
Proč jste se rozhodl kandidovat 
do Senátu?
Ještě před dvěma měsíci jsem roz-
hodnutý nebyl. Ale pak za mnou zača-
li chodit lidé, kterých si vážím, a uka-
zovali mi, kdo bude kandidovat. Díval 
jsem se na ta jména a musím říct, že 
jsem tam nenašel nikoho, o kom bych 
byl přesvědčen, že dokáže tomuto re-
gionu nějak pomoct. 

Tak jste se rozhodl kandidovat sám?
Ano. Přesně tak. 

Myslíte, že vaši soupeři ve volbách 
by nebyli dobří senátoři?
Část z nich vlastně ani neznám, což 
je dost divné, protože se už na Frý-
decko-Místecku pohybuji v politice ví-
ce než pětadvacet let. Další kandidá-
ty znám až moc dobře (smích). A pak 
je tady několik kandidátů, kterých si 
vážím, ale upřímně si myslím, že by to 
v Senátu měli těžké.

Proč?
Pokud chcete být dobrý senátor, po-
třebujete k tomu určité zkušenosti. 
Musíte vědět, jak to v Praze funguje. 
Já byl poslancem, krajským zastupi-
telem i náměstkem hejtmana. Znám 
spoustu politiků i úředníků a vím, na 
které dveře zaklepat, když bude třeba 
něco zařídit pro náš region. 

CO MŮŽE SENÁTOR OVLIVNIT

Senátor ale přece není ministr, který mů-
že rozhodnout o tom, co se kde postaví.

To byste se divil. Dobrý senátor se 
umí o svůj region postarat. Vemte si 
třeba Jirku Cieńciału, který zastupu-
je Třinecko, vsetínského senátora Jir-
ku Čunka nebo bohumínského Petra 
Víchu. Každý zastupuje jinou stranu, 
s jejich názory nemusíme souhlasit, 
ale jsou nejen dobrými senátory, kteří 
pracují pro Českou republiku, ale zá-
roveň jsou to osobnosti, které dýchají 
pro svůj region.

Co senátor podle vás může ovlivnit?
To záleží na tom, jak se stará. Když 
jste každý týden v Praze a potkává-
te se s ministry, poslanci a důležitý-
mi úředníky, byl by hřích toho nevy-
užít. Když si chci domluvit schůzku 
s ministrem jako starosta, tak čekám 
třeba dva měsíce. Jako senátor mů-
žu za ministrem zajít kdykoliv a vyře-
ším to, jak se říká na šachtě, „krát-
kou cestou“. Když senátor chce, mů-
že ovlivnit spoustu věcí – a je to vidět 
právě na příkladu Čunka, Víchy nebo 
Cieńciały…

To mi připomíná známé „porcování 
medvěda“.
Porcování medvěda byla politická re-
alita. Vznikla díky tomu celá řada sta-
veb, které pomohly mnoha obcím 
včetně Čeladné. Dneska už je situace 
jiná. O penězích už nerozhoduje par-
lament takhle napřímo. Ale je spous-
ta dotačních programů, ze kterých se 
dá financovat třeba výstavba domova 
pro seniory nebo čističky odpadních 
vod a dalších věcí, které naše obce 
potřebují.           (dokončení na str. 3)

Senátor se musí 
za svůj region „porvat“
Rozhovor s kandidátem do Senátu 
a starostou Čeladné Pavolem Lukšou
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Za odbory Hyundai palec nahoru
Vzhledem k tomu, že Pavol Lukša stál 
u příchodu našeho zaměstnavatele do 
Moravskoslezského kraje, bylo by fajn 
mít i v Senátu nějakou tu zaintereso-
vanou osobu, která by nám byla opo-
rou v našem nikdy nekončícím úsilí. 

Tedy aby se (nejen) korejští zaměst-
navatelé uměli chovat k zaměstnancům 
a odborářům z regionu, minimálně v tako-
vé míře, jak se standardně chovají ve své 
domovině.

Patrik Fupšo
předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech

Lukša „může“ i za beskydské lázně
Příběh Pavla Lukši se většinou vypráví 
v souvislosti s čeladenským náměstím, 
ale někdy se zapomíná, že „měl prsty“ 
i v rozvoji dalších míst našeho regionu. 

Když se před lety zavírala nemocnice 
s legendární porodnicí na pomezí Čeladné 
a Kunčic, byli slyšet hlavně „křiklouni“, kteří 
s tím nesouhlasili. Proti zavření nemocnice 
vzniklo i několik petic. Kdyby je tehdejší ve-
dení obce vyslyšelo, měli bychom dnes jen 
starosti s areálem plným chátrajících budov, 
protože malá nemocnice by v současném 
zdravotním systému neměla šanci přežít. 

Zastupitelé v čele se starostou Pavlem Luk-
šou ale podpořili projekt obnovy lázní, které 
si našly své místo na slunci a dnes do nich 

jezdí lidé z celé republiky. A i přes součas-
nou složitou situaci se stále rozvíjí a navíc 
dávají práci 250 lidem z našeho regionu.

A právě proto si Pavla vážím: Vnímá ná-
zory svých příznivců i odpůrců, ale umí roz-
lišit, co přinese prospěch hrstce lidí a co je 
důležité pro všechny. A to je ten hlavní dů-
vod, proč by měl být jeho rázný hlas slyšet 
v Senátu. Pomůže nejen Čeladné, ale li-
dem ze všech měst a obcí v našem krás-
ném podbeskydském regionu.

Milan Bajgar, ředitel Beskydského 
rehabilitačního centra

Líbí se mi jeho tah na branku
Jako bývalý útočník fandím lidem, kte-
ří mají tah na branku a nebojí se pro-
měňovat šance.
Znám to dobře z vlastního života:

Jako osmnáctiletý mladík jsem dostal 
příležitost zahrát si za tehdejší Gottwaldov 
finále Československého poháru, kam náš 
tým nečekaně postoupil. Byl jsem za tu na-
bídku trenérovi tak vděčný, že jsem dal je-
diný gól utkání a my ten pohár vyhráli!

V další sezoně jsem pro jistotu začal góly 
sázet i v lize a stal se králem střelců. Už ja-
ko fotbalový zajíc jsem přišel na to, že když 
něco člověk umí, nesmí se bát to prodat.

A přesně tohle dělá Pavol Lukša - umí pra-
covat pro lidi a za svou práci se nestydí. 
Proto jde jako starosta s kůží na trh - kan-
diduje do Senátu. Odvážně si naběhl do 
pokutového území, kde je velká šance dát 
gól, ale taky je tam spousta příležitostí pro 
nesportovní strkanice a fauly soupeřů, kte-
ré rozhodčí nemá šanci postřehnout.

Proto Pavlovi do šestnáctky pošleme ra-
ději čechraný centr a vhoďme mu to tam 
už v prvním kole. Jsem si jistý, že si s man-
dátem senátora poradí a svou šanci pomo-
ci našemu regionu promění.

Zdeněk Nehoda
bývalý fotbalový reprezentant 

Do Prahy toho nejlepšího 
S Pavlem Lukšou jsem si nikdy na kole 
nevyjel, ale možná je to škoda. Nebo 
taky štěstí. Když sleduji jeho zarputi-
lost, tak bych mu možná ani nestačil…

Ale teď vážně. Když jsme spolu poprvé 
mluvili o nápadu uspořádat v Beskydech 
terénní cyklistický závod Bike Čeladná, ře-
kl mi: „Je to dobrá myšlenka, ale chci, ať 
to něco přinese i našim lidem. Nemám na 
mysli peníze. Chtěl bych, aby to nebyla ak-
ce jen pro závodníky, ale pro všechny, kdo 
rádi jezdí na kole. A hlavně pro děti, aby je 
to motivovalo k pohybu a sportování. Takže 
pokud chcte u nás v Beskydech udělat cy-
klistický závod, musíte sem dostat ty nej-
lepší. Když přijedou reprezentanti, přijdou  
i místní. A taky musíte myslet na naši bes-

kydskou přírodu, nemůžete nám to tady 
svým závoděním poničit.“

Řídil jsem se jeho radami. Ochrana pří-
rody pro nás vždy byla na prvním místě. 
A zároveň se nám dařilo postupně zvyšo-
vat prestiž závodu a dostat na něj nejlepší 
české cyklisty. Zafungovalo to a postupně 
začali přicházet i místní. Z 655 závodníků 
v prvním ročníku jsme se letos dostali na 
rekordních 980 soutěžících, a největší ná-
růst byl právě u lidí z Beskyd.

Teď se vydal na velký senátní závod Pa-
vol. Podporuji ho všemi deseti a přeji mu 
úspěch. Je to totiž přesně tak, jak mi před 
časem radil on: Když chceš něco dokázat, 
musíš povolat ty nejlepší. My před lety po-
volali ty nejlepší závodníky z Česka do Bes-

kyd, teď mají naopak Beskydy šanci poslat 
toho nejlepšího do Senátu. 

Jaroslav Kulhavý
vítěz Olympijských her v Londýně

Starostovy špatné vlastnosti
S Pavlem jsem prožila na čeladenské 
radnici dlouhých 25 let – nejprve jako 
jeho sekretářka a od roku 2006 mís-
tostarostka. Byl to vždy můj „šéf“, tak-
že se asi očekává, že bych ho teď mě-
la vynachválit nejméně do nebes. Ale 
za tu dobu jsem poznala i všechny je-
ho špatné vlastnosti a tak můžu voli-
če varovat:
1. Rád mluví a rád se poslouchá. (Ale jen 

tehdy, když má opravdu co říct. Pla-
tí to totiž i naopak: Když na úřad při-
jde devadesátiletý senior nebo mladá 
maminka, umí naslouchat, pochopit           
a pomoci. A když jde za dětmi do školy, 
vždy se jich ptá na jejich názory a chce 
se od nich nechat poučit.)

2. Mluví tak, jak mu narostl „zobák“. Ně-
kdy dokonce i sprostě. (Za neslušná 
slova ho kárám, ale na druhou stranu 

se mi jeho vyjadřování líbí. Mnohem 
více než uhlazený jazyk většiny politi-
ků, kteří sice mluví slušně a dlouho, 
ale když skončí, tak člověk netuší, co 
vlastně chtěli říct.)

3. Je tvrdohlavý. Když si něco umane, jde 
za tím a nic ho od jeho záměru neod-

radí. (Což jsme poznali v Čeladné, když 
před 20 lety prosadil 130milionový 
úvěr na nové náměstí a DPS. Mnozí 
si tehdy klepali na čelo, že obec žene 
do záhuby. Ale dopadlo to přesně tak, 
jak Pavol plánoval – náměstí proměni-
lo nejen vzhled Čeladné, ale i ekono-
mickou situaci obce, takže teď může-
me každoročně investovat miliony do 
dalšího rozvoje.)

Myslím si, že náš region potřebuje jako sůl 
právě osobnost, jako je Pavol Lukša. Ja-
ko senátor se postará o to, aby bylo o Frý-
decko-Místecku slyšet a aby se našimi pro-
blémy zabývali i v Praze, byť někteří politi-
ci nikdy v Beskydech nebyli. Jeho slovům 
budou rozumět obyčejní lidé nejen v Besky-
dech, ale i na Šumavě. A jeho tvrdohlavost 
zajistí, že nezůstane jen u slov.

Věra Golová, místostarostka Čeladné

„ORA ET LABORA“: Modli se a pracuj
„Modli se a pracuj“ – a to pro rodinu, 
obec a farnost, kde Bůh nejvíce od 
člověka očekává; kde se jeho „ego“ 
zacvičuje v opravdové lásce, trpěli-
vosti, nesobeckosti, úctě, poslušnosti 
a otevřenosti vůči Bohu, a učí také jas-
ně vidět i druhého člověka. 

Ono pravidlo je životním mottem Pavola 
Lukši, čeladenského starosty, jak to můžu 
během svého skoro osmiletého působění 
ve farnosti pozorovat v praxi. Víra v Boha 
mu totiž pomáhá s rozvahou zvládat složité 
a někdy i psychicky náročné situace, které 
život a zaměstnání přináší.

Pavol se narodil 15. srpna 1962 v Tur-
zovce. V listopadu 1962 se s rodiči přestě-
hoval do Čeladné. Vystudoval lesnickou 
školu v Hranicích na Moravě. V roce 1985 

se oženil s Jaroslavou Bilavčíkovou a mají 
3 děti, které dobře vychovali. V roce 1992 
se stal místostarostou obce Čeladná a od 
roku 1994 zastává funkci starosty obce. 
V roce 2010 se stal poslancem Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto funkce 
mu nikdy nebyly a nejsou žádnou překáž-
kou, aby se činně zapojil i do života farnos-
ti, vždy zcela nezištně a na dobrovolné bá-
zi. Pomáhat druhým je totiž pro něj úžasná 
relaxace a náplň při náročném zaměstná-
ní ve funkci starosty obce, kterou dělá rád 
a vždy zodpovědně, s velkým nasazením 
a elánem. V tom všem křesťanskou víru 
staví vždy na první místo, což jsem mohl 
pozorovat zvlášť v krizové situaci korona-
virové pandemie v letošním roce; víru, za 
kterou se nestydí a nikdy jí neskrýval. Tak 

prostě žije.
Pavol je ve svém 

jednání s druhým člo-
věkem vždycky přímý, 
pravdivý, spolehlivý 
a poctivý. Jako oby-
čejný člověk je oběta-
vý, pracovitý, nehledí 
na sebe a na svůj pro-
spěch. Ve službě sta-
rosty a pomoci druhým 
nehledí na čas ani na 
námahu. Věnuje čas 
i pomoc tam, kde je 
v dané chvíli potřeba, 
i za cenu toho, že svou 
práci neudělá a musí 
odsunout. Myslím si, 
že jako senátor bude 
nadále respektovat ju-
deo-křesťanské hod-
noty a neudělá nic pro-
ti dikci evangelia a pře-
devším proti Desateru 
Božích přkázání, která 
jsou stále platná.

Otec Mariusz, farář
duchovní správce farnosti 

Čeladná a Kunčice

PETR ANDRLE: Jak Pavol Lukša způsobil neuvěřitelný vichr v nebeské kanceláři 
Všichni, kdož kandidují v jakýchkoli 
volbách, nesou tak trochu, jak se říká 
„kůži na trh“. Za to je třeba tyto ženy 
a muže pochválit. 

Méně radosti mi dělají ti naši spoluob-
čané, jejichž sloganem je zpravidla věta 
obsahující oznámení o tom, co jako sená-
toři či poslanci zařídí. Mnohá ta rčení jsou 
ve své podstatě potřebná, avšak z hlediska 
možných aktivit a pravomocí poslance či 
senátora téměř nerealizovatelná. Proč ten 
úvod? Inu proto, aby bylo jasno, že napří-
klad do Senátu Parlamentu České repub-
liky bychom měli volit takové osobnosti, 
u nichž víme, že jejich plány a záměry jsou 
nejen reálné, ale že mnohé již ve vlastní 
dlouhé praxi předtím prosadili, jakkoli to 
byly záměry odvážné a velice obtížně reali-
zovatelné. A jedním z takových lidí je u mě 
Pavol Lukša. 

Je inspirátorem, snílkem, podněcovate-
lem, avšak v konečném důsledku také re-
alizátorem mnoha velkých či menších ak-
tivit, jejichž výčet v posledním téměř tři-
cetiletí by přesáhl rozsah těchto novin. 
Pavol vymyslí, nadchne, inspiruje a nako-
nec ještě výrazně přiloží ruku k dílu. Přes-
ně takové lidi potřebujeme v senátu či ve 
sněmovně. 

Až bude někdy (doufejme, že to bude 
až za hodně let) u nebeské brány fronta, 
vyjde před ní svatý Petr a přečte seznam 
těch, kteří mají přijetí jasné. Když dojde při 
čtení seznamu k písmenu L, zastaví se 
a sdělí dušičce Pavla Lukši toto: „No, by-
ly tam nějaké drobné čárky mínus, ale ty 
plusové způsobily v naší nebeské kance-
láři neuvěřitelný vichr…“ A to tam svatý Pe-
tr započetl i Pavlovu činnost senátorskou. 
Dejme mu tedy hlas.

V roce 2014 dostal čeladenský kostel nové zvony. Událost staletí. Pavol Lukša musel být u jejich skládání (zcela vlevo v kostkované 
košili). Bylo totiž třeba každé ruky. A když se v Čeladné koncem června tohoto roku slavnostně otevíral velice pěkně zrekonstruovaný 
Památník Josefa Kaluse, posadil se Pavol Lukša opět po letech do školních škamen. V památníku je totiž instalována dobová školní 
třída. Usedl do nich spolu se zlatým a stříbrným olympionikem, cyklistou Jaroslavem Kulhavým (vlevo), který v obci žije a podporuje 
ji ve všech směrech, zejména tedy sportovních. A Pavol se hlásil ještě dříve, než přišla hodná paní učitelka. No řekněte sami, neda-
li byste mu jedničku?

Proč osobnosti 
volí do Senátu 

LuKšu?
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Moje plány
pro práci v Senátu

rozhovor / křížovkazáří 2020

Senátoři mají omezené pravomo-
ci. Projednávají zákony schválené 
Poslaneckou sněmovnou, ty dobré 
posílají k podpisu prezidentovi a ty 
špatné vracejí zpátky poslancům. 
Senát je zároveň důležitou pojist-
kou pro dobu ústavní krize a má ješ-
tě několik dalších úkolů a pravomo-
cí, včetně možnosti navrhovat vlast-
ní zákony.

To ale neznamená, že by se senátor 
nemohl zabývat i dalšími problémy, 
hlavně těmi, které trápí jeho region. 
Dobrý senátor by měl být spojkou 
mezi „svými“ voliči i starosty a mini-
stry či poslanci v Praze. 

Nechci v Senátu fungovat jako 
„hlasovací mašina“ a v regionu ja-
ko vzácný host společenských ak-
cí. Mám v plánu pracovat pro rozvoj 
Frýdecko-Místecka i Beskyd a za-
měřit se hlavně na tato témata:

Hasičům a záchranářům 
nejen poděkování, ale 
hlavně moderní vybavení
Důstojný život
pro seniory
Bezpečné silnice
pro naše děti
Beskydy pro turisty
i domácí
Příroda 
pro příští generace
Vzdělávání a volný čas 
dětí na prvním místě
Práce místo politikaření

(pokr. ze str. 1)
A dobrý senátor by měl být mimo ji-
né spojkou mezi všemi úřady, které 
tyhle dotace vyhlašují, a svým regio-
nem. Senátor nemůže ovlivnit, komu 
dotaci nakonec přiklepnou, ale měl 
by starostům ve svém volebním ob-
vodu říct, že si o ni můžou požádat, 
a pomoci, aby obce peníze získaly do 
svých rozpočtů. 

ČELADNÁ: POSLEDNÍ SPLÁTKA

Do volebního klání jdete s vizitkou 
úspěšného starosty Čeladné…
To ano. Ale ten úspěch nepřišel za-
darmo. Před 20 lety jsme si jako 
obec vzali 130milionový úvěr na vý-
stavbu nového náměstí. Mnozí tehdy 
předvídali, že Čeladná brzy zkrachu-
je. Jenže to se nestalo, protože jsme 
měli dobrý plán a vizi. Mimochodem 
na konci září zaplatíme naši poslední 
splátku úvěru a naše krásné náměstí 
bude splacené.

Jak ten úvěr Čeladnou proměnil?
To může posoudit každý, kdo naší ob-
cí projíždí. Na místě, kde byly dříve 
zchátralé vojenské sklady, jsme vy-
budovali moderní náměstí s byty, ob-
chody, obecním úřadem, ordinacemi 
lékařů… Díky tomu se změnil nejen 
vzhled, ale i celková ekonomická si-
tuace obce, takže jsme za těch 20 let 
postavili sportovní halu, novou škol-
ku, opravily se kilometry obecních ko-
munikací, vybudovalo se několik kilo-
metrů nového chodníku. Mohl bych 
pokračovat modernizací školy, zahra-
dy mateřské školy a mnoha dalšími 
investicemi… Takže jsme všem uká-
zali, že obec nejenže nezkrachovala, 

ale naopak že ten úvěr nastartoval 
rozvoj Čeladné. 

Někdy si myslíte, že ať uděláte co-
koli, je to marné, a pak najdete ve 
schránce takovýto e-mail: 

„Dobrý den pane starosto,
asi po 25 letech jsme se na týden 

vrátili do Beskyd. Projeli a prošli jsme 
místa a kopce, na kterých jsme kdysi 
sbírali zážitky. 

Celkově jsme byli velice mile pře-
kvapeni, jak Beskydy „kvetou“, ale 
když jsme projížděli Čeladnou, tak 
nám spadla brada. Pusa dokořán, 
kde to jsme? Nádherné. Jiný svět, ji-
ná kultura? Jste moc šikovný pan sta-
rosta a ví se to o Vás.

Přeji Vám, pane starosto, mnoho 
dalších úspěchů ve Vaší skvělé práci.

Jana Stoklásková, Brno“

To člověka opět nabije a dodá nesku-
tečnou chuť do další práce. 

Myslíte, že příklad Čeladné, která se na 
20 let zadlužila, je inspirací i pro ostatní 
obce v regionu?
Nechci dělat chytrého. Každá vesnice 
je jiná. Někde by možná potřebovali 
jako my před 20 lety celou obec pro-
měnit třeba i za cenu dluhu, jinde po-
stačí sehnat vhodnou dotaci na stav-
bu malého domova pro seniory.

FRÝDEK-MÍSTEK JAKO BRÁNA 
DO BESKYD
Zatím jsme mluvili o malých obcích, ale 
většina vašich potenciálních voličů žije 
ve Frýdku-Místku…
Myslím, že Frýdek-Místek je měs-
to, které ani zdaleka nevyužilo své 

možnosti. Lidé z Čech ho vlastně 
ani neznají, a když už, tak z různých 
soudních případů, do kterých se za-
stupitelé zapletli – ať už právem či 
neprávem. Politici z Frýdku-Místku 
by se mohli se inspirovat u Andreje 
Babiše – ten má taky na krku růz-
né žaloby a problémy, ale umí Česko 
prodat jako nejlepší místo k životu. 
Ve Frýdku-Místku ale nikdo takový 
není a městu dlouhodobě chybí tah 
na branku. 

Jak by se podle Vás měl Frýdek-Místek 
proměnit?
Měla by se z něj stát opravdová 
vstupní brána do Beskyd. Město má 
na dosah nejkrásnější hory v republi-
ce s úžasnou přírodou, ale neumí to-
ho využít. Tady nepomůžou reklamní 
letáky. Je třeba přijít s novými nápa-
dy, ať už od města nebo podnikatelů, 
které by pozvedly cestovní ruch a při-
nesly spoustu pracovních míst i pe-
něz nejen do města, ale i do celého 
regionu.

Máte v plánu se po zvolení do Senátu 
přestěhovat do Prahy?
Ani náhodou. Zůstanu v Čeladné 
a dokončím věci, na kterých jsme se 
zastupiteli začali pracovat. 

Čeladná je moje všechno, tady 
jsem vyrostl, dělal kraviny, ale i prv-
ní politické krůčky. Navíc znám ten-
to region a jeho lidi, což by mělo být 
pro politika tou nejcennější devízou. 
No a až tam nahoře sfoukne někdo 
i moji svíčku, tak mne položí na míst-
ním hřbitově k mým rodičům, kterým 
jsem nikdy nepřestal  být vděčný, že 
si ke svému životu zvolili toto Boží 
místo.

Senátor se musí za svůj region „porvat“

„Čeladenský klub seniorů je moje srdcovka,“ říká Pavol Lukša

AUTOR:
KAWI

OPATŘTI 
OBOUVÍ

1. ČÁST
TAJENKY

DOMÁCKY 
OLGA ZÁPOR SPORTOVCI FLORENCKÝ 

PALÁC

POMŮCKY:

ANOLI, ATI, FAREL,  
INARI, KELIM , LAT,  
LIMAN, PITTI , RAT,   

SINAI, SKOPJE,       
TAFET, TEIN , UNI, 

LETŇANSKÝ 
PODNIK

PROUD 
(BÁSNICKY)

SNAD 
(BÁSNICKY) ZAŽÍT NEZKUŠENÝ 

MLADÍK
PÍSEMNÁ 

KOPIE
LOTYŠSKÉ 
PLATIDLO

NÁZEV
HLÁSKY N

SPODNÍ     
ČÁST 

KAMZIČÍHO 
RŮŽKU

OPLAKAT ŠVAGR 
(ZASTARALE)

ZNAČKA 
KANCE

LÁŘSKÝCH 
POTŘEB

PŘEDLOŽKA CITOSLOVCE 
PINKNUTÍ

3. ČÁST
TAJENKY

PROMÍTACÍ 
PLÁTNO (Z 
RUŠTINY)

OCAS

PORTUGAL.
MINCE

SANITNÍ
AUTO

KUS DŘEVA     
K  ZATOPENÍ

HLAVNÍ   
MĚSTO 

MAKEDONIE

BOLNOST

FINANČNÍ 
PODPORA

OMÁMIT 
ALKOHOLEM

SLOVENSKY 
„VENKOV“

PODĚKOVÁNÍ

DOMÁCKY
ODETA

BÝVALÁ RU
SKÁ MINCE

KLADNÁ 
ELEKTRODA

PROUDIT 
(BÁSNICKY)

ŠPANĚLSKÝ 
TENISTA

DRUH 
KAROSERIE

SLOVENSKY 
„MAFIE“

BÝV. EVROP
SKÝ STÁT

FINSKÉ 
JEZERO

VZOREC 
NITRIDU 
URADU

JMÉNO 
LANGEROVÉ

LAKOMCI

PÍSEMNÉ 
SDĚLENÍ NA 

NĚČEM

PRÁVO

JEDEN
Z PRSTŮ

RADĚJI

PRODEJCE 
NÁBYTKU

MZDY

UTĚS
ŇOVATI

NADTO

OBILNATÁ 
ROSTLINA

DOMÁCKY 
RADOSLAV

PRCHAT 
(CHEMICKY)

INICIÁLY 
NEDVĚDA

ČÁSTEČKY 
HMOTY

PODPIS 
ANONYMA

PŘEDLOŽKA

SPOJOVACÍ 
SOUČÁST

KOCOUŘI 
(NÁŘEČNĚ)

2. ČÁST
TAJENKY

RYCHLE 
UTÍKAT

ŠVÝC. RE
FORMÁTOR

TAFT 
(ZASTARALE)

DUNIVĚ SE 
OZÝVAT

DRAVÝ
PTÁK

LOVECKÉ 
CHATY

4. ČÁST
TAJENKY

ALKALOID 
OBSAÝENÝ

V ČAJI

ZNAČKA 
NAŠICH AUT

SJÍŽDĚT
DO DOLŮ

RUŠIT
STEHY

KDO DĚDÍ

ÚSTÍ ŘEKY

PÉČE

TKANINY K 
PŘEBALO

VÁNÍ

LHŮTA KE 
SPLACENÍ 

(ZASTARALE)

5. ČÁST
TAJENKY

POMAZÁVAT

6. ČÁST
TAJENKY

SUROVÝ 
ČLOVĚK

VŮČI

SHODITI

CITOSLOVCE 
ODPORU

UVÍTI

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

MASNÝ 
VÝROBEK

ČI

ÚTVAR NA 
MARSU

PRUH LÁTKY 
NA KRK

BRAZILSKÁ 
OBYDLÍ 

CHUDÝCH

LASKATI

PŘÍPRAVEK 
NA NÁBYTEK

ZTVRD
NOUTI

ZKRATKA 
URANOVÝCH 

DOLŮ

KOŽEŠINO
VÁ ŠELMA

MANEKÝN

PĚNIT

PERSKÝ 
KOBEREC

SLOVENSKY 
„HŘIBY“

ŽABÍ 
CITOSLOVCE

ASIJSKÝ 
SULTANÁT

DRUH 
PAPOUŠKA

DVOJKOV
NAPOMÍNAT

LIBĚ

RODOVÉ 
SVAZY

HYBNÉ 
ÚSTROJÍ

SÚDÁNSKÉ 
SÍDLO

POVEL 
KOČÍHO

TUMÁŠ

DOMLÁTIT

PŘEDLOŽKA

MELOUN 
(ZASTARALE)

ZNOJ

SPOLKY

NÁSTRAHY 
PYTLÁKŮ

ELEMENT. 
ČÁSTICE

PRKENNÝ  
STROP

NOVOTVAR

BALKÁNSKÝ 
POKRM

CITOSLOVCE 
POVZBUZENÍ

VELKÉ 
MOUCHY

ZKR. STAV. 
VÝBORU

CITOSLOVCE 
TROUBENÍ

ZNAČKA 
ASTATU

NÁZEV 
PLANETKY

CIZOKRAJ
NÝ JEŠTĚR

NÁŠ 
VÝROBCE 
JÍZDNÍCH 

KOL

JIHO
EVROPAN

KANADSKÁ 
ŘEKA

HORNICKÉ 
PRACO
VIŠTĚ

INDIÁNSKÝ 
SYMBOL 
PŘEDKŮ

CVÁLÁNÍ TIHLETI ČADSKÉ
SÍDLO

Křížovka o „dobrou“ cenu
Vyluštěnou tajenku pošlete na adresu luksadosenatu@seznam.cz. Vylosovaného vítěze i s rodinou pozve Pavol Lukša na dobrou večeři

Magazín Dobré volby 2016 k volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020      n    ZADAVATEL: Dobrá volba 2016      n ZPRACOVATEL: Dobrá volba 2016 
n  Redakční zpracování a grafika: Vladislav Sobol, vladislav.sobol@outlook.cz       n Komix: Michael Petrus n    Grafická šablona Robin CaÏs      n     Vydáno v září 2020     n     Tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek




