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Radka Fi‰arová:
Zpívat se má hlavnû
pro radost – str. 3

v úvodním ãísle kaÏdého dal‰ího roãníku
LázeÀsk˘ch listÛ jsme Vás vÏdy zdravili
zasnûÏen˘m obrázkem z Va‰ich oblíben˘ch
Luhaãovic, letos v‰ak pro témûﬁ jarní poãasí dûláme v˘jimku. Jednak jsme nestihli
zachytit pár zimních snímkÛ se snûhov˘mi
peﬁinami jiÏ pﬁi první a zatím poslední
snûhové nadílce loni v listopadu a jednak
byste nám to asi ani nevûﬁili. A pak – jak
je dále patrno – vûnujeme pozornost vzácné
náv‰tûvû a patronce leto‰ního reprezentaãního lázeÀského plesu, jenÏ vÏdy rozvíﬁí
v zimní sezonû ponûkud zklidnûn˘ spoleãensk˘ Ïivot zdej‰ích Lázní. Pﬁípravy na
nûj, ale i ve v‰ech ostatních na‰ich lázeÀsk˘ch zaﬁízeních umoÏnily bûhem krátké
provozní pﬁestávky vy‰perkovat v‰e pro
Vás tak, abyste se k nám rádi vraceli a cítili se zde ‰Èastnû a spokojenû po cel˘
leto‰ní rok.
Va‰e redakce

Slova moudr˘ch
Uãení jsme dost. Chybí nám v‰ak
radost, potﬁebujeme nadûji, je nám
tﬁeba dÛvûry, Ïízníme po lásce a nedostává se nám veselé mysli.
K. H. Waggerl

LázeÀsk˘ ples pod zá‰titou první dámy
Zá‰titu nad 12. reprezentaãním lázeÀsk˘m plesem v Luhaãovicích, kter˘ poﬁádala a. s. Láznû Luhaãovice 26. ledna,
pﬁijala manÏelka prezidenta âR Ing. Livia
Klausová, CSc. Hosté ji pﬁi jejím pﬁíchodu do velkého sálu Spoleãenského
domu vítali srdeãn˘m potleskem. Potleskem odmûnila první dáma zase v‰ech
9 ‰tûdr˘ch donátorÛ, mezi nimiÏ byl
i pﬁíspûvek hlavního akcionáﬁe Martina
Burdy, generálního ﬁeditele Ing. Josefa
KrÛÏely, CSc., a Lázní Luhaãovice, a. s.,
jeÏ pﬁedali i s ostatními donátory symbolické ‰eky pro Nadaãní fond manÏelÛ
Livie a Václava Klausov˘ch. Dojatá darovanou ãástkou vysvûtlila poté v exkluzivním rozhovoru LL, na co nadaãní
fond prostﬁedky pouÏije.
■ Paní inÏen˘rko, asi nelitujete, Ïe
jste pﬁijala zá‰titu nad tímto plesem.
Jakou radost vám udûlala ãástka,
kterou jste pﬁed chvílí získala pro vá‰
nadaãní fond?

ZatrÏeno
✓ Plesovou sezonu v Luhaãovicích
odstartoval 12. reprezentaãní lázeÀsk˘
ples (26. 1.), naváÏe Hasiãsk˘ ples (1. 2.),
Lidoveck˘ ples (2. 2.), ples SO· Luhaãovice (8. 2.) a pokraãovat bude ples
ODS (15. 2.) a Agrární ples (16. 2.)
✓ Tradiãní ‰ibﬁinky probûhnou ve
westernovém duchu 2. 2., následovat
budou dûtské ‰ibﬁinky (ve 14 hod.) a pochovávání basy 5. 2. – v‰e v sokolovnû
(od 19 hod.) poﬁádají TJ Sokol a TJ Slovan
✓ Filmov˘ klub Tﬁetí oko zahájí
leto‰ní sezonu 29. 2. ochotnick˘m
divadelním pﬁedstavením Luhanovela
aneb Jak José Armandovi ukradli
sombrero (zaã. v 19.30) a filmovou tragikomedií Volver ‰panûlského reÏiséra
Pedra Almodóvara (zaã. ve 20.30)

Zaprvé mi udûlal radost ples a lidé
tady, ponûvadÏ jsem dostala opakovaná
pozvání pﬁijet na ples do Luhaãovic,
o nûmÏ jsem hodnû sly‰ela. A zadruhé
jsme dostali opravdu velkorys˘ dar od
nûkolika donátorÛ, nejen ze samotn˘ch
Luhaãovic. Z toho mám také velkou radost,
protoÏe je to pro na‰e 2 velké projekty.
Prvním je Startovné do Ïivota a t˘ká se
1014 dûtí z dûtsk˘ch domovÛ z celé
âR, má pomoct dûtem se pﬁipravovat
uÏ od 14 let na období samostatnosti.
KaÏdé dítû si od 14 do 18 let spoﬁí na
individuálním úãtu peníze, které vûnuje
nadaãní fond, takÏe kdyÏ vyjde z dûtského domova, dostane celou ãástku,
kterou si za ty 4 roky naspoﬁilo. Se
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Foto – Marta Kozánková

Milí ãtenáﬁi,

Ze zahájení plesu – první dáma republiky a první muÏi kraje, mûsta a Lázní Luhaãovice, a. s.
sv˘m opatrovníkem se pﬁed dovr‰ením
18. roku radí celou dobu o tom, co
bude dûlat a jak s penûzi naloÏí. Nûkdo
si to dá na ubytování v internátû, nûkdo
se douãí kuchaﬁem, nûkdo na dal‰í pokraãování ve studiu a tﬁeba dívky na
vybavení domácnosti. Jeden bûh trvá
4 roky, a je to finanãnû nejnároãnûj‰í
projekt. Na‰ím hlavním cílem není jen
dostat peníze od sponzorÛ a rozdûlit je.
SnaÏíme se, aby dûti, které se projektu
úãastní, byly samy aktivní. Chceme je
pﬁedev‰ím motivovat, aby jich víc
v dûtsk˘ch domovech dostudovalo, dokonãilo si stﬁedo‰kolské vzdûlání jak
odborné, tak tﬁeba i gymnázium.
■ A ten druh˘ projekt?
Druh˘ projekt Senioﬁi komunikují je
pro skupinu seniorÛ, která se bûhem
svého profesionálního Ïivota je‰tû nemohla seznámit s v˘dobytky moderní
komunikace, protoÏe neexistovaly. Jedná
se o internet, platební kartu a mobilní
telefon. Kursy vedou velmi trpûliví lektoﬁi,
coÏ byla podmínka pﬁi v˘bûru realizátorÛ. Zájem o kursy 6x pﬁev˘‰il na‰e
moÏnosti. Zatím probûhla 1. vlna kursÛ,
která se konala v 60 místech âR, nejen
ve velk˘ch mûstech, ale i v mal˘ch.
A to v knihovnách, ‰kolách atd., kde
musel kaÏd˘ z realizátorÛ zajistit, aby
10 seniorÛ dostalo chuÈ a pﬁestalo mít

strach pﬁed internetem a tûmito komunikaãními prostﬁedky. A pﬁedstavte si,
Ïe nejstar‰ímu úãastníkovi bylo pﬁes
90 let.
■ Zvládl to?
Ano, v‰ichni to zvládli a nejen zvládli,
ale myslím, Ïe jim to dodalo obrovskou
chuÈ a elán. KdyÏ jsme se ptali, proã
jste se pﬁihlásil? Tak tento nejstar‰í
úãastník odpovûdûl, Ïe mu vadilo, kdyÏ
si v rodinû mysleli, Ïe není schopen to
pochopit a Ïe je moc pomal˘, tak se
rozhodl, Ïe jim teì ukáÏe. Dal‰í pán má
rodinu v zahraniãí, tak aby si mohl dopisovat s vnouãkem, protoÏe uÏ nemá sílu,
aby za ním do Austrálie dojel. Hlavní je,
Ïe se lidé zapojí do bûÏného Ïivota, nejen
Ïe se spolu sejdou v kursu, ale pak mohou
docházet do míst, kde je poãítaã, protoÏe
kaÏdému realizátorovi kursu ná‰ nadaãní
fond je‰tû vûnoval poãítaã tak, aby si
senioﬁi, protoÏe ne v‰ichni mají doma
internet, mohli dojít do knihovny nebo
na jiné místo veﬁejnû pﬁístupné a internet
zdarma pouÏívat.
■ Vá‰ nadaãní fond poskytuje také
stipendia a posílá mladé lidi na jazykové kursy do zahraniãí.
DÛraz na‰eho nadaãního fondu je na
vzdûlávání, takÏe nejen Startovné a Senioﬁi komunikují, ale i klasická stipendia
(Pokraãování na str. 2)
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Las Vegas zdraví, relaxace a pohody
Ing. Josef KrÛÏela, CSc., kter˘ zavr‰í v leto‰ním roce jiÏ 15. rok ve funkci generálního ﬁeditele a 9. rok ve funkci pﬁedsedy pﬁedstavenstva
akciové spoleãnosti Láznû Luhaãovice, odpovûdûl poãátkem ledna redakci LL na nûkolik otázek.
■ LoÀsk˘ rok byl
pro akciovou spoleãnost velmi úspû‰n˘,
jejich sluÏeb vyuÏilo témûﬁ 30 000 hostÛ. Má a. s. je‰tû kapacitu na zv˘‰ení
jejich poãtu?
Kapacitu máme. Mohli bychom je‰tû
pﬁijmout cca 7 500 hostÛ na t˘denní pobyty a cca 2 500 hostÛ na pobyty v prÛmûru trvání 25 dnÛ.
■ A nepromítne se negativnû do vyuÏívání lázní zavedení 60korunového
poplatku?
Pﬁedpokládáme, Ïe povede ke sníÏení
poãtu klientÛ vysílan˘ch zdravotními
poji‰Èovnami, a to jak v kategorii dospûl˘ch, tak zejména dûtí a jejich doprovodÛ.
Poplatek by nemûl mít vliv na samoplátce.
■ Které jsou priority a. s. pro rok 2008?
Docílit lep‰ích v˘sledkÛ hospodaﬁení
neÏ v roce 2007, zahájit rekonstrukci
a modernizaci LH Alexandria, pﬁistoupit k revitalizaci lázeÀského parku a odpovûdnû se pﬁipravit na zasedání ministrÛ práce a sociálních vûcí Evropské

unie v lednu 2009 v Luhaãovicích v zaﬁízeních akciové spoleãnosti.
■ KaÏd˘ rok (jiÏ 16 let, co existuje)
dává a. s. k uÏívání veﬁejnosti jeden
opraven˘ ãi zrekonstruovan˘ objekt.
Kter˘ to bude v r. 2008?
âást komplexu LH Alexandria a interiér Spoleãenského domu.
■ Jak bude probíhat pﬁíprava a. s.
na jiÏ zmínûné zasedání evropsk˘ch
sociálních ministrÛ?
Velmi odpovûdnû. I kdyÏ se jednání
uskuteãní v zimním období (22.-24. ledna
2009), pro Luhaãovice ménû typickém,
máme zájem na tom, aby si ministﬁi
a jejich delegace odnesli z pobytu v Luhaãovicích a ve Zlínském kraji ty nejlep‰í dojmy. Jednání ministrÛ bude probíhat
v sále Mûstského domu kultury Elektra,
ve Spoleãenském domû na LázeÀském
námûstí bude tiskové centrum a budou
zde probíhat tiskové konference. Delegace i hosté budou ubytováni v na‰ich
hotelov˘ch zaﬁízeních. Bûhem pobytu

nav‰tíví rovnûÏ v˘znamné památky
Zlínského kraje a pﬁedpokládáme, Ïe
vyuÏijí i moÏnosti lázeÀsk˘ch procedur.
■ Láznû Luhaãovice mají slu‰n˘
vûhlas doma i v zahraniãí. Jak by mu
prospûl zápis do Seznamu památek
UNESCO?
Zápis na Seznam svûtového kulturního
dûdictví UNESCO znamená pro kaÏd˘
subjekt vstup na mapu kulturních památek svûtového v˘znamu se v‰ím, co
s tím souvisí, z hlediska náv‰tûvnosti,
ale také péãe o uchování tohoto dûdictví.
Vzhledem k tomu, Ïe jde o mimoﬁádnou záleÏitost a velmi pﬁísná kritéria
pro v˘bûr návrhÛ z mnoha zemí svûta,
je v‰ak optimismus v pﬁípadû návrhu
na zápis lázeÀského areálu v Luhaãovicích v souãasné dobû pﬁedãasn˘.
■ Letos oslaví a. s. 100. v˘roãí LázeÀského divadla, ve kterém vystoupilo
jiÏ nûkolik generací slavn˘ch umûlcÛ,
probíhají v nûm umûlecké festivaly
a odehrálo se tam mnoho dÛleÏit˘ch

(Pokraãování ze str. 1)
jak pro stﬁedo‰koláky, tak pro vysoko‰koláky, jazykové kursy a ﬁidiãské prÛkazy. NezuÏujeme to v‰ak jen na dûti
z dûtsk˘ch domovÛ, ale chceme, aby to
byly i dûti ze sociálnû slab˘ch a romsk˘ch rodin.
■ V posledních 10 letech jste v Luhaãovicích uÏ poosmé a kromû zá‰tity Janáãkova festivalu jste pﬁevzala
zá‰titu i nad lázeÀsk˘m plesem.
Zrovna se mû nûkdo ptal, kolikrát
jsem tu uÏ byla. Odpovûdûla jsem, Ïe
uÏ mnohokrát, ale pokaÏdé je to tro‰iãku
jiné, ale v Luhaãovicích vÏdycky krásné.
■ TakÏe pﬁijedete zahájit v létû i leto‰ní roãník?
KdyÏ mi to jen trochu vyjde, tak urãitû
ano.
■ BlíÏí se prezidentská volba. Jak ji
proÏíváte?
Pﬁímo ten akt proÏívám jako kaÏd˘
obãan âR, ale tím, Ïe jeden z kandidátÛ
je mÛj manÏel, tak to proÏívám je‰tû
trochu více. Urãitû si pÛjdu poslechnout
projevy pﬁed volbou a pak budu jako
v‰ichni ostatní ãekat na v˘sledky. Hlavnû
bych si v‰ak pﬁála, aby volba probûhla
dÛstojnû, a kdyÏ na mû budete hodnû
tlaãit, tak vám ﬁeknu, Ïe mû mrzí, Ïe se
nena‰el v na‰í zemi, která má 10 mil.
lidí, protikandidát, kter˘ tuhle zemi zná
a v téhle zemi Ïije.
■ Jak jste spokojená s tím, jak se
vám podaﬁilo zu‰lechtit interiér zámku
v Lánech?

Foto – Marta Kozánková

LázeÀsk˘ ples pod zá‰titou ...

Donátoﬁi pﬁispûli do Nadaãního fondu manÏelÛ Livie a Václava Klausov˘ch celkovou
ãástkou 1 300 000 korun, která prospûje mlad˘m lidem i seniorÛm
Mám z toho radost. Dokonce vy‰la
i kniha, kde je v‰e zmapováno, a kromû
historie zámku, star‰í i novûj‰í, jsou
v jedné z mnoha kapitol také zámecké
interiéry. Myslím, Ïe je to tam velmi
hezké a hlavnû se podaﬁilo zachránit
z depozitáﬁÛ spoustu krásn˘ch vûcí,
které by jinak zÛstaly na pÛdách nebo
nûkde schované v ne nejlep‰ím stavu.
■ A co va‰e profese? Nechybí vám
ekonomie?
Je tûÏké ﬁíct nechybí. Jsem ãlovûk,
kter˘ Ïije tím, Ïe jsem se vrhla na jiné
vûci, protoÏe b˘t Ïenou politika, jak uÏ
jsem vám to ﬁíkala, obná‰í mnoho povinností. Pokud byl mÛj muÏ ministrem,
pﬁedsedou vlády, pﬁedsedou Poslanecké
snûmovny, tak jsem mûla je‰tû ãásteãnû
moÏnost nejen si zachovat soukromí,
ale i svoji profesi, aspoÀ na poloviãní
úvazek. KdyÏ se mÛj muÏ stal prezidentem, tak role první dámy je na pln˘
úvazek. TakÏe sice sleduji, co se dûje
v oboru, ale jsem uÏ hodnû let mimo.

Na druhou stranu mám ve svém postavení spoustu vûcí, které jsou navíc.
A opravdu to nejde skloubit dohromady.
Zájem lidí mû tû‰í, ale nûkdy je to docela
tûÏké bﬁemeno, protoÏe se na mû spousta
lidí obrací, kaÏd˘ mnû naloÏí to své bﬁímû a myslí si, Ïe já ho umím nûjak
snadnûji vyﬁe‰it. Nûkdy bohuÏel ale
musím odpovûdût, Ïe ani já ho neumím
vyﬁe‰it, takÏe mnû tahle role, nazvala
bych ji mal˘m ombudsmanem, nûkdy
bere sílu a energii a jindy zase dodává.
ProtoÏe lidé mi pí‰í nejenom o tom, co
je trápí, ale taky o tom, co je tû‰í.
■ Neodpustím si obvyklou otázku
na vnouãátka.
Vnouãátka rostou tak rychle, Ïe tûm
nejmen‰ím uÏ bude 5 let, jsou staré
jako prezidentské období. Je to pûkné,
ale mám na nû málo ãasu, daleko míÀ,
neÏ jsem si pﬁedstavovala.
■ Dûkuji vám, paní inÏen˘rko, za
rozhovor.
Marta KOZÁNKOVÁ

spoleãensk˘ch akcí. Jak si to a. s. pﬁipomene?
Souãástí úsilí zakladatelÛ 1. akciové
spoleãnosti pﬁed více neÏ 100 lety o vybudování moderních lázní slovanského
charakteru v Luhaãovicích byla i v˘stavba
kamenného divadla. Právem si tato
skuteãnost zasluhuje úctu a uznání.
Slavnostním pﬁedstavením v divadle za
úãasti pﬁedních interpretÛ a v˘znamn˘ch
hostÛ si pﬁipomeneme stoleté období
ãinnosti a pﬁínosu divadla ke kulturnímu a spoleãenskému Ïivotu v lázních
a duchovnímu obohacení jejich hostÛ.
Navíc tímto v˘roãím bude ovlivnûna
i celoroãní programová nabídka divadla.
■ Láznû se pod va‰ím vedením staly
‰piãkov˘mi hostiteli mnoha osobností, náv‰tûv v˘znamn˘ch domácích
i zahraniãních delegací, centrem kongresové turistiky. Chválou na úroveÀ
lázeÀské péãe, ubytovací i gastronomické sluÏby ne‰etﬁí odborníci ani
bûÏní hosté. Je moÏné je‰tû nûco zlep‰ovat?
Îivotní zku‰enost ﬁíká, Ïe se nelze
nikdy spokojit s dosaÏen˘m, byÈ ty pozitivní v˘sledky mohou tû‰it. V na‰ich
podmínkách je vnímáme spí‰e jako
závazek a odpovûdnost pro udrÏení
a zdokonalování kvality poskytovan˘ch
sluÏeb. Je tomu tak proto, Ïe i v oborech
lázeÀství, hotelnictví a gastronomii se
pﬁirozenû promítají nové v˘vojové
trendy, nové metody léãení, pﬁicházejí
noví hosté a ti, kteﬁí se vracejí, pﬁi kaÏdé
opakované náv‰tûvû oãekávají vÏdy
nûco nového proti pﬁedcházejícímu pobytu. Snaha o zmûnu, o vy‰‰í kvalitu
i ‰ir‰í spektrum nabídky sluÏeb musí b˘t
trvalou souãástí v‰ech na‰ich ãinností.
■ V závûru roku jste se stal pﬁedsedou správní rady Centrály cestovního ruchu V˘chodní Moravy, o. p. s.
Jak˘ bude její pﬁínos pro Láznû Luhaãovice?
Vznik Centrály z rozhodnutí Zlínského kraje je pozitivním krokem k propagaci a zviditelnûní pamûtihodností,
krás, turistick˘ch zvlá‰tností tohoto regionu, vãetnû lázeÀství jako v˘znamného
produktu zdravotní turistiky. Nejen pro
Láznû luhaãovice, ale i pro dal‰í subjekty podnikající v lázeÀství, v cestovním
ruchu a v navazujících sluÏbách bude
slouÏit k podpoﬁe jejich ãinností a jejich
propagaci mezi domácí i zahraniãní veﬁejností. Stane se pro nû rovnûÏ také
metodick˘m rádcem a pomocníkem
v rozvoji a prezentaci jejich sluÏeb.
■ Co byste rád dopﬁál zamûstnancÛm Lázní, z nichÏ mnohé jste pﬁimûl
ke studiu a zv˘‰ení kvalifikace, kromû
slíbeného zv˘‰ení platÛ?
(Pokraãování na str. 5)
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Radka Fi‰arová: Zpívat se má hlavnû pro radost
■ Na dveﬁích divadla je cedulka
Vyprodáno. Tû‰í vás to?
Jsou to dost nepopsatelné pocity,
vÏdycky si ﬁíkám, Ïe je to mal˘ zázrak,
protoÏe nejsem natolik mediální tvor.
TakÏe si toho nesmírnû váÏím a rozhodnû to neberu jako samozﬁejmost. Je to
pro mû i závazek chtít vÏdy nûco nového,
jít dál a pﬁinést lidem co nejvíc radosti
– a tím potom i sama sobû. (smích)
■ Zpíváte od 5 let, kdy jste zaãala
v souboru Bambini di Praga. Chtûla
jste b˘t zpûvaãkou odmaliãka?
Opravdu odmaliãka, ani jsem nepﬁem˘‰lela nad tím, Ïe bych mohla b˘t nûãím
jin˘m. Mûla jsem sice i touhy, jako jít
na stavárnu a b˘t architektkou interiéru,
nicménû jsem ráda, Ïe tomu tak není,
protoÏe dnes vidím, Ïe na to takov˘ talent nemám. Spí‰ moÏná architektura
zahrad, jsem teì taková malá zahradnice, ale ﬁíkám to spí‰ s nadsázkou.
Zpívat pro mû bylo úplnû pﬁirozené, ‰la
jsem do lidu‰ky a zpívala jsem ve dvou
rodinn˘ch kapelách, takÏe zpívám od
5 let aÏ dodne‰ka. (smích)
■ V country kapele jste zpívala od
12 let. Byla to asi dobrá prÛprava.
To byla obrovská prÛprava. Nauãili
jsme se hrát pro 10 lidí v sále, ale také
pro 4 000 lidí na festivalu. Bylo to pro
rozmanité publikum a rÛzné akce, navíc
jsme hráli vlastní repertoár, coÏ bylo také
úÏasné vyzkou‰et si zpívat své vlastní
písniãky a testovat, co zabírá a co ne.
■ Také jste nûkolikrát vyhráli Portu.
Pﬁesnû 3x, z toho 2x jsme vyhráli diváckou a jednou od poroty, coÏ byla Trampská porta, potom Folkov˘ kvítek a Mohelnick˘ dostavník a tûch festivalÛ bylo víc.
Hráli jsme poslední dva roky 80 koncertÛ
do roka, coÏ je skoro kaÏd˘ 4. den zpívání.
■ Co to byly rodinné kapely?
Narodila jsem se ke dvûma star‰ím
sestrám, takÏe první skupinu tvoﬁily
dva sesterské páry – já se sestrou a dvû
sestry ·langrovy. A potom od 12 to
byla moje skupina Auris, která byla rodinná proto, Ïe její fungování nebylo
moÏné bez pomoci m˘ch rodiãÛ, kteﬁí
nám poskytli zázemí vãetnû toho, Ïe
jsme zkou‰eli 3x t˘dnû u nás doma.
■ Kdo vás nejvíc ovlivnil?
Rodiãe – a poﬁád mû asi ovlivÀují
nejvíc. A to i hudebnû, protoÏe mû vedli k urãité svobodû a já ani nedokáÏu
ﬁíct, kter˘ hudební styl se mi líbí nejvíc.
Spí‰ je pro mû podstatné, jestli mám
pocit z muziky, kterou usly‰ím, Ïe je
poctivá, Ïe je to dobﬁe odveden˘ kus
práce. A styl potom není dÛleÏit˘, protoÏe hudba pro mû nemá hranice. (smích)
■ Co pro vás znamenala Evita?
Vyhrála jste konkurz ve 20 letech
a zpívala jste tak zralou roli.

Foto – Marta Kozánková

Koncert Radky Fi‰arové Podívej, kvete rÛÏe mûl ve vyprodaném LázeÀském divadle loni v srpnu obrovsk˘ úspûch. Populární zpûvaãce jsem pokladála otázky
v divadelní ‰atnû, kde mi staãila mezi líãením na pﬁedstavení pohotovû odpovídat.

Zpûvaãka Radka Fi‰arová získává sympatie divákÛ a posluchaãÛ nejen díky muzikálÛm
Byl to dost zásadní zlom v mém profesním Ïivotû. Je to moÏná jedna z nejteÏ‰ích
Ïensk˘ch rolí, které jsou v muzikálu
napsané, takÏe to byl pro mû obrovsk˘
zápﬁah. Na druhou stranu to pro mû bylo
velké ‰tûstí, Ïe jsem ji mohla dûlat. Moc
ráda bych si ji zazpívala i teì. (smích).
Vût‰ina zpûvaãek ji stíhá kolem 30 let,
já jsem byla nejmlad‰í z tûch, které ji kde
ve svûtû hrály, byla to úÏasná pﬁíleÏitost
a ãerpám z toho dodne‰ka. To, co jsem
nasbírala díky reÏiséru Petru Novotnému, pro mû byla pﬁedev‰ím velikánská
‰kola.
■ A dal‰í muzikálové postavy?
Na Evitu navázala hned Edith Piaf.
Mûsíc pﬁed skonãením Evity byla premiéra Vrabãáka z pﬁedmûstí v plzeÀském
Komorním divadle, která mû provází
dodne‰ka, uÏ se to pﬁedstavení hraje
7 let. Pak se hrálo je‰tû v Mahenovû
divadle v Brnû a v Olomouci. A novû
budeme hrát toto pﬁedstavení v roce 2008,
pokud v‰echno dobﬁe dopadne, v Ústí nad
Labem. Edith Piaf formovala pﬁedev‰ím mé koncertní programy, nasunula
mû do dal‰ího Ïánru – k ‰ansonu. Jinak
dal‰í muzikálové role zpívám v Divadle
Broadway, které je, pﬁestoÏe jsem na
volné noze, moje domovská muzikálová
scéna. Zpívala jsem tam Kleopatru, potom
ve Tﬁech mu‰ket˘rech a teì v Angelice.
V divadle Ta Fantastika jsem dostala
krásnou nabídku od Lucie Bílé dvojroli
v muzikálu Elixír Ïivota, coÏ bylo bájeãné setkat se s lidmi, kteﬁí tam jsou.
■ Chtûla byste, aby vás vnímalo
publikum jako muzikálovou zpûvaãku,
nebo jako ‰ansoniérku?
Jako zpûvaãku. (smích) Jako poctivou
zpûvaãku.

■ Jak jste objevila Edith Piaf?
VÏdycky ﬁíkám, Ïe ona objevila mû,
protoÏe kdyÏ jsem dostala nabídku od
Libora Vaculíka a Petra Maláska úãinkovat v pﬁedstavení Edith – vrabãák
z pﬁedmûstí, tak jsem ji, pﬁiznám se, vÛbec
neznala. Pﬁijala jsem tu roli, aniÏ bych
vûdûla, do ãeho jdu. Pak jsem zaãala
poslouchat písniãky Edith Piaf a ﬁíkala
jsem si, s tím já se pﬁece v Ïivotû neztotoÏním, do ãeho jsem se to pustila?
Studovala jsem potom rÛzné materiály
a z memoárové kníÏky jsem vyãetla, Ïe
jsme narozené ve stejn˘ den, a tak jsem
k ní získala úplnû jin˘ vztah, vryla se
mi pod kÛÏi, a myslím, Ïe ãím dál víc.
S tím, Ïe dnes, po tûch 7 letech uÏ mû
zaãínají zajímat i jiné proudy francouzského ‰ansonu jako takového.
■ Zpívala jste i v opeﬁe v Národním
divadle. Mohla byste zpívat v opeﬁe
trvale?
Já jsem v Národním divadle zpívala
nejdﬁív v baletním pﬁedstavení Lucrezia
Borgia, které dûlal stejn˘ t˘m jako Edith
Piaf – Libor Vaculík a Petr Malásek, kde
jsme víceménû tanãili a zpívali. Potom
jsem zpívala s Operou ND v opeﬁe Montezuma jakoby souãasnost a operní zpûváci byli minulost. Operu bych v‰ak asi
zpívat nemohla. ProtoÏe to je jiná technika, musela bych teì zaãít studovat od
zaãátku, úplnû nûkde jinde a moÏná za
takov˘ch 5-7 let bych si mohla vyzkou‰et
nûjakou operní píseÀ. Ale i to, co ﬁíkám,
je velice odváÏné, protoÏe operní zpûv
je celoÏivotní dﬁina. Jak technika, tak
posazení hlasu je úplnû nûco jiného.
■ Máte bohatou koncertní ãinnost,
zpíváte s klarinetov˘m kvartetem
i jazzov˘m triem.

Kvarteto se dnes jmenuje Clarinet
Factory a ná‰ program je nazvan˘ Rapsodie v ãerném, coÏ je podle Gerschwinovy Rapsodie v modrém, protoÏe
první skladby, které jsme spoleãnû hráli, byly od Gerschwina. A také mû doprovází Jazzové trio anebo tak jako
dnes akordeonista Adam Hanzl a klavírista Vlasta Biãík.
■ Chodí na tyto koncerty jiné publikum neÏ na muzikály?
Urãitû. Vím, Ïe jsou to lidé, kter˘m se
líbí muzikály a jsou fanou‰ky nûkter˘ch rolí, které hraji, tak se pﬁijdou podívat, ale celkovû publikum je o dost
jinaãí. Muzikál je pﬁece jen komerãnûj‰í záleÏitost a ‰ansony jsou víc do
hloubky a je to mnohem osobnûj‰í.
V muzikálech, které se hrají na velkém
jevi‰ti v Divadle Broadway, je nás moc
a ná‰ pﬁístup je osobní k roli jako takové,
ale ãlovûk se tam nedostane tak blízko
k divákovi. Navíc splÀujeme roli, kterou
nám pﬁedepí‰e reÏisér, na koncertû jsme
sv˘m reÏisérem a pánem sami.
■ Zpívala jste nûkolikrát i v zahraniãí, v Holandsku, Brazílii. Jaké máte
zku‰enosti?
Mám spoustu záÏitkÛ. Napﬁ. v Holandsku, kde jsme hostovali s pﬁedstavením Edith – vrabãák z pﬁedmûstí, mûl
promotér z holandské strany problém
s tím, Ïe diváci chtûli o pauze odejít,
protoÏe si mysleli, Ïe zpívám na playbeck Edith Piaf. Sám mi to nevûﬁil, tak
se ‰el podívat na druhou polovinu do
portálu, jestli skuteãnû zpívám a stûÏoval si, Ïe se mi neh˘be ani hrudník, jak
to dûlám. Na dal‰ích pﬁedstaveních pak
lidem ﬁíkal, ona opravdu zpívá, není to
podvod. A Brazílie byla také zajímavá,
ale na to by nestaãil jeden rozhovor.
■ âeho byste chtûla dosáhnout?
Já takhle vÛbec nepﬁem˘‰lím. Pro mû
je kaÏd˘ den a kaÏd˘ koncert velice dÛleÏit˘. Plánovat si nûco, nemám v povaze,
myslím si, Ïe dÛleÏité je uÏívat si toho,
co ãlovûk má v danou chvíli. A nûjaké cíle?
Tﬁeba bych chtûla b˘t jednou dobrá máma.
■ Jste také lektorkou zpûvu. Co radíte mlad˘m zpûvaãkám?
Aby nikdy nezapomnûly na to, Ïe
zpívat se má hlavnû pro radost. Pokud
se vytratí ze zpívání radost, tak jenom
technika nikdy neudûlá jim ani divákÛm
Ïádnou velkou sluÏbu.
■ Mohla byste b˘t bez zpívání
a muziky?
Bez muziky bych asi nemohla b˘t, je
pro mû moc dÛleÏitá. Stát se v‰ak mÛÏe
cokoliv, mÛÏu tﬁeba pﬁestat zpívat, to
ãlovûk nikdy neví. Ale muziku si mÛÏete najít kdekoliv, ve v‰em.
Marta KOZÁNKOVÁ
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K hlavním tématÛm odborn˘ch akcí
V prosincovém ãísle LL jsem zrekapituloval uskuteãnûné odborné akce lékaﬁÛ, zdravotních sester a fyzioterapeutÛ v reÏii a. s. Láznû
Luhaãovice ve spolupráci s odborn˘mi spoleãnostmi âeské lékaﬁské spoleãnosti J. E. Purkynû, které se uskuteãnily v r. 2007. Nyní se vrátíme
k jejich odbornému obsahu, kter˘ byl zajímav˘ a pro vût‰inu úãastníkÛ pouãn˘.
Na bﬁeznov˘ch Luhaãovick˘ch dnech
s hlavním tématem o nov˘ch poznatcích
v diagnostice a léãbû bronchiálního astmatu a chronické obstrukãní bronchopulmonální choroby (CHOPN) byly
pﬁedneseny inovované standardy léãby
astmatu, v nichÏ se celosvûtovû mûní
pﬁístup ke klasifikaci nemoci a podle
toho také k urãit˘m léãebn˘m zámûrÛm.
Tento dokument vydala Globální iniciativa pro astma (GINA) ve spolupráci
se Svûtovou zdravotnickou organizací
(WHO). Hlavním cílem léãby je kontrola astmatu a její dlouhodobé udrÏení,
kdy kontrola astmatu je tﬁístupÀová a s ní
související farmakoterapie pûtistupÀová.
Pro termín astma pod kontrolou musí
b˘t splnûny podmínky: Ïádné nebo minimální denní pﬁíznaky, Ïádné omezení
denních aktivit, Ïádné noãní pﬁíznaky,
Ïádná nebo minimální potﬁeba pouÏití
úlevov˘ch lékÛ, normální funkce plic
a Ïádné exacerbace (akutní stadia) nemoci.
Léãba astmatu je zahájena a upravována
v plynulém cyklu a po dosaÏení kontroly astmatu by se nemûlo s intenzitou
a dávkováním lékÛ klesat na niÏ‰í stupeÀ
farmakoterapie dﬁíve neÏ za 3 mûsíce.
V pﬁípadû CHOPN byly pﬁedneseny inovované smûrnice o její léãbû s poukazem na to, Ïe tato nemoc znamená riziko
pro vznik i jin˘ch onemocnûní, jako je
infarkt myokardu, angina pectoris, respiraãní infekce, zlomeniny kostí, deprese,
diabetes, syndromy spánkové apnoe, anemie, glaukom.

konãetin, rÛzné typy zlomenin, poranûní
periferních nervÛ, aÏ po traumata ãelistních kloubÛ. Své zku‰enosti si zde vymûnili a na mnoha konkrétních pﬁíkladech
dokladovali úspû‰nost své léãby odborníci ze v‰ech typÛ pracovi‰È – klinikami
poãínaje, odborn˘mi léãebn˘mi ústavy,
láznûmi a ambulancemi konãe.
RovnûÏ dubnová akce pediatrÛ byla
v kvûtnov˘ch LL komentována prim.
MUDr. J. Rydlovou. Téma urgentní stavy
v pediatrii pﬁineslo taktéÏ nové pohledy
na postupy zab˘vající se neodkladnou
resuscitací u dûtí, které zde byly prezentovány pﬁedev‰ím pracovníky z brnûnsk˘ch klinik. O své zku‰enosti se chtûli
se sv˘mi kolegy podûlit pﬁedev‰ím proto,
Ïe i u dûtí pﬁib˘vá situací, kdy zástava obûhu je zpÛsobena primárnû selháním srdce
napﬁ. pﬁi poruchách srdeãního rytmu.
âtvrtou a poslední v˘znamnou odbornou akcí v r. 2007 byly Ningerovy

Doporuãuje se myslet na CHOPN
u osob star‰ích 40 let a provést spirometrii, jestliÏe je pﬁítomen 1 z následujících pﬁíznakÛ: progredující du‰nost,
tvorba hlenu, expozice rizikov˘ch faktorÛ
jako napﬁ. kouﬁení.
Cílem léãby CHOPN je zmírnûní pﬁíznakÛ, zamezení progrese nemoci, zvy‰ování tûlesné zdatnosti, prevence
a léãba komplikací, sníÏení úmrtnosti.
Velmi dÛleÏitá je pak edukace nemocn˘ch. Z uvedeného je patrno, Ïe hlavní
téma nevyznûlo pouze formálnû, ale
i dal‰í sdûlení naplnila jeho obsah. Pozitivní v‰ak na konferenci bylo mj.
i konstatování pﬁedních odborníkÛ alergologie a pneumologie, Ïe lázeÀská
léãba hraje nezastupitelnou roli v léãbû
uveden˘ch nemocí, neboÈ nestaãí jen
podávat léky, ale velmi dÛleÏitá jsou
i reÏimová opatﬁení, která lázeÀské prostﬁedí umocÀuje a kromû psychického
pﬁeladûní zde lidé mají moÏnost získat
informace o tom, jak správnû uÏívat
léky, jak správnû d˘chat, jaká cviãení
provádût atd.
O dubnovém sjezdu Spoleãnosti rehabilitaãní a fyzikální medicíny s hlavním
tématem – rehabilitace u traumatologick˘ch diagnóz, bylo dosti publikováno
v kvûtnov˘ch LL. PﬁipomeÀme jen, Ïe
zde zaznûly pﬁedná‰ky z celého spektra
dané problematiky, od nejtûÏ‰ích poranûní
centrální nervové soustavy, tedy mozku
a míchy, která se ﬁe‰í na tzv. spinálních
jednotkách, pﬁes traumatické amputace

dny s hlavním tématem – problematika
peritonsilárního abscesu (PTA), tedy
zánûtu v oblasti krku jako komplikace
angín a jeho dal‰ích komplikací. Podstatné postﬁehy z tohoto jednání jsem
uvedl v ﬁíjnov˘ch LL.
Závûrem bych je‰tû jednou podtrhl
v˘znam, kter˘ akciovou spoleãností poﬁádané odborné akce mají pro v‰echny
úãastníky, lázeÀské lékaﬁe a dal‰í zdravotníky nevyjímaje, neboÈ jak to loÀsk˘
rok prokázal, zaznívají zde mnohdy
dosud nepublikované a zcela jedineãné
informace o léãbû chorob, které patﬁí
mezi indikace léãené v a. s. Láznû
Luhaãovice. Potû‰itelné je i to, Ïe se
mezi pﬁedními odborníky, kteﬁí se
tûchto akcí úãastní, s lázeÀskou léãbou
poãítá.
Prim. MUDr. Jiﬁí HNÁTEK,
vedoucí lékaﬁ Lázní Luhaãovice, a. s.

Pﬁehled odborn˘ch akcí v r. 2008
15. bﬁezna
28.-29. bﬁezna
25.-27. dubna
16.-17. kvûtna
24.-25. ﬁíjna

Praktick˘ prÛvodce diabetem IV
XV. luhaãovické dny
XIV. luhaãovické pediatrické dny
XV. sjezd Spoleãnosti rehabilitaãní a fyzikální medicíny
IV. kongres nemocí z povolání s mezinárodní úãastí

Kraj versus obce
Pravidelné dvoudenní setkání starostÛ
obcí a mûst s pﬁedstaviteli Zlínského
kraje probûhlo 17. a 18. ledna v Luhaãovicích. Zhu‰tûnému programu, v nûmÏ
za úãasti hejtmana Zlínského kraje Libora Luká‰e vystoupila s referáty témûﬁ
celá Rada Zlínského kraje, naslouchalo
více neÏ 250 starostÛ obcí a mûst (Zlínsk˘
kraj jich má 304) v sále Rondo MûDK
Elektra. Jak LL sdûlil MVDr. Stanislav

Mi‰ák, námûstek hejtmana Zlínského
kraje (b˘val˘ starosta Otrokovic, kter˘
proslul svou rozvahou pﬁi povodních v r.
1997), smyslem lednového setkání je pﬁedev‰ím pﬁedání jednotn˘ch informací
v‰em starostÛm o rozvojov˘ch projektech a strategickém rozvoji kraje: „Je to
v‰ak dvousmûrka. Nejde jen o pﬁedání
zásadních informací vedením kraje, ale
(Pokraãování na str. 7)

Foto – Marta Kozánková

Kalendáﬁ kulturních akcí

Redakãní rada LázeÀsk˘ch listÛ – ve sloÏení Ing. Josef KrÛÏela, CSc., generální ﬁeditel
a pﬁedseda pﬁedstavenstva a. s. Láznû Luhaãovice, Milena Hrbáãová, vedoucí kulturního
oddûlení, Ing. Jiﬁí Dûdek, provozní ﬁeditel, a prim. MUDr. Jiﬁí Hnátek, vedoucí lékaﬁ a. s.
Láznû Luhaãovice, vylosovala na svém prvním zasedání leto‰ního roku úspû‰né v˘herce
celoroãního lu‰titelského snaÏení. V˘herkyni t˘denního pobytu pro 2 osoby Ludmile Kostkové
z Bojkovic a 2 drÏitelÛm ceny útûchy (nástûnn˘ kalendáﬁ) Pavle Chalupové ze Vsetína
a Josefu Kropáãkovi z Prahy blahopﬁejeme. A v‰ichni ostatní milí ãtenáﬁi i vytrvalí lu‰titelé kﬁíÏovek mohou pokou‰et ‰tûstûnu zase po cel˘ leto‰ní rok.
re

a. s. Láznû Luhaãovice v r. 2008
10.-11. kvûtna

Slavnostní otevírání pramenÛ

14. ãervna

Zahájení 14. letní divadelní sezony

ãerven

Koncert Hudby Hradní stráÏe a Policie âR

Zahájení hlavní lázeÀské sezony

5.-12. ãervence

Pûveck˘ mistrovsk˘ kurs Gabriely BeÀaãkové

21.-25. ãervence

17. roãník festivalu Janáãek a Luhaãovice

28. ãervence - 9. srpna 12. roãník Akademie Václava Hudeãka
18.-23. srpna

10. roãník Divadelní Luhaãovice

13.-14. záﬁí

16. roãník Mezinárodní festival dûtsk˘ch folklorních souborÛ
Písní a tancem
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Obchodní a prodejní ãinnost Lázní je stále stﬁedem pozornosti
S platností od 1. února 2008 byl Ing. Jiﬁí Dûdek, dosavadní vedoucí oddûlení marketingu a prodeje, jmenován provozním ﬁeditelem a. s. Láznû
Luhaãovice. Byl pﬁedstaven v LL ã. 7 ze 17. ãervence 2003, proto jen ve struãnosti. V r. 1996 absolvoval VUT Brno – Fakultu technologickou,
obor Technologie a management se zamûﬁením na ﬁízení a ekonomiku podniku. SoubûÏnû vystudoval také 2leté pedagogické minimum se
státnicemi z didaktiky a psychologie. V r. 2002 si zv˘‰il odbornost mezinárodnû uznávan˘m kursem s certifikátem CIMA (âesk˘ institut pro
marketing) v Praze. V r. 2007 zahájil 2,5leté studium MBA na Fakultû podnikatelské VUT Brno, které je certifikováno anglickou univerzitou Notingham. Po promoci nastoupil v srpnu 1996 do obchodního oddûlení Lázní Luhaãovice, a. s., od dubna 1998 vedl CA Luhanka a od
bﬁezna 2000 se stal vedoucím oddûlení marketingu a prodeje. V bﬁeznu 2007 byl zvolen ãlenem 7ãlenného pﬁedstavenstva Svazu léãebn˘ch
lázní âR (SLL) a je spoluodpovûdn˘ za marketing SLL. Hovoﬁí nûmecky, rusky a pokraãuje ve studiu angliãtiny. V souvislosti se jmenováním do novû zﬁízené
ﬁeditelské funkce zodpovûdûl otázky LL.
■ Jak vypadá klientela loÀského
roku v konkrétních ãíslech?
Uplynul˘ rok 2007 byl rokem, kdy
na‰e spoleãnost poskytla své sluÏby
nejvût‰ímu poãtu klientÛ ve své historii
– to znamená, Ïe sluÏeb Lázní Luhaãovice, a. s., vyuÏilo pﬁesnû 29 852 hostÛ.
Nejvíce klientÛ pﬁijelo z âeské republiky 26 436 hostÛ a ze zahraniãí pﬁijelo
3 416 hostÛ. Potû‰itelné na tomto v˘sledku je, Ïe i nadále zaznamenáváme
nárÛst tuzemské samoplátecké klientely
na relaxaãní a preventivní pobyty (tzn.
klientÛ, kteﬁí si svého zdraví váÏí a jsou
ochotní do nûj investovat), kdy v loÀském roce pﬁijelo o cel˘ 1 216 klientÛ
více neÏ v roce 2006. Naopak k mírnému
poklesu do‰lo u zahraniãní klientely,
která do na‰ich Lázní pﬁijíÏdí pﬁedev‰ím z Rakouska, Nûmecka, Slovenska
a Izraele.
■ A co klienti tuzemsk˘ch zdravotních poji‰Èoven?
Za pozitivní v˘voj v roce 2007 lze
oznaãit zmûnu postoje Ministerstva

zdravotnictví âR, které deklarovalo, Ïe
lázeÀská péãe i nadále zÛstává souãástí
zdravotního systému âR a bude hrazena
z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ. Zmûna tohoto
postoje v r. 2007 znamenala, Ïe jsme
také u klientely komplexní lázeÀské
péãe a pﬁíspûvkové lázeÀské péãe zaznamenali mírn˘ nárÛst jak dospûl˘ch,
tak dûtsk˘ch pacientÛ. Rád bych vyuÏil
této pﬁíleÏitosti a podûkoval v‰em zdravotním poji‰Èovnám âR – a pﬁedev‰ím
v‰em pracovníkÛm lázeÀství na jednotliv˘ch poboãkách – za v˘bornou spolupráci v uplynulém roce, která k tomuto
v˘sledku nemalou mûrou pﬁispûla.
■ Jaké novinky jste pﬁipravili pro
rok 2008?
Pro leto‰ní rok jsme pﬁipravili celkem
25 typÛ pobytÛ, z nichÏ vût‰ina je zaﬁazena do osvûdãeného katalogu Zdravotní dovolená a wellness 2008. Základ
nabídky tvoﬁí jiÏ známé pobyty jako
T˘den pro zdraví, Relaxaãní pobyt,
Wellness pobyt a dal‰í. Leto‰ní nabídku
jsme v‰ak doplnili také novinkami, kte-

Las Vegas zdraví, relaxace...
(Pokraãování ze str. 2)
Velmi bych si váÏil, kdyby se tû‰ili z v˘sledkÛ na‰eho spoleãného úsilí o uchování a prosperitu na‰í akciové spoleãnosti
a lázeÀství jako perspektivního oboru
v tomto regionu. Aby mûli motivaci se
dále vzdûlávat profesnû i jazykovû a vnímali svoji práci ve spoleãnosti jako profesní seberealizaci poskytující sociální zázemí
a perspektivu svého Ïivotního uplatnûní.
■ Za své zdej‰í pÛsobení jste získal
ﬁadu ocenûní. Kterého si nejvíc povaÏujete?
VáÏím si v‰ech mal˘ch i tûch v˘znamn˘ch. Za nejvût‰í ocenûní v‰ak povaÏuji,
Ïe se nám podaﬁilo navázat na pokrokové tradice budovatelÛ moderního
lázeÀství v Luhaãovicích a tyto dále
roz‰íﬁit do souãasné moderní podoby
mnoha na‰ich zaﬁízení. To, Ïe Láznû
Luhaãovice dnes patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í lázeÀská zaﬁízení v na‰í zemi, které
nav‰tûvuje mnoho hostÛ i ze zahraniãí,
Ïe kvalitou poskytovan˘ch sluÏeb nejen
lázeÀsk˘ch, ale i hotelov˘ch a gastronomick˘ch se mohou srovnávat se zaﬁízeními ve vyspûl˘ch zemích, je nutné
vnímat nejen jako ocenûní mé, ale pﬁedev‰ím práce na‰ich zamûstnancÛ.

■ Nedávno jste oslavil Ïivotní jubileum. Co byste je‰tû rád uskuteãnil
a co pﬁedáte jiÏ sv˘m nástupcÛm?
KdyÏ jsem v 15 letech vstupoval na
profesní dráhu, nemûl jsem tu‰ení ani
pomy‰lení o její závûreãné fázi, která
patﬁí lázeÀství. Je je‰tû mnoho plánÛ
a zámûrÛ, které bude tﬁeba ve spoleãnosti uskuteãnit. Mám zájem na tom,
aby mÛj nástupce donesl „‰tafetu“ je‰tû
dál, neÏ se to podaﬁilo mnû.
■ Troufnete si odhadnout, jak budou vypadat tyto láznû za 50-100 let?
Nejsem prognostik a pﬁedvídat v˘voj
na 50 nebo 100 let je velmi obtíÏné.
Jsem v‰ak pﬁesvûdãen o tom, Ïe lázeÀství
v Luhaãovicích, spoãívající na unikátních pﬁírodních zdrojích a podmínkách,
bude mít i pﬁi dal‰ím rozvoji lékaﬁské
vûdy své opodstatnûní v péãi o zdraví
ãlovûka. Jednou jsem se vyjádﬁil, Ïe si
budoucnost lázní v Luhaãovicích pﬁedstavuji nûco jako „Las Vegas“ zdraví,
relaxace a pohody.
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Ing. Josef KrÛÏela, CSc., srdeãnû
dûkuje v‰em, kteﬁí mu zaslali gratulace
k nedávnému Ïivotnímu jubileu.

r˘mi se budeme snaÏit oslovit nové
hosty, a to napﬁ. pobyt Mamma program
(urãen pro Ïeny s onkologick˘m onemocnûním prsu), Manager program (program nejen pro manaÏery je zaloÏen na
vyuÏití léãiv˘ch a regeneraãních úãinkÛ
na‰ich vod) a ProdlouÏen˘ víkend ãi
Krátká relaxace (pobyty jsou nabízeny
novû také ve ãtyﬁhvûzdiãkov˘ch hotelích
DÛm Bedﬁicha Smetany a Jestﬁabí).
■ Zajímavé ubytovací kapacity
roz‰íﬁila od loÀského listopadu také
zrekonstruovaná vila Alpská rÛÏe.
Co pro ni plánujete letos?
Ve vile Alpská rÛÏe nabízíme t˘denní
ãi víkendové pobyty relaxaãního a wellness charakteru, které mohou oslovit
pﬁedev‰ím zájemce o klidné ubytování
uprostﬁed lázeÀského parku v kombinaci
se zajímavou architekturou vily, která
se promítá také do interiérového ﬁe‰ení
a vybavení luxusních studií ãi apartmánÛ. Novinkou, kterou díky vybavenosti
(vestavûné kuchyÀky) a architektonickému ﬁe‰ení vily Alpská rÛÏe mÛÏeme

nabídnout, je moÏnost pouze ubytování
s vyuÏitím vlastní kuchyÀky pﬁímo
ve studiu ãi apartmánu. Úplnou novinku
v nabídce na‰í spoleãnosti pﬁedstavují
4lÛÏková studia se 2 oddûlen˘mi loÏnicemi, které umoÏní spoleãn˘ t˘denní
ãi víkendov˘ pobyt pﬁátel a znám˘ch.
Vûﬁíme, Ïe pobyty ve vile Alpská rÛÏe
budou, tak jako v hotelu JurkoviãÛv
dÛm, vyuÏívat také mlad‰í hosté, kteﬁí
si vyberou Luhaãovice za místo své dovolené.
■ A co bude pro vás znamenat nová
funkce provozního ﬁeditele?
S ohledem na skuteãnost, Ïe se jedná
o zcela novou pozici v rámci spoleãnosti, budu si muset na podrobnûj‰í
hodnocení poãkat. Z náplnû a zamûﬁení
nové pozice oãekávám náplÀ práce,
která bude spjata s plnûním operativních úkolÛ souvisejících s provozem
spoleãnosti, ale zároveÀ si zachovám
i nadále zodpovûdnost za smûﬁování
obchodní a prodejní politiky na‰í akciové spoleãnosti.
MK

Lázně Luhačovice, a. s.

Pﬁijeìte s dûtmi
o jarních prázdninách
do lázní!
Na období jarních prázdnin jsme pﬁipravili speciální nabídku
6denních ozdravn˘ch pobytÛ pro rodiãe s dûtmi.

Cena pobytu:
2 675 Kã za dítû
3 775 Kã dospûlá osoba
S dûtmi tak strávíte nejen prázdniny ve zdravém lázeÀském prostﬁedí, ale zároveÀ
si mÛÏete Vy i dûti vyzkou‰et lázeÀské procedury.

Tû‰íme se na Vás v Lázních Luhaãovice!
BliÏ‰í informace k pobytu Vám rádi poskytneme:
telefonicky: 577 682 248
elektronickou po‰tou: e-mail: info@lazneluhacovice.cz
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LázeÀské tamtamy
aneb Ze spoleãnosti
☛ Pro silvestrovsk˘ pobyt v Luhaãovicích se rozhodla (strávila jej sice u konkurence)
i populární praÏská hereãka Gabriela Vránová, která po Novém roce poslala do redakce LL nad‰enou SMS, jak je tady nádherná pﬁíroda. A co teprve, kdyby byla zasnûÏená?
☛ Luhaãovická Art Gallery Vladimíra a Jany Ohlídalov˘ch závûrem loÀského
roku vÛbec nezavﬁela, n˘brÏ vítala v útuln˘ch prostorách mezi obrázky v‰echny
silvestrovské i posilvestrovské náv‰tûvníky. A ãiní tak bez obvyklé lednové provozní pﬁestávky jen ve zkrácené otevírací dobû (od 14 do 17 hod.) dál.
☛ Na zahájení Regiontouru 2008 v Brnû (kde se prezentoval Zlínsk˘ kraj v nové
expozici) nechybûl Dívãí saxofonov˘ orchestr Luhaãovice, kter˘ poslal do
redakce LL (jak je jeho mil˘m zvykem) hezk˘ pozdrav.
☛ Slavnostní vernisáÏí byla 12. ledna zahájena v Muzeu Luhaãovického Zálesí
(jiÏ v jeho novém sídle v MûDK Elektra) v˘stava o lidovém kroji zdej‰ího kraje
s názvem Ztratila jsem fûrtÛ‰ek. V˘stavu, jeÏ dokumentuje v˘voj lidového kroje
Luhaãovického Zálesí od poãátku 19. stol., doprovází katalog a potrvá do záﬁí.
☛ V˘stava Jurkoviãovy Luhaãovice, jeÏ byla instalována v hale Vincentky od
29. ãervna do 29. ãervence 2007 u pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí úmrtí architekta Du‰ana
Jurkoviãe, byla nyní pﬁenesena do Galerie Salla terrena Prezidentského paláce
v Bratislavû. Na slavnostní vernisáÏi ji 23. ledna zahájil kancléﬁ prezidenta akademik Milan âiã a úvodním slovem doprovodil ·tefan ·lachta, hlavní architekt
Bratislavy. Jurkoviãovu rodinu zastoupil hudebník Milo‰ Jurkoviã a architektovy
vnuãky Eva a TáÀa Jurkoviãovy a Katarína Salayová. V˘stava v sídle slovenského
prezidenta, jeÏ na 11 panelech mapuje Jurkoviãovo luhaãovické pÛsobení, se po
mûsíci vrátí do Muzea Luhaãovického Zálesí.
☛ Plesov˘m hostÛm, mezi nimiÏ byli poslanci, senátoﬁi, hejtman, primátorka,
konzul, starostové ad., se vûnovalo 95 ãlenÛ personálu Spoleãenského domu
(vã. z dal‰ích stﬁedisek), 11 hezk˘ch hostesek uvádûlo hosty na místa, 24 dobrovolníci prodávali lístky do tomboly, v níÏ bylo 90 cen, a peãoval o ni sehran˘
7ãlenn˘ t˘m, 30 hudebníkÛ v jednotliv˘ch kapelách s vlastními sólisty hrálo k tanci
i poslechu, 20 taneãníkÛ a taneãnic s 1 taneãním mistrem z líhnû Mûdílkov˘ch
nasadilo laÈku a v programu navíc vystoupilo 5 hostÛ (2 zpûváci a 3 hudebnice).
Jen na okraj – tolik bohat˘ch a slu‰iv˘ch dámsk˘ch toalet u v‰ech vûkov˘ch
i váhov˘ch kategorií zde je‰tû nebylo nikdy k vidûní.
ma
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Pﬁedstavujeme Vám
Pohledn˘ mlad˘ muÏ, perfektnû obleãen˘ a s korektním vystupováním Ing. Dalibor
Chrastina se stal od leto‰ního února vedoucím marketingového a obchodního t˘mu.
Rodák ze Zlína po studiu marketingu na
Vysoké ‰kole báÀské TU Ostrava v r. 1994
cestoval témûﬁ rok po USA a Kanadû a zdokonaloval se v angliãtinû. Po návratu pracoval
ve zlínském Svit Group, a. s., jako vedoucí
exportního oddûlení a po 5 letech pﬁe‰el na
místo vedoucího obchodního oddûlení do firmy
IES. Získanou praxi obohatil navíc v r. 2000
pÛlroãním studiem v CIMA (âesk˘ institut
pro marketing). Od kvûtna 2003 se stal posilou
obchodního oddûlení Lázní Luhaãovice, a. s.
A od února t. r. byl jmenován vedoucím
oddûlení marketingu a prodeje, kde bude ﬁídit
ãinnost 2 kolegyÀ zab˘vajících se marketingem, 8 spolupracovnic z oddûlení prodeje a 2 zamûstnankyÀ CA Luhanka. Hlavním
cílem jeho práce bude zaji‰tûní efektivní obsazenosti kapacit Lázní Luhaãovice, a. s.
Proto bude intenzivnû spolupracovat se zdravotními poji‰Èovnami a zodpovídat za
pﬁípravu pobytÛ pro samoplátce, tvorbu cen i zaji‰tûní propagaãních materiálÛ
(prospektÛ a nabídkov˘ch katalogÛ). Bude rovnûÏ jednat s cestovními kanceláﬁemi
a odborov˘mi organizacemi, jeÏ zaji‰Èují Lázním Luhaãovice, a. s., tuzemskou
i zahraniãní klientelu a soustﬁedí se na vyhledávání nov˘ch partnerÛ, jeÏ mohou
pﬁivézt klienty ze zemí s oãekávan˘m potenciálem, k nimÏ patﬁí Rusko, Polsko ãi
Ukrajina. Nedílnou souãástí jeho práce bude i úãast na veletrzích a prezentacích
a pﬁi rostoucí konkurenci v lázeÀství bude prosazovat nové formy propagace a reklamy sluÏeb Lázní Luhaãovice, a. s., kde budou hrát stále v˘znamnûj‰í roli kvalitní
webové stránky a podpora na internetu. Bude ﬁídit také CA Luhanka, jeÏ zaji‰Èuje
v˘lety pro lázeÀské hosty a prodej doplÀkového zboÏí.
Jazyková vybavenost i záliba v cestování pﬁispívají k tomu, Ïe se mu práce stává
koníãkem. I pﬁes velké vytíÏení a denní dojíÏdûní ze Zlína a zpût musí vyjít ãas na
rodinu, kde manÏelka Markéta v souãasnosti peãuje o roãního Luká‰ka. A dobrá kondice je v˘sledkem veãerní hry ledního hokeje (jiÏ 12 let) a v létû tenisu.
MK
Foto – Marta Kozánková
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Olga radí

NemoÏné ihned, zázraky do 3 dnÛ
Mûsíc leden probíhá v zaﬁízeních a. s. vÏdy ve znamení oprav, nátûrÛ,
malování, dezinfekcí i následného gruntování, jak uÏ bylo podrobnûji specifikováno v prosincovém vydání LL. Kromû specializovan˘ch firem se
do této zimní generálky (neÏ se zase v‰echny provozy rozbûhnou naplno)
zapojují vût‰inou v‰ichni pracovníci daného stﬁediska. A tak napﬁ. zamûstnanci Spoleãenského domu gruntovali nejen pﬁed 12. reprezentaãním
lázeÀsk˘m plesem (kdy se chtûli opût vytáhnout), ale stihli je‰tû t˘den
pﬁedtím pﬁipravit raut pro více neÏ 250 starostÛ a vedení Zlínského kraje.
Mezi v‰emi oãistn˘mi pﬁípravami v‰ak v kuchyni a v salonku v Dominu
probûhl pro ‰éfkuchaﬁe a kuchaﬁe a. s. (jeÏ to mûli v rámci vzdûlávání), ale
i kuchaﬁe z dal‰ích luhaãovick˘ch provozÛ 15. ledna více neÏ 5hodinov˘
kuchaﬁsk˘ semináﬁ. Tematicky byl semináﬁ, jenÏ byl uspoﬁádán ve spolupráci s brnûnskou poboãkou Asociací kuchaﬁÛ a cukráﬁÛ âR (AKC),
vymezen jako Snoubení surovin, barev a chuti ve vícechodovém menu.
Teoreticky jej pﬁipravil a detailní praktickou prezentaci vedl Jan Hork˘,
‰éfkuchaﬁ restaurace Zlatá Praha v hotelu InterContinental Praha, ãlen
11ãlenného Národního t˘mu AKC âR a lektor kuchaﬁské akademie a semifinalista (senior) soutûÏe Kuchaﬁ roku 2008. K ruce mu byl neménû
zdatn˘ Miroslav Kusák, ‰éfkuchaﬁ hotelu Internacional Brno, a pﬁedseda
brnûnské poboãky AKC âR. Îe mûli oba zku‰ení mladí odborníci sv˘m
luhaãovick˘m kolegÛm co ukázat, svûdãí v˘ãet pﬁed oãima v‰ech pﬁipraveného a v‰emi degustovaného menu: 1. Marinovaná mu‰le sv. Jakuba
v limetkovém oleji, mátovo-hrá‰ková pûna, 2. Carpaccio z tuÀáka s lan˘Ïovou solí, tartare z okurky a steakem z tuÀáka, 3. ·afránová raviola plnûná
ocásky langust˘n a s˘rem feta, 4. Ledové granité z melounu chantal a thajské
bazalky, 5. Telecí brzlík v lan˘Ïové omáãce s peãenou brio‰kou, 6. Zauzená
kachní prsa tﬁe‰Àov˘m dﬁevem s tepl˘m bazalkov˘m Ïelé, 7. Pomeranãov˘
sabayon v ãokoládové trubiãce s domácí smaÏenou koblihou a kávová
zmrzlina. K tématu, pﬁi nûmÏ se sbíhají sliny, se LL vrátí je‰tû v budoucnu.
MK

V minul˘ch roãnících jsme se vûnovali jednotliv˘m dietním reÏimÛm,
makro i mikroÏivinám, pitnému reÏimu a speciálním léãebn˘m
postupÛm. Letos se zamûﬁíme na základní poznatky z kombinovan˘ch diet. Tedy na problematiku, kdy se kumulují onemocnûní vyÏadující si
dietní reÏim. V mnoha pﬁípadech si tato opatﬁení mohou i odporovat, proto se
pokusíme do toho vnést trochu svûtla i zdravého rozumu.
Zaãneme od nejjednodu‰‰í kombinace, s níÏ se setkávám pﬁi své práci dennû.
Jedná se o dietu diabetickou, ‰etﬁící, tzv. 9/2. Ordinuje se diabetikÛm, jejichÏ
zaÏívací trakt uÏ nechce pracovat na pln˘ v˘kon. Strava nadále musí splÀovat
v‰echny diabetické parametry, co do poãtu gramÛ sacharidÛ, bílkovin, tukÛ
a celkovou energetickou hodnotu. Pouze ji je‰tû obrousíme o nad˘mavou zeleninu,
dráÏdivé koﬁení a podle sná‰enlivosti o celozrnné peãivo. Stravu upravujeme
lehce stravitelnou, nenad˘mavou, nicménû stále pestrou a vyváÏenou. Z nápojÛ
se vyh˘báme kávû, alkoholu, silnému ãernému a zelenému ãaji a sycen˘m nápojÛm.

Jídelní lístek na 1 den – dieta 9/ 225/2
(tedy dieta diabetická, ‰etﬁící, na den 225 g S)
·unka drÛbeÏí vaﬁená
50 g
Rohlík svûtl˘
2 ks
Rajãe
1 ks
âaj ovocn˘
Svaãina: Jablko
1 ks
Obûd:
Zeleninov˘ v˘var, Vepﬁové maso na chﬁestu, brambory vaﬁené
(cca 3 ks velikosti slepiãího vejce), kompot dia
Svaãina: Odtuãnûn˘ kefír
200 ml
Rohlík
1 ks
Veãeﬁe:
Kuﬁecí rizoto se s˘rem (100 g r˘Ïe), mrkvov˘ salát
II. veãeﬁe: Jablko
1 ks
Snídanû:

Pevné nervy a je‰tû pevnûj‰í zdraví pﬁeje
Olga ZBO¤ILOVÁ, nutriãní terapeutka LH Morava
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Láznû na Regiontouru 2008
Na 17. mezinárodních veletrzích Go a Regiontour 2008, které probûhly na
brnûnském v˘stavi‰ti 10. aÏ 13. ledna, nechybûla ani akciová spoleãnost Láznû
Luhaãovice. Svou produktovou nabídku pro leto‰ní rok prezentovala
náv‰tûvnické veﬁejnosti ve spoleãné expozici Zlínského kraje, kter˘ zastupovala
v ﬁíjnu vzniklá Centrála cestovního ruchu V˘chodní Moravy (viz LL ã. 11/ 2007).
Nová expozice kraje s názvem V˘chodní Morava sdruÏovala na plo‰e 225 m2 ãtyﬁi
regionální sekce, v nichÏ zástupci 72 spoluvystavovatelÛ nabízeli moÏnosti cestovního
ruchu z turistick˘ch oblastí Zlínska a Luhaãovicka, Vala‰ska, KromûﬁíÏska a Slovácka.
Hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje,
jeÏ v zahajovací den veletrhu podepsali na v˘stavi‰ti memorandum o spolupráci
v oblasti rozvoje cestovního ruchu, pﬁedstavili také spoleãn˘ projekt PrÛvodce po nejkrásnûj‰ích místech Moravy a Slezska.
Zlínsk˘ kraj v Brnû poprvé pﬁedstavil také nov˘ Turistick˘ informaãní portál V˘chodní Morava (www.vychodni-morava.cz), kter˘ bude pod názvem V˘chodní Morava
jako na dlani umoÏÀovat snadné vyhledávání dÛleÏit˘ch informací na internetu k rozvoji
cestovního ruchu regionu. Existuje v ãeské, anglické a nûmecké verzi.
Na nejvût‰ím tuzemském veletrhu cestovního ruchu získal Zlínsk˘ kraj navíc
prestiÏní ocenûní Grand Prix Regiontour 2008 (bylo udûleno celkem 8 národních
cen) za projekt Moravská jantarová stezka, kter˘ vznikl (stejnû jako web) za podpory Evropské unie.
Jantarová stezka, jeÏ patﬁila k nejstar‰ím obchodním stezkám, vedla od Baltského
moﬁe pﬁes Krakov, protínala celou Moravu od Ostravy aÏ po Znojmo, pokraãovala pﬁes VídeÀ k jihu aÏ k Jaderskému moﬁi. Historií inspirovan˘ název má nalákat
domácí i zahraniãní náv‰tûvníky, aby se vydali po stopách dávn˘ch obchodníkÛ
s jantarem a poznali tak atraktivní místa Moravy a Slezska. Slibuje-li podtitul jantarové stezky – to nejlep‰í z Moravy, pak od folkloru, tradic, památek UNESCO,
moravského vína, lázeÀsk˘ch a relaxaãních pobytÛ, zimní dovolené ãi pû‰í turistiky, agroturistiky i golfu, má Morava rozhodnû co nabídnout.
A Ïe jantarová stezka není jen záleÏitostí v˘pravného katalogu svûdãí jiÏ první
náv‰tûva manÏelÛ Junkov˘ch z ukrajinského Lvova, kteﬁí se 10. ledna ubytovali
v lázeÀském hotelu Palace, aby absolvovali 10denní léãebn˘ pobyt. První hosty
zde spoleãnû pﬁivítali zástupci mûsta, Lázní Luhaãovice, a. s., a mikulovské cestovní
kanceláﬁe, která produkt prodává. Dal‰í zájemci je budou jistû brzy následovat.
VÏdyÈ na veletrhy v Brnû letos pﬁi‰lo za inspirací pro rodinnou dovolenou, rekreaãní
a regeneraãní pobyty, v˘lety ãi poznávací cesty pﬁes 36 000 náv‰tûvníkÛ, a ponûvadÏ se
veletrhÛ zúãastnil rekordní poãet 1455 vystavujících firem ze 32 zemí, mûli z ãeho vybírat.
MK

(Pokraãování ze str. 4)
o umoÏnûní diskuse, dotazÛ a upﬁesnûní
pﬁímo od starostÛ v rozpravû i ve veãerní
panelové diskusi.“ A podtrhl, Ïe prioritou jednání budou informace o ãerpání
finanãních prostﬁedkÛ ze strukturálních
fondÛ EU. „Abychom byli schopni
v rámci regionálního operaãního programu vyãerpat maximum moÏného, tzn., Ïe
Ïádosti obcí musí b˘t pﬁipraveny co nejlépe, aby byly jako Ïadatelé úspû‰né
a peníze se nemusely vracet,“ upﬁesnil
dr. Mi‰ák.
Stﬁedem pozornosti byla také kultura,
cestovní ruch, problematika zdravotnictví, sociální oblast, ‰kolství i doprava. Bez pov‰imnutí nezÛstalo ani Ïivotní prostﬁedí, územní plánování a informaãní strategie kraje vã. reference o zastoupení Zlínského kraje v Bruselu.
Starostové mûli k diskusi i neformální
pﬁíleÏitost na veãerním setkání ve Spoleãenském domû v a. s. Láznû Luhaãovice s rautem a cimbálovou muzikou.
Dal‰í podobné setkání probûhne v záﬁí
leto‰ního roku.
MK

Foto – Marta Kozánková

Kraj versus...
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Kulturní program
LázeÀské divadlo

Program MûDK Elektra

zaã. v 19.30
ãt 14. 2. Ona a On - koncert M. Pillárová
soprán, J. Tola‰ - baryton, M. Horáãková
klavír
st 27. 2. Pût kloboukÛ J. Pﬁeuãila - veãer
známého herce a jeho hosta

sál Rondo, zaã. ve 20 hod.
pá 1. 2. Hasiãsk˘ ples - hraje MistﬁíÀanka
pá 8. 2. Ples SO· - hraje Vacekband
pá 15. 2. Ples ODS - hraje Show Band
a cimbálová muzika
so 16. 2. Agrární ples - hraje StﬁíbrÀanka
a CM Rozmar˘n

Spoleãensk˘ dÛm
zaã. v 15 hod.
út 12. 2. O historii lovu, mysliveck˘ch
zvykÛ a tradic - pﬁedná‰í Ing. F. Bezdûk
so 23. 2. Koncert Dívãího saxofonového
orchestru z Luhaãovic
út 26. 2. Pﬁedná‰ka firmy Orling
doplÀky stravy, PharmDr. R. Richter, CSc.

LH Palace - kavárna
zaã. v 19.30
pá 1. 2. Veãer s VarmuÏovou cimbálovou muzikou
pá 8. 2. Veãer evergreenÛ s D. Vrchovskou a J. Urbánkem
ãt 21. 2. Pod stﬁechami PaﬁíÏe - E. KrizLifková - zpûv, M. Dvoﬁák - klavír

Kino Elektra
út 19. 2. MUDr. Franti‰ek Vesel˘
a poãátky moderního lázeÀství v Luhaãovicích - pﬁedná‰ka PhDr. B. Petrákové
s promítáním (zaã.15.30)

Knihovna
LH Palace po, st, ãt 13-15 hod.

Pﬁedprodej vstupenek
CA Luhanka 9-12, 13-17
LH Palace knihovna
LázeÀské divadlo - 1 hod. pﬁed akcí

Taneãní veãery
LH Palace - kavárna - kaÏdou st od 19.30
hraje T. Tomanec

Kino MûDK Elektra
zaã. v 19.30
pátek 1. 2.
Mír s tuleni (âR, It.)
sobota 2. 2. a nedûle 3. 2. v 17 hod.
Zlat˘ kompas (USA, VB)
sobota 2. 2. a nedûle 3. 2.
Václav (âR)
stﬁeda 6. 2.
Síla srdce (USA,VB s tit.)
ãtvrtek 7. 2. a pátek 8. 2.
Královna AlÏbûta: Zlat˘ vûk (VB s tit.)
pátek 8. 2. v 16 hod.
Ratatouille - filmásek (USA, anim.)
sobota 9. 2. a nedûle 10. 2.
Crash Road (âR)
stﬁeda 13. 2.
Once (Ir. s tit.)
ãtvrtek 14. 2. a pátek 15. 2.
Resident Evil: Zánik (USA, VB, SRN s tit.)
nedûle 17. 2.
ChyÈte doktora (âR)
ãtvrtek 21. 2. a pátek 22. 2.
Americk˘ gangster (USA s tit.)
sobota 23. 2. a 24. 2. v 16 hod.
Pan Vãelka (USA, anim.)
sobota 23. 2. a nedûle 24. 2.
Vetﬁelci vs. Predátor 2 (USA s tit.)
stﬁeda 27. 2. a ãtvrtek 28. 2.
Sejmi je v‰echny (USA s tit.)
pátek 29. 2. (zahájení FK Tﬁetí oko 2008)
(Kinosál + Espresso)
Luhanovela - aneb Jak José Armandovi
ukradli sombréro - div. pﬁedstavení
ochotnického divadla Jednou za rok 19.30, Volver + 10min. pﬁekvapení na
úvod (·pan. s tit.) - 20.30

Veãer s harmonikou
Hejtman Zlínského kraje Libor Luká‰ (zleva)
s námûstkem MVDr. Stanislavem Mi‰ákem

Nejprodávanûj‰í
Knihkupectví
Blanky Leke‰ové
Masarykova 185, Luhaãovice
Beletrie
1. P. Hoeg - Cit sleãny Smilly pro sníh
2. T. Halík - Vzdálen˘m nablízku
3. S. King - Mlha
Populárnû nauãná literatura
1. L. Hay - My‰lenky srdce
2. M. Hrabica - Dar zdraví
3. J. Zentrich – Gemmo terapie
Dûtská literatura
1. Zlatá kniha ﬁíkadel
2. Ch. Gohlová - Julie a kÛÀ snÛ
3. J. Rowlingová - Harry Potter
a FénixÛv ﬁád

LH Morava - kavárna - kaÏdé po od 19.30

Muzeum
Luhaãovického Zálesí
MûDK Elektra - otevﬁeno dennû 9-12,
13-17 hod. (kromû pondûlí)

Galerie Elektra
Do 17. 2. V. Danûk - fotografie Nov˘
Zéland
19. 2. - 9. 3. ZU· Luhaãovice - dûtské
práce na téma Afrika (vernisáÏ 19. 2.
v 16 hod.)
Zmûna programu vyhrazena

Objednávka pﬁedplatného
LázeÀské listy – Luhaãovice
V roce 2008 vyjde 12 ãísel, 1 ã. à 5 Kã, tj. celkem 60 Kã
Na základû vyplnûné objednávky Vám bude zaslána po‰tovní poukázka
k úhradû, po‰tovné hradí vydavatel
Pﬁedplacené v˘tisky dodávejte na adresu:

Od ãísla: ________________

Jméno a pﬁíjmení: _____________________________________________________
Ulice, ãíslo domu ______________________________________________________
Obec, mûsto + PSâ ____________________________________________________
Vyplnûnou objednávku zasílejte laskavû na adresu redakce:
LázeÀské listy – Luhaãovice
LázeÀské nám. 436, 763 26 Luhaãovice
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LUHANKA

Luhaãovická cestovní
a informaãní agentura

Nabídka polodenních zájezdÛ – únor 2008
KromûﬁíÏ

sobota 2. 2. a 16. 2.
Náv‰tûva mûsta naz˘vaného Hanácké Atény – s památkami UNESCO. Prohlídka historického
centra a Arcibiskupsk˘ch zámeck˘ch sklepÛ s v˘kladem a ochutnávkou, voln˘ ãas – náv‰tûva
muzea nebo posezení v kavárnû.
Plná cena i senioﬁi 279 Kã, bez ochutnávky 259 Kã

StráÏnice, Petrov
stﬁeda 6. 2. a 20. 2.
Náv‰tûva ﬁemeslnické dílny s v˘robou modrotiskov˘ch pláten s moÏností nákupu v podnikové
prodejnû. Prohlídka Zámeck˘ch vinn˘ch sklepÛ s ochutnávkou vín. Procházka vinn˘mi
historick˘mi sklepy v PlÏích.
Plná cena 299 Kã, senioﬁi 259 Kã
Vizovice

ãtvrtek 7. 2. a 21. 2.
Náv‰tûva v˘robny Vizovického peãiva a prohlídka umûlecké sklárny. V zámecké ãokoládovnû
moÏnost nákupu. Exkurze v lihovaru R. Jelínek s ochutnávkou, moÏnost nákupu v podnikové
prodejnû.
Plná cena i senioﬁi 269 Kã, bez ochutnávky 249 Kã

Tupesy, Velehrad
sobota 9. 2.
Prohlídka Muzea tupeské keramiky a majolikové dílny. Bazilika na Velehradû – poutní místo spojené s cyrilometodûjskou tradicí. Posezení ve sklípku s ochutnávkou vín a hudbou.
Plná cena i senioﬁi 269 Kã, bez ochutnávky 229 Kã

Vala‰ské Meziﬁíãí, Vsetín
ãtvrtek 14. 2. a 28. 2.
NÁ· TIP
Náv‰tûva gobelínové dílny s ukázkou v˘roby gobelínÛ, tapisérií a kobercÛ. Prohlídka muzejních
expozic zámku ve Vsetínû se sbírkou nábytku zn. Thonet nebo umûleck˘ch ﬁemesel a národopisu.
Plná cena 279 Kã, senioﬁi 259 Kã
Odjezd:
12.10 CA Luhanka, 12.15 hotel Praha, 12.20 hotely Pohoda, Ogar, Adamantino, Fontána
Pﬁedpokládan˘ návrat: 17.45 hod.

Informace a objednávky:
LUHANKA, nám. 28. ﬁíjna 441, 763 26 Luhaãovice,
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz/luhanka
tel. 577 681 103, fax 577 131 337, otevﬁeno dennû: 9-12, 13-17 hod.

H l e d á m e

POMÒCKY.
JAYS,
NOOK,
RAISAN

UâEBNÍ
ZA¤ÍZENÍ

1. DÍL
TAJENKY

ALKOHOL.
NÁPOJ

ROSTLINA

KAMENNÉ
VALY

MO¤SKÁ
RYBA

CHYTRÁK

●

FYZIOTERAPEUT /FYZIOTERAPEUTKA – vzdělání střední, vyšší nebo vysokoškolské
v oboru rehabilitace nebo fyzioterapie

LÉKAŘ/LÉKAŘKA – PEDIATR – nástavbová atestace z pneumologie či FBLR vítána
LÉKAŘ/LÉKAŘKA – VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – nástavbová atestace z pneumologie či FBLR vítána
RECEPČNÍ – střední hotelová škola, event. jiná SŠ + jazykové znalosti (N, A)
ČÍŠNÍK /SERVÍRKA – vyučen v oboru, případně střední hotelová škola, jazykové znalosti N, A
VŠEOBECNÁ SESTRA – vzdělání SZŠ nebo VOŠ v oboru všeobecná nebo dětská sestra
(u SZŠ + registrace – odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné
nebo dětské sestry)
MASÉRKA – kurs pro maséry ve zdravotnictví, praxe výhodou
Nabízíme:
práci v příjemném prostředí, odpovídající ohodnocení, možnost ubytování
a podporu profesního růstu
Informace:
Ludvík Pavlištík, personální manažer, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice
tel. 577 682 204, e-mail: pavlistik@lazneluhacovice.cz

KARETNÍ
V¯RAZ

DRUH
LÉKÒ

●

ZÁBAVA

SÍDLA
RANâERÒ

TEXTILNÍ
ROSTLINA

JE·TùR

POHYB
KYVADLA

PLEMENO

CHEMICKÁ
POT¤EBA

DÒVOD

ITALSKÁ
TISKOVÁ
AGENTURA

ANGLICK¯
ZÁPOR

2. DÍL
TAJENKY

NùMECKÁ
âÍSLOVKA

DRUH
KLAVÍRU

INICIÁLY
STROUPEÎNICKÉHO

A SICE

●

ÚâASTNIT
SE VOLEB

z a m û s t n a n c e

Lázně Luhačovice, a. s., přijmou zaměstnance na pozice:

Vizovice, Zlín

stﬁeda 13. 2. a 27. 2.
Náv‰tûva Obuvnického muzea a vyhlídka ze zlínského mrakodrapu. Exkurze v lihovaru R. Jelínek
s ochutnávkou, moÏnost nákupu v podnikové prodejnû.
Plná cena 269 Kã, bez ochutnávky 249 Kã,
senioﬁi 259 Kã, senioﬁi bez ochutnávky 239 Kã

31. ledna 2008

SOJKY
(ANGLICKY)

NEOBUTA

P¤EDLOÎKA

JINDE
(HOVOROVù)

JMÉNO
BLACHUTA

DORAÎENÍ

3. DÍL
TAJENKY

STRACH

MPZ
DÁNSKA

RUSK¯
VELETOK

JIHOAMER.
HORSTVO

KOUSEK
SNùHU

KOUT
(ANGLICKY)

ZPùVNÍ
HLAS

PROUD

FÁZE
MùSÍCE

T¤ÍSLOVINA

·PATNÁ
LITERATURA

MILIAMPÉR

VODNÍ
ELEKTRÁRNA

ÚTOK

NALEZI·Tù
KAMENE

MOTOPRODEJNA

SPZ
TRUTNOVA

DRUH
PALMY

POPRAVâÍ

CHÒVA

KLEKÁNÍ

JEDNO
Z PÍSMEN
(FONET.)

Tajenka ze 12. ãísla LázeÀsk˘ch listÛ: ¤adû Ïen je odvaha cizí upoutat pozornost muÏÛ touhou a ‰armem. Za její vylu‰tûní jsme zaslali malou odmûnu Marii ·edové
z Daãic a za správnou tajenku z pﬁedchozího 11. ãísla jsme odmûnili Janu a Antonína Peprnovy z Blatnice pod Sv. Antoníãkem.
Znûní dne‰ní tajenky nám zasílejte na korespondenãním lístku (nebo vhoìte laskavû do na‰í redakãní schránky na budovû ﬁeditelství) nejpozdûji do 20. února 2008.
Vylosovan˘ v˘herce od nás dostane kniÏní odmûnu a v‰echny správné odpovûdi postoupí do závûreãného slosování na konci roku 2008. ·Èastnému v˘herci poskytnou
Láznû Luhaãovice, a. s., t˘denní pobyt pro 2 osoby zdarma. Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 28. února 2008.
Vydavatel: Láznû Luhaãovice, a. s., LázeÀské námûstí 436, Luhaãovice, Iâ 46347828 ● ·éfredaktorka: Mgr. Marta Kozánková
● Vycházejí mûsíãnû, kaÏd˘ poslední ãtvrtek v mûsíci ● Adresa redakce: LázeÀské listy, LázeÀské námûstí 436, 763 26 Luhaãovice,
tel. 577 682 215 fax 577 131 179 ● Grafická úprava a zlom: akad. mal. Jaroslava Dejmková ● Produkce tisku: STUDIO IMAGE 2000
● Registrace: MK âR E 12960 ● NevyÏádané pﬁíspûvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení ● Uzávûrka ãísla 28. ledna 2008
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12. reprezentaãní lázeÀsk˘ ples

Pﬁedtanãení Quadrille – Taneãní ‰kola A. & A. Mûdílkovi Zlín (velk˘ sál)

fotopﬁíloha I

26. ledna 2008

První valãík – první dáma republiky a první muÏ Lázní Luhaãovice, a. s.

Marathon Band Du‰ana Mathona opanoval
tradiãnû Domino

Septet Plus Dalibora Kaprase z Prahy se sólistkami Magdalenou
Kvapilovou a Kateﬁinou ·ildovou – plnil parket ve velkém sále

Rautové stoly byly plné, chutnalo i teplé
Monika Absolonová
s Mariánem Vojtkem
zazpívali to nejlep‰í
z ãesk˘ch muzikálÛ

Foto – Marta Kozánková

Jiﬁí Urbánek Band & Dana Vrchovská z Ostravy se starali o koncertní sál

Zlat˘ hﬁeb veãera – pÛlnoãní tombola – pﬁedání prvních cen

Cimbálová muzika
Koreãnica z Uherského
Brodu táhla milovníky
lidovek v salonku

Dívãí instrumentální trio Inflagranti (Markéta Muzikáﬁová, Kateﬁina Lískovcová a Sylva Jablonská)
to umûlo rozpálit jak ve velkém sále, tak v Dominu

fotopﬁíloha II
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V˘znamné náv‰tûvy Lázní Luhaãovice, a. s., v roce 2007
Vrcholem bylo setkání prezidentsk˘ch párÛ âR a SR v Luhaãovicích – na snímku
v LázeÀském divadle pﬁed zahájením koncertu (duben)

Premiér Mirek Topolánek se bûhem náv‰tûvy Zlínského kraje spolehl na pohostinnost
Lázní Luhaãovice, a. s., – na snímku s hejtmanem Liborem Luká‰em (zleva) a generálním
ﬁeditelem Lázní Josefem KrÛÏelou v Jurkoviãovû domû (ãerven)

Hereãky Tereza Kostková s Carmen
Mayerovou a 3t˘denním Toníãkem
si pro relaxaci vybrali JurkoviãÛv
dÛm (ãervenec)
Akademie Václava Hudeãka pomáhá ke startu mlad˘m talentÛm – na snímku Mistr
s manÏelkou Evou a hejtmanem Liborem Luká‰em (srpen)

Egyptská delegace z Alexandrijské oblasti poveãeﬁela v LH Alexandria a bydlela v Domû Bedﬁicha
Smetany (záﬁí)

âínská velvyslankynû Huo Yuzhen obdivovala mj. JurkoviãÛv dÛm – na snímku
s generálním ﬁeditelem Lázní Josefem KrÛÏelou (zleva) a starostou Luhaãovic
Franti‰kem Hubáãkem (listopad)

Velvyslankynû JAR v âR Nomsa Dube se pﬁi náv‰tûvû Zlína svûﬁila opût Lázním Luhaãovice, a. s.,
na snímku s vedením Lázní (prosinec)

Foto – Marta Kozánková, archiv LL

Hereãky Emília Vá‰áryová a Hana Maciuchová (na snímku s Miroslavem
Ple‰ákem, prorektorem JAMU, a hereck˘m kolegou Petrem Bláhou) byly
ozdobou festivalu Divadelní Luhaãovice (srpen)

