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ZPRÁVY Z MĚSTA

Cesta z Prahy

Žijeme v prazvláštní 
a zvrácené době, ve které 
velmi těžce hledáme smy-
sl života a naději.
Když jsem nedávno čekala 
na Hlavním nádraží v Pra-
ze na spoj domů, pozoro-
vala jsem lidi  kolem sebe. 
Viděla jsem davy turistů 
přijíždějících, či odjíždějí-
cích, v tomto případě do Berlína. Tito 
lidé byli spokojení, těšili se na nové 
zážitky a dobrovolně jeli za novým po-
znáním, s přáteli a úsměvy.
Ale taky jsem viděla přijíždějící ukra-
jinské uprchlíky. Byli bledí, unavení 
a nejistí. Hledali oporu alespoň u in-
formátorů, kteří jim jejich rodnou řečí 
sdělovali, co a jak mají podniknout.
Napadlo mě, co bych dělala v jejich 
situaci já. Uvědomila jsem si, jak těžké 
to tito lidé mají. Odešli z domova s pár 
taškami, ženy a děti, neznámo kam, do 
prostředí, o kterém ví minimum, bez 
jazykových znalostí a bez představy 
o své budoucnosti. Lidé, kteří byli bez 
vlastní viny uvrženi do bídy, smutku, 
obrovského stresu a kteří se stali závislí 
na pomoci. Hledají zde ubytování, práci, 
školky a školy a hlavně bezpečí. 

Při jejich pozorování mě 
napadlo, PROČ se toto 
vlastně děje? Z mého 
pohledu je to naprosto 
nesmyslná a nebývale 
krutá válka, kterou vede 
putinovské Rusko proti 
suverénnímu státu. Válku 
naprosto neodůvodnitel-
nou a zbytečnou. Válku, 
která vraždí a mučí lidi 
a ničí města na Ukrajině. 

A napadlo mě, jak je těžké si v tomto 
kontextu připomínat výročí osvobo-
zení naší vlasti právě Rudou armá-
dou. Když dnes je v této válce krutost 
a barbarství ruských vojáků naprosto 
nepochopitelné. Ve 3. tisíciletí a se 
znalostí důsledků a průběhů, v pod-
statě nedávných válek, je tato agrese 
neomluvitelná.
O to více mě zaráží, že jsou i dnes u nás 
lidé, kteří vyjadřují souhlas a podporu 
Rusku. A nepřestává mě zarážet, že jsou 
i tací, kteří ukrajinským uprchlíkům 
nepřejí, ba závidí.
Co jim lze závidět? Že nemají svůj 
domov, že žijí v cizím prostředí bez 
informací o svých blízkých, že se stra-
chují o životy svých nejbližších, či je 
už ztratili, a to bez možnosti se s nimi 
alespoň naposledy rozloučit? Že jejich 

současný život je plný stresu a nejisté 
budoucnosti?
Je dobře, že jsou zde lidé, kteří pomá-
hají, kteří chtějí jakkoliv jejich těžkou 
situaci zmírnit a ulehčit. Ano, někdy se 
neshodnou, někdy si neporozumí, ale to 
je běžné. My si snad rozumíme se všemi 
lidmi kolem nás, souhlasíme s každým, 
s kým diskutujeme? Asi ne. 
Tato prapodivná doba nás vykolejila, 
uvrhla do nejistoty a deziluze. A bude 
těžká a složitá. Ale na druhé straně, 
nám nepadají na města bomby, naši 
muži nebojují na frontě a nehledáme 
své blízké v hromadných hrobech.  
Z našeho pohodlí nám neubírají ukra-
jinští uprchlíci, jak naznačují popu-
lističtí politici, ale válka a následky 
z ní plynoucí. Válka – zbytečná, krutá 
a nesmyslná.
A tak musíme žít s nejistotou, s mnoha 
otevřenými otázkami, ale s tolerancí 
a pochopením. Ještě nevíme, jestli 
časem nebudeme ve stejné situaci jako 
uprchlíci z Ukrajiny dnes. 
Má cesta z Prahy byla plna otázek, ale 
i vděčnosti, že mohu bezpečně a v klidu 
jet domů. Takové cesty přeji nám všem 
i těm, kteří teď přijeli z Ukrajiny a hle-
dají bezpečí.

Marcela Pazderová, zastupitelka města

Luhačovice budou opět 
krásnější, vykvete tady 
osm tisíc letniček
Pečlivá péče o zeleň v Luhačovicích 
pokračuje. Pracovníci Technických 
služeb nyní v terénu plejí záhony cibu-
lovin. Jde hlavně o tulipány a narcisy. 
Zhruba v polovině května je nahradí 
hlavní letničková výsadba. Po Luha-
čovicích tak rozkvetou kany, jiřiny 
nebo šalvěje, ozdobí například okolí 
městského úřadu, kostela, autobuso-
vého nádraží a domova pro seniory. 
„Na území Luhačovic je každoročně 

vysazeno 8000 letničkových sazenic 
a taktéž na Lázeňském náměstí tradič-
ní květinový džbán,“ upřesňuje ředitel 
Technických služeb Josef Pučalík. 
Na květinové výzdobě si město oprav-
du zakládá. Záplavou nejrůznějších 
barev se pak mohou pokochat jak 
místní obyvatelé, tak turisté, kteří 
každoročně lázeňské město navště-
vují. „Čím dál častěji nás však trápí 
fakt, že se květinová výzdoba někomu 
líbí natolik, že si kus výsadby odne-
se domů jako trofej. Už několikrát 
pracovníci Technických služeb řešili 
vyrytí cibulek ze záhonků. Těší nás, že 

je o květinovou výsadbu takový zájem, 
budeme však rádi, když tato výzdoba 
zůstane v našem městě a tady se jí bu-
deme společně kochat,“ dodal starosta 
Marian Ležák. 

Obyvatelům sídlišť se nyní parkuje lépe, ve městě začala fungovat nová odstavná plocha
Luhačovice vytvořily novou odstavnou 
plochu u sídliště v Zahradní čtvrti 
a Družstevní ulici, která navazuje na 
systémové řešení parkování zavedené 
již na sídlišti v Masarykově ulici. Složky 
Integrovaného záchranného systé-
mu tímto místem opět projedou bez 

problémů. Celkově už byla do technické 
úpravy plochy, příjezdové komunikace 
a veřejného osvětlení investována část-
ka přesahující 2 miliony korun.
Město tímto podporuje parkování 
místních obyvatel na sídlištích a opě-
tovně zabezpečuje bezproblémový 

přístup Integrovaného záchranného 
systému. Přímo na sídlišti mohou 
parkovat obyvatelé s trvalým poby-
tem, lidé bez trvalého pobytu mohou 
využívat odstavnou plochu v docház-
kové vzdálenosti. Aktuálně jsou tímto 
systémem zajištěna sídliště Zahradní 
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Řetechov vysadí 
hruškovou alej, v srpnu 
se uskuteční tradiční 
pivní slavnosti
V letošním roce plánuje Řetechov 
s pomocí města vysadit hruškovou 
alej, která bude navazovat na již zasa-
zenou alej slivoní směrem na Prad-
liska. Budou se odstraňovat již staré 
buňky na hřišti (baru), a než se bude 
realizovat výstavba nového zázemí 

včetně toalet, na návrh města Luha-
čovic se na přechodnou dobu prona-
jmou buňky novější a funkční. Taky je 
přislíbena oprava cest, konkrétně již 
tolik diskutovaných propadlin po ply-
nofikaci. 22. května se bude rekonstru-
ovat šachta pro hlavní uzávěr vody 
před bývalou školou z důvodu havárie. 
V Řetechově se bude zpevňovat propa-
dající se roh na hřišti opěrnou zídkou. 
„Jelikož podíl ročního rozpočtu pro 
osadní výbor nepřesahuje 120 000 Kč, 

záleží plně na městu Luhačovice, kdy 
dojde k realizaci,“ vysvětlil Libor Krati-
na z osadního výboru Řetechov. Co se 
týče kulturních akcí, tak 13. 8. budou 
tradiční pivní slavnosti na již zmí-
něném hřišti. Zde se také uskuteční 
přes MěDK Elektra 24. 8. letní filmové 
promítání. Momentálně má místní 
část Řetechov 247 občanů a je jednou 
z mála rostoucích obcí.

Za Osadní výbor Libor Kratina
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Město připravuje další 
rozšíření parkovacích 
míst v ul. Družstevní
Město Luhačovice připravuje další 
rozšíření parkovacích míst v loka-
litě v blízkosti nového mostu na 
ul. Družstevní u Penny marketu. 
Po úpravě plochy za Matem pro 

parkování se připravuje i úprava 
plochy s bývalou váhou v těsné blíz-
kosti nového mostu na ul. Družstev-
ní naproti budovy č. p. 886 a 599. 
Vznikne zde nově upravená plocha 
pro parkování s cca 30 parkova-
cími místy a chodník, který bude 
navazovat na chodník přes nový 
most. Město požádalo o dotaci 

z Národního plánu obnovy a čeká na 
její výsledek. Dotace se zaměřuje na 
udržitelné a efektivní hospodaření 
s vodou, plocha parkoviště se z ne-
propustné upraví na propustnou, 
která lépe pomáhá zadržovat vodu 
v krajině.

odbor správy majetku

Rekonstrukce budovy sokolovny v Luhačovicích je v plném proudu
V prosinci 2021 bylo předáno sta-
veniště jedné z největších staveb 
v Luhačovicích za poslední roky. Jde 
o kompletní rekonstrukci budovy 

sokolovny na ul. Masarykova, která 
bude pokračovat až do konce roku 
2022. Hlavní část prací probíhá uvnitř 
budovy, aktuálně nejviditelnější 

změnou je demontáž sedlové střechy 
a osazení nové rovné střechy, která 
odkazuje na původní vzhled budovy. 
Město Luhačovice získalo na tuto 
významnou investiční akci dotace od 
Zlínského kraje a z Ministerstva pro 
místní rozvoj.
Děkujeme všem obyvatelům a ná-
vštěvníkům města, že respektují ome-
zení související s pracemi na stavbě.

 odbor správy majetku

čtvrť a Masarykova ul.  Nově je možné 
parkovat v těchto lokalitách denně od 
7.00 do 18.00 hod. bez omezení. Mimo 
tuto dobu v čase od 18.00 do 7.00 hod. 
je parkování umožněno pouze ma-
jitelům vjezdových oprávnění vyda-
ných městem. Dvě karty zdarma na 
domácnost jsou pouze pro občany 
s trvalým pobytem vlastnící řidičský 
průkaz a nejsou omezeny na SPZ auta. 
Pro sídliště v Družstevní ulici se nyní 
chystá projektová dokumentace lávky 
pro pěší přes řeku, která přímo propojí 
tuto lokalitu s připravenou odstavnou 
parkovací plochou, a tím i zde vyřeší 
nedostupnost parkovacích míst. Tímto 
řešením se zároveň odlehčí parkovací 
situaci přímo u bytových domů.
„Velmi důležitým krokem je i to, že 
jsme zajistili na základě opakovaných 

podnětů bezproblémový průjezd na-
šich vozidel pro sběr odpadu a zajistili 
přístup vozidel záchranné služby či ha-
sičů, kteří mnohdy neměli kudy projet. 
Cílem této úpravy je dosáhnout spra-
vedlivějšího systému pro naše občany, 
kteří se do těchto lokalit vracejí večer 
z práce a marně hledají, kam odstavit 
své vozidlo. Omezit všechny, kteří tam 
nechávají stát auta delší dobu a vět-
šinou tam ani nebydlí. A i když ani 
majitelé nemají stoprocentní garanci 
parkovacího místa, z reakcí vnímám, 
že nová úprava parkování je úspěšná. 
Věřím, že tím brzy pomůžeme obyva-
telům sídliště v ulici Družstevní, kde je 
parkování z celého města nejsložitější,“ 
vysvětluje starosta Marian Ležák. 
Nový způsob parkování si obyvatelé 
Luhačovic opravdu pochvalují. „Tento 

systém parkování je pro nás opravdu 
důležitý. Největší problémy byly o ví-
kendu, kdy veškerá parkoviště obsadili 
návštěvníci města a my jsme v pod-
statě neměli kde zaparkovat,“ popisuje 
Radek Kaniok z Luhačovic. „I ve všední 
dny bylo parkoviště zcela zaplněné 
a mnohdy tudy nemohli projet ani 
hasiči. Některá auta stála na parkoviš-
ti i celou zimu,“ vysvětluje Luhačovjan 
Kamil Turza. 
„V následujícím období plánujeme 
další rozšíření parkovacích míst a rád 
bych toto zásadní téma našeho města 
více upřesnil na veřejném setkání 
10. května v 18.00 hod. v prostorách 
městské knihovny, kam všechny obča-
ny srdečně zvu.“

Marian Ležák



4 Luhačovické noviny

ZPRÁVY Z MĚSTA

V Kladné Žilín po pauze 
znovu znělo harfování
Po dvou letech covidových omeze-
ní jsme si letos všichni mohli užít 
normální Velikonoce. A naplno toho 
využili i v luhačovické místní části 
Kladná Žilín. Místní děti popadly har-
fy a klepače a opakovaně vyrazily na 
obchůzku, aby nahradily zvuk zvonů, 
které odletěly do Říma. Harfování je 
dávná tradice, obdoba klepání či hr-
kání, která o svátcích jara pravidelně 

zní na moravském venkově. „Zdejší 
děti vzaly tradici velice vážně, za což 
bych jim chtěl poděkovat. A stejně 
tak děkuji obyvatelům za vřelé přijetí 
a obdarování těchto dětí,“ vzkázal 
Martin Mališka z Osadního výboru 
Kladná Žilín. Skupinka poskládaná ze 
sedmi chlapců i dívek pod vedením 
kaprála Vojty obcházela vesnici od 
Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, a to 
celkem sedmkrát. 

Za Osadní výbor Martin Mališka

Polichno – Kdo nezná, brzy pozná! 
Abychom se představili, věříme, že mi-
noritní skupině, která zatím neměla tu 
čest k nám zavítat, jsme počtem i rozlo-
hou malá vesnička, přesněji osadní část 
města Luhačovice. Říkám malá počtem 
i rozlohou, ale to rozhodně neplatí, co se 
týče našeho kulturního ducha. 
V naší vesnici je hned několik spolků 
– SDH Polichno, myslivci, volejbalisté, 
ale také Vlčí smečka. Velká pochvala 
a vděk patří zejména našemu ha-
sičskému sboru, který nejen že se 
aktivně zapojuje do náboru nových 
hasičů a budování hasičského sportu 
v Polichně, ale také zajišťuje občerst-
vení na téměř všech akcích, které se 
tady u nás konají. Velmi aktivní jsou 
i kluci z Vlčí smečky, kteří pořádají 
pravidelně každý týden víkendovou 
zábavu, ale také spoustu dalších akcí, 
jako byly Burgery pro děti, zabijačka, 
fašanky nebo třeba zelobraní. Co se 
týká dalších zmíněných spolků, naši 
volejbalisté se účastní každoročního 
turnaje na Radostově v Luhačovicích. 
A samozřejmě když počasí dovolí, 
hrají na našem venkovním hřišti pro 
radost. V neposlední řadě bych se rád 
zmínil o našich myslivcích, kteří se 
už roky starají o naši zvěř, organizují 
každoročně dva hony a také výroční 
schůzi, s kvalitním trnkovým občer-
stvením… Samozřejmě nechybí ani 
tombola nebo guláš. Každému, kdo se 
podílí na organizaci kulturních akcí 
u nás, děkuji, vážíme si toho!
Mimo již zmíněné akce se u nás také 
najde plno programů pro mladší zá-
jemce, například pouštění lampionů, 
dílničky pro děti nebo třeba dětské 
dny, na které jsou samozřejmě zvány 
všechny děti z okolí. Na programu pro 

děti si dáváme záležet, a tak můžeme 
garantovat, že každému dítěti vykouz-
líme úsměv na rtech. 
A na co se ještě letos můžete těšit? 
Letošní rok bychom nechtěli zaostávat 
za minulým a chtěli bychom lidem 
dopřát minimálně stejnou dávku 
kultury. Těšit se můžete na velkolepé 
letní kino, venkovní zábavy, a ne-
smí chybět ani dechovka. Pro mladší 
generaci se budou konat dětské dny 
a exkluzivní hasičská soutěž starosty 
města Luhačovice. Mimo jiné taky 
dílničky, pečení s Romanem, lampio-
nový průvod a spousta dalších akcí, 
o kterých se dozvíte na stránkách 
města Luhačovice, kde budete předem 
o všem informováni.
Za osadní výbor se nám podařilo, a co je 
důležitější, dále daří, modernizovat naše 
Polichno a zlepšovat tak kvalitu života 
pro naše občany. V poslední době jsme 
rádi zejména za umístění rychlostního 
radaru, který značně přispěl ke zklid-
nění dopravy a zvýšení bezpečnosti pro 
občany Polichna. Dále se nám podařilo 
postavit dětské hřiště a tento rok by-
chom chtěli dokončit hnízdo na odpad. 

V neposlední řadě jsme zorganizovali 
výsadbu stromů, které se zúčastnilo 
snad celé Polichno. Rodiny s dětmi si 
tak mohly zasadit svůj strom a stát 
se jeho ambasadory. V druhé polovi-
ně roku se budeme věnovat výstavbě 
náměstí s posezením, které nám tady 
tak chybí.
Doufáme, že se nám s pomocí města 
podaří udržet tempo jak budování, 
tak i společenských akcí a dalšímu 
zkvalitňování života tady u nás. Na 
nadcházející akce pořádané v Polichně 
jste všichni srdečně zváni a těšíme se 
na Vás!  

Za Osadní výbor Polichno  
Tomáš Smejkal 
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Tady pramení architektura
Lázeňské divadlo

Na trase za architekturou se vám pod 
číslem devatenáct představí poměrně 
prostý klasicizující objekt doplněný 
secesními prvky, který slouží umělcům 
a milovníkům divadla již 114 let.
Roku 1905 se prostorách bývalé čítárny 
započal divadelní život v lázeňských 
Luhačovicích. Obrovský zájem lázeň-
ských hostů zapříčinil vybudování stálé 
divadelní scény, které se tehdy ujal 
MUDr. Zikmund Janke. Stavba lázeň-
ského divadla v novoklasicistním slohu 
započala roku 1907 podle vítězného 
návrhu vídeňského Čecha arch. Františ-
ka Skopalíka. Realizace se ujal stavitel 
Josef Schaniak z Uherského Hradiště.
Komorní kamenné divadlo se pyšní 
trojúhelníkovým štítem a sloupovím, 
interiér je členěn vzestupně na vstupní 
halu, hlediště, jeviště, okružní chodbu, 
zázemí a balkon. Po pravé straně prů-
čelí je umístěna deska s upomínkou na 
česko-slovenské porady z roku 1938.
Omezené finanční možnosti však způ-
sobily úpravy plánů, a tak v divadle pro 
250 diváků např. chybělo hygienické 
zařízení a střecha byla jen z lepenky. 
Přesto bylo divadlo slavnostně otevře-
no 27. 6. 1908.
Později byla postavena před vstupem 
přístavba s pokladnou, bylo podstatně 
změněno hlediště, byly zrušeny lóže 
a byl také zrušen snížený prostor pro 
orchestr před oponou.

Zdroj: Příběhy domů a vil (B. Petráková, 
L. Horňáková)
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Kulturní  a  kongresové
centrum  Elektra 
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Otevírání pramenů 2022
Kyvadlová doprava 
bude zajištěna v sobotu 
i v neděli
Třídenní slavnost při Otevírání pra-
menů patří k nejvýznamnějším akcím 
v našem lázeňském městě.  Každoroč-
ně se těšíme z toho, že máme možnost 
oslavit jedinečné a nenahraditelné 
přírodní bohatství zdejších lázní, pří-
rodní a minerální prameny. Vrcholem 
oslav je nedělní slavnostní mše a ná-
sledné svěcení pramenů. Tyto, společ-
ně s panem farářem, projdeme po tvz. 
Trase po pramenech a poděkujeme za 
ně a za všechny, kteří jejich léčivou 
moc využívají.
Letos se festival uskuteční v termí-
nu 6.–8. 5. 2022 a po celou dobu je 
připraven bohatý kulturní program 
pro místní i návštěvníky Luhačovic.  
A protože počet návštěvníků každo-
ročně stoupá, je důležité se na akci 
důkladně připravit. Parkování je jed-
nou z priorit spokojeného návštěvní-
ka, proto město vyhradilo prostor pro 
záchytné parkoviště, a to na příjezdu 
od Uherského Brodu. Odtud bude za-
jištěna kyvadlová doprava mikrobusy, 
které návštěvníky převezou do centra 
města. Vše zajistí dobrovolní hasiči 

z Luhačovic, Kladné Žilín, Řetechova 
a Polichna. Kyvadlová doprava bude 
zajištěna v sobotu i v neděli v čase 
9.00–18.00 hod., kdy se mikrobusy 
budou točit po půl hodině. Místní po-
uliční doprava ČSAD s jízdním řádem 
bude pak druhou variantou, jak se 
dopravit do centra města. Na dopravní 
situaci a pořádek ve městě dohlédnou 
strážníci městské policie společně 
s posílenou hlídkou Policie ČR.
„Letošní akce bude obsahem kultur-
ních vystoupení po dvou letech zase 
pojata ve velkém, všichni se opravdu 
moc těšíme. Chceme tuto akci letos 

opět podpořit zavedením kyvadlové 
dopravy, a to jak v sobotu, tak i v nedě-
li. A za to bych velmi poděkoval všem 
dobrovolným hasičům, kteří nám tímto 
hodně pomáhají,“ dodal starosta města 
Luhačovice Marian Ležák. 
Program se uskuteční za každého 
počasí. V případě vytrvalého deště bude 
program přesunut do Společenského 
domu, Lázeňského divadla a Městského 
domu kultury Elektra (sál Rondo). Ne-
dělní svěcení pramenů proběhne v Hale 
Vincentka a v Lázeňském divadle. 

Jarmila Ďurďová

Přijďte si poslechnout melodie Oldřicha Nového…
Koncert Václava Marka 
a jeho Blue Star

NEBE NA ZEMI vám zajistí hudební 
ansámbl BLUE STAR, který před-
staví taneční a swingovou hudbu 
20., 30. a 40. let 20. století. Soubor 

vznikl roce 1999 a jeho zakladatelem je 
kapelník a zároveň manažer ansámblu 
Václav Marek. Za dobu svého působe-
ní má na kontě nespočet vystoupení 
a spolupráci s divadly, jako je Národní 
divadlo Praha, Divadlo na Vinohra-
dech, Divadlo Semafor, koncerty v Bet-
lémské kapli a na Pražském hradě.

Těšit se můžete na slavné melodie 
z dob Oldřicha Nového, jako jsou Dě-
kuji, bylo to krásné, Dívka v modrém, 
Blue Moon, Dnes mám prvé randevú, 
Jen pro ten dnešní den, Mám život 
hrozně rád a spoustu dalších. V sobotu 
7. 5. 2022 od 19. 30 v Městském domě 
kultury Elektra. 
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Luhačovice a 1. světová 
válka — Barbora Čandová
/Beseda 
o publikaci/
Nadační fond Pramen Luhačovice 
připravil besedu s autorkou publikace 
Luhačovice a 1. světová válka Barborou 
Čandovou. Publikace navazuje na stej-
nojmennou výstavu, která byla instalo-
vána ve veřejném prostoru Luhačovic 
v roce 2021. Barbora Čandová pracuje 

jako dokumentaristka v organizaci Post 
Bellum, jejímž stěžejním projektem 
je Paměť národa, mezinárodní sbírka 
vzpomínek konkrétních osobností, 
fotografií, deníků a různých archiválií 
z období totalit 20. století.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 
19. května od 18.00 v Městské knihov-
ně v Luhačovicích. 

Magdaléna Petráková

SPOLEČNOST

Odzbrojující smích a otevřené 
srdce. Luhačovická vzpomínka 
na Josefa Náhlovského
Miloval Luhačovice. Když sem před 
22 lety Josef Alois Náhlovský poprvé 
zavítal coby pacient lázeňských hote-
lů, rozhodl se, že se bude pravidelně 
vracet. Do luhačovických lázní jezdil 
několikrát za rok, až si město oblíbil 
natolik, že se zde usadil a našel tady 
svůj druhý domov. Tento srdečný 
a oblíbený bavič zemřel 7. dubna ve 
věku 72 let, vedle Prahy se s ním lidé 
loučili právě i v Luhačovicích.  
V prvních letech svého luhačovické-
ho života pan Náhlovský ve městě 
nejraději navštěvoval Elektru a místní 
šantány. Ale čím byl starší, tím více 
vyhledával klidnější prostředí. Byl 
jedním ze zakládajících členů občan-
ského sdružení Korunka Luhačovice 
a také jeho ambasadorem. Jeho osob-
nost a kontakty Korunce otevíraly 
dveře jak do uměleckého světa, tak 
také k různým donátorům a podporo-
vatelům.
„Nechyběl na našich benefičních 
akcích. Jezdil s námi za rodinami či 
dětmi do dětských domovů a nemoc-
nic, kam mířila naše pomoc. Společně 
jsme radost rozdávali i seniorům 
v domovech,“ podotýká předsedky-
ně Korunky Luhačovice Veronika 

Záhorská. Sama ho vnímala jako 
velkého lichotníka, neustále všem že-
nám okolo říkal, jak jim to sluší. Dle 
jejich slov byl především velmi chytrý 
a vzdělaný muž, kterého člověk doká-
zal poslouchat dlouhé hodiny. Byl cit-
livý a měl otevřené srdce. „Určitě mi 
bude chybět ten odzbrojující smích,“ 
říká Veronika Záhorská. 
Josef Náhlovský nechyběl na žádných 

charitativních akcích tohoto sdružení 
a každoročně také pořádal festival 
Lázeňský švihák, který i sám finan-
coval. Výtěžek z akce vždy věnoval 
do Korunky na konkrétní charitativ-
ní projekt. V Luhačovicích by mělo 
vzniknout vzpomínkové místo, kde 
lidé budou moct oblíbenému baviči 
třeba zapálit svíčku. Vybudovat ho 
chtějí právě zástupci Korunky. 
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Vzpomínky
Dne 12. 2. 2022 uplynulo již 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK STOLAŘÍK z Řetechova. 
Dne 12. 4. 2022 tomu bude již 5 let, kdy nás 
navždy opustila 
paní JARMILA STOLAŘÍKOVÁ z Řetechova.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 2. 5. 2022 uplynul rok, co nás navždy 
opustila paní GERTRUDA JUŘÍKOVÁ. 
Vzpomínají dcera s rodinou, zeť s rodinou, 
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní 
a známí.

Pan KAREL MIKULIČKA by dne 9. 5. oslavil 
70. narozeniny. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku. Manželka, dcera a syn 
s rodinami

Společenská kronika
Narození
Jakub Kotrla
Zoe Matulová

Noe Mynář
Matyáš Juračka

Blahopřejeme.

Úmrtí
Václav Máselník 83 let
Vladimír Konečný 88 let
Petr Havrlant 78 let
Jaroslava Černocká 94 let
Ludmila Mimránková 90 let

Jiří Záhorovský 86 let
Libuše Raková 71 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

V měsíci květnu si připomínáme smutná 
výročí úmrtí našich milovaných rodičů.
Dne 4. 5. 2022 uplyne již 29 let, kdy 
nás opustil náš tatínek a dědeček 
pan MILOSLAV MLČEK,
a 29. 5. 2022 tomu bude již 20 let, kdy navždy 
odešla naše maminka a babička paní MÁRIA 
MLČKOVÁ. S láskou stále vzpomíná dcera 
Olga s rodinou a synové Jaroslav a Rostislav.
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou 
vzpomínku.

´

PŘIJĎ ZKUSIT ORIENŤÁK I TY!
PONDĚLÍ 16:30, areál Radostova
- zábavné orientační hry na hřišti

STŘEDA 16:00, sraz na parkovišti                                   .....................  
autobusů
- ten pravý orienťák v lese
- tratě pro začátečníky i pokročilé

www.ob-luhacovice.cz

ŽIVOT JE O ZÁŽITCÍCH!

Kontakt: Dagmar Hubáčková
+420 777 021 591
dagmar.hubackova@post.cz

zdravý pohyb v přírodě ✓
čerstvý vzduch ✓

skvělá komunita ✓
relax ✓

Orientační běh TJ Slovan Luhačovice

11. 4. - 29. 6. 2022
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Kino

Pondělí 2. 5. / 19.30 hod.
Film / Vyšehrad: Fylm
Komedie, ČR 2022

Středa 4. 5. / 19.30 hod.
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR 2021

Čtvrtek 5. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Stínohra
Drama / krimi, ČR 2022

Sobota 7. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Poslední závod
Drama / životopisný / ČR 2022

Pondělí 9. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Hlas lásky 
Drama / životopisný / hudební, Kanada, 
Francie, 2020

Čtvrtek: 12. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Vyšehrad: Fylm
Komedie, ČR 2022

Pátek: 13. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Ženy a život
Komedie / romantický, ČR 2022

Sobota 14. 5. 2022 / 18.00 hod.
Film / La traviata
Hudební / drama, Itálie 1982 

Neděle 15. 5. 2022 / 17.00 hod.
Film / Příšerákovi
Animovaný, Německo 2017 

Pondělí 16. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Seveřan
Thriller, USA 2022  

Středa 18. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Ženy a život
Komedie ČR, 2022

Čtvrtek 19. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Betlémské světlo  
Komedie, ČR 2022

Neděle 22. 5. 2022 / 17.00 hod.
Film / Zlouni
Animovaný / komedie / rodinný, USA 
2022

Úterý 24. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Stínohra
Drama, ČR 2022

Čtvrtek 26. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
Komedie, ČR 2022

Pátek 27. 5. 2022 / 13.30 hod.
Film / Tajemství staré 
 bambitky 2
Pohádka, ČR 2022

Pátek 27. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Panství Downton: 
  Nová éra
Drama, Velká Británie / USA 2022

Sobota 28. 5. 2022 / 19.30 hod
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR 2021

Úterý 31. 5. 2022 / 19.30 hod.
Film / Po čem muži touží 2
Komedie, ČR, 2022

Muzeum luhačovického 
Zálesí zve:
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY
Výstava mapující stopy maskování, 
mikulášské a masopustní obchůzky 
v lidové tradici jihovýchodní Mora-
vy prostřednictvím fotografií Jana 
Horáčka, trojrozměrných předmětů 
i uměleckých děl Ludmily Vaškové.

DEN MUZEÍ S ČERTY A MASKAMI
18. 5. 2022  od 9.00 do 17.00 hodin
Tvořivé dílny pro děti i rodiče po celý 
den, komentovaná prohlídka výstavy 
v 15.00 hodin. 

Středisko volného času

KLUBÍKOVÉ TVOŘENÍ
Úterý 3. 5. 2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
30 Kč

FREE JUMPING
Úterý 3. 5.2022, od 17.30 hod. 
do 18.30 hod.
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 60 Kč

POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH 
HASIČŮ
Sobota 14. 5. 2022, Polichno
Účast žáků

POVÍDÁNÍ O DĚTSKÝCH ZOUBCÍCH
Úterý 17. 5. 2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
30 Kč

DEN DĚTÍ
Sobota 28. 5. 2022 (náhradní termín 
neděle 29. 5. 2022)
Bližší informace na plakátech a na webu

SDH Luhačovice

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ  13. OKRSKU
Sobota 21. 5. 2022 SC Radostova

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 5. 5. / 6.00 hod.
Zájezd Velké Losiny, Bouzov, Loštice
Odjezd z AN

Čtvrtek 12. 5. / 13.40 hod.
Vycházka do Pozlovic – Vega
Nenáročná trasa(3km). Odjezd z AN

Čtvrtek 19. 5./ 7.20 hod
Vycházka na vyhlídku Durch u Val. 
Klobouk
Náročná trasa (9km) Odjezd z AN

Čtvrtek 26. 5. / 8.31 hod.
Exkurze do skláren Květná
2. skupina. Odjezd vlakem

Čtvrtek 2. 6. / 15.00 hod.
Schůzka SAS v knihovně

Luhovaný Vincent

Už po dvanácté se letos v prostorách 
lázní uskuteční multižánrový festival 
Luhovaný Vincent, který přináší kul-
turní výběr z české hudební, výtvarné, 
literární i divadelní scény. Letos se fes-
tival uskuteční ve dnech 23.–26. 6. Řada 
představení proběhne také ve venkov-
ních prostorách kolonády a bude volně 
přístupná veřejnosti. 
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Rozhovor s Patrikem Hetmerem
Devětatřicetiletý Patrik Hetmer 
z Luhačovic obsadil na zimních 
paralympijských hrách v Pekin-
gu mezi zrakově postiženými 
lyžaři šesté místo v obřím slalo-
mu. I když byl se svým trasérem 
Miroslavem Máčalou po úvodním 
kole desátý, výpadky soupeřů ho 
pak po druhé jízdě posunuly do 
horní poloviny výsledkové listiny. 
Dle jeho slov si paralympiádu moc 
užil, i když byla celková atmosféra 
dost ovlivněná covidem.

Patriku, kdy jsi začal s lyžováním?
Poprvé jsem se na lyže postavil ve 
třech letech na Šumavě, kde jsem byl 
s rodiči. Tehdy jsem lyžoval bez jaké-
hokoliv zdravotního omezení. 

Jaké zdravotní omezení máš?
Jde o dědičnou dystrofii sítnice, která 
se začala projevovat už v raném dět-
ství, když jsem začal chodit. Zakopával 
jsem o věci na zemi nebo jsem stále 
do něčeho narážel. Je to onemocně-
ní zadní části oka, které postihuje 
periferní část, tím pádem periferní 
vidění v podstatě nemám. K tomu 
mám přidruženou šeroslepost. Největ-
ší problém je při přejezdu ze světla, 
kdy svítí sluníčko, do stínu, což je na 
závodech velmi často. Neexistují na to 
žádné brýle, tím pádem s tím musím 
počítat a v případě, když tato situace 
nastane, musím to zvládnout.

Jaká byla příprava na 
paralympiádu?
Musím konstatovat, že velmi složitá. 
V minulém roce jsem měl zranění, 
utrhl jsem si zkřížený vaz v koleni 
a tím pádem jsem nemohl tři čtvrtě 
roku sportovat. Na lyže jsem se vracel 
až 3 měsíce před paralympiádou. Ale 
nakonec jsme to zvládli.
Jak vnímáš svoje umístění na hrách?
Šesté místo je pro nás velkým úspě-
chem. Naším cílem bylo vejít se mezi 
prvních deset. Samozřejmě tomu 
pomohly i některé okolnosti, ale to 
k závodům patří.

Co pro tebe paralympiáda 
znamená?
Pro každého sportovce, nejen handi-
capovaného, jsou hry pod pěti kruhy 
vyvrcholením dlouhého sportovního 

snažení. Tím, že je to 
jednou za 4 roky, je to 
opravdu výjimečné. 
Jiná organizace, skvělá 
atmosféra a hlavně to, 
že můžeme potkávat 
sportovce, které běžně 
na závodech nevidíme.

Co tě v Číně potěšilo 
a co naopak zklamalo?
Mile mne překvapila 
skvělá organizace, vše 
jsme měli blízko, nemu-
seli jsme řešit dlouhé 
přesuny. Byla to změna 
oproti Pchjongčchangu, kdy jsme mu-
seli brzy ráno vstávat a přesouvat se 
na závody. Negativně se na tom pode-
psal covid, kdy bylo všechno omezené, 
byli jsme v takové bublině, chodili 
jsme každý den na testy, všichni orga-
nizátoři byli oblečeni v protichemic-
kém oblečení, všude se dezinfikovalo, 
opravdu nepříjemné. Moc mne mrzelo, 
že jsme si nemohli s nikým v klidu 
popovídat, vyfotit se, prostě vůbec nic. 
Taky jsme měli každý den v hlavách 
ruskou invazi na Ukrajinu, na to nešlo 
nemyslet, bylo to nepříjemné a v tu 
chvíli byl sport druhotnou záležitostí, 
což by se nemělo stávat.

Jaká je tvoje profese?
Momentálně desátým rokem učím na 
Základní škole Emila Zátopka ve Zlíně 
tělocvik a zeměpis. Vystudoval jsem 
Fakultu sportovních studií a Pedago-
gickou fakultu na Masarykově univer-
zitě v Brně.

Už přemýšlíš nad svými dalšími 
sportovními cíli? 
V týmu jsme si řekli, že by nebylo 
špatné ještě 4 roky vydržet a absol-
vovat další paralympidádu, která se 
bude konat v Cortině a v Miláně. Tím, 
že je to blízko, je to pro nás velká 
motivace, protože by se mohla přijet 
podívat i rodina a přátelé. Samozřej-
mě taky záleží, jak velkou finanční 
podporu od Českého paralympijské-
ho výboru budeme mít, i když na 
základě výsledků z Číny by se mohlo 
jednat o dostačující částku. Bude 
záležet na mnoha faktorech, nejdůle-
žitější jsou však finance, abychom to 
vůbec zvládli utáhnout. Teď ale naše 

tréninkové a závodní aktivity lehce 
utlumíme a budeme se víc věnovat 
rodinám.

Jak vypadá tvůj běžný trénink?
Já jsem s vrcholovým sportem začal 
až před třicítkou, tím pádem mám 
stále dost energie a tělo není tak 
opotřebované. Nejdůležitější je pro 
mne aerobní trénink i z toho důvodu, 
že mám tendenci nabírat tuk, tím 
pádem se musím neustále udržovat. 
Naopak posilování mne nebaví, ale 
je to nezbytné, protože při lyžování 
musí být silné svaly na nohou. Baví 
mne i jízda na kole, které se často 
věnuji, a taky si rád jdu zaběhat.

Kde v Luhačovicích běháš 
nejraději?
Z centra na přehradu. Pokud chci 
delší trasu, tak mám oblíbený okruh 
Luhačovice – po stezce do Biskupic 
– letiště – Horní dvůr – Řetechov – 
přehrada a zpět do Luha. Občas taky 
vyběhnu do lesa a v rámci tréninku 
jezdím i na některé běžecké závody.

Co bys vzkázal lidem, kteří mají 
nějaký handicap a přemýšlí 
o vrcholovém sportu?
Nejdůležitější je nebát se a někoho 
kontaktovat. Tak jak jsem to v minu-
losti udělal já. Byl jsem pozvaný na 
soustředění trasérů. Tam mi dopo-
ručili, abych si závodní lyžování vy-
zkoušel. To je v podstatě první a dů-
ležitý krok, který by se měl udělat. Je 
spousta sportovců, kteří mají nějaký 
zdravotní problém a jsou talentovaní, 
ale pokud se o nich neví, tak se nikde 
neprosadí. 
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ROZHOVOR

Rozhovor s malířem Zdeňkem Kurečkou 
Se svou tvorbou se luhačovickým 
divákům představí malíř Zdeněk 
Kurečka, který bydlí v Albrechticích, 
svůj ateliér má ve Vrbně. Od dětství 
se věnoval kresbě, střed jeho zájmu 
byly zpočátku městské motivy a vytvá-
ření kompozic historických objektů. 
Později se začal zajímat o malbu 
olejem, ve které se zdokonalil, a této 
technice zůstal věrný do dnešních 
dnů. Autor usiluje o zachycení motivů 
ve svém typickém pojetí, které je od 
jiných umělců odlišeno svým barev-
ným a kresebným rukopisem. Jeho 
malba je vzdušná, pokrývající celé 
plochy obrazů. Zkušenost v kresbě mu 
dovolila proniknout do krajinářských 
témat, které jej uchvacují a kterým se 
věnuje s velkým nasazením. Výstava 
jeho obrazů s názvem K vrcholům hor 
začíná v Kulturním a kongresovém 
centru Elektra v neděli 15. května. Pro 
zájemce se 7. 5. 2022 od 15.00 uskuteční 
Malířský workshop pod širým nebem.

Čím vás nejvíce zaujaly 
Luhačovice?
Hlavně svou polohou umístěnou 
v malebném údolí s velmi zajíma-
vou architekturou zcela odlišnou 
od ostatních lázeňských míst v ČR. 
Zpočátku jsem jako žák, později jako 
student lázně pravidelně navštěvoval 
a léčil si tam potíže spojené s dýchá-
ním. Vincentka mi skutečně zázrač-
ně pomáhala a pomáhá stále, vždyť 
v Luhačovicích jsem stále velmi často. 
Dokonce jsme s manželkou v Luhačo-
vicích strávili krásnou svatební cestu, 
na kterou se nezapomíná.

Pokud byste měl malovat 
Luhačovice, které místo si 
vyberete? 
Při každé návštěvě lázní přemýšlím 
nad vhodným motivem, který bych 
rád použil k tvorbě obrazu. Kvalit-
ních motivů je opravdu hodně, těžko 
vybírat, upřednostnil bych asi takové, 
ve kterých by byla zachycena skvělá 
architektura budov, kterou jim vtiskl 
tvůrce Jurkovič. To stále jsou pro mne 
motivy sváteční, které se neokoukají. 
Těším se, až se opraví objekt Sluneč-
ních lázní, který jsem dříve často 
navštěvoval.

V Luhačovicích v rámci Otevírání 
pramenů 2022 proběhne malířský 
workshop, komu workshop 
doporučíte?
Malířské workshopy pořádám delší 
dobu pro žáky základních, ale i střed-
ních a uměleckých škol, kde jsem 

výtvarnou výchovu učil, stejně tak 
jako pro veřejnost třeba v univer-
zitách třetího věku. Věkové složení 
účastníků začíná u předškoláků 
a končí u seniorů, kteří u této činnos-
ti mohou zažít zábavu a radost z tvor-
by. Ty nejúspěšnější workshopy jsou 
se společnou účastí dospělých a dětí 
– kreslí maminka, táta s dítětem či 
babička, děda s vnučkou či vnoučkem. 
Pak je úspěch zaručen. Výtvarný 
workshop je vždy zdarma a všechny 
výtvarné potřeby včetně profesionál-
ních plenérových stojanů jsou při-
praveny. Sraz zájemců bude v sobotu 
7. 5. 2022 v 10.00 hodin před vilou 
Alpská růže v Luhačovicích v těsném 
sousedství pramene Vincentky, Spole-
čenského domu a Jurkovičova domu. 
Budeme se snažit zachytit centrum 
Luhačovic s jeho charakteristickými 
stavbami formou kresby uhlem, který 
bude připraven také. Pokud budou 
mít návštěvníci workshopu zájem, 
mohu jim s kresbou pomoci, aby si 
domů mohli přinést hezkou památku 
na strávené chvíle. V případě špat-
ného počasí budeme tvořit v kryté 
části Společenského domu s hezkým 
výhledem na Vincentku, vodotrysk či 
Jurkovičům dům. Průřez mé tvorby 
spolu s popisem mých výtvarných 
kurzů můžete nalézt na mých interne-
tových stránkách: www.kurecka.com. 
Vážnějším zájemcům o kresbu se 
mohu osobně věnovat i později na mé 
výstavě obrazů v galerii Městského 
domu kultury Elektra v Luhačovicích, 
kde budu osobně přítomen i tvořit od 
15. 5. do 5. 6. 2022. Přijďte se podívat!

Úspěch dívek 
z kroužku Trampolíny  
SVČ Luhačovice

V sobotu 19. března se děvčata z krouž-
ku Trampolíny zúčastnily taneční soutě-
že Tancer cup ve Zlíně, kterou pořádal 
DDM Astra Zlín. Účinkovali pod názvem 
Luha-jump s taneční sestavou na písnič-
ku Azukita. Holkám se vystoupení moc 
podařilo a v kategorii Trampolíny se 
umístily na krásném druhém místě.

Barbora Kovaříková
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ZPRÁVY Z MĚSTA

O přijímací 
talentové zkoušky 
na Základní 
uměleckou školu 
je velký zájem, 
konají se v květnu 
V Základní umělecké škole v Lu-
hačovicích se uskuteční přijímací 
talentové zkoušky. Termín je od 23. do 
27. 5. 2022. Na co všechno se mají děti 
a rodiče připravit, nám prozradila 
ředitelka ZUŠ Luhačovice Monika 
Slováková. 

Co všechno je potřeba 
k přijímacím talentovým 
zkouškám a jak zápis probíhá?
Spolu s dětmi, které se chtějí do ZUŠ 
přihlásit, přicházejí i rodiče, kteří jsou 
povinni předložit rodné číslo dítěte. 
Zápis poté probíhá tak, že dítě zazpívá 
písničku, vytleská rytmus a učitel 
si vyzkouší intonaci, popř. i hlasový 
rozsah dítěte. Do výtvarného a taneč-
ního oboru děti talentovou zkoušku 
nevykonávají, rodiče pouze vyplní 
přihlášku. Školné se platí pololetně. 

Jaké hudební obory ZUŠ nabízí?
Jsou to konkrétně housle, klavír, klá-
vesy, kytara, elektrická kytara, basová 
kytara, zobcová flétna, klarinet, saxo-
fon, příčná flétna, trubka, trombon, 
baskřídlovka, bicí nástroje, sólový 
zpěv, sborový zpěv a cimbál. 

Zájem o studium je stále velký, co 
je hlavním cílem ZUŠ?
Především umělecký rozvoj široké 
veřejnosti. ZUŠ je jediným zařízením 
soustavně připravujícím talentova-
né studenty pro další studium na 
konzervatořích, středních a vysokých 
školách s uměleckým zaměřením. Je 
proto nepostradatelným základním 

článkem v posloupnosti ZUŠ-konzer-
vatoře-vysoké umělecké školy. Výuka 
v ZUŠ má pevná pravidla, jejichž 
dodržování je přísně kontrolováno 
Českou školní inspekcí. Například 
pedagogové ZUŠ musejí splňovat 
požadavek na vysokou odbornou způ-
sobilost, základem studia je indivi-
duální výuka - tj. na jedné vyučovací 
hodině se učitel věnuje pouze jedno-
mu, výjimečně dvěma až třem žákům. 
Individuální vyučování je důsledně 
propojeno s kolektivní a skupinovou 
výukou v dalších předmětech (hudeb-
ní nauka, komorní a souborová hra, 
sborový zpěv, cimbálová muzika, de-
chový soubor, rocková kapela a další). 
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými 

učebními plány a osnovami, které 
přesně stanovují rozsah a obsah 
výuky.

Co byste řekla na závěr? 
ZUŠ nerozvíjí pouze schopnost ovlá-
dat hru na hudební nástroj, pohy-
bové dovednosti, sluch a rytmické či 
výtvarné cítění. Vkládá do lidských 
hodnot radost, trému, chuť se před-
vést a v neposlední řadě cit a řád, 
a to má ze společenského hlediska 
velký morální význam, jak v profe-
sionální, tak na amatérské úrovni. 
Duševní bohatství odchází až se svým 
nositelem, pokud ho dokáže předat 
dál, tak se nemusíme o budoucnost 
lidské společnosti obávat.

www.zusluhacovice.cz • tel: 605 433 651 
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SPORT

Golemové jsou teď doma v Luhačovicích
Už sedm sezon pod hlavičkou ČLAF 
se píše historie klubu amerického 
fotbalu Zlín Golems. Pro letošní se-
zonu našli azyl v Luhačovicích a už 
tu odehráli úvodní zápas sezony, 16. 
dubna podlehli týmu Bělá Raiders. 
A zvou případné zájemce o americký 
fotbal, aby se za nimi na Sportovní 
centrum Radostova přišli podívat.
Zlín Golems mají aktuálně zhruba 
čtyřicítku členů ve věku od 17 do 
50 let. „Toto široké věkové rozpětí je 
dáno především tím, že klub funguje 
pod záštitou Univerzity Tomáše Bati, 
která nás dlouhodobě podporuje 
a kde si americký fotbal mohou stu-
denti zapsat jako tělocvik. Přidávají 
se však i další, kteří chtějí zkusit něco 
nevšedního,“ přiblížil hráč a člen vý-
konného výboru Petr Hřebačka.
Klub je už řadu let pravidelným 
účastníkem soutěží České ligy ame-
rického fotbalu. Účastnili se soutěží 
od čtvrté po druhou ligu, po loňské 
covidové pauze ale měli možnost 
volby, ve které soutěži chtějí nastu-
povat. A rozhodli se pro 3. ligu, aby 
noví hráči nasbírali zkušenosti a tým 
se stabilizoval.
Za běžné situace je hlavním útočištěm 
Golemů Stadion mládeže ve Zlíně, kde 
je plnohodnotné hřiště pro americký 
fotbal a rugby. Tam by se ale letos 
měl vyměňovat trávník, museli si tak 
najít jiné zázemí. „Při hledání jsme 

oslovili i starostu Luhačovic pana 
Ležáka a velmi rychle našli společnou 
řeč. Tímto bych mu chtěl poděkovat 
za vstřícnost a ochotu nám poskyt-
nout azyl pro domácí zápasy. Prozatím 
máme v plánu zůstat v Luhačovicích 
pouze tuto sezonu, rozhodně by-
chom však rádi zakomponovali areál 
Radostova do svých tréninkových 
plánů na přípravné zápasy, kempy 
a podobné akce,“ vysvětlil jeden ze 
Zlín Golems. Kdo si chce americký 
fotbal zkusit, může přijít v průběhu 
celé sezony. Golemové jsou schopni se 
ho hned ujmout. Stačí je kontaktovat 
osobně na podzimních náborech, na 

zápasech, přes facebookovou stránku 
Zlín Golems, případně na e-mailu 
jsme@zlingolems.cz.
Momentálně se soustředí na věk 17+ 
bez rozdílu pohlaví, nicméně v rámci 
tréninku by rádi přivítali i mladší. 
„Jedním z našich cílů je totiž vybu-
dování funkční juniorky a flagového 
týmu. Krása amerického fotbalu je 
mimo jiné v tom, že je vhodný pro 
všechny, bez rozdílu výšky a váhy. 
Na hřišti je tolik pozic, že najdeme 
uplatnění opravdu pro každého,“ 
dodává na závěr Petr Hřebačka.

Šárka Holubcová

Mistrovství  Moravy v kuželkách 
jednotlivců – neregistrovaných hráčů 
Po šesti letech uspořádal oddíl kuželek 
opět turnaj pro amatérské hráče pod 
názvem „Otevřené Mistrovství Mo-
ravy jednotlivců – neregistrovaných“.  
Nepřímo tak navázal na turnaje dvojic, 
které se na luhačovické kuželně konaly 
v letech 2012, 2015 a 2016.  Turnaj se 
hrál po tři víkendy v březnu a byl 
vypsán jako soutěž jednotlivců, spo-
lečný pro kategorii mužů a žen.  Hráči 
se utkali nejprve ve čtyřech hracích 
dnech v kvalifikaci na 60 hodů sdru-
žených, kde mohli hrát i opakovaně, 

16 nejlepších postoupilo do finále. Zde 
již startovali v disciplíně 120 hodů 
sdružených. Mezi 120 zúčastněnými 
hráči ze všech krajů Moravy, některých 
českých krajů i Slovenska startovalo 
také 30 hráčů z Luhačovic. V kvalifikaci 
dosáhli hráči několika vynikajících 
výkonů. Dominovalo mezi nimi 305 
kuželek Milana Děckuláčka z Ratiboře 
(amatérská liga Vsetín) a 300 kuželek 
Rostislava Vevery z Jihlavy. Výbor-
ných výkonů dosáhli také luhačovští 
hráči Miroslav Boráň – 294, Jaroslav 

Šuráň – 283 a Luděk Mikel – 282 kuže-
lek. Všichni tři se kvalifikovali do finá-
le, ze kterého musel bohužel z důvodů 
onemocnění odstoupit Šuráň. Ve finále 
se nakonec prosadili dlouhodobě velmi 
dobří amatérští hráči z Jihlavy, Roman 
Tvrdý a Rostislav Vevera. Obsadili 
konečné 1. a 2. místo.  
Na 3. místě se umístil nejlepší hráč 
Blanska Michal Král. Úspěch měly 
i Luhačovice. Na 9. místě skončil 
Boráň Miroslav  a 14. příčku obsadil 
Mikel Luděk.
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INZERCE

10
let s vámi

v Pohodě

Vysoká sportovní úroveň (75 hráčů 
v kvalifikaci přes 250 kuž.) a dobrá 
organizace turnaje přispěly k jeho 
kladnému hodnocení, o čemž svědčí 
i několik děkovných mailů a zpráv od 
jeho účastníků.
Všichni hráči obdrželi před startem 
v kvalifikaci pamětní medaile a od 

firmy CLIP malé dárky. Celé Mistrov-
ství Moravy neregistrovaných bylo 
slavnostně ukončeno předáním  me-
dailí,  pohárů   a věcných cen hráčům 
na 1.–6. místě, oběma ženám ve finále 
i Putovního poháru vítězi turnaje.
Děkuji všem hráčům za jejich přá-
telské a sportovní vystupování 

i příjemnou atmosféru, kterou 
v průběhu celého turnaje vytváře-
li. Poděkování posílá oddíl kuželek 
v čele s předsedou Petrem Kudláčkem 
touto cestou také městu Luhačovice 
za podporu turnaje. 

Jiří Martinů

MISTR, TECHNOLOG
do týmu Závodu Kovo Pozlovice

Hlavní náplň práce:
•  organizace práce na dílně, efektivní rozdělení práce a obsazení strojů
•  příprava a rozdělování technologických postupů do fronty práce
   k jednotlivým pracovištím na základě výrobního plánu
•  kontrola plnění norem
•  koordinace a aktualizace výrobního plánu a odvádění hotových výrobků
   a polotovarů na skladkontrola plnění norem
•  personalistika
•  komunikace se zákazníky a dodavateli
•  kontrola a optimalizace navržené technologie pro stávající a nové produkty

Požadujeme:
•  středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením, min 3 roky praxe
•  základy v programování CNC strojů

Výhodu mají uchazeči s následujícími znalostmi:
•  znalost práce s celoremním informačním systémem
•  znalosti v oblasti metrologie a řízení jakosti
•  znalost nástrojů a metodik používaných v automotive produkci
•  komunikační znalost anglického jazyka

Zálesí a.s. závod Kovo Pozlovice
Kontakt: 577 155 224 |  601 122 323
person@zalesi.cz
www.zalesi.cz
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FRANCOUZSKÁ
RESTAURACE

pozvěte rodinu ke stolu

Rezervace: 577 682 700 | www.HotelAlexandria.cz 

provozní doba
PO – SO: 11:30 – 14:30 & 17:30 – 22:00, NE: 11:30 – 14:30

víkendová
i polední menu rodinné oslavy
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