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ZPRÁVY Z MĚSTA

Co říkáte na 
plánovanou výstavbu 
stožárů vysokého 
napětí?

Za Lázně Luhačo-
vice, a.s., vítáme 
snahu města ne-
dopustit realizaci 
tohoto projektu, 
který by poškodil 
ráz krajiny i oko-
lí, protože krajina 
a příroda je velká 

součást lázeňské léčby jak ve všech 
lázní v ČR, tak právě v Luhačovicích.  
Jiří Dědek, generální ředitel Lázně 
Luhačovice, a.s.
 

Jsem poměrně 
zaskočen, že 
EG. D plánuje tak 
zásadní stavby, 
aniž by záměr 
dopředu projed-
nával s dotčený-
mi obcemi, nebo 
alespoň těmi 

místy, kde má stát nějaký zájem
Zdeněk Třískala, vedoucí oddělení 
Český inspektorát lázní a zřídel 
na MZCR

Je nepřestavi-
telné si navždy 
zničit naši výji-
mečnou krajinu. 
Nesmíme dopus-
tit takovou de-
vastaci přírody, 
kterou navštíví 
tisíce lidí ročně.

Ivan Podolsky, obyvatel Řetechova

Oblast okolo 
Řetechova nabízí 
unikátní pohled 
do krajiny kolem 
Luhačovic. S ro-
dinou do těchto 
míst často jez-
díme na kolech, 
abychom si tento 

výhled užili. Vybudování nadzemní-
ho vedení VVN by bylo bezohledným 
zásahem do krajiny, který by se hrubě 
podepsal na jedinečnosti této oblasti, 
za kterou sem jezdí lidé z celé repub-
liky i ze zahraničí. 
Jan Zavřel, ředitel KKC Elektra

Luhačovice si nechtějí nechat 
zdevastovat krajinu, dál se brání proti 
výstavbě stožárů vysokého napětí
Cílem distribuční společnosti je 
posílení dodávek energie v oblasti 
Slavičínska po Valašské Klobouky 
a nutnost propojit („zokruhovat“) 
novým vedením tuto lokalitu. Chápe-
me, že distribuční společnost řeší své 
logistické potřeby a snaží se zvýšit 
bezpečnost dodávek, ale je evident-
ní, že zde probíhá opakovaná snaha 
o nejlevnější, avšak nevyhovující řeše-
ní s fatálním dopadem do ceněného 
lázeňského a turistického území. Po 
navrácení nekvalitní a účelně vypra-
cované dokumentace EIA investorovi, 
jenž je firma EG. D, máme obavu, že 
se investor pokusí vyvolat paniku 
ve smyslu, že není schopný zajistit 
dodávky elektrické energie. Jsme 
přesvědčeni, že pokud se tak stane, je 
to jen opět účelová hra a pokračování 
obhajoby nekvalitní dokumentace, 
kterou investor předložil, protože: 
Pokud se jedná o posílení dodávek 
elektrické energie do oblasti Luha-
čovic, zatím investor přes opakované 
výzvy neposkytl informace a studie 
prokazující takovou potřebu (což je 
mu opakovaně vytýkáno). Zmíněný 
nedostatek a hrozbu mohl investor 
popsat v rámci dokumentace EIA 
a zároveň během tohoto procesu 
mohl popsat i nulovou variantu, tedy 
to, že zde záměr nebude zbudován. 
Pokud se jedná o zvýšení bezpečnosti 
distribuční soustavy, již ve stávajících 
Zásadách územního rozvoje Zlínské-
ho kraje /ZÚR ZK/ existuje i koridor 
Slavičín – Valašské Klobouky – Střel-
ná. Problémovou lokalitu východně 
od Slavičína lze tedy jednoznačně 
zabezpečit i tímto záměrem, propo-
jení je technicky možné. Slavičín je 
možné zásobit po stávající trase od 
Uherského Brodu a dále propoje-
ním vedení přes Valašské Klobouky 
a Střelnou (technickou úpravou linky 
Vsetín – Střelná). Investor nereaguje 
na nové technologické postupy, jenž 
se nabízejí, nemění strategii k podo-
bě trasy vedení, která je dlouhodobě 
vnímána jako zastaralá a devastující, 
nepodložil jím navrhovanou trasu 
jako nejlepší řešení a ani nikdy ne-
posoudil jiné varianty. Navíc stávající 
situaci si investor zavinil sám, a to 

předložením velice nekvalitní doku-
mentace EIA, ve které se ani nevy-
pořádal se závěry zjišťovacího řízení. 
Zde je potřeba konečně tzv. sednout 
ke kulatému stolu a hledat všestran-
ně přijatelné řešení, ne tlačit na 
zasažené obce silou.
Na závěr bych navíc rád reagoval na 
zamítavé stanovisko k podzemnímu 
vedení ze strany investora. V Česku 
je aktuálně v přípravě projekt, ve 
kterém se počítá s částečnou pod-
zemní kabelizací sítě velmi vysokého 
napětí (VVN) „Česká Lípa – Varnsdorf, 
propojovací vedení 110 kV“ a v Evropě 
se využívá už cca 3 000 kilometrů 
podzemních kabelů vysokého napě-
tí s ohledem na dopady pro životní 
prostředí nebo potřeby daného úze-
mí. Mohli bychom se též inspirovat 
u země jako Švýcarsko, země s vy-
spělou demokracií, která chrání svá 
přírodní bohatství pro budoucí gene-
race.  V této zemi vytvořili a aplikují 
závazný předpis pro zajištění OBJEK-
TIVNÍHO vyhodnocení způsobu ulo-
žení sítí VVN, a to z pohledů územní-
ho rozvoje, technologického, vlivu na 
životní prostředí a ekonomiky.

Marian Ležák, starosta města Luhačovice 

S tímto vyjádřením souhlasí:
Marek Prachař, starosta obce Provodov
Jaroslav Masař, starosta obce Dol-
ní Lhota
Radovan Karola, starosta obce Zádveři-
ce-Raková
František Koudelka, starosta obce Pod-
hradí
Petra Polášková, starostka obce Petrůvka
Michal Špendlík, starosta obce Želecho-
vice nad Dřevnicí
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Dostávejte aktuální zprávy z radnice, 
stáhněte si aplikaci města
Pomocí aplikace můžete dostávat 
všechny aktuální informace z webu 
města do svých mobilních telefonů 
a tabletů. 
Zde jsou zveřejňovány termíny 
přerušení dodávek elektrické ener-
gie, plynu, uzavírky komunikací, 
výstražné zprávy týkající se počasí 
a další důležité údaje. Aplikace je 
zdarma a stáhnout si ji můžete po-
mocí odkazů nebo QR kódů.  

Včasné vyřízení osobních 
dokladů před dovolenou 
Nestačili jste si vyřídit cestovní 
pas? Možná ho ani nepotřebujete! 
K cestám do států EU můžete jako 
cestovní doklad použít občanský 
průkaz. Nejenom do tradičně nejob-
líbenější destinace českých turistů 
Chorvatska, ale například i do Řecka, 
Bulharska, Itálie, Španělska a dalších 
zemí Evropské unie tak cestovní 
pas vůbec nepotřebujete. Občanský 
průkaz vám navíc stačí i k cestám do 
dalších států mimo Evropskou unii 
jako je Island, Norsko, Lichtenštejn-
sko, Švýcarsko, Albánská republika, 
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Gruzie, Makedonská republika, 
Moldavská republika, Srbská repub-
lika a Kosovská republika (pouze 
občanský průkaz s biometrickými 
údaji). Standardní lhůta pro vydá-
ní občanského průkazu je 30 dní. 
Vyhotovit občanský průkaz je možné 
i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 
pracovního dne nebo do 5 pracov-
ních dnů. Je však nutné počítat se 
zvýšeným správním poplatkem, a to 
1 000 Kč za občanský průkaz vyda-
ný do 24 hodin (u občanů mladších 
15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského 
průkazu vyhotoveného do 5 pracov-
ních dnů (u občanů mladších 15 let 
300 Kč). Výše správních poplatků za 
expresní vydání občanských průka-
zů je nicméně výrazně nižší, než je 
tomu u cestovních pasů. 

Má vaše dítě občanský 
průkaz? 
Pamatujte na to, že všechny děti musí 
mít pro cesty do zahraničí cestovní 
doklad (občanský průkaz nebo ces-
tovní pas). Rodný list dítěte cestovní 
doklad nenahrazuje. Občanský průkaz 
mohou mít i děti mladší 15 let. Správní 
poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč 
a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let 
vyřizuje osobní doklad zákonný zástup-
ce, a to na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností (v Praze 
na úřadech městských částí Prahy 1 až 
22), popřípadě u Ministerstva vnitra, 
pokud žádá o občanský průkaz nebo 
cestovní pas ve zkrácené lhůtě. 

Plánujete letní 
dovolenou mimo 
Evropskou unii a nemáte 
platný cestovní pas? 

Požádejte o vydání nového cestovního 
pasu včas a nenechávejte podání žá-
dosti na poslední chvíli. Za vydání ces-
tovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte 
správní poplatek 600 Kč. Nestačili 
jste podat žádost o vydání cestovní-
ho pasu včas? Můžete podat žádost 
o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě do 24 hodin pracovního dne 
nebo do 5 pracovních dnů. Správní 

poplatek u cestovního pasu vydané-
ho do 24 hodin pracovního dne činí 
6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 
2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu 
vydaného do 5 pracovních dnů (u ob-
čanů mladších 15 let 1 000 Kč).

Provozní doba 
Městského úřadu 
Luhačovice
Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:30–12:00; 13:00–17:00
Ostatní dny po telefonické domluvě.
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Luhačovice vábí snoubence. 
Lákají je pěkné fotky i atmosféra
Bývá to jeden z nejdůležitějších 
dní v životě. A většina lidí si chce 
moment, kdy si s partnerem řekne 
své ano, uchovat ve vzpomínkách 
v co nejkrásnějších barvách. Hledají 
místo, které bude hezky vypadat na 
fotkách i videu, a zároveň takové, 
které má duši, kde se budou cítit pří-
jemně. Přesně to jsou důvody, proč si 
snoubenci stále častěji volí za místo 
svatby Luhačovice.
Při svatbách v lázeňském městě vzni-
kají nádherné fotky uprostřed zeleně, 
u pramenů nebo třeba na kolonádě. 
Další důvod, který snoubenci čas-
to zmiňují, je vztah k Luhačovicím. 
„Třeba tu byli na léčení a zamilovali si 
to tu. Někteří se tu přímo seznámili, 
případně sem ještě za svobodna jeli 
společně na dovolenou. Mají k Luhačo-
vicím vztah a chtějí s nimi být spjati,“ 
říká starosta Luhačovic Marian Ležák.
Celý lázeňský areál svatby hostí 
velmi často. Ale město má i řadu 
dalších netradičních míst, kde už 
svatební sliby někdy zazněly. Napří-
klad Jezírko lásky, Hudební pavilon, 
lázeňský park, řada párů se bere pří-
mo u některého z pramenů. „Vybrat 
si lze jakékoli místo. Jen je dobré 
výběr pečlivě zvážit, protože svateb-
ní obřad je slavnostní akt. A pokud 

nepůjde o pozemek města, je nutný 
souhlas majitele,“ přidává praktické 
informace luhačovická matrikářka 
a vedoucí správního odboru Jana 
Homolková. Dodává, že se zrovna 
rýsuje pěkné datum se spoustou dvo-
jek, které podle numerologie sym-
bolizují dualitu a harmonii. A má to 
i praktickou výhodu, bude se to dob-
ře pamatovat. „22. 10. 2022, vychází 
to na sobotu, pro svatbu ideální. Ně-
které časy v tento den jsou v Luha-
čovicích zatím ještě volné,“ podotýká 
Jana Homolková. Spousta svateb se 
v Luhačovicích odehrává v Bílé čtvr-
ti, třeba na loukách nad pramenem 
Aloiska, na Ptačím náměstí, u dvou 
lip v parku u Aloisky nebo taky na 
terase hotelu Radun s výhledem na 
plovárnu. „Zdejší jedinečné přírodní 
prostory si také páry často volí k ex-
teriérovému focení. Někteří Aloisku 
rovnou využití při novomanželském 
přípitku, třeba když je nevěsta v po-
žehnaném stavu,“ zmiňuje luhačo-
vický radní a majitel hotelu Radun 
Marek Nesázal. I on sám už oddal 
ve městě stovky párů. V paměti mu 
utkvěla například svatba mladé 
dvojice z Prahy, vybrali si první jarní 
den, tedy 21. března. Obřad chtěli 
na louce nad Aloiskou. „Tehdy byla 

zima, žádné jarní počasí. Od rána 
pršelo, tak už jsme byli rozhodnutí 
pro mokrou variantu obřadu v hote-
lu Radun. Ale těsně před zahájením 
se stalo něco nečekaného. Náhle 
přestalo pršet, mraky se rozestoupily 
a vysvitlo slunce,“ vzpomíná Marek 
Nesázal. Byl to podle něj jasný signál, 
že se má svatba odehrát venku. Krás-
né počasí vydrželo do konce obřadu, 
pak se zase rozpršelo. „Svatba se teh-
dy velmi povedla a mladí manželé, 
dnes už i se svým šestiletým synem, 
do Luhačovic jezdí každoročně, milu-
jí to tady,“ uzavírá radní.

Šárka Holubcová
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Tady pramení architektura
Dům Bedřicha Smetany

Smetanův dům, v moderním slohu 
stavěná representační vila, v níž 
nacházejí milý útulek s žádoucím 
komfortem vznešení domácí i cizí 
hosté, kteří zavítají do krásných lázní 
moravského Slovácka… tak zní titulek 
na jedné z historických pohlednic 
z roku 1921.
Nový lázeňský dům pojmenovaný po 
proslulém skladateli byl slavnostně 
otevřen 1. srpna 1909 za zvuků fanfár 
lázeňského orchestru a za zpěvu Sme-
tanových sborů. Smetanova vnučka 
Daniela zde odhalila bustu Bedřicha 
Smetany od karlínského sochaře 
V. Maška, kterou věnoval majitel lu-
hačovické vily Vlasta Ing. O. Žitovský. 
Dodnes je skladatelova busta umístě-
na na čelním místě vstupní haly. 
Dům Bedřicha Smetany vznikl díky 
snaze Akciové společnosti lázně o po-
stavení reprezentačního lázeňského 
hotelu – Kursalonu. V architektonické 
soutěži v letech 1907–1908 zvítězil 
návrh brněnského architekta Emila 
Králíka. Touto stavbou byla dovršena 
počáteční etapa budování moderních 
lázní, na jejímž začátku stál architekt 
Dušan Jurkovič. 
Pro stavbu se dlouho hledalo vhodné 
pojmenování, byly zde návrhy jako 
Slovanský dům, Na Slovanech, Mo-
ravěnka či Libuše. Vše vyřešila choť 
lázeňského ředitele MUDr. Františka 
Veselého, operní pěvkyně paní Marie 
Calma Veselá, jejíž návrh zněl „Dům 
Bedřicha Smetany“, zpočátku nazý-
vaný jako „Smetanův dům“. A měla 
k tomu pádný důvod. Právě v roce 
1909 uplynulo čtvrtstoletí od úmrtí 
Bedřicha Smetany a díky iniciativě 
Marie Calmy se na počest výročí 
úmrtí slavného skladatele konal 
v Luhačovicích Smetanův hudební 
festival. V Lázeňském divadle tehdy 
poprvé zazněla Smetanova Prodaná 
nevěsta. 
Historie Smetanova domu je bohatá 
– pobývali v něm prezidenti T. G. Ma-
saryk a dr. E. Beneš, na balkonu 
„Smetánky“ tvořil své romány také 
spisovatel František Kožík.  

Jarmila Ďurďová 
Zdroj: Luhačovická zastavení starodávná 
i novější / B. Petráková, H. Slováková
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Malenisko – místo, na 
které se s klienty Denního 
stacionáře rádi vracíme
Ve středu 25. května jsme se s klienty, 
pracovníky a dalšími příznivci Denního 
stacionáře Charity Luhačovice vypravili 
na Malenisko. Toto známé poutní místo 
u Provodova navštěvujeme pravidelně. 
Na Malenisko jezdíme už každoroč-
ně v měsíci květnu, který je zasvěcen 
Panně Marii. Prosíme za ochranu pro 
všechny uživatele, pracovníky, dobro-
volníky a příznivce Charity Luhačovice 
a dar zdraví pro všechny přítomné. 
Společnou mši svatou sloužil P. Jan 
Svozílek.
Kostel je zasvěcený Panně Marii Sněžné 
a vyniká svojí jednoduchostí. Vedle 
kostela stojí kaplička postavená v roce 
1865, kde je možné se napít místní 

„svaté vody“, k níž se váže legenda 
z 18. století o uzdravení mlynářky Anny 
Vlaštovicové, která trpěla těžkou oční 
chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, 
ukázal jí místo se studánkou na okraji 
lesa a řekl: „Zde je voda, která bude na 
přímluvu Boží uzdravovat nemocné 
na těle i na duši“. Mlynářka si umyla 
oči vodou ze studánky a uzdravila se. 
Po roce 1705 sem začali putovat lidé 
ze širokého okolí a mnozí byli rovněž 
uzdraveni.  Dorota Jahodíková z Pa-
šovic věnovala v roce 1710 poutnímu 
místu obraz Matky Boží kojící (autor 
neznámý) jako poděkování za uzdrave-
ní. Mlynářka původně obraz pověsila 
u studánky. Dnes je umístěn v poutním 
kostele. Dodává vedoucí stacionáře 
Mgr. Ivona Slováková, která čerpala tyto 
informace z webových stránek obce 
Provodova. Po mši jsme se přemístili do 

oblíbeného prostředí venkovní zahrád-
ky Hostince na Maleniskách. Vedoucí 
stacionáře paní Slováková další dění 
popisuje takto: „Z duchovní atmosféry 
na zpívání lidových písní nás hrou na 
harmoniku naladila paní Eva Dostál-
ková. Domácími upečenými sladkostmi 
nás mile překvapily paní Františka 
Pechoušová a paní Marie Jeřábková. 
Pracovnice Denního stacionáře Petra 
Nášelová a Martina Machovská se 
pustily do opékání špekáčků špekáčků 
a naprostá spokojenost všech účastníků 
svědčila o tom, že se jim povedlo. Velmi 
všem uživatelům, jejich rodinám, hos-
tům, pracovníkům Charity Luhačovice 
a milé obsluze v hostinci děkujeme. 
A těšíme se na pouť v příštím roce 2023.

Anna Martincová, sociální pracovník, 
Charita Luhačovice

Kostel v Luhačovicích už 
dospěl
Uběhlo 25 let od posvěcení našeho 
kostela sv. Rodiny. Pro mnohé z nás je 
to vlastně nedávno a máme na tu dobu 
spoustu vzpomínek. Bylo to období 
bezmezného nadšení z možnosti po-
stavit kostel, protože do té doby to byla 
naprosto nepředstavitelná věc. Za to-
tality vše, co jen vzdáleně připomínalo 
církev, budilo vášně a negativní emoce. 
Kněží byli svěceni tajně, někteří věřící 
chodili tajně do kostela a ti, kteří svou 
víru přiznali, museli počítat se zákazem 
studia, anebo třeba s jinou prací, než 
by chtěli. Dnes už si to mladá generace 
nedokáže ani představit. A najednou tu 
byla možnost postavit kostel, po kterém 
Luhačovjané tolik toužili. Našla se 
mohutná a naprosto nesourodá skupina 
lidí, která se vrhla do práce s obrovským 
elánem a nadšením. Od zahájení stavby 
až do svěcení 12. července 1997 uplynulo 
pouhých 14 měsíců. Výsledkem je kostel, 
kde se může scházet farní rodina, ale 
zároveň se zde mohou konat různé 
kulturní akce. 
Na stavbě kostela se podílelo velké 
množství lidí, kteří pomáhali nezištně 
a bez ohledu na svůj volný čas. Sa-
mozřejmě nelze zapomenout také na 
všechny dárce, díky nimž byla stavba 
dokončena bez dluhu.  Významný vděk 
patří i třem kněžím, bez kterých by náš 
kostel nestál a nevypadal tak jak teď. 
Otec Rudolf Vašíček obnovil myšlen-
ku výstavby kostela v Luhačovicích 

a rozjel přípravy. Jeho elán a nadšení 
i přes jeho vyšší věk byly nakažlivé. 
Jeho heslo „Sv. Josefe, starej se“ je i na 
základním kameni. Otec Antonín Kupka 
byl do Luhačovic poslán s cílem kostel 
postavit a tento úkol i přes mnoho 
komplikací splnil. Otec Hubert Wójcik 
pak na jeho práci navázal a dokončil 
vybavení kostela. Za jeho působení se 
pořídily mimo jiné i varhany, křížová 
cesta a sousoší Svaté rodiny. Je dobré 
připomenout, že kostel je postaven 
podle návrhu architektů Brixe a Franty 
a interiéry a výše zmíněné sousoší zho-
tovil výtvarný umělec Marek Trizuljak. 
Na realizaci kostela má významný podíl 
také město Luhačovice. Jednalo se 
o pomoc se získáním různých povolení, 
zajištěním financí apod. Vždyť v té době 
jsme byli první farností, která získala 
státní dotaci na stavbu kostela. Kostel 
samotný by byl ale smutným místem, 
pokud by v něm nebylo živé společen-
ství a lidé, kteří jsou ochotni věnovat 
svůj čas a úsilí službě druhým a Bohu. 
Proto patří poděkování všem, kteří 
jakýmkoli způsobem přispívají k chodu 
farnosti a pokračují v díle, které začalo 
před 25 lety. Současný farář Jan Ston 
pokračuje v budování společenství, a to 
nejen věřících, ale všech, kteří vyhle-
dávají pospolitost, radost a kreativitu. 
Slavnostní mše svatá k připomenutí 
25. výročí posvěcení kostela sv. Rodiny 
proběhla 10. července a celebroval ji 
P. Mgr. Pavel Macura, děkan, který podě-
koval těm, kteří budovali kostel, a záro-
veň připomenul, že je třeba myslet i na 

budoucnost: „Vděčnost je ohlédnutí se 
za startovní čárou – jak těch 25 let jako 
farní společenství „běžíme“? Čtvrtstoletí 
je už nějaký čas, kdy je dobré bilancovat: 
je to čas, kdy mladí lidé (+ -) vstupují do 
manželství, opouštějí rodiče a zakládají 
novou rodinu. Je to čas, kdy se uzavírá 
dětství a mládí, kdy se dokončuje vysoká 
škola a nastupuje do zaměstnání, tedy 
do nové etapy dospělého života s odpo-
vědností. Začíná nová etapa života. Ži-
vota, který je vděčný za to, co mu rodiče 
dali, který čerpá z toho, co od mnohých 
přijal, ale který se rozhoduje pro svou 
vlastní cestu. Přeji vám odvahu k nalé-
zání nových cest, jak učinit evangelium 
a samotného Krista přitažlivým. Máte 
k tomu výborný prostředek – krásný 
kostel s moc hezkým a aktuálním zasvě-
cením. Pouze stavba k tomu nestačí. Dů-
ležití jsme my všichni, ve které má Bůh 
důvěru, že to zvládneme (tak jako ji měl 
ve sv. Josefovi, když mu svěřoval úkol 
pečovat o sv. rodinu nazaretskou). Jsme 
to přesně a pouze my, kteří můžeme 
vykročit do dalšího čtvrtstoletí s elánem 
a odvahou svědčit o tom, co se tu děje.“

Jiří Šůstek, místostarosta
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Sál v Elektře je opravdu krásný, koncert 
v Luhačovicích měl neskutečnou atmosféru…
říká trumpetista Laco Deczi, který v Luhačovicích koncertoval 8. července.

Jazzový trumpetista, skladatel, ka-
pelník a amatérský malíř Laco Deczi 
se narodil se v roce 1938 ve vesnici 
Bernolákovo na Slovensku. V roce 
1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde 
působil až do své emigrace v roce 
1985. Po několika měsících strávených 
v západním Německu nakonec defi-
nitivně zakotvil ve Spojených státech, 
kde žije do teď. V Luhačovicích nehrál 
poprvé, jak nám ale prozradil, už je 
to hodně dávno, co navštívil lázeňské 
město poprvé. 

Jak často koncertujete a kde? 
Které místo máte neoblíbenější? 
My jezdíme 2x za rok do Evropy, pak 
máme turné v Kanadě a v USA. V Ame-
rice jsme skoro 2 roky rádi hrávali 
v City baru. Pak tam byla přestřelka, 
a i když nebyl nikdo zastřelený, už 
sem nikdo nepřišel. Je to škoda.

A co Luhačovice, hrál jste tady 
někdy? Stihl jste si naše krásné 
lázeňské město projít?
Hráli jsme tady před mnoha lety, 
myslím, že už je to tak 20 let zpátky. 
Luhačovice trochu znám, ale město 
jsem si nestihl projít. Ale překvapilo 
mne, jak jsou Luhačovice veliké. To-
hle byl náš poslední koncert. V Čes-
ku jsme 2 měsíce a za tu dobu jsme 
stihli 52 koncertů. Hrajeme každý 
den a někam vyrazit není čas, takže 
místa si nestíháme prohlédnout, což 
je trochu škoda. Ale dnes se nám 
hrálo skvěle. Sál v Elektře je ohrom-
ný, překvapilo mne, kolik přišlo lidí, 
jaká byla atmosféra. Úžasné publi-
kum to bylo. 

Je Vám 84 let a máte neskutečnou 
energii. Jak se udržujete? 
Já mám krásnou mladou ženu a vždy, 
když potřebuji prokrvit, tak se pohá-
dáme. My, když se nudíme, vyvoláme 
umělou hádku a hned to funguje. 

Na trumpetu jste začal hrát až 
ve 11 letech, není to pro někoho 
pozdě? 
Jsou muzikanti, kteří začali hrát 
později a hrají skvěle, takže tím to 

není. Mne hraní baví a v podstatě 
trénuji stále. 

Vy i malujete, jak jste se k tomu 
dostal?
Já jsem se v podstatě od malička 
pohyboval mezi malíři, maloval jsem 
jen tak pro sebe. A pak se stal mým 
životním kamarádem Béďa Budil, 
geniální malíř. Já jsem mu neříkal, že 
maluji, ale pak to někde někdo viděl 
a bylo to. A měl jsem velké štěstí, můj 
kamarád Pavel Kobylka má galerii 
v Praze s názvem P+P Kobylka.  Moje 

obrazy se mu líbily a začali jsme dělat 
výstavy, kde se všechny obrazy vždy 
prodaly.  

Co se týče hudby, máte ještě 
nějaké plány?
Občas mám nějaké kšefty, dělám hud-
bu do filmů.  V roce 2021 jsem dostal 
nabídku od společnosti Aerofilms, 
abych udělal hudbu k filmu Charlieho 
Chaplina Kid. Tak jsem šel do toho. 
Groteska o tulákovi, který se ujme na-
lezeného dítěte navíc oslavila 21. led-
na 2021 100 let od uvedení. 

foto: PetrPM
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Na kole Zlínskem a Luhačovickem
Velký lázeňský okruh

Jezdíte na kole? A máte rádi projížď-
ky přírodou, krásné výhledy a kopce? 
V tom případě vás zveme na Velký 
lázeňský okruh, který jsme vybrali pro 
srpnové číslo Luhačovických Novin. 
Užijte si vyjížďku a přejeme šťastný 
návrat. 

Na kole Velkým 
lázeňským 
okruhem
•	 Horské, 38 km, 

převýšení 748 m
•	 Mapa trasy: 

QR kód 

Tentokrát začínáme na březích Luha-
čovické přehrady. Kolem kempu se po 
žluté vydáme až nahoru na Nevšovou 
a za krásnými výhledy na Petrůvku. 
Ano, je to hodně do kopce, ale slibu-
jeme, že ta krajina nahoře stojí za to. 
Z Petrůvky to střihněte stráněmi nad 
Luhačovicemi na Ovčírnu a Okrouhlou 
a sjeďte k Biskupicím. Čeká nás pro-
hlídka protějšího kopce. 
Náš tip: Ideální okruh pro elektrokola. 
Půjčit si je můžete v BIFU Sport Shop 
u luhačovického nádraží. 
Z Biskupic vyšlápněte nahoru na 
Horní Dvůr, kde dodnes stojí bývalý 
zámecký statek. Po pravé ruce uvidíte 
Luhačovice, po levé zase Uherský Brod 
a Slovácko. Cesta stoupá dál až na 
Řetechov a směrem k poutnímu kos-
telíku Malenisko. Tentokrát k němu 
ale nesjíždějte, trasa pokračuje nad 
kostelem ke zřícenině Starý Světlov 
a kolem vrchu Komonec. Kdo by měl 

chuť, může si tu projet i krásné Komo-
necké stezky, namotané v lese kolem 
vrcholu. Vy ostatní už to ale můžete 
vzít zpátky k přehradě a cestou se 
ještě zastavit na kafe nebo dokonce 
na koupání v hotelu Vega na loukách 
nad ní. 
Další tipy Kam na kolo na Zlínsku 
a Luhačovicku najdete v novém cyk-
loprůvodci, který nabízí 25 prověřených 
cyklotipů na výlety po Luhačovicku, 
Zlínsku, Valašském Klobucku, Vizovic-
ku, Uherskobrodsku nebo Otrokovicku. 
Nová tisková brožura je k dispozici na 
informačním centru a zároveň všechny 
tipy na cyklovýlety (a nejen ty) jsou 
dostupné na webu destinace Zlínsko                                     
a Luhačovicko v sekci Kam na kolo. 

Jana Pastyříková, manažer destinace 
Zlínsko a Luhačovicko  
Jarmila Ďurďová, manažer cestovního 
ruchu města Luhačovice

Biskupice

Ludkovice

Luhačovice

Pozlovice

Horní Lhota

Petrůvka

Podhradí

Sehradice

Komonec (672)

1

2

5

8

13
14
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Vzpomínky
Dne 21. 7. 2022 uplynulo 17 let od úmrtí 
a dne 10. 8. 2022 uplyne 94 let od narození 
paní LUDMILY KONEČNÉ. S láskou 
vzpomínají syn Jiří a Pavel s rodinou. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

V srpnu by se dožili životního jubilea paní LUDMILA 
TIHLAŘÍKOVÁ 100 let, pan FRANTIŠEK TIHLAŘÍK 110 let, 
syn MICHAL 60 let. Děkuji všem, kteří na ně vzpomenou. 
Dcera Ludmila Mikulová.

Dne 3. 8. 2022 uplyne již 15 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan STANISLAV 
MIKULČÍK. S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. Děkujeme za 
vzpomínku všem, kdo ho znali.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk 
těžko vyrovnává. Dne 6. 8. 2022 uplyne 
25 let od úmrtí mého manžela, tatínka 
a dědečka, pana VRATISLAVA KUNCE. 
S láskou vzpomínáme. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku.

Dne 9. 8. 2022 uplyne 5 let, kdy nám navždy 
odešla moje manželka, maminka a babička 
paní HELENA KRAJÍČKOVÁ. S láskou 
vzpomínají manžel, dcera a syn 
s rodinami. Děkujeme za vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali.

Dne 26. 8. 2022 uplyne již 10 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 27. 7. 2022 by oslavil 85. narozeniny pan 
KAREL ČERMÁK. S láskou vzpomínají 
manželka, synové, vnuci a pravnuci.

Společenská 
kronika

Úmrtí
Josef Zábojník 74 let
Petr Zábojník 59 let
Hana Dvořáková 51 let
Pavel Slovák 68 let
Emília Burešová 82 let
Marie Mikuličková 96 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sňatky
Helena Gavendová a Edvard Luska

Blahopřejeme.

Narození
Laura Stiers
Elen Třosová
Oliver Lauterbach

Blahopřejeme.

Víte, o které místo 
v Luhačovicích se jedná?

Zajímavou cenu vyhrávají první tři, kteří správně odpově-
dí na otázku. Své tipy posílejte na:
hana.srncova@mdkelektra.eu nejpozději do 20. 8. 2022.
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KULTURAKULTURA

Letní kino od 21:00

Středa 3. 8.
Luhačovice, Městská plovárna
Zakletá jeskyně

Středa 10. 8.
Luhačovice, Městská plovárna 
Klan Gucci

Středa 17. 8.
Luhačovice, Městská plovárna
Poslední závod

Středa 24. 8. 
Řetechov
Známí neznámí

Sobota 27. 8. 
Kladná Žilín
Mimořádná událost

Kino
Úterý 2. 8. • 19.30
Řekni to psem
Komedie Česko, 2022

Čtvrtek 4. 8. • 19.30
Párty Hárder: Summer Massacre
Komedie, Česko, 2022

Pátek 5. 8. • 19.30
Střídavka
Komedie, Česko, 2022

Sobota 6. 8. • 19.30
Elvis
Drama USA / Austrálie, 2022

Neděle 7. 8. • 16.00
Mimoni 2: Padouch přichází
Komedie, USA, 2022

Čtvrtek 11. 8. • 19.30
Krásky z Dubaje
Drama, Polsko, 2021

Sobota 13. 8. • 19.30
Top Gun: Maverick
Akční, USA, 2022      

Pondělí 15. 8. • 19.30
Bullet Train
Thiller, USA, 2022   

Úterý 16. 8. • 16.00
Srdce na dlani
Komedie, Česko, 2022

Čtvrtek 18. 8. • 19. 30
Elvis
Hudební, USA / Austrálie     

Sobota 20. 8. • 19.30
Řekni to psem 
Komedie Česko, 2022    

Úterý 23. 8. • 19.30
Párty Hárder: Summer Massacre
Komedie, Česko, 2022 

Středa 24. 8. • 19.30
Hádkovi
Komedie, Česko, 2022 

Čtvrtek 25. 8. • 19.30
Arvéd
Drama Česko, 2022

Pátek 26. 8. • 19. 30
Známí neznámí
Komedie Česko, 2021

Sobota 27. 8. • 19.30
Střídavka
Komedie, Česko, 2022

Pondělí 29. 8. • 19.30
Všechno, všude, najednou
Komedie USA, 2022

Úterý 30. 8. • 19. 30 
Pánský klub
Komedie Česko, 2022      

Středa 31. 8. • 19. 30
Střídavka
Komedie Česko, 2022                  

Kulturní a kongresové 
centrum Elektra
Pondělí 1. 8. • 19.30 hod.
Zahajovací koncert XXVI. ročníku 
Akademie Václava Hudečka
sál KKC Elektra

Čtvrtek 4. 8. • 19.00 hod.
DH Trnkovjanka

Pátek 12. 8. • 19.30 hod.
Galakoncert / Akademie Václava 
Hudečka / sál KKC Elektra

Pátek 19. 8. • 19.30 hod. 
Ozvěny z Luhačovic / Jan Čenský 
s brněnskými Kamarády

Sobota 20. 8. • 19.00 hod.
Taneční večer / Swing Shower
salonek KKC Elektra

Neděle 28. 8. • 15.00 hod.
Divadlo pro děti / O Sněhurce 
a sedmi trpaslících

Neděle 28. 8.  • 19.00 hod.
Beseda u cimbálu
salonek přízemí KKC Elektra
CM z Milotic

Pondělí 29. 8. • 19.30 hod.
Divadlo / Čtyři dohody
Jaroslav Dušek
sál KKC Elektra

Úterý 30. 8. • 19.30 hod.
Divadlo / Pátá dohoda
Jaroslav Dušek
sál KKC Elektra

Středa 31. 8. • 19.00 hod.
Taneční zábava
DH Mistříňanka    

Spolek aktivních seniorů

Pondělí 22. 8./ 17.00
Loučení s prázdninami 
Petang na hřišti u knihovny pro pra-
rodiče a vnoučata

Čtvrtek 25. 8.
Výlet do Zlína
Výstava Salvador Dalí, Galerie Desít-
ka, občerstvení na lodi Bárka
Odjezd z AN v 13.10

Čtvrtek 1. 9.
Posezení u vleku na Petrůvce
Odjezd z AN v 13.42

Muzeum Luhačovického 
Zálesí
DĚTSKÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY
Vždy v 15:00
2. 8., 16. 8. 2022
Přijďte se podívat do muzea na vý-
stavu plnou masek, kostýmů i straši-
delných postav. Masky, které tradičně 
ožívají u příležitosti různých svátků, 
tentokrát zavítaly do našeho muzea. 
Budeme se trošku bát, ale hlavně 
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Sběratelskou hru „Hurá ven“ si děti oblíbily, 
letos je rozšířená o turistickou stezku  
Již několikátým rokem mohou děti 
v Luhačovicích i v nejbližším okolí 
zažít sběratelskou letní hru s názvem 
Hurá ven. Navštěvují místa, kde si 
užijí zábavu a doprovod si odpoči-
ne. Pravidla jsou jednoduchá. Stačí 
si vyzvednout soutěžní kartu, která 
je k dispozici v Informačním centru 
a začít sbírat razítka na 16 místech. 
Děti mohou soutěžit po celé letní 
prázdniny o zajímavé ceny. „Ve spo-
lupráci se Střediskem volného času 

jsme letos rozšířili aktivity o turis-
tickou stezku. Pěšina s úkoly vede od 
pramene Aloisky po červené značce 
Jurkovičova okruhu přes Červený kříž 
a Anténku nazpět do centra. Zkuste si 
obarvit letní dny a vydat se se svými 
ratolestmi po výhledech, možná Vás 
některá zastavení pobaví, rozesmějí či 
překvapí. Těšíme se na zpětnou vazbu 
a nezapomeňte Hurá ven!“ vzkazuje 
Terezie Bartoníčková referentka Infor-
mačního centra. 

Ocenění v soutěži 
stavba roku 2021 
Zlínského kraje 
získalo administrativní 
a distribuční sídlo firmy 
VAVRYS, Luhačovice
Původní bývalá továrna na výro-
bu dřevěných hraček se proměnila 
v moderní sídlo firmy Vavrys CZ, která 
distribuuje sportovní oblečení a výba-
vu. Přestavbou provozovny Valaška se 
majitelé zabývali už od roku 2009, ale 
teprve v roce 2018 situace dozrála a za-
čalo se naplno projektovat. Realizace 
stavby byla zahájena na podzim 2019 
a byla poznamenána nástupem pande-
mie a vším, co s ní souviselo. Vzniklo 
tak dílo, které je svojí architekturou 
i technickým vybavením mimořád-
né. Stavba změnila celý bývalý areál 
i bezprostřední okolí a nastavila laťku 
pro rozvoj celé zóny. Stavba se skládá 
ze dvou částí – třípodlažní skladové 
budovy s reprezentační prodejnou 
Endofin factory a připojené dvoupod-
lažní administrativní budovy. Domi-
nantu v administrativní části tvoří 
velký sál cca 200 m2, napříč velkoryse 
prosvětlený a propojený venkovním 
schodištěm do atria, které je využí-
váno k obchodním a společenským 
příležitostem. Interiéry stavby jsou 

navrženy podle soudobých estetických 
standardů. „Čestné uznání v této sou-
těží je oceněním, které zrcadlí kva-
litní výsledek odvedené práce všech 

zúčastněných v tomto projektu. Rádi 
se proto podělíme o tuto cenu s laic-
kou i odbornou veřejností," řekl Vít 
Šerý, vedoucí marketingu.

poznáme blíže tyto tajuplné bytosti. 
Společně si také masku vytvoříme.
Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let.
Vstupné 25 Kč

Jak uchovávat své zdraví 
v náročných podmínkách 
současnosti na pozadí Bible“
Setkání každou sobotu od 9:30hod. 

v hudebním salonku Kulturním 
a kongresovém centru Elektra. Vstup 
zdarma – služebním vstupem. Pořádá 
skupinka věřících.
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ROZHOVOR

Hasák i valašská 
Eiffelovka. 
Zdejší miniatury 
rozhleden jsou unikát
Už odmalička ho fascinuje krajina do-
mova. Rodiče ho naučili se po ní umět 
dívat, což ovlivnilo spousty jeho roz-
hodnutí a směřování, ať už profesních, 
sportovních či volnočasových. I proto 
se Radek Bednařík před lety rozhodl 
v Luhačovicích vytvořit galerii minia-
tur staveb Dušana Jurkoviče. Postupně 
se začala ubírat více k rozhlednám, 
nicméně Jurkovičova díla tam můžeme 
obdivovat nadále. Minigalerie v ulici 
Pod Léštím je českým a pravděpodobně 
i evropským unikátem, prohlédnout si 
tam můžeme přes dvě stoky modelů.
„Dušan Sámo Jurkovič mě oslovo-
val vždycky. Je to velmi silně, nejen 
svým dílem, inspirativní osobnost,“ 
vysvětluje Radek Bednařík. V roce 
2003 tak vzniklo občanské sdružení 
Jurkovičův svět, dnes už spolek, který 
chtěl jeho dílo prezentovat zajímavou 
a zcela odlišnou formou než jiné or-
ganizace. První model vytvořili v roce 
2009, Minigalerie rozhleden přišla 
o čtyři roky později. 
„Od té doby k nám jezdí množství 
návštěvníků nejen z bývalého Česko-
slovenska. Rozhledny jsou neskutečně 
pestré, nejen co se týče jejich archi-
tektonického vzhledu, ale i historic-
kých vazeb a vlivů na místa, ve kte-
rých stojí. A právem máme být na ně 
hrdí, tak jako na prostor, ve kterém 
žijeme,“ podotýká Radek Bednařík. 
Trojrozměrné modely vznikají z pa-
píru, dřeva, plastu, ale třeba i z lega. 
O velkou část expozice se postaral 3D 
tisk, jde opravdu o věrné zmenšeniny 
skutečných rozhleden, které dodržují 
i přesné barvy. „U tisku to ovšem roz-
hodně není tak, že zmáčkneme cuplík 
a samo to vyjede. Je za tím neskutečné 
množství práce, často i bádání v archí-
vech,“ vysvětluje Radek Bednařík a do-
dává, že díky zastoupení různorodých 
výrobních postupů má galerie vlastně 
i silný vzdělávací podtext. 
Zastoupeno je 215 českých a sloven-
ských rozhleden, které reálně stojí 
v území od Aše až po Humenné. 
„Nedovedu a ani nemohu vybrat jednu 
nejzajímavější stavbu, to je prostě 
nemožné. Všechny jsou pro mne 
srdcovka. Za každou rozhlednou jsou 
nesmírně zajímavé příběhy – příběhy 

jejich vzniku a místa, či příběhy lidí, 
kteří se kolem ní točili,“ říká zaklada-
tel sbírky. 
Najdeme v ní rozhledny historické, 
současné, i několik již zaniklých. 
Například od Jurkoviče nechybí jeho 
první navržená rozhledna, ovšem po-
stavená až jako druhá, před pár lety 
na kopci u Rožnova pod Radhoštěm. 
Najdeme tam i tu druhou navrženou, 
první postavenou. A stejně tak i další 
Jurkovičovy objekty.
Po návštěvě minigalerie určitě stojí za 
to protáhnout krok k naučné stezce 
Královstvím rozhlednovým, která se 
rozkládá v nejbližším okolí kostela 
svaté Rodiny u promenády. Tam se 
můžeme na čtyřiadvaceti cedulích se-
známit s rozhlednami ze všech českých 
i slovenských krajů a díky směrovkám 
rovnou zjistit, jak jsou od nás daleko 
a kterým směrem se k nim vydat. 
Přímo v nejbližším okolí Luhačovic 
ale žádná rozhledna nestojí. V roce 
2004 byl Radek Bednařík u toho, když 
se jedna plánovala na Komonci. „Bo-
hužel, tehdy z důvodu nevyjasněných 
majetkoprávních vztahů se nepoda-
řilo záměr uvést do života. Výhled by 
byl z ní úctyhodný a hlavně všemi 
směry. Historicky tam věž sloužící 
k rozhledům stála. Nicméně v Mini-
galerii máme naši virtuální luhačov-
skou rozhlednu, stačí jen přijít.“
Kdo by ale přece jen rád vyrazil do 
výšin, má cca v okruhu 30 km od Lu-
hačovic na výběr množství různoro-
dých rozhleden. Asi nejdostupnější je 
Na Skalce nad Bojkovicemi, případně 
šestice stejných dřevěných rozhleden 
na východním Slovácku – v Bánově, 
Vlčnově či Nivnici. 

„Pak je tu několik kovových příhra-
dových vysílačů, částečně sloužící 
jako rozhledna, např. Doubrava, 
Lhotka u Hradčovic či Rovnina nad 
Uherským Hradištěm. Pokud bych 
ale v tomto prostoru nějakou chtěl 
doporučit, tak je to minimálně Velký 
Lopeník, valašská Eiffelovka – Var-
tovna, Kelčský Javorník či hasák na 
Salaši za Velehradem. To jsou nád-
herné a originální stavby. A zajímavé 
jsou nejen svou lokalitou, kde stojí, 
ale především svými výhledy, které 
nabízejí po naší krásné domovině 
i částečně k sousedům na Slovensko,“ 
láká znalec rozhleden.
Jedním dechem dodává, že krás-
né výhledy si můžeme dopřát i bez 
rozhledny. „Chce to mít otevřené oči 
a srdce a výhledy si vás samy najdou. 
A možná se budete i divit, jak jsou 
neskutečně krásné.“

Šárka Holubcová
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Orientační běžci Luhačovic 
mají za sebou skvělou jarní 
část sezony
Sezóna národních závodů začala na 
dubnovém MČR nočním ve Struhařo-
vě. Schované kontroly v hustníku bez 
reflexů a podmáčená podložka udělaly 
ze závodů technickou výzvu, se kterou 
si skvěle poradily zlaté Michaela Dittri-
chová (D20) a Venda Horčičková (D21)! 
Za zmínku také stojí 5. místo chybující-
ho Vojty Sýkory mezi muži a 1. místo ve 
veteraniádě H40 Petera Glončáka.
V druhé polovině dubna se uskutečnil 
trojzávod českého poháru ve sprintu 
a štafet v Novém Městě na Moravě. 
Kromě několika medailových pozic 
ze sprintu jsme zajímavých výsledků 
dosáhli především ve štafetách, kde 
potenciál po delší době ukázal zase 
náš dorost, který obsadil 2x 13. místo. 
Historického vítězství dosáhla štafeta 
žen ve složení Michaela Dittrichová 
– Martina Jirčáková – Vendula Horčič-
ková! V neděli holky druhým místem 
zopakovaly kvalitu a tentokrát se k nim 
na bednu přidali i stříbrní muži, ve 
složení Vojta Sýkora – Adam Chloupek 
– Jonáš Hubáček (pozn.: Jonáš si v so-
botu střihl atletické MČR na 10 km, kde 
v kvalitním čase 31:24 obsadil 9. místo).
O víkendu 14.–15. 5. proběhla v Praze
-Stodůlkách 2 sprintová mistrovství 
ČR. S nástrahami sobotního indivi-
duálního sprintu se skvěle vypořádal 
Jonáš Hubáček, který se po většinu 
trati přetahoval o vítězství s To-
mášem Křivdou, trošku pomalejší 
závěr znamenal skvělé druhé místo 
s 5" ztrátou na avizovaného favorita... 
Zahanbit se nenechal ani Vojta Sýko-
ra, který doběhl na 6. místě. 5. místo 
v juniorkách získala Míša Dittrichová, 
8. místo mezi ženami Venda Hor-
čičková. Licenci A si pro příští rok 
potvrdil 14. Martin Roháč.
V neděli proběhl závod smíšených 
sprintových štafet. Centrum se v rám-
ci Stodůlek přesunulo asi o 2 km na 
východ, což znamenalo lehce pozmě-
něný charakter terénu. Toho stavitel 
využil a dokázal postavit pestré a za-
jímavé tratě. Naše štafeta si po celý 
průběh závodu vedla skvěle a ve slo-
žení Míša Dittrichová – Vojta Sýkora 
– Jonáš Hubáček a Venda Horčičková 
doběhla na 1. místě (mj. skvělá práce 

režie přímého přenosu na ČT sport…)! 
Po zlatu a bronzu z předchozích 
ročníků to znamená již 3. medaili ze 
sprintovek za sebou! Zmíněné štafeto-
vé výsledky znamenají průběžné první 
místo (dělené s Pardubicemi) mezi 
dospělými v České lize klubů!
Začátkem června se konalo v jizers-
kohorských terénech MČR na krátké 
trati s centrem Nové Vsi nad Nisou. 
V juniorech podal vyrovnaný výkon 
Martin Roháč, který dokončil závod na 
10. místě. Mezi muži jsme měli 2 na-
děje. Lépe se dařilo Vojtovi Sýkorovi, 
který po chybě v úvodu trati doběhl 
na výborném 5. místě (ve spolupráci se 
stříbrným Nykodýmem). Jonáš Hu-
báček zpočátku útočil na medaili, po 
sérii menších chyb nakonec cíloval jako 
8. Ještě lépe se dařilo dámské části 
týmu. V juniorkách potvrdila kvality 
a svůj technický cit Míša Dittrichová, 
která po celý průběh závodu běžela 
medailově a po prakticky bezchybném 
výkonu si doběhla pro zlatou medaili! 
Sára Bednaříková brala pěkné 13. mís-
to. V hlavní kategorii žen jsme měli 
hned 3 zástupkyně. Venda Horčičková 
po nevydařené kvalifikaci vybíhala 
na začátku startovního pole, všechny 
soupeřky z okolí doběhla či předběhla 
a finišovala tak jako první doběhnuvší 
žena. K naší radosti tento stav vydržel 
i po zbytek závodu, což znamenalo 

další zlatou medaili! Ve stejné kate-
gorii doběhla Martina Jirčáková na 
19. místě a Eva Valentová jako 28. Skvě-
lé výsledky se projevily i v ocenění pro 
Míšu Dittrichovou, která byla v červnu 
vyhlášena mezi TOP10 sportovci Zlín-
ského kraje za rok 2021.
Našim závodníkům můžeme fandit 
také na reprezentační úrovni. Míša 
Dittrichová si vyběhla nominaci na 
Juniorské mistrovství světa, které 
probíhá v polovině července v Por-
tugalsku. Na Mistrovství Evropy do 
Estonska byli nominováni Vendula 
Horčičková s Jonášem Hubáčkem. 
A v neposlední řadě budeme fandit 
Vojtovi Sýkorovi a Míši Dittrichové 
i na Akademickém mistrovství světa, 
které proběhne v polovině srpna ve 
Švýcarsku! Přejeme hodně úspěchů.

Marek Cahel, Libor Slezák – Orientační běh 
Luhačovice
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Golf v Luhačovicích 
se opět hraje bez 
omezení 
Nová golfová sezóna je již v plném 
proudu a hráči po dvou letech koro-
navirových restrikcí hrají konečně 
bez jakýchkoliv omezení. Turnaje se 
střídají jeden za druhým, takže si 
už teď můžeme představit některé 
aktuální výsledky a nastínit si plány 
pro další část tohoto roku. Mladí hrá-
či – zejména Agáta Křenková, Štěpán 
Plášek a Matyáš Rumpík – si již letos 
odehráli některé důležité turnaje, 
počínaje Raiffeisenbank Czech Open 
Golf Tour, Národními golfovými 
túrami, Moravskými túrami mládeže 
a konče různými vrcholnými soutěže-
mi družstev. Handicap, tj. číslo, které 
odráží výkonnost hráčů, u nich prošel 
opět snížením, což dokumentuje stále 
se zlepšující sportovní úroveň našich 
juniorů. Agáta je v současné době 
členkou Národní tréninkové skupi-
ny v rámci České golfové federace, 
Štěpán je členem širšího reprezentač-
ního výběru.
V nejvíce sledovaném celostátním re-
publikovém žebříčku se pyšní Štěpán 
Plášek /13 let/  2. místem v kategorii 
starších žáků, Agáta Křenková /16 let/ 
5. místem v kategorii dorostenek 
a 12. místem v kategorii žen – amaté-
rek, 26. místo v kategorii dorostenců 
patří Matyáši Rumpíkovi /16 let/.

Letošní sezóna se 
pro Štěpána vyvíjí 
nad očekávání 
dobře. Na nejvíce 
sledovaném Mis-
trovství repub-
liky v Sokolově 
si vybojoval svůj 
první titul repub-
likového šampiona 
v kategorii žáků. 
Handicap mu klesl 
z původní hodnoty 
+2,3 až na součas-
nou minusovou 
hodnotu -3,0. 
Zároveň se může  
pochlubit dvěma prvními místy na 
Národní túře mládeže v České Lípě 
a Berouně, které podtrhly jeho skvělé 
individuální výkony. V červenci se zú-
častní prestižního finále celosvětové 
série IMG ve Spojených státech, kam 
se probojoval díky vítězství na kvali-
fikačním turnaji na Kunětické hoře.
Agáta se letos umístila na 4. místě 
na Raiffeisenbank Czech Open Tour, 
které se uskutečnilo v Beřovicích. 
Na těchto turnajích budou soupeřit 
letos poprvé amatérští hráči spo-
lečně s profesionály. Na podobném 
podniku v Brně se umístila na 
10. místě. Další velkou zkušenos-
tí pro ni byla červnová účast na 
neoficiálním Mistrovství Evropy do 
18 let v Německu, kde v konkurenci 
nejlepších hráček starého konti-
nentu sbírala cenné zkušenosti. 

Ve světovém dámském amatérském 
žebříčku WAGR se pohybuje kolem 
osmé stovky. Handicap si letošní 
hrou polepšila až na minusovou 
hodnotu -3,9. V červenci pojede 
reprezentovat naši republiku na 
Mistrovství Evropy družstev dívek 
do 18 let na Island.
Členové oddílu odjeli letos v únoru 
na golfový zájezd do španělské Mala-
gy, kde si mohli zahrát na krásných 
hřištích u břehů Středozemního 
moře. Dospělé hráče čeká v červenci 
tradiční 3denní golfová túra u sou-
sedů na Slovensku. V říjnu se pak 
budou konat pravidelné oddílové 
přebory pod názvem Memoriál Duny 
Křenkové, při kterých si zavzpomíná-
me na legendu tohoto gentlemanské-
ho sportu.

Honza Křenek

Děti, volejbal a válka

Volejbal je celosvětově jedním z nejpo-
pulárnějších sportů. V našem regionu 
se této aktivitě velmi intenzivně věnu-
jeme ve sportovním klubu SK Pozlo-
vice. Soustřeďujeme aktivní zájemce 
z celého okolí. Máme stabilní člen-
skou základnu. Momentálně se jedná 
o možnosti trénovat v ZŠ Luhačovice. 
Oddíl volejbalu máme rozčleněn na 
kategorie žáků, žen i mužů. Za velmi 
důležitou a prospěšnou považujeme 
činnost oddílu při práci s mládeží. 
Děti, které jsou i z Luhačovic, zde 
získávají základní herní dovednos-
ti tohoto sportu, učí se orientovat, 
předvídat a pohybovat v prostoru 
hřiště a získávají kolektivní myšle-
ní, které je pro tento sport klíčovým 

předpokladem. Každý rok se nám 
kolektiv žáků obměňuje. Žáci končící 
základní školu odcházejí na střed-
ní školy, v mnoha případech mimo 
region. Na doplnění kádru přijímáme 
nováčky a tento proces se opakuje ne-
ustále každý rok. Vzhledem k fyzické 
specifice tohoto sportu přijímáme děti 
od 6. třídy ZŠ. Odměnou za naši práci 
je příjemný pocit, že se děti za období 
strávené v našem oddíle naučily zá-
klady volejbalu, na které jsou schopny 
dále navázat v oddílech středních škol 
nebo sportovních klubů. Po dobu strá-
venou v našem oddíle se mezi dětmi 
vytváří i kamarádské vazby, děti spolu 
komunikují a řeší různá každodenní 
témata. Tento sociální aspekt, zvláště 
v současné přetechnizované době, je 
velmi důležitý. V posledních měsících 

jsme do oddílu přijali i několik dětí 
z Ukrajiny. Pro ně je to jedna z mož-
ností, jak alespoň na chvíli zapome-
nout, co se v jejich zemi děje, jak žijí 
jejich kamarádi a rodinní příslušnici, 
kteří tam zůstali. Nemají to lehké 
a jsme rádi, že se do dění v našem 
oddíle zapojili. Takto můžeme pomoci 
těm, kteří se stali oběťmi     v naprosto 
nesmyslné agresivní válce. A byť je to 
jen nepatrný zlomek těch, kteří situací 
na Ukrajině trpí, je to pro ně ukázka 
toho, že život má mnoho podobenství 
a že existují místa, kde se žít dá, a to 
i svobodně. Moc bychom jim přáli 
návrat do „normálu“. Snad jim volejba-
lem trochu pomůžeme.

Jiří Pazdera, trenér v oddíle volejbalu 
SK Pozlovice
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Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientská centra 
Zlín - Vavrečkova 7074
Uherský Brod - Pořadí 2283 (OD KVANTO)

Mobilní pracoviště
Pozlovice - Hlavní 51

na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Cestovní agentura 
“Doktor Sába“ – zájezdy 
do termálních lázní:
13. 8. 2022 Lipót "novinka" Maďarsko,
10. 9. 2022 Dunajská Streda,
8. 10. 2022 Mošoň s odjezdem Slavičín 

zast. Albert 05:30 h, na další se 
informujte telefonicky. V Maďarsku 
nabízíme i týdenní pobyty.
Připojištění vlastní. Objednávky 
a bližší informace podá paní Sábová na 
tel. 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413.

frantisek.saba@atlas.cz
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