
27. listopadu 2008 číslo 11 ročník XII Cena 5 Kč

Milí čtenáři,
zatímco naši lázeňští hosté se nechávají

opečovávat lázeňskými, maséry, sestrami,
lékaři, kuchaři, servírkami, pokojskými,
recepčními a dalším personálem, svatí
Martin, Kateřina i Mikuláš již řekli své
a nám všem nezbývá, než si připustit, že
Vánoce jsou na dohled…

Vaše redakce

Slova moudrých
Každá doba uskuteční sen doby

předešlé. Jan Neruda

Zatrženo 
3 Advent v hale Vincentky: 3. 12.

ve 14 hod. předvádění výroby svíček ze
včelího vosku, v 19.30 koncert pěvecké-
ho sboru Cantare, 10. prosince v 19.30
adventní koncert Komorního barokního
kvintetu, 29. prosince v 15 hod. Chodní-
ček lidových písní – CM Ženičky a ženský
pěvecký sbor Klebetnice, 30. prosince
v 15 hod. Lázeňské nokturno – Smyčcové
sexteto
3 Mikulášský jarmark řemesel

a krajových specialit začne 5. prosince
v 9 hod. před radnicí, v 16. hod. vyjde od
Zámecké kaple průvod Mikuláše s druži-
nou a od 15.30 bude probíhat kulturní
program před radnicí se Zálesankou, Smí-
šeným pěveckým sborem Leoše Janáčka
a v 16.30 se zde rozsvítí vánoční strom
s ohňostrojem, v 17 hod. se v kostele
Sv. Rodiny uskuteční mše sv. s mikuláš-
skou nadílkou pro děti a slavnost zde za-
končí v 19 hod. benefiční koncert pro Cha-
ritu Smíšeného pěveckého sboru Leoše Ja-
náčka a folklorního souboru Malé Zálesí 
3 Výstavy lidových betlémů, kterou

pořádá Charita Sv. rodiny 11. prosince
(18 hod.) ve společenském sále kostela,
se může zúčastnit každý zájemce, pokud
přinese svůj výrobek do 7. prosince do
květinářství u kostela či do sídla Charity
3 Bazárek vánočního cukroví pořádá

Charita Sv. rodiny 21. prosince v před-
sálí kostela Sv. Rodiny v 9.30 a 11.30
(po bohoslužbách) 

Optimisté, kteří drželi Luhačovicím
palce v úsilí o zápis na Seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, byli asi verdiktem mezivlád-
ního Výboru pro světové dědictví v ka-
nadském Québeku v červenci tohoto
roku zklamáni. Zatímco realistům bylo
jasné, že tak malý stát, jako je naše re-
publika, jež má v prestižním světovém
klubu již 12 zapsaných památek, nemůže
jen tak lehce získat další zápis. Zvláště
když naši evropští sousedé s daleko větší-
mi lázeňskými městy a obrovskou tradicí
tam ještě své zástupce neprosadili. Pro
přesnost je však třeba uvést, že v Sezna-
mu již jsou německý Trevír a Cáchy,
španělská Alhambra z Granady, Budapešť
v Maďarsku, anglické lázeňské město
Bath a město Moenjodaro v Pakistánu.
Jak je z výčtu patrno, jsou uvedené pa-
mátky zapsány kvůli svému architekto-
nickému dědictví, nikoliv jako „město
z 20. století, jehož hlavní funkcí by bylo
kurativní lázeňství“ (i když také obsahují
ve svých objektech lázně), jako tomu
mělo být u Luhačovic.

Několik let trvající dokumentační
příprava k nominaci lázeňského areálu
v Luhačovicích, která probíhala v gesci
ministerstva kultury pod vedením pra-

covníků Národního památkového ústavu
v Praze v úzké spolupráci s dalšími od-
borníky v oboru a především zástupci
společnosti Lázně Luhačovice, a. s., 
a města Luhačovice, vyvrcholila jejím
schválením ministrem kultury a předá-
ním prostřednictvím Stálé mise ČR při
UNESCO 15. února 2006 k projednání
Centru světového dědictví UNESCO 
v Paříži. 

Červencový závěrečný verdikt k no-
minaci Lázní Luhačovice – území se
souborem historických budov s kurativní
lázeňskou funkcí a funkcemi souvisejí-
cími (jak zní oficiální název) však ne-
znamená, že letošním nepřijetím ztratily
Luhačovice i v budoucnu možnost se 
v prestižním seznamu ještě ocitnout,
poněvadž jejich kandidatura nebyla tímto
zamítnuta ani stažena.  (Pokrač. na str. 5)
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Malující lékařka vytváří
radostné obrázky
přírody – str. 4

Miloslav König:
Každá role představuje
jiný kus života – str. 3

Naděje Luhačovic pro zápis UNESCO trvá

Nemoci z povolánínejen medicínskýmproblémem
Účastníky říjnového Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí přijel do Luhačovic 
pozdravit i MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví. Při této
příležitosti poskytl Lázeňským listům rozhovor.

n Jakou máte představu o spolupráci
hygienické služby, zdravotních ústavů
a oddělení nemocí z povolání?

Nutnost úzké spolupráce pracovníku uvedených institucí
pokládám za velmi důležitou, ale do výčtu bych zahrnul také
praktické lékaře a lékaře poskytující závodní preventivní péči.
To vyplývá z toho, že pracovní lékařství je interdisciplinární
obor, který integruje poznatky z mnoha oborů, z hygieny
práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie,
nemocí z povolání a všeobecného lékařství. Každá profesní

skupina přispívá svým dílem k naplnění cíle oboru pracovního
lékařství, kterým je především prevence poškození zdraví
pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu,
podpora zdravého životního stylu, zlepšování, příp. udržení
zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní
schopnosti. Pracovní lékařství má v naší zemi dlouhou tradici,
a když jsme v Luhačovicích, které leží v blízkosti Zlína,
nelze nevzpomenout pracovní lékařství vybudované ve Zlíně
v Baťových závodech. 

(Pokračování na str. 2)

Výstavu Promenáda u Slanice aneb Průvodce po objektech lázeňského areálu nominovaného
na Seznam světového dědictví UNESCO zahájil v hale Vincentky 20. listopadu generální
ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Ing. Josef Krůžela, CSc. Výstava historických budov Lázní
Luhačovice, a. s., jejíž realizaci podpořilo Ministerstvo kultury ČR, potrvá do 1. prosince t. r. 
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Nemoci z povolání nejen medicínským problémem

Povolební jednání, jež probíhala ve Zlíně po říjnových krajských volbách, v nichž
zvítězila ČSSD (35,4 %), následovaná ODS (22 %), KDU-ČSL (13,3 %), KSČM
(11,2 %) a Starosty a nez. pro ZK (10,1 %), byla zakončena 10. listopadu podepsáním
koaliční smlouvy. Podle ní povede Zlínský kraj v letech 2008 až 2012 trojkoalice
sociálních a občanských demokratů a lidovců s 35 mandáty, podobně jako v minu-
lém volebním období. Na ustavujícím zasedání 45členného krajského zastupitelstva
(v němž má ČSSD 18 mandátů, ODS 11, KDU-ČSL 6, KSČM 5 a Starostové 
a nez. pro ZK 5 mandátů) byl 12. listopadu novým hejtmanem zvolen (38 hlasy)
MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD). Podle dohody má v 9členné krajské radě ČSSD 
5 křesel, ODS a KDU-ČSL po 2. V kompetenci hejtmana bude resort financí 
a vnějších vztahů. Jeho statutárním náměstkem byl zvolen bývalý hejtman Libor
Lukáš (ODS) s odpovědností za strategický rozvoj a investice. Dalšími náměstky
byli tajnou volbou zvoleni Ing. Jindřich Ondruš (KDU-ČSL) pro resort kultury,
cestovního ruchu, památkové péče a církve a Ing. Jaroslav Drozd (ČSSD) pro oblast
dopravy. 

Nový hejtman MVDr. Stanislav Mišák (56) pracoval
jako veterinární lékař, byl ředitelem Veterinárního asa-
načního ústavu Otrokovice. V prvních volbách po 
r. 1989 se stal členem zastupitelstva v Otrokovicích, kde
žije s rodinou (s manželkou Pavlou mají dceru, syna 
a 1 vnuka) od r. 1980. Ve volbách v r. 1994 byl zvolen
starostou Otrokovic a ještě 2x ve volbách následujících.
Respekt získal při povodních v r. 1997, kdy řídil krizový
štáb a povodňovou komisi v zatopeném městě. Od r. 2000
je členem Zastupitelstva Zlínského kraje a od r. 2006,
kdy se stal náměstkem hejtmana ZK pro oblast strate-
gického rozvoje a investic, byl neuvolněným místostarostou Otrokovic.   

Také v novém hejtmanovi získávají Luhačovice svého příznivce, Stanislav Mišák
se zde účastnil mnoha společenských a kulturních akcí, naposledy zářijového 
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.            MK

(Pokračování ze str. 1)
Vychovalo řadu odborníků v oboru 

a integrovalo v sobě prvky ochrany
zdraví při práci jako jedno z pracovišť 
u nás, které se zabývalo podporou zdraví
na pracovišti. Nemoci z povolání, jímž
byl kongres věnovaný, jsou problémem
nejen medicínským, ale i právním, se
závažným dopadem do práv a povin-
ností nemocného i osoby, pro kterou
akt uznání nemoci z povolání znamená
značné ekonomické dopady, tedy za-
městnavatele. V konečném důsledku se
to týká i ekonomické stability úrazové-
ho pojištění. Při posuzování nemocí 
z povolání musí být odvedena kvalitní
odborná práce, počínaje vyšetřením pa-
cienta a stanovením diagnózy, přes pro-
vedení měření rizikových faktorů roz-
hodujících pro vznik onemocnění zdra-
votním ústavem a ověření podmínek
vzniku onemocnění na konkrétním pra-
covišti pracovníky oddělení hygieny
práce krajských hygienických stanic.
Někdy jsou případy velmi komplikova-
né a pak je nezbytné, aby pracovníci
jednotlivých institucí vzájemně komu-

nikovali a dobrali se závěru, který nepo-
škodí ani jednoho z účastníků. Vzájemná
spolupráce byla využita i při přípravě
nového metodického návodu k ověřování
podmínek vzniku nemocí z povolání,
který byl publikován ve Věstníku Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR č. 5 v září
letošního roku. Stanoví jednotný postup
pro orgány ochrany veřejného zdraví 
i klinická pracoviště a měl by přispět
ke zkvalitnění dané činnosti.

Přestože výskyt nemocí z povolání se
v posledních letech snižuje, jsou v sou-
časnosti velkým problémem onemocnění
způsobená fyzikálními faktory, především
onemocnění muskuloskeletální z jedno-
stranné nadměrné a dlouhodobé zátěže
a z působení vibrací, příp. jejich kom-
binací. Další problémovou skupinou
jsou onemocnění, pro jejichž vznik je
rozhodující přecitlivělost vůči danému
faktoru a fakt, že účinnost preventivních
opatření je omezena tím, že stačí k jejich
vzniku pouze minimální expozice. Jde
především o velký podíl profesionálních
onemocnění kožních a alergická one-
mocnění dýchacího ústrojí.

n Je tato spolupráce využitelná jen
při vyšetřování pacientů, nebo i pro
vědeckou činnost?

Podle mého názoru je využitelná jak
při už zmíněném aktu posuzování ne-
mocí z povolání, tak se mohou tyto
skupiny rovněž podílet na realizaci vě-
deckých studií. I zde na kongresu jsou
v řadě příspěvků uváděni jako autoři
pracovníci klinických pracovišť, zdra-
votních ústavů nebo Státního zdravot-
ního ústavu a rovněž krajských hygie-
nických stanic. Např. několik prezenta-
cí z ostravských pracovišť se věnuje
problematice hornictví, historii ochrany
horníků před následky rizika fibrogen-
ního prachu nebo reklasifikace uhlo-
kopské pneumokoniózy. Na studii Rizi-
ko karcinomu plic u pracovníků s dia-
gnostikovanou silikózou se podílela
řada pracovišť z Moravy i Čech. A mu-
sím zmínit i sdělení kolegů ze Sloven-
ska, kde spolupráce funguje obdobně
jako u nás. 
n Zaznamenal jste nějaký ohlas 

u hygieniků na luhačovický Kongres
nemocí z povolání? 

Na kongresu jsem viděl hodně svých
kolegů z řad hygieniků, a ti, s nimiž jsem
hovořil, hodnotili kongres velice pozitivně,
vč. mých spolupracovníků z ministerstva,
kteří se rovněž kongresu účastnili. Pro
všechny je příležitostí k získání nových
poznatků i z jiných oblastí pracovního
lékařství, k výměně zkušeností a názorů
při diskusích ve fóru a také v kuloárech.
A rovněž je místem setkávání známých 
a přátel, kteří se nevidí dlouhou dobu. Tak
je to třeba s přáteli ze Slovenska, s nimiž
jsme dříve velice úzce spolupracovali a rádi
si vzájemně vyměňujeme informace i dnes.
n Jaký máte názor na lázeňskou

léčbu?
Pro mě je lázeňská léčba nejen syno-

nymem pro následnou a doplňkovou
léčbu, ale v lázeňském pobytu vidím
možnost relaxovat, odpočívat v příjemném
prostředí a načerpat nové sily do pra-

covního života nebo do života vůbec.
Naši předkové věděli, že nemocem je
třeba předcházet, a proto pobyt v lázních
považovali za preventivní opatření na
podporu zdraví, které v sobě zahrnovalo
jak pohybové aktivity třeba jen procház-
kami v krásném přírodním prostředí, 
zajištění pitného režimu, tak vhodné dietní
stravování, jež ovlivňovaly životní styl
tehdejší doby. K dobrému zvyku patřilo
v některých kruzích pobývat během
léta několik týdnů v lázních. 
n Hodně se hovoří o žloutence, jak

je na tom Zlínský kraj?
Výskyt žloutenky ve Zlínském kraji

oproti jiným krajům není nijak dramatic-
ký. Od začátku roku do konce 45. týdne
bylo zaznamenáno celkem 15 onemocnění
virovou hepatitidou A, z toho 14 bylo
hlášeno od počátku zvýšeného výskytu VH,
tedy od 26. týdne. Postiženy byly nejvíce
osoby ve věku 20 až 49 let. 4 onemocnění
byla importovaná ze zahraničí, pouze 
3 případy onemocnění souvisejí s epide-
mií v Praze a Středočeském kraji.
n A váš vztah k Luhačovicím?
Luhačovice jsou velmi krásným a pří-

jemným místem s mnoha architekto-
nickými skvosty navrženými architektem
Jurkovičem. Oslovují mě svým osobitým
stylem a půvabem a oceňuji i to, že jsou
obklopeny vzrostlými stromy a květina-
mi. Všiml jsem si, že mnohé z lázeňských
domů prošly rekonstrukcí a že i v sa-
motném městě byly vybudovány nové
objekty, sympatický je např. moderní
kostel, u něhož je jeden z pramenů mi-
nerální vody, který chutná trochu jinak
než známější luhačovické prameny. Lu-
hačovice nejsou příliš velkým lázeňským
centrem, ale právě proto tu člověk pociťuje
klid a pohodu a je mu tady příjemně.
n Ví se o vašem koníčku, měl jste již

možnost poznat turisticky zdejší okolí?
Bohužel nejsem znalec tohoto kraje,

ale cítím se tu tak dobře, že uvažuji, že
tento svůj nedostatek brzy napravím.
Těším se, že si u vás odpočinu.       MK, JH

Na IV. kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí vítá čestný prezident kongresu 
a generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Ing. Josef Krůžela, CSc., (zleva) MUDr. Michaela
Víta, Ph.D., hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví, společně s předsedou
organizačního výboru kongresu MUDr. Rostislavem Gromnicou, Ph.D. (vpravo) 
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Nové vedení Zlínského kraje



n Píše se o vás jako o naději českého
filmu, divadla, hudby. Kterou nadějí
byste byl radši?

(Smích.) Odpovědět na to je těžké.
Zatím je pro mě nejzajímavější hudba,
ale ono se to mění. Někdy se daří někde
víc, jinde míň, pak si člověk říká, že
bude dělat víc to nebo ono.
n Při svém mládí můžete váhat. Ale

dostal jste příležitosti v pražských di-
vadlech již během studia na DAMU.
Poznal jste Národní divadlo, Divadlo
v Dlouhé, Violu, hrál jste v Disku. Je
v každém divadle jiná práce, anebo
záleží na roli, kterou hrajete?

Většinou divadla něco ctí, mají tzv.
svého ducha, takže je to jiné. A pak 
i když jsem zkoušel dvě věci v jednom
divadle, tak to bylo vždycky jiné. Je to
jiná role, jiní lidé, jiný přístup, jiný kus
života, který zrovna probíhá, jenž to
všechno ovlivňuje.To si nesu v sobě při
zkoušení, takže je to pokaždé jiné.
n Když už teď máte zkušenosti 

z divadelní praxe, liší se teorie, kterou
vás vybavila škola, a to, co poznáváte
při hraní v divadlech, ve kterých jste
už hostoval?

To je sto a jedna. (Smích.) Víte, je
zvláštní, že škola, nerad bych, aby to
vyznělo zle, je zkratka. Člověk si tam
něco málo zkusí, když má štěstí na lidi,
tak si zkusí trošku víc, ale hlavně je
dobré, že tam spíš potká lidi, se kterými
potom třeba dělá. Ale pak když přijde
herec do praxe, tak to je úplně něco jiné-
ho. Letí to jinak a najednou se s člově-
kem nikdo moc nepárá jako ve škole, kdy
jsme seděli půl roku nad jedním dialo-
gem. V praxi se očekává, že člověk už 
s něčím přijde sám a má to již rozmyšlené,
že má nějaký názor.  
n Záleží hodně na režisérovi, jak se

herec s rolí popere? 
Pro mě je to hodně důležité. Potřebuji

slyšet reflexi a potřebuji se s někým o tom
bavit. Režiséři Jiří Pokorný, Hana Bure-
šová i Lucie Bělohradská, s nimiž jsem
pracoval, jsou tvůrčí lidé, kteří mě in-
spirovali, a práce byla mnohem snazší.
Zažil jsem však i zkoušení, kdy komu-
nikace neprobíhala, pak je člověk bez-
radný, protože nic na sebe neslyší. Musí
si věřit, ale oko vnímavého režiséra jako
dalšího pozorovatele je pro mě důležité.
Zatím jsem však na ně měl štěstí.  
n Tíhnete už k něčemu? Váš exteriér

vás předurčuje k rolím milovníků,
které vás jistě čekají.

(Smích.) Doufám, že nejen to. 
n To je spíš plus. Někteří herci si je

nezahrají, ani kdyby chtěli. Musí být
trochu i typ. 

Je to tak. A možná je někdy taky zají-
mavé udělat to i proti typu. 

n Měl jste nebo máte vzory?
Ani ne. Spíš si z herců, kteří se mi

zdají dobří a na které se rád dívám, trochu
beru. Když nás např. učil Boris Rösner,
tak jsem z něho čerpal nebo k nám při-
jel z Ruska Oleg Tabakov či třeba Emília
Vášáryová, která je úžasná. Taky jsem
byl vždycky nervózní, když tam byla.
(Smích.) Takže spíš ctím herce a snažím
se od nich učit, i když s nimi nejsem 
v přímém kontaktu, ale tím, že se na ně
dívám.
nA co film? Dostal jste hezkou pří-

ležitost v Tajnostech, jež režírovala
Alice Nellis, kterou znáte i ze spolu-
práce v Divadle Na zábradlí. Pomohlo
vám to, když jste s ní pak filmoval?

Bylo to dobré v tom, že jsme se po-
znali, když jsem v divadle hrál roli ne-
slyšícího kluka, a musel jsem se naučit
znakovat. Hodně jsme si rozuměli jak
pracovně, tak i lidsky, filmování pak
bylo příjemné. 
n Byla Alice Nellis jako filmová re-

žisérka jiná než divadelní?
Ono to musí být jiné. V divadle je to pří-

mý proces, zkouší se a hned se jde do
konfrontace herec – režisér, ale u filmu
jsme o tom před tím mluvili, četli, ale
pak když přijde samotné natáčení, tak
ona si s námi řekne to podstatné, a pak
se už stará taky o kameru, má kolem sebe
víc lidí jako třeba osvětlovače, kteří jsou
ve filmu hodně důležití, apod.

n Co pro vás ta filmová role kromě
popularity znamenala? Na internetu
vám píší fanynky kvůli zmíněné roli
klavíristy a obchodníka s hudebninami.

Pro mě to hlavně znamenalo novou
věc, předtím jsem nikdy nic tak velkého
netočil. Bylo to spíš nahlédnutí k filmu.
Navíc to bylo rychlé, nezabralo to moc
natáčecích dní. Přestože to byla hezká
role, tak jsem do filmu jen trochu na-
hlédnul, ale byla to dobrá zkušenost.
Určitě bych chtěl ve filmování pokra-
čovat.
n Je vám příjemné, když vás pozná-

vají dívky na ulici?
Mně se zdá, že až tak moc ne. Někdy

to cítím, ale není to v takové míře, že
bych nemohl někde jít bez toho, aniž
by mě někdo zastavoval. Ten film zase
tolik lidí nevidělo (To bylo ještě před
tím, než získal cenu Českého lva za Nej-
lepší film roku 2007 – pozn. M. K.), ale
někdy je příjemné, když mě třeba ne-
známý člověk zastaví a řekne, že se mu
to líbilo – pro to jsem to vlastně dělal.
Ale pak se na mě v metru usmála ne-
známá dívka, kdy jsem tušil, že mě asi
poznala, a říkal jsem si, že jinak by se
na mě neusmála. (Smích.) Je škoda, že
se na sebe neusmívají lidé normálně. 
n Co pro vás bylo při filmování

nejtěžší?
Průběh natáčení je dost těžký. Pracovní

den trvá třeba od 8 hod. ráno do 8 do

večera, a člověk čeká na 3sekundové
záběry a musí být pořád v koncentraci, což
je únavné, aniž má pocit, že něco udělal. 
Je třeba se v tom udržovat a vydržet to
napětí. Pak jsme měli s kapelou kon-
cert a to byl úplně balzám. 
n Tím se dostáváme k vaší kapele.

Jak často vystupujete a kolik času
tomu věnujete?

Teď trochu stagnujeme. Kapela už hrála
předtím, než jsem k ní přišel, až při stu-
diu v Praze, jezdil jsem často domů, 
a tak jsme zkoušeli. Ale teď už jsme
všichni rozjetí, někteří kluci studují jako
trumpetista na Slovensku, další pracuje
v Praze, a nemůžeme se dát dohromady.
Snad to půjde, protože už máme naplá-
nované koncerty na podzim.
n Znamená to pro vás relaxaci od

herectví? 
Ani ne relaxace, spíš je to příjemná

změna. V něčem je to podobné, v něčem
jiné, a proto to taky dělám, že si chci
někdy jen tak zazpívat a nechci třeba
hrát. Hrajeme jen vlastní věci a většinu
hudby skládám já s kytaristou, takže v tom
není jen relaxace, protože i tvořím a hu-
debně se realizuji. 
n Co byste chtěl dokázat? 
(Smích.) Pokaždé chci v určité fázi

něco dokázat a pak se třeba pohnout
dál. Např. jsem si říkal, že by bylo dobré
se v herectví nebo i v hudbě osvobodit,
uvolnit se, protože v sobě cítím ještě dost
křečovitosti. Pracuji na tom a experi-
mentuji, nedokážu si představit, že bych
to dělal už jen tak rutinně.
n Už jste si vybral angažmá?
Nastupuji do stálého angažmá do Di-

vadla v Dlouhé. Budu hrát v několika
inscenacích, mám zkoušet s režiséry 
Janem Bornou a Hanou Burešovou, bu-
deme také připravovat scénické čtení.
Je toho dost a navíc to kombinuji s Di-
vadlem Ta Fantastika, kde budu zkoušet
Dámu s kaméliemi.
n Tam jste již zpíval hlavní roli 

v muzikálu Obraz Doriana Graye.
Jaká to byla příležitost?

Vynikající. Chtěl jsem si zazpívat, 
a vyšlo mi tohle propojení. Díky tomu
jsem poznal další skvělé lidi, s nimiž
budu dále spolupracovat, jako Michal
Pavlíček. Pro mě jsou zpěv a hudba
opravdu důležité. Cítím, že mě to bere,
takže je to fajn spojení s muzikálem. 
I když sám na muzikály nechodím, v ČR
se z toho trochu stal byznys, jeho kvalita
mě netáhne, abych se na něj chodil dívat,
ale zde mám příležitost dělat s lidmi,
kteří mají vyšší záměry. Režíruje to
Viktorie Čermáková, kterou znám už ze
školy a je pro mě trochu alternativní,
tak se jí to snad podaří.

Marta KOZÁNKOVÁ
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Miloslav König: Každá role představuje jiný kus života
Miloslav König zazářil na festivalu Divadelní Luhačovice společně s Magdalénou Borovou v představení pražské Violy Století zázraků. Požádala jsem mladého
herce o rozhovor.

S Miloslavem Königem, který stále stoupá na žebříčku popularity, se mohlo seznámit
divadelní publikum také v Luhačovicích
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účastníky Diabetologických dnů, Pedi-
atrických dnů i Kongresů nemocí z po-
volání. Jednou na jarním kongresu jsme
přešli zdejší lázeňský park, ke kterému
máme oba srdeční vztah, a já jsem se
jedno zákoutí vybrala a naskicovala ho
a potom jsem to doma dokončila. Ale
ještě i jiné kouty Luhačovic bych ráda
namalovala, i teď ta podzimní příroda mě
oslovuje. Jak získám trochu času, budu
se snažit něco přenést do svých obrázků.
n A co vaše profesní působení? 
Začala jsem jako internistka, pak jsem

byla 3 roky obvodní lékařkou a od r. 1966
jsem přešla na Jesseniovu lékařskou fa-
kultu Univerzity Komenského v Martině,
kde jsem byla asistentkou, poté docent-
kou, pak profesorkou a od r. 1980 do
května 2008 jsem byla vedoucí kliniky
pracovního lékařství. Jako vysokoškolská
profesorka jsem vyučovala naše i za-
hraniční studenty, takže povinností bylo
dost. Jednu dobu jsem byla i předsed-
kyní Slovenské společnosti pracovního
lékařství a byla jsem také členkou fede-
rálního výboru nemocí z povolání. Mám
proto blízké vztahy s česko-slovenským
pracovním lékařstvím, moji přátelé jsou
– mohu začít od Plzně, Hradce Králové,
Prahy přes celou Moravu, Ostravu, Brno,
Olomouc. S Olomoucí jsme navíc dru-
žební fakulta. Nyní dělám už trochu po-
klidnější práci, od jara letošního roku se
jako profesorka věnuji v Ústavu veřejného
zdravotnictví nadále pracovnímu lékařství,
už i trochu s preventivním zaměřením
více než dosud a vyučuji bakaláře a bu-
doucí magistry. Vychovala jsem 9 dok-
torandů věd, působila jsem v různých

komisích pro výzkum na celoslovenské
úrovni při ministerstvu zdravotnictví. 
A také moje přednáškově-publikační
činnost doma i v zahraničí je rozsáhlá,
což je dokumentováno na fakultě a uni-
verzitě. Mým největším dílem po odbor-
né stránce byla kniha Pracovní lékařství
a toxikologie, kterou jsme napsali s kolek-
tivem autorů a jež vyšla v r. 2003. Je to
moje celoživotní dílo, které jsem poskytla
česko-slovenské veřejnosti, poněvadž ani
odborná veřejnost v ČR takovou učeb-
nici (má přes 1000 stran) dosud neměla.
Kniha je skloubením preventivního pra-
covního lékařství, dříve nazývaného hy-
giena práce, a nemocí z povolání toho
klinického pracovního lékařství. Myslím
si, že to je perspektiva, že se mají tyto
dva obory podporovat v každém ohledu
pro dobro pracující populace.
n Jaký mají podle vás význam kon-

gresy, které se pořádají v Luhačovicích?

Myslím si, že kongresy mají obrovský
význam pro obor pracovního lékařství 
a v současnosti se tu už objevují i pracov-
níci bývalé hygieny práce a obory, které
byly v určité době od sebe trochu vzdálené,
nacházejí společnou řeč. Je velmi důležité,
že je tu i sesterská sekce, že lékaři, sestry 
i ostatní pracovníci oboru kloubí své po-
znatky ve prospěch populace, která v pro-
duktivním věku pro nás přináší základní
ekonomické hodnoty, bez nichž by-
chom se nepohnuli ani v dětské popula-
ci, ani v populaci starších zasloužilých
pracovníků.
n A slovo na závěr?
Děkuji ředitelství zdejších Lázní za

tak úžasnou atmosféru, kterou zde vytváří,
stejně jako organizačnímu výboru, že
tu můžeme být i my ze Slovenska, protože
jste našemu srdci velmi blízcí.

Marta KOZÁNKOVÁ

Malující lékařka vytváří radostné obrázky přírody

Profesorka Jana Buchancová představila na své výstavě také obraz Jaro v luhačovickém
parku (vpravo, olejomalba na plátně) 
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n Jak jste se při svém náročném
povolání dostala k malování? 

Byla to zvláštní situace. Pracovnímu
lékařství se věnuji od r. 1966, tedy více
než 40 let. Asi před 4 roky jsem se setkala
s Mgr. Evou Bebčákovou, která vede 
v Martině Ateliér EB-Art, studio malíř-
ství pro dospělé. Slovo dalo slovo, já
jsem totiž do 20 let, než jsem šla na
medicínu, malovala. Pozvala mě do
skupiny svých žáků, kterým je od 20
do více než 70 let, udělala jsem přijí-
mací zkoušky, dobře jsem nakreslila
botu, kterou jsem si vyzula, a tak jsem
začala její ateliér navštěvovat. Má už
15letou tradici, je založený podle fran-
couzského vzoru, pěstují se tam různé
malířské styly, malujeme i v přírodě,
chodíme na výstavy vč. zahraničních,
pořádáme je i sami, máme tam rodinné
prostředí. A tak jsem začala malovat,
paní magistra mě vede, mohu s ní kon-
zultovat obrázky v průběhu malování.
Nejvíc se věnuji krajinkám, ale nama-
luji i portrét (i když zde žádný zrovna
nevystavuji), maluji také květiny, zátiší,
ale na prvním místě jsou krásy naší příro-
dy, které chci v obrazu vyjádřit. Takže
vytvářím takové radostné obrázky příro-
dy a těší mě, když je v nich cítit trochu
sluníčka a chci, aby se přeneslo i na ty,
kteří se dívají na moje obrázky.
n Vystavujete zde téměř 50 obrazů

a kromě pohledů na krásnou slovenskou
krajinu je tu i jeden z Luhačovic. Kdy
jste jej malovala?

Do Luhačovic jezdím už hodně let, 
s manželem, který je profesorem pedia-
trie, jsme byli dlouhá léta aktivními

Prof. MUDr. Jany Buchancové, CSc., z Martina jsem se na říjnovém Kongresu nemocí z povolání v Luhačovicích, kde mimo odborné působení vystavila své
obrazy, zeptala:

Kulturní vyžití patří k lázeňské pohodě

n Jak jste zde spokojená?
Vyhovuje mi, že je to blízko Zlína. Ale někdy je to

nevýhodou, potřebuji-li klid a chci si prožít lázně 
v pohodě, pak je lepší být dál, protože tady mě všichni
najdou. Každý týden mám spoustu návštěv, lidé, na
něž si nenajdu čas doma, mě navštíví v lázních. Jinak
lázně jsou krásné, je tu i dobré kulturní vyžití, dá se jít
do divadla, muzea a na výstavy. Člověk se v lázních
soustředí sám na sebe a vydaří-li se i počasí, tak tu
může zažít pravou lázeňskou pohodu. 
n A jak vám prospívá léčba? 
Určitě mi prospívá, protože tím, že dělám s glazurami,

hlínou, tak moje průdušky jsou zaprášené a hlasivky
vymluvené. Celý den totiž mluvím s dětmi po celý
rok, tak vždycky už v květnu cítím, že nutně potře-
buji vysadit. Začínám kašlat a hlasivky mě zlobí. Ni-
kdy jsem nejezdila do lázní, až jsem po těch letech
musela paní doktorku s hlasivkami vyhledat a do láz-
ní začít jezdit. Už jsem byla 2x v Lázních Jeseníku,
kde se mi taky moc líbilo, protože se tam dá chodit po

horách a jezdila jsem tam i v zimě na lyže, takže to
mělo také své léčivé účinky. V Luhačovicích jsem už
podruhé, byla jsem tu před 2 lety, chodila jsem jen 
lesem, na kolonádu a do centra jsem vůbec nešla. Jez-
dila jsem také na kole, takže to bylo příjemné. Tento-
krát musím s návštěvami chodit i po obchodech, ale
paní doktorka mi řekla, že součástí relaxace je také
zajít do obchodů, vyzkoušet si nějaké modely, na což
si člověk celý rok nenajde čas. 
n Znám vás jako milovnici umění a divadla. Zažila

jste zde oslavu 100 let od otevření Lázeňského divadla,
koncert Hudby Hradní stráže ad. Co vás zaujalo 
z naší divadelní sezony?

Nejvíc mě zaujal koncert Hudby Hradní stráže a celá
atmosféra. Líbilo se mi také pražské divadlo s výborným
představením Třikrát život se Simonou Stašovou a O. Víz-
nerem. Dále tu byl při 90 letech muzea zajímavý jarmark
a průvod s dobovými kostýmy. Vrcholem sezony je vždy
přehlídka Divadelní Luhačovice, ale také Janáčkův
hudební festival a i Václav Hudeček se svými žáky.  

n Léta sem zajíždíte s manželem na společen-
ské a kulturní akce. Jak se podle vás vyvíjejí?

Myslím si, že gradují a možností je daleko víc, tolik
programů, jako je teď, nikdy nebývalo. Finanční mož-
nosti jsou jiné, takže sem přijedou i vzdálenější divadla,
ale i místní ze Zlína a Uherského Hradiště. Mně trošku
schází víc výstavní činnosti, výstavy obrazů, umění.
Myslím si, že v hale Vincentky by mohlo být víc výstav,
protože je to krásný výstavní prostor, i když kvůli
bezpečnosti to asi není jednoduché. Říkali mi i známí,
že jim také scházejí výstavy. Na to, jak je to krásné město,
tak by možná šla uspořádat nějaká výstava i v přírodě.
Nebo i před halou Vincentky třeba sochařské sympo-
zium, určitě by umělecké školy rády daly nějaké arte-
fakty pro tuto výstavní činnost a lidi by to zaujalo.
n Prozradíte něco o své profesi?
Jsem keramička a pedagožka, celý život pracuji s dětmi,

konkrétně v Domě dětí a mládeže v Hluku, hlavně
ve výtvarných kroužcích a speciálně s keramikou.

(Pokračování na str. 7)

Marie Sobkové, manželky ředitele Městského divadla Zlín, která je se svým mužem častým hostem společenských a kulturních akcí 
v Lázních Luhačovice, jsem se během jejího měsíčního lázeňského pobytu v LH Palace zeptala:



z původního Jestřabského mlýna posta-
veného v r. 1710.

Říční a Sluneční lázně postavil 
D. Jurkovič jako novou stavbu v r. 1902.
Sluneční lázně byly opraveny a zakon-
zervovány v r. 1999.

Vila Jestřabí – Jurkovičova novo-
stavba z r. 1903, byla citlivě zrekonstru-
ována současnou a. s. Lázně Luhačovice
v r. 2000, odkdy slouží jako hotel garni.

Hudební pavilon postavil D. Jurkovič
v r. 1903, byl přemístěn od Jurkovičova
domu do blízkosti Jestřabí a v r. 1988
byl zrekonstruován.

Sirné a slatinné lázně – architekt Jan
Koča navázal v r. 1909 na Jurkoviče,
stejně jako architekt jejich patrové ná-
stavby Adolf Vítámvás v r. 1941.

Kotelna a prádelna jsou novostavbou
před r. 1919, u nichž není znám architekt,
a s vysokým cihlovým komínem stojí
tento provozní objekt v blízkosti Vodo-
léčebného ústavu.

Pavilon tenisového klubu nad teni-
sovými kurty je prací architekta Josefa
Skřivánka z r. 1926.

2. Historizující vily alpského stylu 
z 19. a poč. 20. stol. 

Reprezentantem je Švýcarský dům
– novostavba neznámého architekta 
z r. 1852. Sloužil k ubytování lázeňských

(Pokračování ze str. 1)
V závěrečném stanovisku dal výbor

Luhačovicím další šanci, a to doporuče-
ním zpracovat srovnávací studii ČR pro
společnou nadnárodní nominaci evrop-
ských lázeňských měst, v níž by vedle
Luhačovic mohl být západočeský lázeň-
ský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské
a Františkovy Lázně), belgické lázně
Spa, německý Wiesbaden a další evrop-
ské lázně. Ta by měla být ukončena na jaře
2009 a poté může nastoupit další proces
případného schvalování.

A nezávisle na zpracování srovnávací
studie se mohou Luhačovice pokusit ještě
o další cestu, a to společnou nominací se
Slovenskou republikou, v níž by se ob-
jevil soubor staveb výjimečného archi-
tekta Dušana Jurkoviče, které se nachá-
zejí na území obou států. Takže optimisté

mohou opět doufat, poněvadž sousedství
slavných evropských lázní by vizitku
Lázní Luhačovice jen pozvedlo výš.

Nominační dokumentaci tvoří 4 slož-
ky (celkem téměř 300 stran), tj. Hlavní
část nominační dokumentace (popsané
v 9 kapitolách s 12 přílohami) a 3 složky
nazvané Management plan, Fotografie
(32 celostránkových) a Grafická doku-
mentace (s mapkami a výkresy) vč. CD
nosiče. Jejím obsahem jsou podrobné
informace o stavbách, popis, historie,
hodnocení vč. grafické a fotografické
dokumentace. (1 paré v češtině vlastní
i Lázně Luhačovice, a. s.). V souhrnném
přehledu Hlavní části nominační doku-
mentace se jako zdůvodnění uvádí:
„Lázně Luhačovice jsou cenným archi-
tektonickým souborem lázeňských staveb
s dominantním podílem staveb archi-
tekta Dušana Jurkoviče. Představují je-
den z vrcholných činů v rámci středo-
evropského stylotvorného úsilí přelomu
19. a 20. století. Představují syntézu
mnoha proudů formujících počátky mo-
derního umění. Jedním z nich byl aktivní
vztah k lidovému odkazu, spojený s jeho
neortodoxní transformací. Vycházel 

z kontinuální myšlenky „ztraceného
ráje“, tentokrát v tradiční lidové kultuře
a ve vazbě na přirozené přírodní prvky.
Zároveň Luhačovice představují specific-
kou reakci na rodící se stylovou podobu
anglické a vídeňské moderny. Moderní

je i vyváženost mezi dekorativní a funkč-
ní stránkou této architektury, spjatá 
s materiálovou vynalézavostí. To vše je
propojeno mocným lyrizujícím cítěním
a barevným prozářením těchto staveb,
natolik dominantních, že i další soudobé
a mladší stavby areálu respektují měřít-
ko a koncepci založenou Jurkovičem.“

Nominovaný soubor lázeňských staveb
je v dokumentaci pro přehlednost roz-
dělen do 4 architektonických skupin:

1. Stavby Dušana Jurkoviče z let
1902-1903 a stavby výtvarně navazující 

Patří sem Jurkovičův dům – původně
klasicistní objekt od Franze Wasitschka
z r. 1822, který Jurkovič přestavěl jako
svou první luhačovickou realizaci v r. 1902.
Současníci ho už znají v dnešní zrekon-
struované podobě, jež byla úspěšně
ukončena v r. 2002 a přeměnila jej na
wellness hotel.

Vilu Chaloupku (původně Kuchyň-
ský dům z r. 1854) adaptoval Jurkovič
v r. 1902 na obytnou vilku pro správce
lázní a současná a. s. Lázně Luhačovice
ji zrekonstruovala v r. 1996.

Vodoléčebné lázně – Vodoléčebný
ústav přestavil D. Jurkovič v r. 1902 

27. listopadu 2008 L Á Z E Ň S K É  L I S T Y strana 5

Naděje Luhačovic pro zápis UNESCO trvá
hostů a po úpravách od r. 1994 k ubyto-
vání zaměstnanců. 

Vila Myslivna – původně Jägerhaus,
rovněž od neznámého architekta, posta-
vena kolem r. 1850. V r. 1997 zrekon-
struována a ubytovací kapacita rozšířena
o cukrárnu.

Vila Lipová – původně Slanovodský
mlýn z r. 1699 přestavil lázeňský správce
Václav Pirchan v r. 1883 na obytný dům
(bydlel v ní i zakladatel Akciové společ-
nosti lázní Luhačovických a první ředitel
MUDr. František Veselý). Od r. 1943
až do r. 2005 byla sídlem Muzea Luha-
čovického Zálesí.

Vila Růžová – je novostavbou Václava
Pirchana z r.1884 a sloužila k ubytování
hostů, zaměstnanců i k ordinaci lékařů.
V r. 2007 byla zrekonstruována na 4hvěz-
dičkový penzion a přejmenována na
Alpskou růži.

Řadí se sem i následující 4 vily, jež
stojí mimo lázeňský areál.

Vilu s lékárnou, původně Vilu Austria,
alias lékárnu U Najády si nechal v r. 1887
(architekt není znám) postavit lékárník
Ignát Seichert. Její poslední rekonstrukce
proběhla v r. 2002.

Vila Dagmar – opět od neznámého
architekta byla postavena v r. 1909 
a slouží k ubytování hostů i zaměstnanců
dosud.

Vila Taťána – původně Vila MUDr.
Františka Weise, podle projektu Josefa
Šuty postavena v r. 1909, slouží k ubyto-
vání hostů.

Vila Slavia – podle projektu nezjiště-
ného architekta ji postavil v r. 1887 stavi-
tel Jan Malek pro Helenu Seichertovou.

3. Akademická secese a klasicizující
modernismus 1. třetiny 20. stol.

Dům Bedřicha Smetany – od archi-
tekta Emila Králíka byl postaven v r. 1909
jako 1. část projektu luxusního hotelu.
Při rekonstrukci v r. 1995 byl zmoderni-
zován a doplněn o restaurační prostory.

Ředitelství lázní – podle návrhu stej-
ného architekta (E. Králíka) bylo posta-
veno v r. 1927.

Lázeňské divadlo – novostavba z r. 1908
podle návrhu architekta Františka Sko-
palíka. Bylo několikrát opravováno, napo-
sledy v r. 1998 k 90. výročí jeho otevření.

(Pokračování na str. 7)

Chaloupka, Inhalatorium a Jestřabí jsou
ozdobou i funkční součástí lázeňského areálu
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Před závěrem roku, resp. v měsíci listopadu probíhají v a. s. Lázně Luhačovice
kromě běžných pracovních povinností dvě očekávané akce, které se staly již tradicí.
Po sérii besed zaměstnanců v jednotlivých hospodářských střediscích s generálním
ředitelem a předsedou představenstva Lázní Luhačovice, a. s., Ing. Josefem 
Krůželou, CSc., během nichž dochází k výměně názorů – formou písemných i ústně
položených otázek týkajících se jak konkrétních pracovních podmínek a odměňování,
tak budoucích záměrů společnosti, následuje setkání zaměstnanců v Lázeňském 
divadle. Na jeho letošním programu
21. listopadu bylo zábavné a výstižné
zpracování povídek Ermy Bombec-
kové Povolání: žena, které připravi-
la a pro převážně ženské publikum
zahrála pražská herečka Libuše
Švormová (na snímku). Avšak ani
přítomní muži se při předestírání
pravdivě postiženého ženského údě-
lu nemuseli nudit. 

A nenudili se oni ani všechny zú-
častněné kolegyně ženského po-
hlaví ze všech lázeňských provo-
zů, jež se poté přesunuly do levého
křídla Společenského domu na kok-
tejlové pohoštění, aby si pak jako
každoročně ve vinárně Domino
prodloužili společenský večer (kde
jim k tanci i poslechu hrála osvěd-
čená skupina Record) do pozdních
hodin.                                                    re

Lázeňské tamtamy 
aneb Ze společnosti

* Luhačovická veřejnost si 25. října připomněla 20. výročí otevření Městského
kulturního domu Elektra, jenž nese jméno (stejně jako městské kino, které je uvnitř)
blízkého minerálního pramene. V programu vystoupila populární zpěvačka Petra
Černocká a její neméně populární kolegyně Jarmila Šuláková se skupinou Fleret.
* Jak je již několikaletým zvykem, Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic i tentokrát
vyhrával 28. října na slavnostní recepci ve Španělském sále Pražského hradu u pří-
ležitosti státního svátku ČR a udělování státních vyznamenání prezidentem republiky.
* Listopadové středeční a páteční večery v kavárně LH Palace získaly na oblibě.
Lázeňští hosté i další návštěvníci tak uvítali možnost se zaposlouchat do nezapomenu-
telných hitů Elvise Presleyho ve skvělém podání Vladimíra Lichnovského (v r. 2004
získal v mezinárodním klání dvojníků E. Presleyho v britském Blackpoolu 2. místo
v konkurenci 53 účastníků z celého světa), který měl tentokrát (5. 11.) i svou do-
provodnou kapelu. Z jiného soudku byl večer s cimbálovou muzikou Korečnica,
jež přijela z Uherského Brodu (7. listopadu), či Zpívání pro radost, při němž před-
stavil místní Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka (12. listopadu) svůj aktuální
repertoár. Rovněž Lenka Kadeřábková své příznivce nezklamala, když jim (14. listo-
padu) naservírovala koktejl známých evergreenů a nezvykle zněla Tubaparty 
(19. listopadu), kde zahrál originální soubor Panther Tuba Band, složený z hráčů
na tuby a rozšířený o rytmickou skupinu, známé melodie k poslechu. Své publikum
zde má již zlínský extravagantní dixielandový band Jazzzubs (26. listopadu), stejně
jako sólisté zpěvohry Městského divadla v Brně vedení Miloslavem Čížkem, kteří
vždy předvedou jen to nejlepší z operety a muzikálu (naposledy 28. listopadu).  
* Zájezdy, jež pořádala CA Luhanka do Městského divadla Zlín v měsíci listo-
padu, se setkaly s příznivým ohlasem. Diváci byli nadšeni tamním představením
Charlie ve světlech moderní doby (13. listopadu), ale i známou Baladou pro banditu
(21. listopadu). Luhanka se chystá nabídku divadelních zájezdů obnovit opět po
Novém roce.
* Luhačovická sokolovna, jejíž základní kámen byl položen před 80 lety, ožila
13. až 15. listopadu akcí Sokolka žije! Místní sportovci během 3 dnů pozvali do jejích
prostor již potřetí hlavně omladinu, které nabídli představení amatérských divadelníků
ze ZUŠ Malé scény ve Zlíně, ale také z Napajedel a okořenili to vlastní (opět oprášenou)
derniérou (?) Luhanovely aneb Jak José Armandovi ukradli sombrero provedenou
ochotníky Jednou za rok. Hudební složku obstarala řada amatérských skupin a akci
provázela výstava komiksů Štěpána Mareše Zelený Raul a promítání.                ma

Představujeme Vám 
Mezi zaměstnance, bez nichž by lázně od svého vzniku nemohly vůbec existovat, patří

lázeňské. Bez každodenní pilné práce milých, usměvavých, diskrétních a ochotných
vyhovět přání lázeňských hostů, do jejichž
řad patří již 9 let také Anna Nováková,
by se funkce lázní nedala naplnit.

Rodačka ze Slavičína-Hrádku začala po
maturitě v r. 1985 pracovat ve Vlárských
strojírnách ve Slavičíně jako dílenská plánovač-
ka a v technické administrativě (OTŘ) vydr-
žela až do r. 1999, kdy podnik zanikl. Proto si
v r. 1999 udělala v Lázních Luhačovice, a. s.,
sanitářský kurs a v r. 2000 nastoupila jako
sanitářka do tehdejších Minerálních lázní 
v Jurkovičově domě. Po dokončení rekonstrukce
Inhalatoria v r. 2001 přešla do tamního týmu

lázeňských, kde je dosud. Společně s dalšími kolegyněmi, kterých je v hlavní sezoně
jen v Inhalatoriu 8 (vč. 1 vedoucí) a v celé společnosti 54, poskytuje procedury a udržuje
přístroje i vany v perfektní čistotě. Střídavě v ranních a odpoledních směnách, 
o sobotách, nedělích i svátcích zde poskytuje po celý rok přístrojové, lékové a ka-
binové inhalace, uhličité a perličkové koupele, podvodní a automatické masáže.
Kromě fyzické práce jde především o kontakt s lidmi, na který byla zvyklá a činí
ji potěšení i nyní. Má vždy radost, když se spokojení hosté vracejí a pochvalují si
zdejší lázně – také poté, co vyzkoušeli i ty konkurenční. Každý host vyžaduje in-
dividuální přístup, zatímco některý touží při proceduře po klidu, jiný je společenský
a rád si popovídá. Kromě dospělých docházejí do Inhalatoria na uhličité koupele
4x týdně odpoledne také děti z Dětských léčeben.

Do zaměstnání dojíždí denně z Brumova-Bylnice, kde bydlí v rodinném domku
s manželem Pavlem, který je vlakvedoucím. Oběma dělají radost 2 dcery, z nichž
21letá Lenka studuje 3. rokem medicínu na Masarykově univerzitě v Brně a 19letá
Marcela je v 1. ročníku bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií Ostravské
univerzity. Ve volném čase kromě starosti o dům a práce na velké zahradě, kde hoví
také květinám, se uchyluje ráda k četbě literatury a zdrojem zajímavých informací
je internet, podívá se také se zájmem na historické filmy v televizi.                     MK
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Olga radí
V nastalé sezoně je potřeba se chránit proti nachlazení a nemocem

se zimou souvisejících. Aktuální (byť stále opakované) je téma –
vitamín C (kyselina askorbová). Název napovídá, proti čemu byl

používán, a to proti skorbutu, tedy kurdějím. Veřejnost ví, že námořníci proti kur-
dějím vozili soudky kysaného zelí, aniž by věděli o existenci vitamínu C, poznali,
co jíst, aby se jim kurděje na moři vyhnuly. Kromě prevence kurdějí má vitamín C
neopominutelnou funkci jako imunosupresivum, tj. posiluje imunitní systém organismu.
V neposlední řadě vitamín C z organismu odbourává volné radikály, což jsou látky,
které kromě stárnutí způsobují i rakovinu, jinými slovy vitamín C patří mezi antioxidanty.

Velký podíl jeho výskytu obsahují šípky, zelí, černý rybíz, čerstvá jablka, brambory
a cibule. Záměrně se nezmiňuji o citrusech, i když se v nich vitamín C vyskytuje
v hojném množství. Vzhledem k tomu, že patříme mezi Středoevropany a v našich
podmínkách citrusy přirozeně nerostou, pak náš organismus vitamín C (což platí 
o všech vitamínech a minerálech) mnohem lépe vstřebává z našich plodin nebo
plodin přirozených pro naše podnebné pásmo. Navíc vitamín C v ovoci podléhá
vyšším teplotám a ničí se. Tedy, pokud jste nachlazení a chcete ozdravět a do
horkého čaje si vymačkáte citrón, pak jste ten čaj ochutili a obarvili, nicméně
všechen vitamín C se vám podařilo zničit. I díky tomu zůstávají na jedné z nej-
vyšších příček jako zdroj vitamínu C brambory. Správně skladované a upravené
(ve slupce, v páře) brambory si uchovávají vitamíny po dlouhý čas a navíc si z nich
náš organismus bere vitamíny a minerály nejsnáze. Tím však nemusíte na citrusy
zanevřít a jíst denně hromady brambor. Všechny potraviny jsou zdravé, pokud je jíme
z talířů a ne z mísy. Jen bychom měli více zařazovat zelí, rybíz, jablka a brambory
a při jejich přípravě myslet na ochranu všech vitamínů, nejenom C.

Co se týká doporučené denní dávky, nejsou odborníci jednotní. Někdo tvrdí 
kolem 70 µg/den, jiní dávku zvyšují až ke 100 µg/den. Všeobecně platí, že cca 
90 µg/den by mělo být dostačující. Jednorázově při nachlazení lze vitamín C 
zvyšovat až na 500 a 1000 µg. Ale dlouhodobě by dávka neměla přesáhnout 
200 µg/den, s výjimkou kuřáků, kteří by měli mít dávku vitamínu C zdvojnásobe-
nou neustále.  

Olga ZBOŘILOVÁ, nutriční terapeutka LH Morava

Ze života a. s.
Nemožné ihned, zázraky do 3 dnů
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Lázeňské divadlo 
čt 1. 1. Novoroční koncert operních,
operetních a muzikálových melodií 
s tanečními vstupy, účinkují: M. Pillárová
soprán, J. Tolaš - baryton, M. Horáč-
ková - klavír, J. a M. Tomsovi - balet,
zač. v 16 a 19.30 hod.

LH Palace - kavárna
zač. v 19.30 

so 27. 12. Houslová show J. Erlebacha
(19 hod.)
ne 28. 12. Ochutnávka vín - s cimbá-
lovou muzikou Korečnica z Uherského
Brodu
po 29. 12. Dixielandu není nikdy dost
- hraje Jazzzubs 
út 30. 12. My best - večer evergreenů 
s L. Kadeřábkovou

Společenský dům
vinárna Domino

po 29. 12. hraje skupina Record (19.30)

LH Morava - kavárna
zač. v 19.30

po 1. 12. Večer s harmonikou
po 8. 12. Večer s harmonikou

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

Předprodej vstupenek 
LH Palace - knihovna
CA Luhanka 9-12, 13-17

Muzeum 
Luhačovického Zálesí

MěDK Elektra - otevřeno denně 9-12,
13-17 hod. (kromě pondělí)
am MěDK Elektra

Hala Vincentka
st 3. 12. Svíčka pro čas vánoční - před-
vádění výroby svíček ze včelího vosku,
nabídka aromaolejů, aromalamp a vá-
nočních svíček (14 hod.)
st 3. 12. Adventní zpívání u Vincentky
- pěvecký sbor Cantare (19.30)
st 10. 12. Adventní koncert s Komorním
barokním kvintetem (19.30)
po 29. 12. Chodníčkem lidových písní
s cimbálovou muzikou Ženičky a žen-
ským pěveckým sborem Klebetnice
z Hluku (15 hod.)
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K u l t u r n í  p r o g r a m

Nejprodávanější 
Knihkupectví 

Blanky Lekešové 
Masarykova 185, Luhačovice 

Beletrie 
1. L. Procházková - Slunce v úplňku
2. A. Lustig - Zloděj kufrů
3. M. Viewegh - Román pro muže

Populárně-naučná literatura
1. E. Caddyová - Otevírání dveří 

do nitra
2. J. Urbanová - Spirála moudrosti
3. R. A. Moody - Život po životě

Literatura pro mládež
1. I. Březinová - Bojíš se, Margito?
2. V. Steklač - Žlutý Robert a James

Bond
3. Th. Brezina - Loď duchů

út 30. 12. Lázeňské nokturno - smyč-
cové sexteto se sólisty T. Gerykem 
a A. Višněvským (15 hod.)

Kostel sv. Rodiny
ne 28. 12. Krojovaná Vlčnovjanka
(15 hod.)

MěDK Elektra
sál Rondo, zač. v 19 hod.

čt 4. 12. Taneční večer - hraje Lhoťanka
čt 11. 12. Vánoční koncert ZUŠ Luha-
čovice 
so 13. 12. Vánoční benefiční koncert
věnovaný dětem - patronkou B. Basiková
so 20. 12. Michal je kvítko - pořad pro
děti M. Nesvadby (15 hod.)

Mikulášský jarmark
pá 5. 12. před radnicí od 9 hod. s kul-
turním programem (od 15.30) a rozsví-
cením vánočního stromu s ohňostrojem
v 16.30 zakončí benefiční koncert pro
Charitu v 19 hod. v kostele Sv. Rodiny

Kinosál
út 9. 12. Vánoce s Kamarády - divadelní
pohádka v podání souboru Kamarádi.

Kino MěDK Elektra 
zač. v 19.30 

středa 3. 12. 
Malé oslavy (SR, ČR, It.)
čtvrtek 4. 12. a pátek 5. 12. 
Juno (USA, Kan. s tit.)
sobota 6. 12. a neděle 7. 12. 
Max Payne (USA s tit.)
úterý 9. 12. a středa 10. 12. v 19.30
Kozí příběh - Pověsti staré Prahy (ČR,
anim.)
pátek 12. 12.
Návrat čápů (SR, SRN, ČR s tit.)
sobota 13. 12. a neděle 14. 12. 
Quantum of Solace (USA s tit.)
úterý 16. 12. 
2 dny v Paříži (Fr., SRN s tit.)
středa 17. 12. 
Repo: Genetická opera! (USA s tit.)

Galerie Elektra
Do 18. 12. M. Smékal - prodejní výstava
vitráží, dřevořezeb, keramiky a obrazů
19. - 21. 12. Paličkování krajky - rodina
Jelenova

O b j e d n á v k a  p ř e d p l a t n é h o  
Lázeňské listy – Luhačovice 
V roce 2008 vyjde ještě 1 číslo à 6 Kč

Na základě vyplněné objednávky Vám bude zaslána poštovní poukázka 
k úhradě, poštovné hradí vydavatel 

Předplacené výtisky dodávejte na adresu: Od čísla: ________________
Jméno a příjmení: _____________________________________________________
Ulice, číslo domu ______________________________________________________
Obec, město + PSČ ____________________________________________________

Vyplněnou objednávku zasílejte laskavě na adresu redakce: 
Lázeňské listy – Luhačovice 

Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice 

Naděje Luhačovic pro zápis...
(Pokračování ze str. 5)
Inhalatorium – postaveno v r. 1922 podle architekta Josefa Skřivánka. Při poslední

rekonstrukci v r. 2001 byla při modernizaci rozšířena nabídka zdejších procedur.
Divadelní kavárna – původně Lázeňská mlékárna byla dokončena v r. 1927 podle

architekta Miloslava Kopřivy. Proběhla v ní řada přestaveb.
Společenský dům – postaven (jako dlouho plánovaný Kursalon) v r. 1935 podle

návrhu architekta Františka Roitha. Letošní úpravy interiéru jej navrací do původní
podoby.

4. Organický funkcionalismus 40. let 20. stol.
Kolonáda s pavilony pramenů, Vyšetřovací a výzkumný ústav s restaurací a ka-

várnou byla postavena v letech 1947-1949 podle návrhu architekta Oskara Pořísky.
Současní návštěvníci ji znají spíše jako kolonádu s prodejnami, halu Vincentky, vý-
stavní síň, Lázeňskou cukrárnu, Lázeňskou polikliniku a restauraci.

Na území nominovaného lázeňského areálu se dále nacházejí:
Kaple sv. Alžběty – nejstarší dochovaná stavba středu lázní, dostavěna kolem r. 1795.
Pramen Ottovka – zachycený v r. 1905, stal se s glorietem (upraveným v r. 1929

podle projektu architekta Josefa Skřivánka) grafickým symbolem lázní.
Pomník MUDr. Františka Veselého (stojícího u haly Vincentky) vytesal z bílého

mramoru v r. 1924 František Úprka.
Pomník Leoše Janáčka z r. 1954 je dílem sochaře Karla Pokorného.
Bruselskou fontánu (před Domem Bedřicha Smetany) vytvořil Jan Kavan pro

československý pavilon na EXPO’58 v Bruselu a v r. 1960 byla přenesena do Lu-
hačovic.

V nominovaném seznamu je (dle zpracované dokumentace) 18 objektů, které jsou
zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a u 3 nebylo ukončeno
řízení Ministerstva kultury ČR o prohlášení za kulturní památku.

Samostatná složka Management Plan s 9 přílohami (Plán řízení památky) je
shrnující konkrétní specifikací oprav a restaurování objektů i jejich parkového pro-
středí a jeho cílem je ucelená komplexní ochrana a péče o cenný architektonický soubor,
jenž plně slouží k lázeňské funkci. Souhrnný dokument tak mj. analyzuje a vyhod-
nocuje současnou péči společnosti Lázně Luhačovice, a. s., která je výhradním vlast-
níkem téměř všech objektů nominovaného souboru, a vytyčuje koncepci a projekty
na konzervaci, opravy vč. doplnění chybějících služeb pro návštěvníky Luhačovic
do budoucna. Bez ohledu na snahu o zápis lázeňského areálu na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO lze konstatovat, že to vždy bylo a je programovou součástí
modernizačního úsilí společnosti Lázně Luhačovice, a. s., od jejího založení 
v r. 1992. Jen poslední příklad – v Management planu (v r. 2005) vila Růžová ještě
označená jako objekt k celkové rekonstrukci, již zcela zrekonstruovaná slouží od
r. 2007 k ubytování jako luxusní penzion Alpská růže.

Zpracovala: Marta KOZÁNKOVÁ

Kulturní vyžití patří k lázeňské...
(Pokračování ze str. 4)
Účastníme se výtvarných seminářů,

pořádáme letní a zájezdovou činnost,
děláme i mezinárodní projekty, byli
jsme s dětmi až v Jižní Africe, na evrop-
ské farmě dětí v Normandii, několikrát 
v Itálii, kde jsme vystavovali naše betlémy
a za ně jsme si vydělali na 3 keramické
pece. V rámci projektu evropské mládeže
jsme zase uskutečnili výměnné pobyty,
kdy u nás byli studenti z Norska a Finska
a na oplátku jsme byli my zase u nich.

Pracovalo se v dílnách, kde byli vždy 
2 Norové, 2 Finové a 2 Češi. Nebylo
to jen výtvarno, v Norsku jsme měli raf-
tingy, fishingy a ve Finsku byly pracov-
ní dílny ve sportu. Hlavním přínosem
bylo to, že děti spolu mohly komuniko-
vat v angličtině a vzájemně se poznávat.
Při loučení potom byli všichni smutní.
My jsme zase naopak brali k nám evrop-
ské dobrovolníky, takže rok byla Fran-
couzka v mých výtvarných oborech a půl
roku chlapec z Maďarska, což byl už
hotový učitel.
n Vy máte však vazbu také na zdejší

SOŠ.
Jezdila jsem do zdejší školy do matu-

ritních komisí. Děti, které zde studují,
chodily ke mně do zájmových kroužků
na keramiku, a potom jsem je připra-
vovala na talentové zkoušky do Luha-
čovic a zpětně luhačovická škola posí-
lala ke mně moje (a své) žáky na praxi.
Letos jsem tu měla poslední maturantku,
která se hlásí také na vysokou školu.
Většina dětí, které u mě byly, se nevrátily
jen ke keramice, ale šly studovat dál
výtvarné obory. Mám již kluka, který loni
promoval na Akademii, a holky, jež učí
výtvarky na školách. Z luhačovických
žáků jsem jich měla 20, vychovala jsem
tedy pro zdejší školu 20 studentů, kteří
chodili odmalička ke mně.                      

Marta KOZÁNKOVÁ



NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

Nabídka polodenních zájezdů – prosinec

Kroměříž středa 3. 12. a čtvrtek 11. 12. 
Návštěva města nazývaného Hanácké Atény s památkami UNESCO. Prohlídka Arcibiskupských
zámeckých sklepů s výkladem a ochutnávkou, volný čas – návštěva muzea nebo posezení v kavárně.

Plná cena i senioři 289 Kč, bez ochutnávky 249 Kč

Vizovice čtvrtek 4. 12. a středa 10. 12.   
Návštěva výrobny Vizovického pečiva a prohlídka umělecké sklárny. V zámecké čokoládovně
možnost nákupu. Exkurze v lihovaru R. Jelínek s ochutnávkou, možnost nákupu v podnikové
prodejně.                                                    Plná cena i senioři 289 Kč, bez ochutnávky 269 Kč

Lidové Vánoce a vinné sklepy ve Strážnici sobota 6. 12.
Návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy s adventní výzdobou a Mikulášem. Prohlídka
Zámeckých vinných sklepů s ochutnávkou vín.   

Plná cena 289 Kč, bez ochutnávky 249 Kč, 
senioři 269 Kč, senioři bez ochutnávky 219 Kč

Tupesy, Velehrad pátek 12. 12. 
Prohlídka Muzea tupeské keramiky a majolikové dílny. Bazilika na Velehradě – poutní místo
spojené s cyrilometodějskou tradicí. Posezení ve sklípku s ochutnávkou vín a hudbou.               

Plná cena i senioři 289 Kč, bez ochutnávky 259 Kč

Rožnov pod Radhoštěm sobota 13. 12. celodenní
Návštěva Valašského muzea v přírodě s vánočním lidovým jarmarkem, mistry lidového řemesla,
koledníčky a cimbálovou muzikou. Exkurze ve výrobně dekorativních svíček s možností nákupu.

Plná cena 289  Kč, senioři 279 Kč

Odjezd: 
9.30 CA Luhanka, 9.40 hotel Praha, 9.45 hotely Pohoda, Ogar, 

Adamantino, Fontána
Předpokládaný návrat: 16.30 hod.

Kroměříž pondělí 29. 12. 
Návštěva města nazývaného Hanácké Atény s památkami UNESCO. Prohlídka Arcibiskupských
zámeckých sklepů s výkladem a ochutnávkou, volný čas – návštěva muzea nebo posezení v kavárně.

Plná cena i senioři 299 Kč, bez ochutnávky 239 Kč

Vinný sklípek pondělí 29. 12.  
Večerní posezení ve vinném sklípku s ochutnávkou vína a cimbálovou muzikou.            

Plná cena i senioři 399 Kč

Zlín, Vizovice úterý 30. 12.   
Návštěva Obuvnického muzea a prohlídka zlínského mrakodrapu. Exkurze v lihovaru R. Jelínek
s ochutnávkou, možnost nákupu v podnikové prodejně.

Plná cena i senioři 299 Kč, bez ochutnávky 239 Kč

Odjezd (vyjma celodenního zájezdu): 
12.10 CA Luhanka, 12.15 hotel Praha, 12.20 hotely Pohoda, Ogar, Adamantino, Fontána

Předpokládaný návrat: 17.45 hod.

Informace a objednávky: 
LUHANKA, nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice, 

e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz/luhanka 
tel. 577 681 103, fax 577 131 337, otevřeno denně: 9-12, 13-17 hod. 
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Tajenka z 10. čísla Lázeňských listů: Je lidské milovat a lidské je odpouštět. Za její správné vyluštění zasíláme hezkou knížku Haně Slívové z Ostravy-Zábřeha.
Znění dnešní tajenky nám zasílejte na korespondenčním lístku (nebo vhoďte laskavě do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 11. prosince 2008.

Vylosovaný výherce od nás dostane knižní odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2008. Šťastnému výherci poskytnou
Lázně Luhačovice, a. s., týdenní pobyt pro 2 osoby zdarma. Příští číslo vyjde 11. prosince 2008.

POMŮCKY.
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1. DÍL
TAJENKY

ZKRATKA
ZÁVODU

MÍRU
SVĚTADÍL NÁSTROJ 

RYTCE l
3. DÍL

TAJENKY

OBYVATEL
OASY

CHEMICKÁ
ZNAČKA

KRYPTONU

ÚSPĚCH

ARABSKÝ 
PANOVNÍK

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

5. DÍL
TAJENKY

CIZOKRAJNÁ
DŘEVINA

ŘÍDIT
(ANGLICKY)

DRŽADLA
U SCHODŮ

KUCHYŇSKÉ
NÁDOBY

DOMÁCÍ
VÝROBCEl

VĚŠTKYNĚ
(ZASTARALE)

OZNAČO-
VAT

STÁJE
DOBYTKA

DRÁB
ÚPLNĚ

2. DÍL
TAJENKYZÁPOR

POLSKÉ
SÍDLO

PŘÍTEL
(FRANC.)

OSM
(NĚMECKY)
MILIAMPÉR

KOUZLO
(ZASTARALE)

AKVARIJNÍ
RYBKA

ZNAČKA
ASTATU

501
(ŘÍMSKY)

BYTÍ
MAĎARSKÉ

SÍDLO

ZKRATKA
SEVERO-

VÝCHODU

MINISTER-
STVO

VNITRA

BELGICKÉ
LÁZNĚ

KANADSKÝ
HOKEJISTA

GEN

PLANETKA

MOŘŠTÍ
KORÝŠI

ST. ČESKÉ
ZÁJMENO

MUŽI
SKLÍZEJÍCÍ

OBILI

PATŘÍCÍ
EDOVI
PTAČÍ

ZVOLÁNÍ

l

HNÍT

HMOTA

SPAVÁ
CHŘIPKA

TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
MOŘSKÁ
TERASA

4. DÍL
TAJENKY

TEDY
(NĚMECKY)

ZN. ČES.
LETADEL
DROBNÉ
PENÍZE

Vydavatel: Lázně Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 l Šéfredaktorka: Mgr. Marta Kozánková 
l Vycházejí měsíčně, každý poslední čtvrtek v měsíci l Adresa redakce: Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, 
tel. 577 682 215 fax 577 131 179 l Grafická úprava a zlom: akad. mal. Jaroslava Dejmková l Produkce tisku: STUDIO IMAGE 2000 
l Registrace: MK ČR E 12960 l Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení l Uzávěrka čísla 21. listopadu 2008

LUHANKA Luhačovická cestovní 
a informační agentura

H l e d á m e Z A M Ě S T N A N C E
Lázně Luhačov ice ,  a .  s . ,  p ř i jmou zaměs tnance  na poz ice :  

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

MASÉR / MASÉRKA
kurs masér ve zdravotnictví podmínkou

KUCHAŘ / KUCHAŘKA
vyučen v oboru, s praxí – samostatnost a profesionalita

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 



Vzhledem k rostoucímu zájmu o samoplátecké po-
byty byla nabídka pro rok 2009 připravena tak, aby
uspokojila všechny věkové skupiny a oslovila co nejvíce
zájemců o kvalitní léčení, odpočinek a poznání v nej-
větších moravských lázních. Pobyty pro nadcházející
sezonu jsou rozděleny na léčebné či regenerační a po-
byty relaxačního a wellness charakteru. 

Pobyty léčebné a regenerační jsou určeny přede-
vším klientům, kteří mají zdravotní problémy a pobyt
v lázních je pro ně alternativou řešení vlastního zdra-
votního stavu. Tyto pobyty jsou založeny na indivi-
duálním posouzení zdravotního stavu klienta lázeň-
ským lékařem, využití léčebných procedur na bázi
přírodních léčivých zdrojů či moderních rehabilitač-

ních metod a předpisu procedur lékařem pro každého
klienta individuálně. Mezi tyto pobyty patří Paušální
léčebný pobyt, Týden pro zdraví, Pobyt pro diabetiky,
Regenerace dýchacích cest nebo Pobyt pro seniory.

U relaxačních a wellness pobytů je předem sestaven
konkrétní program z procedur na bázi přírodních 
léčivých zdrojů, dalších relaxačních či wellness pro-
cedur a aktivit pro volný čas v Luhačovicích a okolí.
Tyto pobyty jsou využívány k prevenci proti onemoc-
nění a načerpání nové energie. 

Pro rok 2009 bylo připraveno celkem 27 typů pobytů,
z nichž většina je zařazena v katalogu Zdravotní 
dovolená a wellness 2009. Základ nabídky tvoří již
řadu let osvědčené pobyty Paušální léčebný pobyt,
Týden pro zdraví, Pobyt pro seniory, Relaxační
pobyt, Lázeňská dovolená, Wellness týden nebo
Prodloužený víkend. Součástí nabídky je rovněž pobyt
pro celou rodinu Jarní prázdniny v lázních, který
přispívá k prevenci onemocnění dýchacích cest dětí.
Novinkou v nabídce, která je připravena speciálně pro
luxusní vilu Alpská růže, je Pobyt pro dva s atraktiv-
ním relaxačním programem. Rozšířena byla také na-
bídka krátkodobých pobytů. Prodloužený víkend
a Krátká relaxace budou v hotelech Dům B. Smeta-
ny**** a Jestřabí**** od příštího roku nabízeny také

v hlavní sezóně. Lázeňští hosté budou moci využívat
nové lákavé procedury jako hydromasáž se světelnou
terapií v Rehabilitačním pavilonu, Breussovu masáž
nebo řadu nových relaxačních koupelí.

Od srpna letošního roku byla rozšířena nabídka ubyto-
vacích a léčebných možností o penzion Forst, kde mají
hosté k dispozici kromě vodoléčebných procedur vel-
kou tělocvičnu a fitness centrum. Po rozsáhlé rekon-
strukci bude na konci příštího roku zahájen provoz
wellness hotelu Alexandria****, který nabídne svým
hostům luxusní ubytování, restaurace, wellness cent-
rum, bazén a saunový svět. 

Pro snížení nákladů na lázeňskou léčbu je připravena
sleva Každý 3. den nebo Každý 7. den zdarma u přís-
pěvkové lázeňské péče. Celoročně bude i v roce 2009
platit zvýhodnění samopláteckých paušálních léčeb-
ných pobytů „14=12 a 21=18“. Na vybrané pobyty 
z katalogu Zdravotní dovolená a wellness 2009 lze již

nyní až do 15. prosince 2008 uplatnit slevu za včasnou
objednávku ve výši až 17 %.

Ucelená nabídka léčebných, relaxačních a wellness
pobytů 2009 je přehledně umístěna na webových strán-
kách Lázní Luhačovice, a. s., www.lazneluhacovice.cz.

Ing. Dalibor CHRASTINA, 
vedoucí oddělení marketingu a prodeje 

Lázní Luhačovice, a. s.
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Nová nabídka pobytů pro rok 2009 – lázně pro každého
Letošní rok se vyznačoval pokračujícím růstem zájmu tuzemských klientů samopláteckých pobytů o preventivní (regenerační, relaxační 
a wellness) pobyty v lázních. S ohledem na skutečnost, že byly letos zavedeny regulační poplatky za pobyty komplexních pacientů, je možné
konstatovat, že lázeňská léčba dospělých i dětí v našich lázních prokázala svou vysokou kvalitu a úroveň služeb a to tím, že klienti i přes 
povinnost hradit tento regulační poplatek využívali služeb našich lázní i nadále.
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