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Milí ãtenáfii,
aã leto‰ní zima je‰tû ani nezaãala 

(s v˘jimkou studeného únorového víken-
du), jiÏ pomalu konãí. Fa‰anky s pocho-
váváním basy, smaÏen˘mi koblihami,
domácí pálenou slivovicí i opravdovou
zabijaãkou ustoupily pfiedvelikonoãním
pfiípravám. Jak v pfiírodû (ptaãí ‰tûbetání
v lázeÀském parku a na obou stráních
neustává), tak také v kulturní progra-
mové nabídce Lázní. Je tfieba vyzved-
nout, Ïe pfiestoÏe jedou lázeÀské provozy
na plné obrátky (v˘hodnûj‰í zimní slevy
lákají hodnû hostÛ), kuchafii, ãí‰níci 
a servírky se vystfiídali na odborn˘ch
semináfiích (jak je dále patrno), aby po-
sunuli své znalosti i praktické dovednos-
ti na vy‰‰í úroveÀ. A posoudit to mÛÏete
právû Vy, takÏe s náv‰tûvou Luhaãovic
a na‰ich Lázní, na‰i milí ãtenáfii, byste
rozhodnû nemûli otálet.

Va‰e redakce

Slova moudr˘ch
Velké osobnosti jsou jako meteory

pfiedurãené k tomu, aby shofiely
a mohly tak osvítit Zemi.

Napoleon Bonaparte 

ZatrÏeno 
✓ Setkání s Josefem Zímou si jistû

nenechají ujít pfiíznivci známého zpû-
váka a herce 18. bfiezna v LázeÀském
divadle (zaã. v 19.30)

✓ Velikonoãní zvyky a tradice oÏijí
na Bílou sobotu (22. 3.) v hale Vincentky,
která se od 14 hod. promûní v tradiãní
dílnu s ukázkami zdobení kraslic, perníãkÛ,
Vizovického peãiva ad., na ni naváÏe
v LázeÀském divadle (v 19.30) folklorní
soubor Dûcka z Kunovic s cimbálovou
muzikou Pramének a v nedûli (23.3.) slav-
nost uzavfie v hale Vincentky (v 15 hod.)
sváteãní koncert Smí‰eného pûveckého
sboru Dvofiák z Uherského Brodu

✓ Filmov˘ klub Tfietí oko zahájí 
leto‰ní jarní bûh 29. února Almodóvaro-
v˘m Volverem a kaÏdou stfiedu pfiinese
zajímav˘ film vãetnû Projektu 100 

Za velkého zájmu vefiejnosti byl ve
tfietím kole druhé volby ve ·panûlském
sále PraÏského hradu zvolen preziden-
tem republiky Václav Klaus. Získal do-
hromady 141 hlasÛ od 279 pfiítomn˘ch
poslancÛ a senátorÛ. Díky pfiím˘m tele-
vizním pfienosÛm i velké pozornosti tisku
mohla na‰e vefiejnost sledovat prÛbûh
vefiejné prezidentské volby jak 8., tak
15. února. Václavu Klausovi vypr‰í první
prezidentsk˘ mandát 7. bfiezna, kdy
také sloÏí nov˘ prezidentsk˘ slib a za-
hájí druhé pûtileté období svého prezi-
dentování v âR. A jak ve sv˘ch kandi-
dátsk˘ch projevech pronesen˘ch pfied
poslanci, senátory i hosty ·panûlského
sálu a poté po ukonãené volbû uvedl:
„Budu prezidentem v‰ech obãanÛ 
âeské republiky a stejnû tak preziden-
tem v‰ech vás.“ K mnoha srdeãn˘m
blahopfiáním, které pan prezident v tûch-
to dnech dostává, se pfiipojují i Láznû
Luhaãovice, a. s., a jejich LázeÀské 
listy. 

Jeho dosud projevené pfiízni i budoucí
náklonnosti se mohou tû‰it jak Láznû

Luhaãovice, tak
zdej‰í lázeÀské
mûsto. Od r. 1998,
kdy zde byl po-
prvé, Luhaãovice
nav‰tívil jiÏ cel-
kem 6x. V letech
1999 a 2000 zahá-
jil i s manÏelkou
Livií JanáãkÛv
festival, nad nímÏ
má zá‰titu, v roce
2002 pfienocoval
v Domû Bedfiicha
Smetany bûhem
pfiedvolební kam-
panû. V roce 2005
pfii oficiální 3den-
ní náv‰tûvû Zlín-
ského kraje jiÏ
jako prezident re-
publiky dlel opût
v prezidentském
apartmá hotelu
DÛm B. Smetany.

(Pokraã. na str. 2)
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TaÈjana Medvecká: 
KaÏdá role je uloÏená
v jiném ‰uplíku – str. 3
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Václav Klaus znovu zvolen prezidentem

Prezident Václav Klaus pfii poslední náv‰tûvû Luhaãovic – duben 2007 

Veselé Velikonoce

Pro rozvoj vztahÛ mezi JAR a âR
Jak jiÏ LL informovaly, velvyslankynû Jihoafrické republiky v âR J. E. Nomsa Q. J. Dube se spoleãnû
s obchodním radou velvyslanectví Wouterem Zaaymanem zúãastnila v polovinû prosince podnikatel-
ského semináfie JAR ve Zlínû. Pfii své oficiální náv‰tûvû krajského mûsta byla ubytována v lázeÀském
hotelu DÛm Bedfiicha Smetany a po pfiijetí vedením Lázní Luhaãovice, a. s., v budovû fieditelství 

poskytla LL exkluzivní rozhovor.

■ Va‰e Excelence, s jak˘m posláním jste pfiijela do
Zlínského kraje? 

Pfiijeli jsme do Luhaãovic, abychom posílili na‰e vztahy
s âeskou republikou a také rozvinuli vztahy se Zlínem a Lu-
haãovicemi. 

■ Jak˘ ohlas mají podnikatelské semináfie JAR, které
pofiádáte v âR? 

Tyto podnikatelské semináfie organizujeme v âR z více
dÛvodÛ a jedním z nich je i to, abychom zdej‰í podnikatele
a firmy informovali o podnikatelském prostfiedí v JiÏní Africe.
Organizujeme je ve spolupráci s Hospodáfiskou komorou
âR, se Svazem prÛmyslu âR a Ministerstvem prÛmyslu

a obchodu âR v rÛzn˘ch regionech. Jsme rádi, Ïe Obchodní
a hospodáfiská komora ve Zlínû nám pomohla zítfiej‰í podni-
katelsk˘ semináfi ve Zlínû zorganizovat. 

■ V ãem vidíte perspektivu pro rozvíjení spolupráce
mezi JAR a âR? 

K rozvoji vztahÛ mezi âeskou republikou a JAR existuje
velk˘ potenciál. Obû zemû mají rozvíjející se ekonomiky,
které rostou bezprecedentním tempem. âR zaznamenala ve-
lik˘ rÛst v nûkolika pfiedchozích letech, v roce 2006 aÏ 6 %.
V JAR máme zatím za rok 2007 rÛst 5%. Doufáme, Ïe pfii
tak velkém rÛstu v obou zemích najdeme mnoho spoleãného
pro rozvíjení obchodních vztahÛ.      (Pokraãování na str. 2)



Akutní r˘ma je
infekãní, velmi ãasté
onemocnûní. Zánût
nosní sliznice je vy-

volán viry a nûkdy je komplikován
bakteriální infekcí. Vyskytuje se ãastûji
v chladnûj‰ích mûsících roku, postihuje
dospûlé a hlavnû dûti – pfiedev‰ím pfied-
‰kolního vûku a v prvních letech ‰kolní
docházky. Vnímavost organismu na
onemocnûní se zvy‰uje pfii prochladnu-
tí, v˘znam má i tûlesné a du‰evní vy-
ãerpání, nesprávná v˘Ïiva, nedostatek
vitamínÛ. Akutní r˘ma zaãíná svûdû-
ním, pálením v nose a hrdle, k˘cháním.
Nosní sliznice je zdufielá, objevuje se
vodnat˘ sekret, kter˘ se mûní bûhem 3
dnÛ v hlenohnisav˘ aÏ hnisav˘. Nûkdy

b˘vají zarudlé, podráÏdûné spojivky
a ka‰el. Teplota b˘vá normální nebo
lehce zv˘‰ená. Dûti jsou unavené, chtû-
jí jen pít, mají neklidn˘ spánek. One-
mocnûní netrvá déle neÏ t˘den. Velkou
pozornost by mûly maminky vûnovat
akutní r˘mû u novorozencÛ a kojencÛ,
protoÏe zde mÛÏe b˘t velmi tûÏk˘ prÛbûh.
Teploty mohou dosahovat aÏ 40 °C,
dûti jsou neklidné, pro ucpan˘ nos ‰patnû
pijí pfii kojení, ãasté je zvracení, nûkdy
i prÛjmy. U nûkter˘ch dûtí se pfii vyso-
k˘ch horeãkách v poãátku onemocnûní
mohou objevit kfieãe – tzv. febrilní kfieãe.
Komplikace jsou vyvolány bakteriální
infekcí, hlavnû u oslaben˘ch dûtí. Nej-
ãastûji se vyskytuje stfiedou‰ní zánût.
Dále to mohou b˘t zánûty hrtanu, prÛdu-

‰ek, zápaly plic. Pfii léãbû r˘my u nejmen-
‰ích dûtí pravidelnû odsáváme nosní 
sekret. Vût‰í dûti uãíme správû smrkat –
tzn. z kaÏdé nosní dírky zvlá‰È. Akutní
r˘ma se velmi rychle ‰ífií, proto je dÛleÏité
nemocné dítû izolovat doma. Dostatek
tekutin je samozfiejmostí, dûti nenutíme
do jídla. Pfii teplotû nad 38 °C podává-
me jak u dûtí, tak u dospûl˘ch léky sni-
Ïující teplotu, napfi. Panadol, Paralen,
Brufen. Pfiíznivû pÛsobí nosní kapky
(u men‰ích dûtí) ãi nosní spreje (u vût‰ích
dûtí a dospûl˘ch), které uvolní nosní
prÛduchy, zpÛsobí „oplasknutí“ nosní
sliznice. Léãba jak˘chkoli komplikací
patfií do rukou lékafiÛ. 

Také chronické r˘my patfií k ãast˘m
onemocnûním dûtí. Jednou z pfiíãin
mÛÏe b˘t anatomická zmûna v dutinû
nosní – vyboãení nosní pfiepáÏky. Dal‰í
pfiíãinou je zbytnûlá nosní mandle (tzv.
adenoidní vegetace). B˘vá jednak in-
fekãním loÏiskem, jednak pÛsobí jako
mechanická pfiekáÏka. Z faktorÛ zevní-
ho prostfiedí pÛsobí negativnû napfi.
prach, koufi a suché teplo. Rodiãe nesmí
nikdy dopustit, aby dûti Ïily v zakoufie-
ném prostfiedí! 

V˘skyt alergické r˘my v populaci
dosahuje kolem 10 % a neustále stoupá.
Projevuje se záchvaty k˘chání, vodna-
tou sekrecí z nosu, svûdûním nosu. Nû-
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R˘mu nelze podceÀovat, zvlá‰tû u dûtí 

(Pokraãování ze str. 1)
A v dubnu loÀského roku – ãtenáfii LL

i obyvatelé Luhaãovic mají jistû v dobré
pamûti – se zde setkal se slovensk˘m
prezidentem Ivanem Ga‰paroviãem
a jeho chotí. Prezidentova manÏelka Livia
Klausová má své skóre náv‰tûv v Lu-
haãovicích je‰tû vy‰‰í, ponûvadÏ sem
nejen vÏdy doprovázela svého muÏe, ale
navíc je‰tû 2x sama zahajovala JanáãkÛv

festival a letos v lednu mûla zá‰titu
i nad lázeÀsk˘m reprezentaãním plesem.
Redakce LL si povaÏuje, Ïe bûhem
zdej‰ích náv‰tûv jí poskytl Václav Klaus
5 exkluzivních rozhovorÛ a jeho paní 
8 rozhovorÛ, a jak prezidentova man-
Ïelka minul˘ mûsíc v posledním z nich
pro LL uvedla, mohou se Luhaãovice
tû‰it na dal‰í vzácnou náv‰tûvu opût letos
v létû. MK 

Václav Klaus znovu zvolen...

Pro rozvoj vztahÛ...
(Pokraãování ze str. 1)
■ A vidíte i moÏnosti spolupráce JAR

se Zlínsk˘m krajem? 
Je tu mnoho pfiíleÏitostí ke spoluprá-

ci. Zlín v rámci âR roste aÏ impozant-
nû. Pfiíklady rÛstu, které jsem tu sama
mohla od rána vidût, jsou v novû zre-
konstruovan˘ch budovách, v mnoÏství
lidí a jejich aktivitách. VyuÏiteln˘ po-
tenciál zlínského regionu pro spoluprá-
ci vidím pfiedev‰ím v turismu, rozvoji
technologií a vzdûlávání, ale i v potra-
vináfiském prÛmyslu a souvisejícím 
exportu z Jihoafrické republiky. 

■ MÛÏe se to dotknout i Lázní Lu-
haãovice? Existuje v JAR lázeÀství? 

Ano, máme nûkolik lázní v JiÏní
Africe. Jsou ale trochu odli‰né od tûch
zde v âeské republice. Momentálnû
diskutujeme s jihoafrick˘mi lázeÀsk˘mi
mûsty o iniciativû, která by rozvinula
vztahy pfiímo mezi lázeÀsk˘mi mûsty
u nás a v âR. A doufáme, Ïe v budouc-
nu, moÏná jiÏ pfií‰tí rok se nûkterá z lá-
zeÀsk˘ch mûst z JAR zúãastní lázeÀské
konference zde v âR a sama více roz-
vinou vztahy mezi láznûmi v âR
a JAR. Doufám, Ïe se mnû ze zdej‰í
náv‰tûvy podafií pfiipravit informace
pro na‰e obchodní delegace, aby moh-
ly vyuÏít pfiíleÏitosti do Luhaãovic pfii-
jet k odpoãinku i pfiípadnému léãení.

Jak jste spokojená s prÛbûhem 
Jihoafrick˘ch t˘dnÛ v âR? 

S organizováním Jihoafrick˘ch t˘dnÛ
v âeské republice nám nûkolik lidí
z âR velice pomohlo. Mohli jsme zde
pfiedvést na‰i hudbu, ukázky kultury
a také to zlep‰ilo dobré obchodní vztahy
mezi obûma státy. 

■ Kter˘m akcím v âR poskytujete
ráda zá‰titu? 

Podporujeme mnoho obchodních
akcí pro podnikatele z âR a z JAR.
Také nûkolik univerzit z âR a JAR vzá-
jemnû spolupracuje. SnaÏíme se pod-
porovat v˘mûnné studentské pobyty.
A usilujeme o vût‰í rozvoj vzájemn˘ch
kulturních vztahÛ mezi obûma zemûmi.
Rádi bychom rozvinuli spolupráci v ob-
lasti hudby, architektury, muzejnictví
a péãe o historické památky. 

■ Luhaãovice usilují o zapsání do
Seznamu památek UNESCO. Va‰e
republika v nûm má jiÏ 9 památek
a míst. Projevilo se to na zv˘‰ení 
cestovního ruchu? 

Je to obrovská v˘hoda, pokud je pa-
mátka zapsána v Seznamu UNESCO. V
JAR jsme opravdu zaznamenali vysoké
zv˘‰ení náv‰tûvnosti míst, která byla za-
psána do tohoto seznamu chránûn˘ch
památek. Bylo by to velké plus, pokud
by Luhaãovice byly do seznamu zapsá-

ny, protoÏe se tato informace rázem roz-
‰ífií mezi ‰irokou vefiejnost. I pro obãany
JAR by se tím roz‰ífiil poãet míst z âR,
o nichÏ se ví, Ïe jsou souãástí fondu 
svûtov˘ch památek.

■ UÏ zaãaly v JAR pfiípravy na
Mistrovství svûta ve fotbale v roce 2010? 

Ano, s pfiípravami jsme zaãali. V li-
stopadu do JAR pfiijela delegace Svûto-
vé fotbalové asociace na prohlídku.
Jsem ‰Èastná, Ïe kvalifikaãní skupina,
v níÏ hraje âR, sk˘tá velké ‰ance, Ïe
se ãesk˘ t˘m objeví na hlavním turnaji
v JAR. Jihoafrická republika teì pfii-
pravuje ve‰kerou infrastrukturu a pfie-

dev‰ím dopravní, aby si náv‰tûvníci 
odvezli pfiíjemné záÏitky a uÏili si svÛj
pobyt v JiÏní Africe. 

■ A va‰e slovo závûrem? 
Jsem ráda, Ïe se mi naskytla pfiíleÏitost

nav‰tívit luhaãovické Láznû a mûsto
Luhaãovice a ráda bych vyuÏila této
pfiíleÏitosti a popfiála fiediteli Lázní
i v‰em obyvatelÛm mûsta v‰e nejlep‰í
a hodnû ‰tûstí do nového roku. A také
vám drÏím palce se zápisem do Seznamu
památek UNESCO. 

■ Dûkuji vám, Va‰e Excelence, za
rozhovor.

Marta KOZÁNKOVÁ

kdy pfievládá spí‰e ucpání nosních prÛ-
duchÛ. Alergická r˘ma sezonní je ãaso-
vû ohraniãena roãním obdobím. Je to
r˘ma pylová – polinóza. Pylová sezona
u nás zaãíná na konci bfiezna a konãí
v fiíjnu. Na zaãátku sezony obtíÏe zpÛ-
sobují alergeny bfiízy, ol‰e, lísky, v kvût-
nu a ãervnu trávy a od ãervence hlavnû
plevelová vegetace. Kromû nosních pfií-
znakÛ b˘vá i postiÏení oãní – pfiekrvení
oãních spojivek, svûtloplachost, svûdû-
ní oãí, otoky víãek. MÛÏe b˘t také pfií-
tomen dráÏdiv˘, such˘ ka‰el. U 40 aÏ
50 % nemocn˘ch s pylovou r˘mou se
vyskytnou pfiíznaky prÛdu‰kového ast-
matu (astma bronchiale). Alergická
r˘ma celoroãní je vyvolána alergeny
roztoãÛ, pfiíãinou mohou b˘t i domovní
plísnû nebo alergeny zvífiat (koãek, psÛ,
morãat, kfieãkÛ…). Rodiãe by nemûli
nikdy pfiíznaky alergické r˘my podce-
Àovat. DÛleÏité je vãasné alergologické
vy‰etfiení, které urãí pfiíslu‰né alergeny,
zpÛsobující onemocnûní. Cílem reÏimo-
v˘ch opatfiení je zamezení nebo sníÏení
kontaktu dítûte s dan˘m alergenem. 

Velmi pfiíznivû pÛsobí lázeÀská léãba
– na nosní sliznice pÛsobí blahodárnû
inhalace a prolévání nosu minerálními
vodami. 

MUDr. Jana RYDLOVÁ, 
prim. Dûtsk˘ch léãeben 

Jihoafrická velvyslankynû si pfii prosincové náv‰tûvû se zájmem vyslechla struãné informace 
o historii i souãasnosti Lázní Luhaãovice
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■ Pfiekvapila jste mû spontánním
povídáním o va‰em vztahu k Luha-
ãovicím.

O Luhaãovicích jsem vÏdycky sl˘-
chala, znala hezké zábûry z parku nebo
Jurkoviãovu architekturu, ale dostala
jsem se sem aÏ pfied 2 lety, s mamin-
kou. Bydlely jsme v hotelu Palace a ve-
lice jsme si to uÏívaly. V‰ude hromady
snûhu, do mûsta se témûfi nedalo projít,
ale bylo to nádherné. KdyÏ jsem teì
dostala pozvání, fiekla jsem: Tam jedu. 

■ Pfiijela jste s monodramatem 
Poprvé vdaná. Za tento v˘kon jste do-
stala 2. Cenu Thálie v r. 2002. âím je
vám Antonie Nikolajevna blízká? 

Nejvíc ze v‰eho mû baví obyãejnost
jejího Ïivota. Není to Ïádná hrdinka po
plastické operaci, která divákÛm nabízí
bÛhvíjak strhující pfiíbûh. Je to jen oby-
ãejná Ïenská, která mûla tûÏk˘ Ïivot. 

■ Inscenace vznikla v Dejvickém
divadle a nyní s ním jezdíte na zájezdy.
Jaká je to pro vás zku‰enost? 

Vzhledem k tomu, Ïe jsem po ‰kole
‰la hned do Národního divadla, a Ná-
rodní divadlo zase tolik nejezdí, naopak
v‰ichni se do Národního divadla sjíÏdûjí,
je to pro mû zku‰enost velice zajímavá.
AspoÀ vidím, jak to v regionech vypa-
dá. Vût‰inou jsem velmi pfiíjemnû pfie-
kvapená nejen úrovní diváckou, ale
i tím, jak jsou kulturní stánky opraveny
a zrekonstruovány. Je vidût, kde se lidé
o nû starají a kde jim to nûco fiíká. Ale
taky jsem zaÏila pár míst, kde máte pocit,
Ïe jste o 30 let zpátky. Zkrátka v‰echno
je v lidech, a v kultufie to platí dvojnásob,
protoÏe je to „bûh na dlouhou traÈ”. 

■ Díky svému talentu jste mûla rychl˘
start, jiÏ ve 2. roãníku gymnázia jste
se octla na DAMU. Jak k tomu do‰lo? 

Tím, Ïe jsem rozená v listopadu, ‰la
jsem o rok pozdûji na základní ‰kolu
a tehdy bylo 4leté gymnázium, a tak
mû pí profesorka Stránská z dramaÈáku,
kterou jsem milovala, fiekla: Ví‰, Tániãko,
abys nebyla na tu hereãku stará. A co
fiekla pí prof. Stránská, bylo svaté, tak
jsem to zkusila a dûlala jsem pfiijímací
zkou‰ky z 2. roã. gymnázia. Udûlala
jsem je a DAMU mi udûlilo dispens od
maturitní zkou‰ky, takÏe jsem drÏitelkou
ãerveného diplomu z vysoké ‰koly, ale
nemám maturitu, coÏ se na m˘ch zna-
lostech, zejména pfiírodních a exaktních
vûd projevuje dodnes. 

■ Po absolutoriu jste byla pfiijata
na první scénu mezi pfiední herce,
kde jste jiÏ pfies 30 let. Bylo pro vás
tûÏké stát hned napoprvé na jevi‰ti
mezi hereck˘mi bardy, které jste tam
zaÏila? 

Díkybohu, zaÏila. KdyÏ je ãlovûk mla-
d˘, v‰echno si daleko ménû pfiipou‰tí.

Já jsem zoufale touÏila hrát, a kdyÏ
mnû nabídli v ND hostování, bylo to ve
Vojnû a míru, tak jsem ‰la. Pak mnû na-
bídli dal‰í hostování, tak jsem zase ‰la.
Teprve pozdûji jsem si zaãala uvûdo-
movat, jak jsou vûci sloÏité. Ale v po-
ãátku jsem se do v‰eho vrhala po hlavû
a díkybohu i shodou okolností a skladbou
repertoáru to nebyl ‰patn˘ start. Na‰i
Milenci z kiosku byli pfiedstavením, na
které lidé je‰tû vzpomínají, protoÏe do ND
„vtrhlo mládí”, coÏ byl Jirka ·tûpniãka,
Petr Svojtka a já, dramaturg Tomá‰ Engel
a Ivan Rajmont jako reÏisér.

■ A co vzory, s nimiÏ jste hrála?
Pozorovala jste jejich herectví? 

To víte, Ïe ano, bylo by to na dlouhé
povídání. Ale pro mû bylo vÏdycky
podstatné, jak se chovali mimo jevi‰tû.
Nejvíc ze v‰ech jsem milovala paní
Medfiickou. Tu jsem obdivovala nesku-
teãnû, protoÏe to byla nejen obrovská
hereãka, ale také velice pfiíjemná paní,
která si na nic nehrála. Oddaná matka
Va‰ka Vydry, oddaná manÏelka pana
Vydry, paní, kterou Ïivot moc ne‰etfiil,
kolikrát pfii‰la unavená, nesla tûÏké ta‰ky
s nákupem, po pfiedstavení, kde divákÛm
brala dech, ‰la o pÛlnoci venãit psa.
Zkrátka úÏasná hereãka a krásn˘ ãlovûk. 

■ ZároveÀ jste tam zaÏila i legen-
dární reÏiséry. ReÏíroval vás i obávan˘
Miroslav Macháãek. Jak vzpomínáte
na práci s ním? 

Setkání s reÏisérem Macháãkem bylo
zatím mé nejvût‰í setkání s reÏisérem
vÛbec. Opût by to bylo na dlouhé poví-
dání. Strhující, spalující, inspirující, byl
to ãlovûk, kter˘ hofiel. Práce s nûk˘m,

kdo je divadlem posedl˘, vás vybudí
a pfiipadá vám, Ïe jedinû tak je to moÏné
dûlat. Ajá jsem se s ním setkala na zaãátku
své dráhy, takÏe vám to nasadí i sv˘m
zpÛsobem laÈku. Je pak docela svízelné,
kdyÏ se nepotkáváte se stejnou mírou
zápalu a pfiípravy. Pfii práci s ním mûl
ãlovûk pocit, Ïe neexistuje nic dÛleÏi-
tûj‰ího, nic jiného. ¤ekla bych, Ïe to
pro mû bylo zcela zásadní setkání. 

■ Které byly va‰e zlomové role? 
UÏ jsem zmínila Milence z kiosku,

byli pro mû dÛleÏití v zaãátku. Pak taky
Anãi v Periférii, protoÏe jsem si vzápûtí
po komediální Helenû z MilencÛ mohla
vyzkou‰et i tragickou polohu. Urãitû
Zanina ve Staré historii v reÏii Jaromíra
Pleskota, kde jsem mohla hrát s panem
Kemrem ve stylu commedie dell’arte.
Ivan Rajmont mi dal moÏnost vyzkou‰et
si monodrama – takÏe Katefiina Ivanovna
v Dostojevského MÛfie. A pak dozajista
i obû role, za které jsem dostala Thálii –
AlÏbûta Anglická v Schillerovû Mariii
Stuartovnû a Antonie Nikolajevna ve
hfie Poprvé vdaná. 

■ Existuje role, kterou byste si je‰tû
chtûla zahrát?

KdyÏ jsem byla mladá, tak jsem jistû
nûjaké touhy mûla, ale pak mû Ïivot
u divadla nauãil, Ïe kolikrát mÛÏete do-
stat tfieba velkou roli v inscenaci, která
není uchopená nebo vyloÏená a vy se
tam nadfiete jako kÛÀ a není z toho nic.
A pak dostanete malou, vedlej‰í roli ve
skvûlé inscenaci, která drÏí pohromadû
a vy jste jeden kamínek mozaiky, kter˘
je docela dÛleÏit˘. A máte radost, protoÏe
pfiedstavení jako celek dobfie funguje. 

■ Hostujete zároveÀ v nûkolika dal-
‰ích divadlech. Co to pro vás znamená? 

Vzniklo to, kdyÏ jsem mûla jalovûj‰í
období v Národním divadle, coÏ se stá-
vá, takÏe jsem si v r. 1999 udûlala první
odskok do divadla Rokoko, kde jsem
nastudovala roli Chedvy v Kishonovû
komedii Oddací list – a my to hrajeme
dodnes! KdyÏ mnû nûkdo nabídne âe-
chova, tak neodmítnu nikdy, protoÏe
âechov je mÛj nejmilovanûj‰í autor,
proto hraju v Platonovovi v Divadle 
Na zábradlí. V Dejvickém divadle jsem
nastudovala tohle monodrama Poprvé
vdaná, protoÏe pro mû bylo ctí b˘t hostem
DD – myslím, jednoho z nejlep‰ích sou-
ãasn˘ch divadel, no a ve Viole vystupu-
ju od studií. Odskakovala jsem si tam
proto, Ïe je to krásn˘ intimní prostor,
ãlovûk tam má diváky hodnû blízko,
a je to vyváÏení k obrovskému Národ-
nímu divadlu – tak proto Tisíc a jedna
vá‰eÀ a Nûjak se to zvrtlo ve Viole –navíc
obé od A. P. âechova 

■ Hrajete v souãasné dobû 10 rolí,
nestává se vám, Ïe byste si vzpomnûla
na jinou repliku?

Ne, to ne, zaplaÈpánbu se to zatím ne-
stalo. VÏdycky fiíkám, Ïe kaÏdá role je
uloÏená v jiném ‰uplíku. A kdyÏ se ob-
leãete a pfiijdete do správného divadla
na správné pfiedstavení, tak se to nepo-
míchá. Jen jednou se mi stalo, zrovna
kdyÏ jsem se uãila dne‰ní text, coÏ je
ruská hra s rusk˘mi reáliemi a souãasnû
jsem hrála v jedné irské hfie v Divadle
Kolowrat, tak tam fiíkám své sestfie úplnû
stejnou repliku: PÛjã mi 40 liber – místo
toho jsem fiekla: PÛjã mi 40 rublÛ. Asi
jsem v tu chvíli diváky dost zmátla. 

■ V rozhlase jste získala cenu Nevi-
ditelného herce. Sly‰ela jsem nedávno
reprízu Velk˘ch osudÛ, kde jste hrála
Katefiinu Velikou. Máte moÏnost se
tím víc zab˘vat? 

VÏdycky jsem si myslela, Ïe se mi
s kaÏd˘m studiem nového textu, nové
hry roz‰ífií obzory, hroznû jsem se tû‰ila,
co v‰ecko k tomu ãi onomu textu na-
studuji, jak se posunu dál. Samozfiejmû,
Ïe v divadle je studium a pfiíprava nové
role nejobsáhlej‰í, ale je to pofiád Ïalost-
nû málo. Pocit nedostateãné vzdûlanosti
mám stále. Radovan Lukavsk˘ a Rudolf
Pellar jsou patrnû poslední herci, ktefií
mají klasické vzdûlání. 

■ Tû‰íte se je‰tû kaÏd˘ veãer do di-
vadla? 

Uvûdomila jsem si, Ïe asi patfiím
k tûm ‰ÈastlivcÛm, vidíte, Ïe to klepu,
Ïe mám období, kdy nehraji ani v jedné
hfie, která by mû neuspokojovala nebo
mû nebavila, takÏe se do divadla opravdu
je‰tû pofiád tû‰ím.

Marta KOZÁNKOVÁ
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TaÈjana Medvecká: KaÏdá role je uloÏená v jiném ‰uplíku 
âlenka ãinohry Národního divadla v Praze TaÈjana Medvecká pfiijela okouzlit diváky LázeÀského divadla s monodramatem Poprvé vdaná. Zastihla jsem
temperamentní hereãku pfied pfiedstavením a kladla ji bûhem pfiípravy rekvizit na jevi‰ti a poté v divadelní ‰atnû otázky.

TaÈjanû Medvecké se v‰echna její herecká pfievtûlení dají vûfiit – v ‰atnû LázeÀského
divadla se pfiipravuje na roli AntonieNikolajevny v monodramatu Poprvé vdaná
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Stanovená t˘denní
pracovní doba ãiní

37,5 hodiny. Dovolená na zotavenou je
u v‰ech zamûstnancÛ prodlouÏena o 1 ka-
lendáfiní t˘den, ãiní tedy 5 t˘dnÛ. Mzdová
soustava odráÏí rÛznorodost profesí po-
dílejících se na zaji‰tûní v‰ech sluÏeb. 
Pfii uzavírání kolektivní smlouvy se stalo
jiÏ pravidlem, Ïe díky hospodáfisk˘m v˘-
sledkÛm si spoleãnost mohla dosud vÏdy
dovolit meziroãní nárÛst reáln˘ch mezd
sv˘ch pracovníkÛ.  

Podle stanoven˘ch podmínek mají za-
mûstnanci zfiízen osobní úãet ve vnitro-
podnikové záloÏnû, na nûjÏ je jim vyplá-

cena mzda, mají také moÏnost spofiení
zfiízením termínovan˘ch vkladÛ k osob-
nímu úãtu s v˘hodn˘m úrokov˘m zhod-
nocením. Od r. 2006 spoleãnost poskytuje
pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní, jenÏ
ãiní letos 1,5 % z vymûfiovacího základu.

Zaji‰Èuje zdravotní péãi ordinací prak-
tického lékafie a pro vybrané profese
a diagnózy je poskytována léãebná 
rehabilitace ve vlastních zafiízeních. 

Zamûstnanci se mohou stravovat v zá-
vodních jídelnách spoleãnosti. Tûm, ktefií
dojíÏdûjí dennû do zamûstnání, pfiispívá
na dopravu, pfiíp. umoÏní za v˘hodn˘ch
podmínek pfiechodné ubytování. 

Velká pozornost je vûnována péãi
o zamûstnance v oblasti vzdûlávání. Od
r. 2006 je pro tyto úãely vyuÏívána 
dotace z evropského sociálního fondu.
Projekt zahrnuje profesní vzdûlávání,
v˘uku jazykÛ a práci na poãítaãi. Úãast
zamûstnancÛ na vzdûlávání pfieváÏnû
v pracovní dobû je bezplatná. Za poÏa-
dované a pravidelné pouÏívání cizích
jazykÛ je zamûstnancÛm poskytován
pfiíplatek. Kromû toho jsou vysíláni na
rÛzná ‰kolení k prohloubení profesních
znalostí a dovedností. Díky tomu se po-
dafiilo napfi. v gastronomii dosáhnout
vysoké úrovnû, stejnû jako pfii poskyto-

vání lázeÀsk˘ch sluÏeb. Zavr‰ením
péãe v oblasti vzdûlávání je podpora
zamûstnancÛ v jejich snaze dosáhnout
vy‰‰ího vzdûlání. Studujícím jsou po-
skytnuty pracovní úlevy a hmotné za-
bezpeãení, které zahrnuje náhradu mzdy,
finanãní pfiíspûvek na ‰kolné a cestovní
náhrady. Zamûstnanec se naopak zaváÏe
setrvat po sjednanou dobu ve spoleã-
nosti v pracovním pomûru po zv˘‰ení
kvalifikace, tj. po ukonãení studia. 

Ing. Pavla MAHDALÍKOVÁ, 
vedoucí finanãního oddûlení

Lázní Luhaãovice, a. s. 

Akciová spoleãnost poskytuje sv˘m zamûstnancÛm benefity

Rozhodující je pfiístup k hostÛm 

Láznû Luhaãovice, a. s., uzavírají jako zamûstnavatel kaÏdoroãnû koncem roku se zamûstnanci zastoupen˘mi odborovou organizací 
zdravotnictví a sociální péãe âR kolektivní smlouvu na dal‰í rok. Jejím obsahem jsou kapitoly t˘kající se pracovnû právní oblasti 
a zamûstnanosti, mzdové soustavy a péãe o zamûstnance. Vzhledem ke stabilitû a prosperitû, kter˘ch spoleãnost od svého opûtovného vzniku
v r. 1992 dosáhla, pfiiná‰í kaÏdá z tûchto oblastí pro zamûstnance fiadu jistot a v˘hod (benefitÛ). Uvádíme nûkteré z nich. 

Spoleãnû se semináfiem kuchafiÛ probûhl i dvoudenní semináfi pro servírky a ãí‰níky Lázní Luhaãovice, a. s. Jak dopolední teoretickou ãást
s promítáním, tak odpolední praktickou, jeÏ se odehrála v restauraci LH JurkoviãÛv dÛm, vedl Jifií Vognar, vedoucí oddûlení banketÛ v ho-
telu InterContinental v Praze. Probral postupnû náleÏitosti obsluhy a servírování pfii hotelové snídani, kongresovém obãerstvení, pfii akcích,
jako jsou ãí‰e vína, koktejly, bankety, recepce, rauty, gala veãefie aÏ po zahradní party. PoÏádala jsem zku‰eného odborníka o rozhovor.
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Také o praktickou ukázku servírování v Jurkoviãovû domû byl velk˘ zájem

■ Se svou prezentací i praktickou
ukázkou jste tu byl jiÏ v r. 2004. S ja-
k˘m se setkáváte ohlasem? A proje-
vilo se to na kvalitû zdej‰í obsluhy? 

Pfied 4 lety jsem byl osloven generál-
ním fieditelem Ing. KrÛÏelou, abych se
podûlil o zku‰enosti z na‰í práce, vy-
svûtlil zde podstatu spoleãensk˘ch akcí
a pfiedvedl zdej‰ímu personálu správn˘
postup. JiÏ pfii první pfiedná‰ce byl vel-
k˘ zájem, kladli mi hodnû otázek,
zvlá‰È praktická ãást odpoledne se pro-
táhla aÏ do veãerních hodin. âlovûka
tû‰í, kdyÏ pracuje s lidmi, ktefií o to
mají zájem, proto se sem rád vracím
a pfiijdu s nûãím nov˘m anebo oprá‰ím
star‰í vûci, které jsou základní pro
mlad‰í kolegy. A v˘sledky práce jsou
jednak zásluhou vedení fieditelky Fia-
lové a generálního fieditele KrÛÏely,
ktefií se tomu velmi vûnují a jichÏ si
velmi váÏím, a jednak jsou i odrazem
personálu, kter˘ dûlá práci se zájmem
a hezky. Sly‰el jsem na její úroveÀ ná-
zory kolegÛ, kter˘m se akce v Luhaão-
vicích líbily. Tzn., Ïe moje pfiedná‰ka
mûla smysl. Líbí se mi, Ïe zdej‰í lidé
pro to nûco dûlají, Ïe neposlouchají
a nekoukají skrz vás, ale Ïe mají zájem
se zlep‰ovat. Urãitû je tu vidût kus prá-
ce a ãlovûk je rád, Ïe se na tom trochu
podílel. A personál je tu vstfiícn˘ a pfií-
jemn˘. 

■ Kdo posouvá obor dál? Jaké jsou
trendy? 

Na‰ím trendem zÛstává standard spo-
leãnosti InterContinental, kter˘ se pouÏí-
vá na celém svûtû, ten musíme dodrÏovat,

a pak se jedná o ideální pfiístup perso-
nálu k zákazníkovi. Víte, moÏnosti
trendÛ servisu mají v‰echny hotely stej-
né, moÏnost surovin, technologick˘ch
postupÛ, inventáfie – v‰ichni si to mo-
hou pofiídit. A jedná se o to, jak sluÏby
zdokonalit, jak pfiistupuje personál
k zákazníkovi, jak komunikuje mezi se-
bou, jaké je zázemí, dÛleÏitá je souhra
celého t˘mu, protoÏe je to t˘mová prá-
ce. Hlavnû vÏdy záleÏí na vstfiícnosti ke
klientovi, ochotû mu vyhovût a vûno-
vat se mu. I kdyÏ v Luhaãovicích je to
trochu specifické, host se tu del‰í dobu
léãí, takÏe oãekává od personálu vstfiíc-
nost, ten musí b˘t trpûliv˘ a musí si
s hostem i popovídat. Je to práce ve
sluÏbách, takÏe se tomu musí ãlovûk
pfiizpÛsobit. VÏdycky fiíkám, pokud nû-
kdo nemá zájem pracovat ve sluÏbách,

tak aÈ to rad‰i nedûlá, protoÏe kazí práci
druh˘ch. 

■ Mûly by se promítat regionální
zvlá‰tnosti do gastronomick˘ch sluÏeb?

Urãitû. KdyÏ máme hosty odjinud,
mûli bychom jim ukázat, co se zde
dûlá. Luhaãovice by mûly ukazovat
svou kuchyni, ne stále, ale vÏdy by ji
mûly vloÏit jako zpestfiení, protoÏe jak
má kaÏd˘ kraj své kroje, folklor, tak má
i speciální jídlo. Je dobré ho prezento-
vat a ukázat, Ïe to zde umûjí jinak
a hosté to ocení. Rádi vidí ãeskou ku-
chyni a ãeská vína. Nûkdo si myslí, Ïe
francouzská vína jsou nejlep‰í, ale my
máme také dost druhÛ dobr˘ch vín, coÏ
sl˘chám od na‰ich someliérÛ. 

■ Pfii pfiedná‰ce padl dotaz na pivo,
jeÏ patfií tradiãnû k ãeské kuchyni.
Zdálo se mi, Ïe preferujete spí‰e víno. 

ZáleÏí na druhu akce. Pokud je daná
striktním menu, tak bych nebyl pro
pivo. V ãeské kuchyni mÛÏe b˘t, ale pfii
speciální skladbû jídel napfi. u ryb asi
nejde dát pivo, tam patfií víno. Ale kdyÏ
se pofiádá recepce v ãeském duchu, tam
pivo patfií v kaÏdém pfiípadû, i více dru-
hÛ jako Staropramen, PlzeÀ, Kru‰ovice.
Já nejsem proti pivu, ale u menu, kde je
to pevnû dané, nejsem pro to, aby bylo
pivo souãástí chodu. KdyÏ si host fiekne
o pivo, tak ho samozfiejmû dostane. Ale
je pravda, Ïe ãeská kuchyÀ chce pivo,
dát si kachnu s vínem, to dûlají cizinci,
my âe‰i, jsme v‰ak zvyklí na pivo. 

■ V pfií‰tím roce zde bude zasedání
ministrÛ EU. Myslíte, Ïe Láznû Lu-
haãovice na tak velkou akci mají
a jak by se na to mûly pfiipravit? 

Urãitû na to mají, zájem lidí je tu velk˘.
Je potfieba se pfiipravit na poÏadavky
klientÛ a vyjít jim vstfiíc. Jsem pfiesvûdãen,
Ïe to udûlají rádi a dobfie. Vûfiím jim. 

■ Etiketa servírování je dána z prv-
ní republiky, i kdyÏ se asi objevují
nové trendy, kdy se nové technologie,
nové nádobí promítají i do obsluhy. 

To, co bylo za první republiky, je
vzorem, protoÏe vstfiícnost a slu‰nost
k zákazníkÛm byla velká. Host zÛstává
pofiád na prvním místû – a Ïe to jde dál?
Îe se mûní pfiíbory, je modernûj‰í por-
celán, to je druhá vûc. Trend ve v˘voji
porcelánu urãují kuchafii, ktefií uplatÀu-
jí nové styly vafiení, dávají na talífi více
druhÛ jídla, více chodÛ, aby to bylo
úpravnûj‰í, potfiebují vût‰í talífi, jin˘,
hezãího tvaru.  (Pokraãování na str. 7)



■ Co pova-
Ïujete jako prezident AKC âR, jímÏ
jste jiÏ 4. rok, za svÛj hlavní úkol? 

MÛj úkol spoãívá v tom udûlat nûco
s na‰ím uãÀovsk˘m ‰kolstvím, aby se
nám dafiilo vzdûlávat dál lidi, ktefií mají
o gastronomii zájem. Zrealizovali jsme
Kulináfiskou akademii, jeÏ slouÏí dal‰ímu
vzdûlávání lidí pracujících v gastronomii,
na kterou jsme dostali dotaci z evropsk˘ch
fondÛ. Byla velmi úspû‰ná a jiÏ pfiipra-
vujeme její pokraãování, kde absolven-
ti naváÏí na zku‰enosti z prvních kursÛ.
Kromû toho pofiádá asociace mnoÏství
semináfiÛ, ‰kolení a soutûÏí, jeÏ pfiiná‰ejí
nové poznatky, a to je hlavní úkol asoci-
ace jako takové, tedy nejen mÛj osobní,
je to smûr, kter˘m jsme se vydali. 

■ Co pfiinese konference evropsk˘ch
kuchafisk˘ch prezidentÛ, která pro-
bûhne v Praze? 

AKC âR je souãástí svûtové asociace,
která má 98 ãlensk˘ch státÛ a Evropa je
nejsilnûj‰í organizací. Podafiilo se nám
dlouhodob˘m pÛsobením (aÈ m˘m nebo
pfiede‰lého prezidenta) ukázat, Ïe ãeská
asociace dobfie pracuje. Pfii volbách,
kdy se hlásily dal‰í 3 státy o pofiádání
evropské konference, jsme byli zvoleni
jako její organizátofii pro tento rok.
Konference je dÛleÏitá proto, Ïe se
v kvûtnu koná konference v‰ech svûto-
v˘ch prezidentÛ, na níÏ budeme volit
nového svûtového prezidenta, tzn., Ïe
v Praze probûhnou zákulisní jednání,
koho podpofiit na dal‰í funkãní období. 

■ Jste ‰éfkuchafiem 5hvûzdiãkového
hotelu a jste na ‰pici kulináfiské pyra-
midy u nás. Co pfiispûlo nejvíc k tomu,
Ïe jste se dostal do této vysoké mana-
Ïerské pozice? 

Asi to, Ïe mám rád gastronomii (smích).
Samozfiejmû místo, kde jsem se vyuãil,
(hotel InterContinental – pozn. M. K.)
i místa, kde jsem mûl moÏnost pracovat.
Velk˘m pfiínosem pro mû bylo to, Ïe
jsem záhy po vstupu do AKC âR zaãal
pracovat jako kapitán seniorského Národ-
ního t˘mu, s nímÏ jsme jezdili po svûtû
po kuchafisk˘ch soutûÏích. Mám s ním
za sebou 3 kuchafiské olympiády, odkud
pfiiváÏím pro sebe, ale i pro kohokoliv dal-
‰ího nové poznatky, ze kter˘ch se uãím
a snaÏím se z nich do budoucna profitovat. 

■ Po r. 1989 se i na‰e gastronomie
otevfiela pfiílivu nov˘ch surovin a zku-
‰eností. ZaÏívá na druhou stranu také
nûjakou renesanci, jak se to stává
i v jin˘ch oborech? 

Jsem pfiesvûdãen, Ïe renesance v sou-
ãasnosti probíhá v ãeské gastronomii
u tradiãních ãesk˘ch jídel, protoÏe musíme
b˘t trochu nacionalisté a mûli bychom

se mít trochu rádi. Tak jako se Italové
chlubí svou pizzou, tûstovinami a rizo-
tem a Francouzi sv˘mi pa‰tikami, tak
my musíme b˘t hrdí na ãeskou kuchyÀ.
Myslím si, Ïe u mnoh˘ch z nás v sou-
ãasné dobû probíhá návrat k tomu, kdy
se vytahují zapomenuté suroviny, aÈ uÏ
jsou to líãka, masová kolínka nebo hovûzí
krky a oháÀky, volské tlamy a uzené jazy-
ky, které se vracejí do popfiedí jídelních
lístkÛ u nás. Jsou v‰ak upravované mo-
derním zpÛsobem, jsou servírované na
krásn˘ch moderních talífiích, je pouÏitá
trochu jiná surovina, není tam uÏ tolik
mouky, jídlo je celé zlehãené. Ale vy-
chází z tradic dobrého ãeského jídla
a dobrého ãeského vafiení, coÏ je pro
na‰i gastronomii dÛleÏité. 

■ Na gastronomii je s módním zdra-
v˘m Ïivotním stylem upfien i zájem
vefiejnosti a médií. âasopisy vyvolávají
dlouhodobû zájem o vafiení a zdravé
stravování. 

MoÏná, Ïe to vnímáme my, ktefií se
gastronomií zaobíráme, Ïe se trochu víc
objevuje, ale zdaleka jí není u nás vûno-
vaná taková pozornost jako v zahraniãí.
Tam je gastronomie souãást kultury ná-
roda, ale u nás na to média zapomínají.
V poslední dobû se trochu rozh˘bala,
kdyÏ do Prahy pfii‰li zahraniãní ‰éfkuchafii,
a v‰ichni o nich pí‰í, jak koneãnû bude
mít Praha Michelinovu hvûzdu (PrestiÏní
francouzsk˘ gastronomick˘ prÛvodce
Michelin udûluje restauracím 1 aÏ 3 hvûz-
diãky – pozn. M. K.). Mnû je to za ãeské
kuchafie líto, protoÏe jsme bohuÏel ne-
mûli moÏnosti, jaké mûli v západních
zemích, a nemáme za sebou obrovské
mediální kampanû jako oni. Kdyby byl
svût férov˘, tak uÏ by v âR dávno musely
b˘t ocenûny Michelinovy restaurace, pro-
toÏe na‰i kuchafii se nemají za co stydût.

■ Zdej‰í semináfi jste nazval Neza-
staviteln˘ v˘voj gastronomie. Proã? 

Posuzuji to ze svého pohledu. KdyÏ jsem
v r. 1994 zrekonstruoval celou kuchyÀ
hotelu InterContinental, fiíkal jsem si:
Tak mám na nûkolik let vystaráno. Od
té doby se v‰ak na trhu objevilo nesãetné
mnoÏství nov˘ch technologií a postupÛ
zpracování surovin. Tzn., Ïe se gastrono-
mie neustále vyvíjí a pofiád se objevuje
velké mnoÏství surovin, které do re-
publiky pfiicházejí, s nimiÏ se uãíme
pracovat, takÏe v˘voj gastronomie je
opravdu nezastaviteln˘. 

■ Jak˘ je její souãasn˘ trend a kdo
ho urãuje? 

Trend urãují na‰i hosté – tím, co od nás
chtûjí. My se snaÏíme pfiizpÛsobit tomu,
co vidíme v zahraniãí. Trend je i takov˘,
kter˘ si pfiiváÏíme z na‰ich cest. Na‰i

kuchafii národních t˘mÛ vidí ve svûtû,
co se vafií, vystupují pak v ãasopisech
a médiích a pfiedávají zku‰enosti dál
a dûlají na tato témata semináfie. Tzn.,
Ïe se snaÏíme pfiizpÛsobit a trend se
vyznaãuje tím – dostat za peníze, které
vynaloÏím, kvalitní a zajímav˘ produkt. 

■ Vy sám uznáváte kterou kuchyÀ? 
Mû Ïádná kuchyÀ neurazí, pfii cestách

po svûtû se mi podafiilo ochutnat jak
asijskou kuchyÀ, tak kuchyÀ v Austrálii
a Arábii a musím fiíct, Ïe kaÏdá kuchyÀ
je nûãím specifická a zajímavá. Myslím
si, Ïe v této dobû probíhá v ãeské gastro-
nomii kombinace stfiedozemní evropské
kuchynû s asijsk˘mi prvky, coÏ i mû
v souãasnosti nejvíc uspokojuje. 

■ Co je u dobrého kuchafie dÛleÏi-
tûj‰í – zruãnost, nebo fantazie? 

Dobr˘ kuchafi musí skloubit zruãnost
i fantazii, protoÏe kdyÏ budete mít zruã-
ného kuchafie a nebude umût zkombino-
vat chutû a vymyslet zajímavé jídlo, tak
ho musíte vést. A my jsme rádi, kdyÏ se
objevují nové hvûzdy, které umí jednak
zruãnû pracovat, ale k tomu i pfiem˘‰let,
protoÏe to je pfiedpokladem, aby z nich
v budoucnu mohli b˘t dobfií ‰éfové. 

■ Minul̆  mûsíc zde pfiedvedl názornou
ukázku vá‰ kolega Jan Hork ,̆ ‰éfkuchafi
restaurace Zlatá Praha, vícechodového
menu, takÏe máte i mladé odborníky. 

NestûÏuji si, myslím si, Ïe máme
dobfie vychované lidi, ktefií jsou platn˘mi
ãleny mého kolektivu. Musím se trochu
pochválit, Ïe vût‰ina ‰éfÛ, aÈ uÏ je to
Honza Hork˘ nebo kolegové v rÛzn˘ch
restauracích po Praze pro‰li m˘ma ru-
kama a juniorsk˘m Národním t˘mem
AKC âR a dnes zastávají vysoké ‰é-
fovské pozice. TakÏe i tady je vidût, Ïe
se práce s mlad˘mi od zaãátku vyplácí
a Ïe v budoucnu z toho profitují, protoÏe
získávají v˘raznou cenu na trhu práce. 

■ Máte pfii sv˘ch manaÏersk˘ch
povinnostech ãas je‰tû vafiit? Resp.
nechybí vám to? 

âas od ãasu mi dovolí manÏelka vafiit
doma. Pak dûlám nûjak˘ kurs, na nûmÏ
vafiím, a potom vafiím, kdyÏ vym˘‰líme
nové jídelní lístky nebo kdyÏ má ná‰
fieditel v˘znamné hosty, takÏe se k vafiení
dostanu. I kdyÏ moje práce je uÏ hodnû
manaÏerská, ale cestováním a získáváním
nov˘ch poznatkÛ a jejich pfiená‰ením na
své lidi realizuji své plány, my‰lenky skrze
svÛj personál, kter˘ mám ‰anci fiídit. 

■ Prozradíte, co rád jíte? 
Kromû plnûn˘ch paprik témûfi v‰echno.

Oblíbené mám knedlíky s vajíãkem, ne-
pohrdnu smaÏen˘m s˘rem, ale velice rád
si dám dobré italské rizoto se zajímavou
rybou.               

Marta KOZÁNKOVÁ
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Gastronomie – souãást kultury národa
Prezident Asociace kuchafiÛ a cukráfiÛ âR (AKC) Bc. Miroslav Kubec, ‰éfkuchafi hotelu InterContinental v Praze, vedl 7. února pro kuchafie
a. s. Láznû Luhaãovice semináfi na téma Nezastaviteln˘ v˘voj gastronomie a cesty za spokojen˘mi zákazníky. Bûhem dopoledne luhaãovick˘m
kolegÛm názornû pfiedvedl pfiedkrmové a zeleninové saláty, z nichÏ mnohé mohou b˘t i hlavním jídlem. Návaznou odpolední pfiedná‰ku 
doplnil promítáním zajímav˘ch zábûrÛ s poznatky ze zahraniãních cest. PoloÏila jsem vyhlá‰enému odborníkovi nûkolik otázek. 

Názorná pfiíprava chutn˘ch zeleninov˘ch salátÛ byla i ukázkou precizní a ãisté práce profesionála
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Pfiípravy na zasedání ministrÛ EU zaãaly 

Jak jiÏ bylo v médiích oznámeno (mj. v LL ã. 10 z 25. fiíjna 2007), probûhne 22. aÏ
24. ledna 2009 neformální zasedání ministrÛ práce a sociálních vûcí 27 ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie (EPSCO) v Luhaãovicích. Uskuteãní se v prvním mûsíci pÛl-
roãního pfiedsednictví âeské republiky EU a z celkem 8 setkání evropsk˘ch minist-
rÛ jen 3 probûhnou mimo Prahu, z nichÏ jedno právû v Luhaãovicích. Rozhodnutí
o luhaãovickém hostitelství pfiijal V̆ bor EU na vládní úrovni 10. fiíjna 2007 a jiÏ
koncem mûsíce se zástupci Úfiadu vlády âR, Ministerstva práce a sociálních vûcí âR
a Zlínského kraje se‰li v Luhaãovicích se starostou mûsta a generálním fieditelem
Lázní Luhaãovice, a. s., aby projednali podmínky a pfiípravu akce. Není sporu, Ïe její
závaÏnost pfiesahuje dosavadní pofiádání kongresÛ ãi oficiálních náv‰tûv v lázeÀském
mûstû. Delegace v‰ech ãlensk˘ch evropsk˘ch zemí budou kromû ministrÛ sociálních
resortÛ tvofiit zástupci Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady EU, vlády âR
a doprovázet je budou ãlenové delegací, sociální ata‰é, tlumoãníci, organizaãními
t˘my, sekretariáty, fiidiãi, pfiíp. bezpeãnostní sluÏba v odhadovaném poãtu 400 lidí.
Navíc se poãítá s pfiítomností cca 100 novináfiÛ pfiedních zahraniãních i ãesk˘ch mé-
dií. Na uvedené fiíjnové schÛzce a pfii následujících jednáních, kdy byly prohlédnu-
ty prostory mûsta a Lázní Luhaãovice, a. s., bylo rozhodnuto, Ïe zasedání ministrÛ
bude probíhat v kongresovém sále Rondo Mûstského domu kultury Elektra, coÏ
zajistí mûsto Luhaãovice a Láznû Luhaãovice, a. s., zajistí tiskové centrum a pod-
mínky pro práci novináfiÛ ve Spoleãenském domû, ubytování v‰ech hostÛ a stravování
v ubytovacích zafiízeních. Pro zdárné zabezpeãení 3 lednov˘ch dnÛ ve znamení EU
byl v a. s. Láznû Luhaãovice zaãátkem ledna 2008 jmenován 8ãlenn˘ organizaãní ‰táb,
kter˘ se pfiípravou v˘znamné akce zaãal neprodlenû zab˘vat. JiÏ v polovinû ledna si na
první schÛzce mj. rozdûlil konkrétní odpovûdnost za zabezpeãované úkoly: ubytování
– Martina Leke‰ová z oddûlení marketingu a prodeje, stravování – Bc. Miloslava
Fialová, fieditelka HS DÛm Bedfiicha Smetany, tiskové centrum – Bc. Vladan âern˘,
fieditel HS Spoleãensk˘ dÛm, technické sluÏby – Ing. Jifií Eischmann, vedoucí tech-
nicko-provozního oddûlení, informaãní a propagaãní sluÏby – Ing. Jifií Dûdek, provozní
fieditel. Dal‰í podrobnûj‰í informace o prÛbûhu zaji‰Èování tak velké akce, jeÏ bude
stát hodnû námahy i úsilí v‰ech pracovníkÛ akciové spoleãnosti, ale zároveÀ bude
kromû provûrky jejich profesionality i dlouhodobou investicí do budoucna, budou
pfiiná‰et LL v následujících ãíslech.                                                                        MK

LázeÀské tamtamy 
aneb Ze spoleãnosti

☛ Aã se jaro blíÏí uÏ i kalendáfinû mílov˘mi kroky, je tfieba zmínit je‰tû nûkolik zá-
leÏitostí, jeÏ se odehrály v lednu a nebylo na nû dosud místo. K rozhovoru i foto-
reportáÏi z lázeÀského plesu, jeÏ zaplnily lednové ãíslo LL, zb˘vá dodat, Ïe na 
zachycené rozhovory s Monikou Absolonovou a moderujícím Vladimírem âe-
chem dojde nûkdy v budoucnu. 
☛ A také je nutné uvést, Ïe koledníci (ve 42 skupinkách a celkem 113 dûtí) pfii
Tfiíkrálové sbírce vykoledovali 5. ledna v Luhaãovicích a okolních obcích 
246 990, 50 Kã. âást v˘tûÏku bude vûnována Charitou âR na humanitární pomoc
v zahraniãí (65 % vyuÏije oblastní Charita Svaté rodiny v Luhaãovicích pfiímo
pro pomoc sociálnû potfiebn˘m rodinám regionu. 
☛ Pracovníci oddûlení marketingu a prodeje Lázní Luhaãovice, a. s., se jako
kaÏdoroãnû zúãastnili 14. aÏ 17. února veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze. Ve své sekci spoleãného stánku Zlínského kraje, kter˘ byl o nûco men‰í
neÏ na lednovém veletrhu Regiontour 2008 v Brnû, nabízeli spoleãnû s ostatními
zástupci zdej‰ího regionu moÏnosti lázeÀsk˘ch a relaxaãních pobytÛ i moÏnosti 
dovolen˘ch. Jinak na Holiday World, jehoÏ souãástí byl také veletrh zamûfien˘ na
jídlo a pití (Top Gastro 2008) a na golf (Golf World Prague), vystavovalo 700 vysta-
vovatelÛ z 50 zemí svûta na 18 000 m2. 
☛ Sopranistka Marianna Pillárová, kterou zná velmi dobfie lázeÀské publikum
z jejího dlouholetého vystupování ve zdej‰ím divadle (a která pÛsobí jako sólistka
opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava), se sv˘m nynûj‰ím pûveck˘m
partnerem barytonistou Jakubem Tola‰em, ãlenem Národního divadla Brno,
sólistou opery, skvûle pfiedvedla na spoleãném koncertû Ona a On (14. února)
známé operní, operetní i muzikálové árie a duety o lásce.
☛ V mûsíci únoru strávil pravideln˘ ozdravn˘ pobyt v LH Palace b˘val˘ dlouholet˘
pfiedseda Okresního soudu ve Zlínû, notáfi, vinafi a spisovatel Josef Holcman,
jehoÏ pfied ãasem vydanou dal‰í knihu H˘lom, h˘lom... velmi ocenil i ve Francii 
Ïijící spisovatel Milan Kundera. Pozorní ãtenáfii LL by si na nûj mohli vzpomenout,
protoÏe jsme jej pfiedstavili v LL ã.3 z 25. bfiezna 2004. Tehdy se v rozhovoru svûfiil,
Ïe Luhaãovice pro nûj mají punc návratu, ponûvadÏ do nich jezdí jiÏ cel˘ch 41 let.

ma 

Pfiedstavujeme Vám 

Zastihnout Radka Skovajsu je témûfi nemoÏné. Jako energetik Lázní, kter˘ má na
starosti vedení centrální v˘topny, a od bfiezna 2007 je navíc zástupcem vedoucího 

technicko-provozního oddûlení (TPO), je neustále
v pohybu. 

Rodák z nedalek˘ch Ludkovic vystudoval
Stfiední prÛmyslovou ‰kolu strojní, obor elektro-
technika a energetika ve Zlínû. První praxi získal
po maturitû v r. 1995 v ZPS energetika, a. s.,
Malenovice, poté absolvoval vojenskou pre-
zenãní sluÏbu a od ãervence 1997 se stal ener-
getikem a. s. Láznû Luhaãovice. Od nástupu,
kdy mûl v péãi ve‰kerou elektroenergetiku Lázní
(tj. zaji‰tûní dodávky a rozvod elektrické energie),
se jeho pracovní náplÀ hodnû pozmûnila. Od 
r. 2004 se navíc stará i o vedení centrální v˘-
topny, kde 3 spolupracovníci obsluhují v˘robu

a rozvod tepelné energie po celé a. s. Ve své funkci energetika jedná s dodavateli elek-
trické energie a plynu a na druhé stranû zase s externími odbûrateli elektrické energie
a tepla v Luhaãovicích. Souãástí jeho pracovní náplnû je i agenda ochrany ovzdu‰í, coÏ
obná‰í povinnost evidovat mnoÏství emisí (1x roãnû provádí externí firma autorizované
mûfiení emisí, z nûhoÏ provádí energetik potfiebné v˘poãty), které musí hlásit âeskému
inspektorátu Ïivotního prostfiedí a âeskému hydrometeorologickému ústavu. K dal‰ím
pracovním povinnostem patfií bûÏná práce na TPO, jako je bdûní nad hospodárn˘m vy-
uÏíváním tepla a elektrické energie, tj. provádí pravidelnou kontrolu v‰ech provozÛ a. s.,
která má 4 hlavní trafostanice vysokého napûtí a rozvodny nízkého napûtí v kaÏdé budovû.
Funkce také obná‰í pfiípravu fiady podkladÛ pro vedení spoleãnosti i kontrolní orgány.
Ale i pfies velké pracovní vytíÏení i nasazení neztrácí dobrou náladu a pfiípadné závady,
které laikÛm pfiipadají bezv˘chodné, fie‰í vÏdy s ochotou a úsmûvem. 

Bydlí v rodinném domku v Ludkovicích. ManÏelka ZdeÀka pracuje v Luhaãovicích,
10letá ·árka chodí do 4. tfiídy a 6letá Klárka je v matefiské ‰kole. Voln  ̆ãas tráví s rodinou
na lyÏích, v létû v pfiírodû, v‰ichni milují Tatry a Jeseníky. A potfiebn˘ klid mu sk˘tá 
rybafiení.                                                                                                                              MK
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Vafiíme podle ‰éfkuchafie

A Ïe mûli lázeÀ‰tí kuchafii tu moÏnost koukat pod pokliãku ‰éfkuchafie renomova-
ného praÏského 5hvûzdiãkového hotelu InterContinental a navíc prezidenta ãesk˘ch
kuchafiÛ i cukráfiÛ, pokusme se (bez nároku na úplnost) alespoÀ jeden z jím pfii-
pravovan˘ch salátÛ pfiedloÏit i ãtenáfiÛm LL. Pro zajímavost – u v‰ech pfiiprave-
n˘ch a degustovan˘ch pfiedkrmov˘ch salátÛ, z nichÏ nûkteré dnes mohou slouÏit
i jako hlavní jídlo, uplatÀoval Miroslav Kubec vÏdy olivov˘ olej (za studena i za
tepla, na pfiípravu zálivek, pesta, smaÏení masa, krevet, krutonÛ i toastÛ vãetnû po-
kapání jiÏ hotového salátu servírovaném vÏdy na jiném a tvarovû zajímavém talífii).
LázeÀ‰tí kolegové mohli pfiihlíÏet pfiípravû salátÛ jako Tomata s mozarellou, Carpacio,
Coob salát, Césarsk˘ salát, Hovûzí Thajsk˘ salát Yam Neua Yang, ¤eck˘ salát,
Deli Wrap s kufiecím masem, Deli Wrap s krevetami a Salát ze ‰penátov˘ch listÛ
s kozím s˘rem. Jeho pfiíprava pfied zraky v‰ech probíhala následovnû: 

Suroviny: mlad˘ ‰penát, cherry rajãata, kozí s˘r, toastov˘ chléb, piniová semínka,
olivov˘ olej, Acetato balsamico (tmavé), cukr, sÛl. 

Postup: Opláchnuté ‰pe-
nátové (mladé) listy klademe
i se stopkami na talífi, na
nû pokrájená cherry rajãátka.
V misce si u‰leháme ruãnû
metliãkou z olivového oleje,
Acetata balsamika, cukru
a soli emulzi, kterou poka-
peme salát na talífii. Na nûj
dále nastrouháme na vût‰í
nudliãky kozí s˘r (lze na-
hradit cottagem), nahoru
posypeme piniov˘mi ofií‰ky
(které pfiedem osmahneme na olivovém oleji) a pfiidáme osmaÏené (opût na olivo-
vém oleji, ale mÛÏeme nechat na ubrousku tuk vykapat ãi mÛÏeme orestovat 
nasucho bez oleje) toasty vedle salátu. 

Jak vidno na fotografii, snad ani není tfieba pfiát dobrou chuÈ!        Text a foto – MK 



LázeÀské divadlo
zaã. v 19.30 

pá 7. 3. N. V. Gogol: Îenitba - Divadlo
Malá scéna Zlín 
st 19. 3. Setkání s J. Zímou - písniãky
a vzpomínky známého herce a zpûváka
so 22. 3. Probouzení jara - dûtsk  ̆folklorní
soubor Dûcka z Kunovic s CM Pramének

Spoleãensk˘ dÛm 
zaã. v 19,30

út 4. 3. Expedice Vladivostok - P. Gold-
mann a P. Vavfiík – diapozitivy z cesty
út 11. 3. Jaro plné zdraví - nutriãní 
terapeutka O. Zbofiilová (v15 hod.) 
út 25. 3. Lucie a Michal na kole v‰emi
kontinenty - L. Kovafiíková a M. Jon
záÏitky z cest s promítáním

Hala Vincentka
so 22. 3. Svátky jara - velikonoãní zvyky
a tradice v lidové tvofiivosti - ukázky
Vizovického peãiva, zdobení kraslic 
a perníãkÛ (14 hod.) 
ne 23. 3. Koncert Smí‰eného pûveckého
sboru Dvofiák z Uherského Brodu (15 hod.)

LH Palace - kavárna 
zaã. v 19.30 

pá 14. 3. Kouzeln˘ svût operety - sólisté
Mûstského divadla Brno 
pá 28. 3. Stanley’s Dixie Street Band
- k tanci a poslechu 

Taneãní veãery

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

Veãer s harmonikou

LH Morava - kavárna - kaÏdé po od 19.30

Knihovna 
Spoleãensk˘ dÛm - út, pá 13-15 hod.
LH Palace - po, st, ãt 13-15 hod.

Pfiedprodej vstupenek 
CA Luhanka 9-12, 13-17 
LH Palace - knihovna
LázeÀské divadlo -1 hodinu pfied akcí 
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K u l t u r n í  p r o g r a m

Nejprodávanûj‰í 

Knihkupectví 
Blanky Leke‰ové 

Masarykova 185, Luhaãovice 

Beletrie 
1. H. Pawlowská - Moc se nekasej, sukni

vykasej - 365 rad Haliny Pawlowské
2. R. Hofman - Cesta ãerného zlata
3. A. Wyler - Fatální omyl

Historie
1. P. Hora-Hofiej‰ -Toulky ãeskou 

minulostí 11
2. J. Bauer -Záhada kamene mudrcÛ
3. V. Vanoyeke - Krut˘ faraon -Zmizení

královny
Literatura pro mládeÏ

1. J. K. Rowlingová - Harry Potter 
a relikvie smrti

2. J. Pullman - Zlat˘ kompas 
3. J. Wilsonová - V hlavní roli Tracy

Beakerová

Program MûDK Elektra
sál Rondo, zaã. v 19 hod. 

ãt 6. 3. LhoÈanka 
ãt 13. 3. Zálesanka 
ãt 27. 3. StraÀanka 
so 29. 3. Outsider na scénu - pofiad J. A.
Náhlovského (19.30)

Kino MûDK Elektra 
zaã. v 19.30 

sobota 1. 3. a nedûle 2. 3. v 17 hod. 
Kouzelná romance (USA) 
sobota 1. 3. 
V˘chodní pfiísliby (VB, Kan. s tit.) 
ãtvrtek 6. 3. a pátek 7. 3. 
Across The Universe (USA s tit.) 
pátek 7. 3. a sobota 8. 3. v 16 hod. 
¤í‰e hraãek (USA) 
sobota 8. 3. a nedûle 9. 3. 
Já, legenda (USA s tit.) 
ãtvrtek 13. 3. v 15.30 
Motocyklové deníky - Bio Illusion (Arg.,
Braz., Chil., USA s tit.) 
ãtvrtek 13. 3. a pátek 14. 3. 
Kauza CIA (USA s tit.) 
sobota 15. 3. a nedûle 16. 3. v 16 hod. 
Alvin a Chipmunkové (USA, anim.) 
sobota 15. 3. a nedûle 16. 3. 
P. S. Miluji tû (USA s tit.) 
ãtvrtek 20. 3. a pátek 21. 3. 
Svatba na bitevním poli (âR) 
sobota 22. 3. a nedûle 23. 3. 
Hitman (Fr., USA s tit.) 
ãtvrtek 27. 3. a pátek 28. 3. v 17 hod. 
Asterix a Olympijské hry (·p, SRN, Fr.)
ãtvrtek 27. 3. a pátek 28. 3. 
O Ïivot (âR) 
sobota 29. 3. a nedûle 30. 3.
Láska za ãasÛ cholery (USA s tit.)

Filmov˘ klub Tfietí oko  
stfieda 5. 3 . 
Kurz negativního my‰lení (Nor.s tit.) 
stfieda 12. 3. 
Námûstí Spasitele (Pol. s tit.) P 100
stfieda 19. 3. 
Îelvy mohou létat (Írán, Irák s tit.) 
P 100
stfieda 26. 3. 
Obrazy starého svûta (âsl. 1972, slov.)
P 100
Zmûna programu vyhrazena

O b j e d n á v k a  p fi e d p l a t n é h o  
LázeÀské listy – Luhaãovice 

V roce 2008 vyjde je‰tû 10 ãísel, 1 ã. à 5 Kã, tj. celkem 50 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 

(Pokraãování ze str. 4)
Porcelánky je vyvíjejí za úãasti kuchafiÛ, ktefií chtûjí nov˘ design, vybavení bu-

fetov˘ch stolÛ, ohfiívací náãiní, rÛznû tvarované porcelánové mísy, talífie, to je
dané dobou, dûlají se hezãí, jednodu‰‰í. âí‰ník si pak musí s tím servisem poradit.
V‰echno v‰ak záleÏí na spolupráci s kuchyní, jak to vydáme, jak to ohfiejeme. 
Vymyslet nûco nového je prestiÏ kuchafiÛ, na ãí‰níkovi pak záleÏí, jak to ponese,
jak to podá, jak se usmûje. DÛleÏité je jeho chování, musí nûco znát, ale rozhodující
je pfiístup k zákazníkÛm. Samozfiejmostí je, Ïe musí b˘t vÏdy ãist˘ a upraven˘.
Myslím si v‰ak, Ïe grunt bude stejn˘ pofiád: vÏdycky host dostane pfiíbor a nÛÏ
musí b˘t na pravé stranû, to je dané. Slu‰nost a vstfiícnost k hostu v‰ak pfietrvává
pfies v‰echny trendy jako základní poÏadavek. 

Jak jste se vypracoval na ‰éfa banketního oddûlení 5hvûzdiãkového hotelu
v Praze? 

V hotelu InterContinental pracuji jiÏ 35. rok. Zaãal jsem jako ãí‰ník, pfii‰el jsem
z Kolína, kde jsem se vyuãil, pak jsem byl 2 roky v zahraniãí, ve Wiesbadenu,
DráÏìanech, Berlínû a V̆ maru. V r. 1974 jsem nastoupil do InterContinentalu
v Praze, kde jsem byl nejprve vedoucím ãí‰níkem, pracoval jsem na banketech
a ve 27 letech jsem se stal vedoucím oddûlení banketingu a dûlám ho dosud. Pro‰el
jsem na zaãátku cel˘ hotel, dûlal jsem ve Zlaté Praze, Noãním klubu, ve vinárnû,
restauraci, na etáÏích – ne stabilnû, ale jako v˘pomoc, takÏe cel˘ hotel znám. Práce
mû moc baví, já jí Ïiji, nekoukám na ãas. âlovûk rád pracuje s personálem, kdyÏ
vidí, jak lidé, ktefií mûli o práci zájem, pracují nyní na vedoucích pozicích. 

A jakou zku‰enost jste si pfiivezl ze zahraniãí? 
V‰ude je nûco zajímavého, aÈ na V̆ chodû, nebo na Západû. KaÏdá zahraniãní

zku‰enost je dobrá. V Berlínû jsem napfi. zaÏil velk˘ zájem o ãeskou kuchyni,
vÏdycky tam stála fronta, lidé ãekali u dvefií, aÏ se uvolní místo. Také ve V̆ maru
táhla svíãková, vepfio-knedlo-zelo, kachna – zkrátka na‰e národní jídla byla vÏdycky
Ïádaná. Na‰e kuchyÀ by mohla b˘t vzorem, ví to i Mirek Kubec. Pfii svûtov˘ch v˘sta-
vách v Bruselu, Montrealu, Ósace byla ãeská kuchynû vÏdy na prvních místech a je
osvûdãená. Víte, já rád pfiedávám dál své zku‰enosti. KdyÏ má nûkdo zájem, ochotnû
mu to vysvûtlím, protoÏe mám svou profesi rád.                Marta KOZÁNKOVÁ

Rozhodující je pfiístup...

Muzeum 
Luhaãovického Zálesí

pá 7. 3. Autorské ãtení – E. Eliá‰ová
O kouzeln˘ch studánkách a zbojnick˘ch
pokladech - O. Krátk˘ cimbál (16 hod.) 

Kino Elektra 
út 18. 3. Lidov˘ kroj Luhaãovického
Zálesí - pfiedná‰ka PhDr. B. Petrákové
s promítáním (15.30)

Galerie Elektra  
Do 9. 3. ZU· Luhaãovice - dûtské práce
na téma Afrika
11. 3. Kiãmerovi - prodejní v˘stava obrazÛ
a keramiky

Muzeum 
Luhaãovického Zálesí

MûDK Elektra - otevfieno dennû 9-2,
13-17 hod. (kromû pondûlí)

Princezna Turandot ve Zlínû 
V Mûstském divadle Zlín mûla 16. února premiéru Princezna Turandot, kterou pod-

le verze C. Gozziho perské pohádky o kruté ãínské princeznû a inspirováni Nízámího
básní Uãená princezna zpracovali dramaturg V. Fekar a reÏisér J. Trnka. V jeho reÏii 
P. DomÏalová, R. Král, D. Sitek v hlavních rolích a jejich ostatní kolegové v kost˘mech
A. Dobrkovské a s hudbou M. Ivanoviãe rozehráli osudov˘ pfiíbûh lásky a smrti. S lás-
kou bude souviset i následující premiéra Boccacciova Dekameronu (1. bfiezna), jehoÏ
verzi se Z. Julinou a E. DaÀkovou v hlavních rolích a dal‰ími zlínsk˘mi umûlci po-
hostinsky nastudoval reÏisér J. Nvota. Umûleck˘ soubor zlínského divadla se v únoru
zúãastnil Grand festivalu smíchu v Pardubicích a v dubnu bude reprezentovat na pfie-
hlídce âeské divadlo v Praze. Na obou zájezdech se pfiedstaví s inscenací komedie
Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou aneb Peãení holubi.                               MK 



NÁ· TIP

NÁ· TIP

Nabídka polodenních zájezdÛ – bfiezen 

Tupesy, Velehrad sobota 1. 3., 8. 3. a stfieda 26. 3.
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 279 Kã, bez ochutnávky 239 Kã

Vizovice stfieda 5. 3. a 19. 3.
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

KromûfiíÏ ãtvrtek 6. 3., sobota 15. 3. a 29. 3.
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
muzeí nebo posezení v kavárnû. Plná cena i seniofii 279 Kã, bez ochutnávky 259 Kã 

Strání, Blatnice stfieda 12. 3. 
Exkurze ve sklárnû Strání-Kvûtná. Prohlídka kaple sv. Antonína v Blatnici. Degustace 
moravsk˘ch vín ve sklípku v Pole‰ovicích. Plná cena 269 Kã, bez ochutnávky 219 Kã,

seniofii 249 Kã, seniofii bez ochutnávky 199 Kã 

Vizovice, Zlín ãtvrtek 13. 3. a 27. 3.  
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

StráÏnice, Petrov ãtvrtek 20. 3. 
Náv‰tûva fiemeslnické dílny na v˘robu modrotiskov˘ch pláten s moÏností nákupu v podnikové
prodejnû. Prohlídka Zámeck˘ch vinn˘ch sklepÛ s ochutnávkou vín. Procházka vinn˘mi
sklepy v PlÏích. Plná cena i seniofii 299 Kã, bez ochutnávky 259 Kã

Odjezd: 
12.10 CA Luhanka, 12.15 hotel Praha, 12.20 hotely Pohoda, Ogar, Adamantino, Fontána 

Pfiedpokládan˘ návrat: 17.45 hod. 

Vala‰sk˘ skanzen v RoÏnovû pod Radho‰tûm sobota 22. 3. 
Náv‰tûva Vala‰ského muzea v pfiírodû s velikonoãními v˘robky a jídelníãkem, cimbálová
muzika a lidov˘ zpûv. Exkurze ve v˘robnû dekorativních svíãek s moÏností nákupu.

Plná cena 279 Kã, seniofii 269 Kã

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

Pfiedpokládan˘ návrat: 15 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. 
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Tajenka z 1. ãísla LázeÀsk˘ch listÛ: Podstatou ãlovûka je svoboda. Za její správné vylu‰tûní zasíláme malou odmûnu Filipu ·Èastnému z Brna.
Znûní dne‰ní tajenky nám zasílejte na korespondenãním lístku (nebo vhoìte laskavû do na‰í redakãní schránky na budovû fieditelství) nejpozdûji do 20. bfiezna 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 27. bfiezna 2008.
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L U H A N K A Luhaãovická cestovní 
a informaãní agentura

H l e d á m e  z a m û s t n a n c e
Lázně Luhačovice, a. s., přijmou zaměstnance na pozice: 

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

VŠEOBECNÁ SESTRA – vzdělání SZŠ nebo VOŠ v oboru všeobecná nebo dětská sestra 
(u SZŠ + registrace – odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné
nebo dětské sestry) 

LÉKAŘ/LÉKAŘKA – VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – nástavbová atestace z diabetologie, pneumologie či FBLR 
MASÉRKA – kurs pro maséry ve zdravotnictví, praxe výhodou
ČÍŠNÍK /SERVÍRKA – vyučen v oboru, případně střední hotelová škola, jazykové znalosti N, A
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 
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TÝDEN PRO ZDRAVÍ      RELAXAČNÍ POBYT      LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ
KRÁTKÁ RELAXACE      PRODLOUŽENÝ VÍKEND

vila Alpská rÛÏe
Vila Alpská růže s krásným výhledem do parku se nachází přímo v klidném centru lázní,

nedaleko kolonády a minerálních pramenů. 

Vila Alpská růže poskytuje luxusní ubytování na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu 
ve 2 dvoulůžkových apartmánech s možností přistýlky, 4 studiích pro 2 osoby a 2 studiích pro 
4 osoby. Všechny apartmány i studia jsou zařízena replikami dobového nábytku a vybavena
i malou kuchyňkou. 

Vila Alpská růže s příjemnou atmosférou je vzdálena jen pár kroků od Jurkovičova domu 
a lázeňských zařízení, ve kterých jsou hostům poskytovány stravovací služby a lázeňské 
procedury. K potěše duše i těla může přispět také nedaleké Lázeňské divadlo či tenisové kurty. 

Z katalogu Zdravotní dovolená & Wellness 2008 ve vile Alpská růže doporučujeme pobyty: 

telefonicky 577 682 268 
nebo elektronickou poštou

e-mail: info@lazneluhacovice.cz 
www.lazneluhacovice

RÁDI VÁM PODÁME BLIŽŠÍ INFORMACE 

K POBYTŮM

A VAŠI OBJEDNÁVKU POBYTU VYŘÍDÍME: 

KLIDNÉ UBYTOVÁNÍ 
DOBOVÝ INTERIÉR

LUXUSNÍ VYBAVENÍ

www.lazneluhacovice.cz
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Lázně Luhačovice, a. s. 
S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A  N A  B Ř E Z E N

15% SLEVA 
7denních pobytů s nástupem 2. 3., 9. 3. a 16. 3. 2008 

Náš tip: 
Využijte naší speciální nabídky k pobytům v hotelech Dům B. Smetany a Jestřabí.

DŮM B. SMETANY **** 
Ideální místo pro dokonalý odpočinek.

Luxusní hotel leží v malebném prostředí lázeňského parku, který
dotváří jeho atmosféru. Již na první pohled působí tato elegantní,
v secesním stylu postavená budova impozantním dojmem, který
ještě umocňuje Bruselská fontána před jeho vchodem. Hotel 
poskytuje nejnáročnějším hostům vysoký standard ubytování 
v pokojích se stylovými interiéry a možnost celodenního stravování.
Za procedurami je odtud jen pár minut chůze do lázeňských zařízení. 

HOTEL GARNI JESTŘABÍ **** 
Oáza pohody a bezstarostného odpočinku.

Garni hotel Jestřabí je situován na okraji parku a od lázeňské
kolonády ho dělí pár minut pěší chůze. Historický ráz budovy
s typickou architekturou D. Jurkoviče podtrhuje stylový interiér hotelu.
Útulné pokoje jsou vybaveny TV/SAT a telefonem. Snídaně formou
bufetu se podávají v hotelové restauraci, obědy a večeře jsou ser-
vírovány v nedalekém Společenském domě. Tento hotel s příjemnou
atmosférou je vzdálen jen pár kroků od lázeňských zařízení, 
ve kterých jsou hostům podávány procedury. 

Speciální nabídka na vybrané březnové termíny platí ve všech ubytovacích zařízeních s výjimkou pobytů v lázeňských hotelech Jurkovičův dům, Morava a v penzionu Riviera. 
Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými slevami. 

Lázně Luhačovice, a.s. 
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, 

Tel.: 577 682 100, Fax: 577 132 526, E-mail: info@lazneluhacovice.cz

w w w . l a z n e l u h a c o v i c e . c z  

Z katalogu ZDRAVOTNÍ DOVOLENÁ & WELLNESS doporučujeme pobyty: 

TÝDEN PRO ZDRAVÍ, REGENERACE ZAD A KLOUBŮ, POBYT PRO SENIORY, 
CELKOVÁ REGENERACE, RELAXAČNÍ POBYT, LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ


