
nad Nisou, kde se narodil konstruktér 
Ferdinand Porsche. Pak byla možnost 
zakoupit i tento typ, to mám tak 7 let. 
Je to klasický typ 911 SC s označením 
targa, což je typ střechy, která se dá 
sundat. Ten prostřední díl se vyndá 
a složí jako harmonika,“ sdělil Kotek. 
Jak dodal, jeho auto pohání třílitrový 
motor s výkonem 184 koní, je to pro 
klasické Porsche, typický vzduchem 
chlazený šestiválec uložený vzadu.

A proč právě Porsche? To první jsem 
si prostě tak nějak pořídil, říkal jsem 
si, že to má právě i co dělat s Českem. 
Nějaká touha z dětství to ale nebyla, 
to protože tu jezdily jen škodovky. 
Když jsem se dostal k tomu první-
mu autu, chtěl jsem pak ale i tu 911, 
což je úplná klasika. Tento kousek je 
z roku 1978. Je to už trošku „babička“, 
ale furt to docela jezdí. Má to najeto 
220 000, ale nic zásadního jsem s tím 
nemusel dělat,“ dodal Kotek.
Porsche podle něj buď musíte mi-
lovat, nebo nenávidět. „Ani když ho 
máte rádi, nesmíte to ale s nadšením 
přehnat, protože se na to auto dá 
všechno dokoupit, různé doplňky, 
a to už pak vyjde draho,“ pousmál 
se Kotek. Po akcích se svými vozy 
Porsche jezdí nejen po republice. „Jeli 
jsme i na Le Mans, na Nürburgring 
a takové věci. Tedy ty revival závody 
historiků. Projedete si okruh, tam 
jsou louky takových krásných aut, 

to je velký svátek a hezké svezení,“ 
dodal.
Přiznává, že koníček je to ale poměr-
ně nákladný, a to nemluvíme o ceně 
vozu. „Nejezdím s tím běžně, jen se 
projet, ona i ta spotřeba je od 11 litrů 
výš,“ vysvětlil. A jak rychle svým 
„poršákem“ třeba v cizině, kde je na 
dálnici neomezená rychlost, už jel? 
„No tu 991 jsem takto nezkoušel, ale 
v tom druhém autě jsem to jednou 
vytáhl až na 245 km/h, tedy podle 
tachometru. Tohle auto by to asi taky 
dalo, ale je starší, tak to bych už ra-
ději nezkoušel. Úplně běžně s tím ne-
jezdím, ale nemám to jako vyloženou 
leštěnku jako někteří. Rád se v autě 
hlavně projedu, jen občas to naleštím, 
dělá se běžná údržba. Za ten rok po 
projížďkách a srazech najedu tímto 
„poršákem“ tak 6000 km,“ uzavřel 
majitel vozu.

Nikola Synek

NOVINKY Z MĚSTA
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Určitě zůstanu v Česku, pravděpo-
dobně pojedu na týden do Adršpa-
chu a zahraniční dovolenou letos 
neuskutečním. Jiné roky jezdívám 
do Chorvatska nebo třeba do Itálie, 
ale letos raději využiji k dovolené 
Českou republiku.
Ivana Sliacká, advokátka

My to máme jednoduché, stavíme 
domeček, tak budeme pracovat 
na domku. Naše letní plány tak ty 
záležitosti kolem korony vůbec neo-
vlivnily. Syn už je dospělý a má svou 
práci, ale dovolené tak strávíme spo-
lečně, protože se tam sejdeme celá 
rodina. Dcera je mladší a bude přes 
léto i brigádničit, protože má dělat 

autoškolu a penízky jsou potřeba.
Blanka Jančová, pokojská

Vyrážíme s rodinou do Chorvatska, 
jezdíme tam pravidelně. Nijak se 
nebojíme jet tam i letos. Myslím, 
že v ČR to z hlediska situace stejně 
začíná vypadat možná hůř než 
tam…
Jakub Kudláček, stavbyvedoucí

Zásadně v Česku! Už jsme byli 
v Krumlově, chceme ještě do 
Adršpachu. Nebojím se, že by byly 
nějaké potíže s případným návra-
tem z dovolené ze zahraničí nebo 
by hrozila karanténa. Prostě to 
mám jednoznačně tak, že jezdíme 
po Česku. Je tu tolik pěkných míst, 
že není co řešit!

Rostislav Zoubek, malíř, natěrač

ANKETA/INZERCE

Studio Maxx, Ludkovická 12 
opět nabízí služby – modeláž nehtů 

a barvení obočí a řas. 

Objednávky na 

739 496 459

Pronajmu byt
v rodinném domě 1+1 
částečně vybavený.

Tel.: 774 993 841

ppoonndděěllíí - neddděěělllle 77:111555 - 111777:333000
ssoobbootaa 8:000 - 11::3300

MMMMaaasaarrrryyyyyyyyyykkkkkkkkkoooovvvvvaaaaa 111111118888885555

Ušetřete za doplatek na recept s kartou BENU PLUS u vybraných 
kategorií léků na recept. Zeptejte se na bližší informace přímo 
Vašeho lékárníka nebo si vyžádejte ukázkový ceník. 

Informace naleznete také na www.benu.cz. 
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WELLNESS CENTRUM
LETNÍ SLEVA 20 %

na vstup do největšího wellness centra v LUHAČOVICÍCH

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2020

JAK DŘEVO, KOV A KERAMIKA 
SRDCE LIDEM ODEMYKÁ
25. 6. – 13. 9. 2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a Střední odborná škola Luhačovice, 
člen sítě škol UNESCO

vás zvou na výstavu prací studentů
oborů uměleckých řemesel 

www.muzeum-zlin.cz
HRAD MALENOVICE

O prázdninách vstup pro děti zdarma.

NOVÁ PODNIKOVÁ PRODEJNA
V LUHAČOVICÍCH  
na rohu lázeňského domu Palace (bývalá Luhanka)

Kompletní nabídka moštů, pyré, 
rakytníkových produktů, ovocné plátky 
a čerstvé ovoce od našich sadařů.

PŘIJĎTE 
K NÁM 

OCHUTNAT!

Více o našich produktech najdete na www.ovocnak.cz


