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Milí ãtenáfii,
jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních

bfieznov˘ch t̆ dnech je‰tû pohrává, po mírné
zimû mu to promineme, ale první jarní
den jsme uÏ uvítali a v‰e, co s nástupem
jara souvisí, je nezadrÏitelnû v bûhu. Náruã
luhaãovické pfiírody a vycídûného lázeÀské-
ho areálu a v‰ech jeho lázeÀsko-léãebn˘ch
i ubytovacích interiérÛ s laskavû empa-
tick˘m personálem je pfiipravena pojmout
nejen v‰echny lázeÀské hosty, ale i úãast-
níky nûkolika jarních lékafisk˘ch sjezdÛ.
Ti se do Luhaãovic sjíÏdûjí od bfiezna
do kvûtna z celé republiky i zahraniãí,
aby se zde kromû naãerpání nov˘ch od-
born˘ch poznatkÛ také nad˘chali zdej‰í
nakaÏlivé atmosféry. Bfieznové ãíslo LL
se tak spoleãnû se sestrami, jeÏ se vûnovaly
diabetu, a s odborn˘mi lékafii soustfiedí mj.
na alergologická onemocnûní a CHOPN.
Známá operní pûvkynû se vyznala ze
vztahu k velkému Janáãkovi, zdej‰í fil-
mov˘ klub jiÏ 10. rok obohacuje místní
filmovou nabídku a nezapomínáme ani
na finesy kulináfiského umûní. TakÏe
pûkné jaro!                       Va‰e redakce

Slova moudr˘ch
PfiestoÏe pole, které pfieoráváme, je

malé, na‰e námaha není zbyteãná. 
A. Kolping

ZatrÏeno 
✓ Luhanovelu aneb Jak José Arman-

dovi ukradli sombrero zopakují pro velk˘
úspûch místní ochotníci v pátek 4. dubna
v kinû Elektra (zaã. v 19.30) 

✓ Tfiikrát do Muzea tupeské keramiky
a majolikové dílny zaveze CA Luhanka
v‰echny zájemce v mûsíci dubnu (viz
program na str. 8)

✓ Velké slety ãarodûjnic pofiádají
25. dubna DDM na louce u zámku (se sou-
tûÏemi, hrami a táborákem) a 30. dubna 
TJ Sokol Pozlovice na tamním hfii‰ti 

✓ V˘stava Praha-Luhaãovice, práce
studentÛ Soukromé stfiední umûlecké
‰koly designu z Prahy, potrvá v hale
Vincentky od 11. dubna do 4. kvûtna

KdyÏ dostal pfiedseda pfiedstavenstva
a generální fieditel Lázní Luhaãovice, a. s.,
Ing. Josef KrÛÏela, CSc., pozvánku na
Desáté valné shromáÏdûní, 73. fiádné
shromáÏdûní a celkovû 202. klubové
setkání SdruÏení Neformálního ekono-
mického fóra Hospodáfisk˘ klub 28. února
v Bratislavû, netu‰il Ïe jej zde ãeká dal‰í
ocenûní. Na základû v˘sledkÛ tajné volby
laureátÛ v˘roãní ceny Zlat˘ biatec za
rok 2007 byly Láznû Luhaãovice, a. s., âR
a jejich generální fieditel Josef KrÛÏela
vyhlá‰eny laureátem na IV. místo se zis-
kem 10,5 % v‰ech bodÛ od 300 osob-
ností ekonomického a vefiejného Ïivota
Slovenské republiky. Zlat˘ biatec (keltsk˘
peníz s pamûtním listem) je od svého
zaloÏení v r. 1993 nejvy‰‰í poctou ãlenÛ
sdruÏení za ekonomické, spoleãenské,
vûdecké, ‰kolské a kulturní poãiny v SR,
ale i za pfiíkladnou ãinnost v zájmu míru
a pokroku ve vztahu mezi národy a je-
jich státy. Na slavnostním shromáÏdûní,
jeÏ probûhlo v bratislavském Pálffyho
paláci, byli kromû v˘roãní ceny Zlat˘
biatec dále vyhlá‰eni nositelé ocenûní

Prominent ekonomiky 2007, vítûzi V. roã-
níku anket Nejsympatiãtûj‰í ãlen vlády
SR, Nejsympatiãtûj‰í poslanec Národní
rady SR a VIII. roãník ankety Best Bank

a také vítûz V. roãníku ankety Politik
svûta (ve 3. anketním roãníku byla cena
udûlena prezidentu âR Václavu Klausovi). 

(Pokraãování na str. 2)
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Hosté jsou
pro kuchafie 
motorem – str. 5

Marta BeÀaãková:
K Janáãkovi mám velmi
vroucn˘ vztah – str. 3
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Dal‰í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Boj s chronick˘mi respiraãními onemocnûními
Úãastníci leto‰ních jubilejních XV. luhaãovick˘ch dnÛ budou na svém jednání mj. seznámeni 
se zaloÏením sdruÏení GARD ve svûtû a âARO v âeské republice. Pro vysvûtlení se LL v pfiedstihu
obrátily na prof. MUDr. Václava ·piãáka, CSc., z praÏské Fakultní nemocnice Na Bulovce.

■ Co znamenají sdruÏení GARD
a âARO? Proã vznikla a kdo jejich
vznik inicioval?  

Pod zkratkou GARD se skr˘vá Globální aliance proti
chronick˘m respiraãním onemocnûním a âARO je jedním
z jejich dûtí – âeská aliance proti chronick˘m respiraãním
onemocnûním. Chronická respiraãní onemocnûní (CHRO)
jsou na celém svûtû velk˘m medicínsk˘m problémem a jsou
obrovsk˘m bfiemenem pro kaÏdou spoleãnost, pro kaÏd˘
systém zdravotní péãe a osobnû i pro kaÏdého nemocného.
Jsou spojeny s velkou nemocností, hrozí invaliditou a v mno-
ha pfiípadech ohroÏují Ïivot nebo konãí úmrtím nemocného.
Témûfi 5 mil. lidí ve svûtû zemfie za rok na neinfekãní chro-
nické respiraãní onemocnûní. Proto se uÏ v r. 2001 rozhodla

Svûtová zdravotnická organizace (WHO) vypracovat Strategii
prevence a kontroly nad tûmito chorobami a v bfieznu 2006
byla ustavena Globální aliance – GARD. Je to dobrovolná
dohoda zdravotnick˘ch mezinárodních i národních organi-
zací a institucí, ale ãleny aliance jsou i obãanská sdruÏení pa-
cientÛ. Jejím smyslem je spojit síly a zv˘‰it úãinnost ãasto
roztfií‰tûn˘ch aktivit jednotliv˘ch organizací, vzájemnû se
informovat, pomáhat si a úãelnû se spojovat. Za âeskou ini-
ciativu pro astma jsem se úãastnil v Pekingu vyhlá‰ení
GARD. Velmi rychle jsme se i u nás domluvili a âeská spo-
leãnost pneumologie a ftizeologie (âPFS) a âeská spoleãnost
alergologie a klinické imunologie (âSAKI) iniciovaly zaloÏení
âeské aliance proti chronick˘m respiraãním onemocnûním
âARO.                                               (Pokraãování na str. 2)

Ing. Josef KrÛÏela, CSc., pfiebírá ocenûní Zlat˘ biatec za rok 2007 v Pálffyho paláci v Bratislavû



PÛvodní setkání pfiedev‰ím dûtsk˘ch
alergologick˘ch lékafiÛ se od roku 1994
roz‰ífiilo o pneumoftizeology. Ke spo-
leãnému jednání jsou pravidelnû zváni
také pfiední odborníci zmínûn˘ch oborÛ
ze Slovenska. Luhaãovické dny tak na-
vázaly na historická setkávání z konce
19. a zaãátku 20. století, kde se tehdy fie‰i-
la otázka ãesko-slovenské vzájemnosti.
Pfii nynûj‰ích jednáních lékafii zpravidla
fie‰í nejnovûj‰í diagnostické i léãebné
poznatky v respiraãních chorobách. Proto
se Luhaãovické dny tû‰í zvy‰ujícímu se
zájmu lékafiÛ i zdravotních sester obou
oborÛ. V leto‰ním roce je pfiihlá‰eno pfies
350 úãastníkÛ, ktefií vyslechnou 30 pfied-
ná‰ek zamûfien˘ch v prvním dnu na aler-
gologická onemocnûní, ve druhém dnu na
chronickou obstrukãní plicní nemoc. 

Svûtová zdravotnická organizace v po-
sledních letech zamûfiuje svou pozornost
na neutû‰en˘ v˘voj chronick˘ch respi-
raãních onemocnûní a z toho dÛvodu byl
ustaven celosvûtov˘ program boje proti
tûmto nemocem (GARD). Obdobnû v na‰í

republice byla vyhlá‰ena âeská aliance
proti chronick˘m respiraãním onemoc-
nûním (âARO), kterou ‰iroké lékafiské
vefiejnosti právû na luhaãovickém fóru
uvedou prof. MUDr. Václav ·piãák, CSc.,
a prof. MUDr. Vítûzslav Kolek, DrSc. 

Jistû zajímav˘ bude páteãní dopolední
program zamûfien˘ na nové diagnostické
metody pfii vy‰etfiování d˘chacích cest
oxidem dusnat˘m.V sobotu dopoledne
bude pak uvedena mezinárodní studie
âeské republiky, Slovenské republiky
a Polska o informovanosti obãanÛ
o chronické obstrukãní plicní chorobû.
Své zku‰enosti zde budou prezentovat
i lékafii a sestry Lázní Luhaãovice, a. s. 

V pfiedveãer odborného setkání se usku-
teãní zasedání v˘boru âeské pneumolo-
gické a ftizeologické spoleãnosti. Pfii dal-
‰ích neformálních setkáních pfiedních
pfiedstavitelÛ âSAKI a âPFS budou fie-
‰eny souãasné problémy obou oborÛ. 

MUDr. Zdenûk HLOBIL, 
prim. MUDr. Jifií HNÁTEK, 

vedoucí lékafi Lázní Luhaãovice, a.s.
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Luhaãovické dny letos 
popatnácté (Pokraãování ze str. 1)

Neformální ekonomické fórum Hospodáfisk˘ klub, které vzniklo 19. srpna 1993
pro setkávání podnikatelÛ a vefiejn˘ch ãinitelÛ SR, bylo pÛvodnû nadací, jeÏ byla
k 27. ãervenci 1997 transformována na obãanské sdruÏení. Jeho cílem je oponovat
vládní i opoziãní
hospodáfiskou poli-
tiku, pomáhat roz-
voji mezinárodních
vztahÛ a ‰ífiit dobré
jméno SR. Formy
ãlenství jsou fiádné,
ãestné, firemní a in-
dividuální, pfiiãemÏ
Láznû Luhaãovice,
a. s., jsou od r. 1995
ãlenem firemním.
Pfied dvûma lety se na
zdej‰ím prestiÏním
fóru, které je nejv˘-
znamnûj‰ím na Slo-
vensku, také úspû‰-
nû prezentovaly. Zla-
t˘ biatec (letos jich
bylo udûleno celkem
pût), pro jehoÏ nomi-
nace hlasovalo cca
4 900 ãlenÛ sdruÏe-
ní, se tak stal dal‰ím
kamínkem v moza-
ice ocenûní v˘sled-
kÛ práce a. s. Láznû
Luhaãovice.     MK

Dal‰í ocenûní Lázní ...

Boj s chronick˘mi respiraãními onemocnûními
(Pokraãování ze str. 1)
Byla vyhlá‰ena 26.listopadu 2007,

pfiihlásilo se k ní 22 organizací, které
se podílejí na péãi o nemocné s CHRO,
a jejími ãleny jsou i nûkteré laické orga-
nizace. Národním koordinátorem je
prof. MUDr. Vítûzslav Kolek, DrSc.,
a sídlem âARO Plicní klinika FN Olo-
mouc. 

■ Na které nemoci respiraãního
ústrojí bude zamûfiena pozornost?
A jaké jsou hlavní úkoly pfiipravova-
ného Národního programu? 

I v âeské republice CHRO postihují
obrovsk˘ poãet dûtí i dospûl˘ch. Hovofií
o tom ãísla: 780 000 nemocn˘ch CHOPN,
850 000 astmatikÛ, 1mil. 600 000 lidí
s alergickou r˘mou, 400 000 lidí s decho-
v˘mi obtíÏemi ve spánku. Velmi váÏn˘m
jevem je úmrtnost na rakovinu plic, na fib-
rotická onemocnûní plic, váÏn˘m problé-
mem je stále cystická fibróza, respiraãní
nemoci z povolání. Spoleãnou vlastností je
moÏnost úãinnosti preventivních opatfiení
u tûchto onemocnûní a ovlivnûní jejich
vzniku a prÛbûhu, zlep‰ení jejich prognózy.

âARO k tomu pfiipravuje spoleãn˘
Národní program proti chronick˘m
respiraãním onemocnûním, jenÏ si za
hlavní cíle klade: sníÏení poãtu chronic-
k˘ch respiraãních onemocnûní a sníÏení
úmrtnosti, zlep‰ení kvality Ïivota ne-

mocn˘ch CHRO a racionalizace nákladÛ
na diagnostiku a léãbu CHRO. 

Národní program zdÛrazÀuje prevenci
s ovlivnûním Ïivotního prostfiedí a zpÛ-
sobu Ïivota. Mimofiádn˘ dÛraz klade na
propagaci nekufiáctví. Dal‰ím úkolem
je získání pfiesn˘ch dat o v˘skytu CHRO
a jejich v˘voji v prÛbûhu Ïivota, hodno-
cení rizikov˘ch faktorÛ pro vznik CHRO
a zavádûní do praxe programÛ vyhle-
dávání a sledování rizikové populace.
Souãasnû zlep‰ení ãasné diagnostiky
s cílem zavedení vãasné léãby a prÛbûÏ-
ná pfiíprava vzniku specializovan˘ch
center pro nejzávaÏnûj‰í formy CHRO. 

■ Která onemocnûní budou stfie-
dem pozornosti u dûtské populace?
(pfiíp. v oboru alergologie a klinické
imunologie?) 

K âARO se pfiipojili i praktiãtí pedi-
atfii. V dûtské populaci bude vûnována
pozornost prÛdu‰kovému astmatu, zejmé-
na v jeho ãasném poznávání v prvních
letech Ïivota. V tomto období jsou pfií-
znaky astmatu ãasto netypické a ztrácí
se ãas pro úãinnou léãbu. DÛleÏitou roli
pfii vzniku astmatu má i alergická r˘ma,
která – zejména v její sezonní podobû –
b˘vá ãasto podceÀována. Mimo alergic-
ká onemocnûní bude velká pozornost
vûnována cystické fibróze, která není tak
poãetná, ale sv˘m prÛbûhem je závaÏná.

■ Co mÛÏe ovlivnit nepfiízniv˘ v˘-
voj CHRO? 

V léãbû CHRO bylo dosaÏeno ve
v‰ech skupinách v˘znamn˘ch úspûchÛ.
Pfiíkladem je prÛdu‰kové astma, které
pfiestává b˘t pro rodinu dítûte „‰patnou
zprávou“. Ale zásadním pro dosaÏení
úspûchu u CHRO je edukace pacienta
a jeho rodiny, úprava jeho Ïivotního
prostfiedí a zejména jeho Ïivotní styl,
zpÛsob Ïivota. Je to kufiáctví, je to pro-
padnutí sedavému poãítaãovému zpÛso-
bu Ïivota, u alergikÛ vystavování se kon-
taktu s agresivními alergeny (zvífiata). 

■ Jakou roli v tom sehrává lázeÀ-
ská léãba? 

Má svá specifika a pro upevnûní její
úlohy je tfieba hledat novou definici. Do-
mnívám se, Ïe nejde jen o vyuÏití klasic-
k˘ch prvkÛ, jak˘mi jsou místní pfiírodní
a klimatické podmínky s úãinky minerál-
ních vod. Propojením s o‰etfiujícími léka-
fii je to také vyuÏití pobytu k v˘chovû ne-
mocného, jak Ïít s nemocí. V tom mají
Luhaãovice bohatou tradici a zku‰enosti.
O úãinnosti je tfieba také pfiesvûdãovat
plátce zdravotní péãe, ale i nemocné, Ïe
stojí za to proÏít v lázních dostateãn˘ ãas.

■ Jak hodnotíte v˘znam Luhaão-
vick˘ch dnÛ za uplynul˘ch 15 let? 

Luhaãovické dny se staly jiÏ integrál-
ní souãástí programu akcí odborn˘ch

spoleãností âSAKI i âPFS. Mají jednu
velkou zásluhu: dafií se vytváfiet pfiátel-
skou pracovní atmosféru v mezioborovém
prostfiedí. Vezmu-li pfiíklad alergick˘ch
onemocnûní, je tfieba fiíci, Ïe uÏ dávno
se na nû nedíváme jako na orgánová
onemocnûní, ale jako na systémové ne-
moci, pfii nichÏ se bez mezioborové ko-
munikace neobejdeme. Za to je tfieba
organizátorÛm v ãele s MUDr. Hlobilem
a jeho spolupracovnicím a spolupra-
covníkÛm podûkovat. 

■ A jak˘ vztah máte vy osobnû
k Luhaãovicím? 

Má dávné kofieny. Jako pediatr „·vej-
carovy ‰koly“ jsem b˘val v tûsn˘ch kon-
taktech s pediatrick˘m luhaãovick˘m t˘-
mem a musím zejména vzpomenout pri-
máfiky Ka‰párkové. Dnes se uÏ neví, Ïe
jsme v dûtské léãebnû provádûli vy‰etfio-
vání v˘skytu roztoãÛ v lÛÏkách dûtí po
jejich pfiíchodu a s odstupem pfii pobytu.
Naopak jsme pak ‰etfiení dûlali u tûchto
dûtí v jejich domovech. Ukázalo se, Ïe si
z domova pfiiná‰ely roztoãe, ale prostfie-
dí loÏnic a jejich mikroklima vedlo k vy-
mizení roztoãÛ. Byl to mj. i doklad toho,
Ïe dûti byly v léãebnû v bezalergenovém
prostfiedí. Luhaãovice jsou pro mne spo-
jeny vzpomínkami na krásná pfiátelství
a zajímavou v˘zkumnou práci.

Marta KOZÁNKOVÁ

Lékafii âeské spoleãnosti pro alergologii
a klinickou imunologii (âSAKI) se spoleãnû
s lékafii âeské pneumologické a ftizeologické
spoleãnosti (âPFS) sejdou 28. a 29. bfiezna

v Luhaãovicích jiÏ popatnácté. 
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■ Na Janáãkovû festivalu jste vy-
stoupila jiÏ potfietí. Jak˘ máte vztah
k tomuto skladateli a k Luhaãovicím?

K Janáãkovi mám velmi vroucn˘
vztah, zpívám témûfi v‰echny jeho role
v Pastorkyni, také zpívám Marfu Igna-
tûvnu Kabanovou v Káti Kabanové,
kterou mám velice ráda. Z Luhaãovic
znám zatím jen tento festival, i kdyÏ si
vÏdycky plánuji, Ïe sem pfiijedu na del‰í
dobu se trochu zotavit, zatím mi to nikdy
nevy‰lo. Je tu krásnû, ráda sem jezdím
a mám radost z kaÏdého pozvání. 

■ Zpívala jste zde v rÛzn˘ch prosto-
rech. Byl v tom rozdíl? 

Poprvé jsme zpívaly s Magdalénou
Hajóssyovou Moravské duety v LázeÀ-
ském divadle. Ve zdej‰ím kostele se v˘-
bornû zpívá, je tu inspirující akustika.
Pfii posledním vystoupení tu se mnou
byl naposledy mÛj otec, kter˘ pfied 4 roky
zemfiel. Luhaãovice tak na mû d˘chají
vzpomínkou na mého otce, bylo proto pro
mû tûÏké zpívat Requiem a myslet na nûj.

■ Mnoho lidí, ktefií se zúãastnili to-
hoto koncertu, nezajde do opery. Je
i pro vás povzná‰ející zpívat v kostele? 

Jsem vûfiící, takÏe kostel je pro mû
vÏdycky místem nejen umûleck˘m, ale
i duchovním. A prostfiedí mû inspiruje
pokaÏdé, proto v kostele zpívám ráda.
Akusticky je to v‰ak trochu zavádûjící,
zpûváci fiíkají, Ïe se lépe zpívá v kostele,
Ïe nemusí zpívat, jenÏe kostel odhalí
v‰echny chyby víc neÏ suchá akustika.
Zpívá se v nûm sice pfiíjemnûji, ale chyby
jsou víc sly‰et. ZdÛrazÀuje to dobré, ale
i to ‰patné – mám takovou zku‰enost. 

■ Va‰im kolegÛm v operetû a muzi-
kálu napomáhají mikrofony, zatím-
co vy musíte cel˘ prostor uzpívat jen
hlasem? 

S tím nemám problém, rezonanãní
prostory mám své vlastní a s tûmi pra-
cuji, jsem tak zvyklá cel˘ Ïivot a nedo-
vedu si pfiedstavit, Ïe bych zpívala do
mikroportu. Zatím jsem nemûla akustic-
k˘ problém, Ïe bych nezvládla akustiku,
Ïe by mû nebylo sly‰et apod. Není to
velikostí hlasu, ale je to technick˘m vyu-
Ïitím rezonanãních prostor vlastního tûla.

■ Mûly jste s paní Klugarovou, která
hraje na varhany, pfied koncertem
zkou‰ku? A zkou‰íte vÏdy? 

Ano, udûlaly jsme si zkou‰ku. KdyÏ
je to s varhanami, tak je to nutné, pro-
toÏe kaÏdé varhany a kaÏd˘ varhaník
jinak registruje a je tfieba si to celé projít,
abychom vûdûly jedna o druhé. 

■ Zmínila jste se jiÏ o Janáãkov˘ch
operních rolích. Které jsou va‰e vysnû-
né, potkaly vás uÏ? 

Vysnûná role byla Kostelniãka v JenÛfû,
a ta se mi splnila. Je to úÏasné dílo
a vÏdycky ji ráda zpívám, pfiestoÏe je to

trochu nad mÛj obor, je to pro mû hod-
nû exponované, ale dovedu se s tím
ztotoÏnit lidsky, takÏe to je opravdu vy-
snûná role, a splnûná role. Mám je‰tû
jednu roli, a to je Azucena v Trubadúrovi,
kterou jsem dfiíve zpívala a nyní uÏ dlou-
ho ne. Ale já jsem se vÏdycky cítila
a cítím víc koncertní pûvkyní, koncertní
pódia jsou mi bliÏ‰í. ProtoÏe tam je kon-
takt s obecenstvem bliÏ‰í a ne zprostfied-
kovan˘ pfies nûjakou postavu, n˘brÏ je
pfiím˘. Je to mÛj rozhovor s obecen-
stvem, s Bohem, potfiebuji bliÏ‰í kontakt. 

■ Kolik tedy koncertujete a kolik
zpíváte v divadle? 

Ve v‰ech divadlech jen hostuji. Podle
pfiíleÏitosti, kam mû pozvou, tak zvaÏuji,
zda mÛÏu ãi ne, a nevím, zda jsem v Ïi-
votû nûco odmítla. VÏdycky se snaÏím
dûlat v‰echno podle toho, jakou nabídku
dostanu, a moje fyzické dispozice mû
pfiedurãují jen na urãit˘ druh rolí, takÏe
i to je jeden z dÛvodÛ, pro kter˘ jsem se
opefie zase tolik nevûnovala. Je mi teì
54 rokÛ, takÏe uÏ rolí i koncertních pfií-
leÏitostí ub˘vá, protoÏe pfiicházejí dal‰í
zpûváci, mladí, zajímavé hlasy a je tfieba
je podpofiit, musí také dostat pfiíleÏitost.
Dá se fiíct, Ïe jsem si své jiÏ odzpívala.
KaÏdou pfiíleÏitost vÏdy vítám, ale tím,
Ïe uãím na JAMU, tak vidím, jak mladí
potfiebují pfiíleÏitost, takÏe neberu tra-
gicky, Ïe uÏ tolik pfiíleÏitostí sama ne-
mám. Proto kaÏdou pfiíleÏitost zváÏím
a velmi ráda ji pfiijmu, kdyÏ mÛÏu, ale
nepfiekáÏím mlad˘m. 

■ Co se snaÏíte mlad˘m, zaãínajícím
zpûvákÛm pfii své pedagogické práci
v‰típit? 

Hlavnû, aby k tomu poctivû pfiistupo-
vali, protoÏe vÏdycky to zaãíná u tech-

nick˘ch problémÛ, které se musí zvlád-
nout, my bychom v‰ak mûli na vysoké
‰kole hovofiit uÏ o interpretaci. To je v‰ak
jen pfiedstava, ponûvadÏ se mi v Ïivotû
nepodafiilo, Ïe by pfii‰el student, s nímÏ
bych mûla dûlat jen interpretaci. Vedu
také interpretaãní kursy v létû na JAMU,
a kdyÏ tam studenti pfiijdou, tak musíme
ãasto fie‰it základní technické problémy
a musí se zvládnout nejprve technika.
Ono to spolu souvisí, v˘raz s technikou,
takÏe jedno druhé ovlivÀuje. Ale to, co
jsem si myslela a doufala, jak je budu
ovlivÀovat umûlecky, je v nedozírné dáli.

■ Závidíte nûco mlad˘m lidem?
Mají tfieba víc pfiíleÏitostí, neÏ mûla
va‰e generace? 

To bych nefiekla. Spí‰e je v tom smu-
tek, kdyÏ vnímám podmínky, které teì
zpûváci mají, Ïe nemají stálé angaÏmá,
musí neustále bojovat a b˘t velmi draví,
oni chválabohu draví jsou, ale jen takoví
se prosadí. A bohuÏel to nejde vÏdycky
jen umûleck˘mi cestami, coÏ je hor‰í. 

■ Co fiíkáte tendencím, jeÏ chtûjí
modernizovat operu?

Je to pro mû velice tûÏké a fyzicky to
aÏ nesná‰ím. Nesná‰ím nadvládu reÏi-
sérÛ, ãásteãnû jsem se tomu vyh˘bala,
reÏisér mû musí pfiesvûdãit, Ïe to, co
dûlá, je to dobré. Pokud to vychází z hud-
by, nemám nic proti tomu, ale tendence
jsou proti mé vÛli Podepí‰ete smlouvu
anebo se na nûco dáte, a pfiijde reÏisér
a zaãne vykládat své názory a pfiedstavy,
ale uÏ jste v polovinû pracovního pro-
cesu. Dá se z toho couvnout, ale hodnû
ãasu a námahy je ztraceného. Dvakrát
se mi stalo, Ïe to bylo tak hrozné, Ïe jsem
se to pokou‰ela pfiekousnout, jednou se
mi to povedlo, ale podruhé ne a velmi

rychle jsem z té inscenace vypadla,
protoÏe se to nedalo snést. Já to aspoÀ
neumím, moÏná, Ïe jiní kolegové ano.
I proto lituji mladé, ponûvadÏ musí po-
slouchat reÏiséra, coÏ je nûkdy dost tûÏké.
I kdyÏ uznávám, Ïe reÏiséfii musejí mít
moÏnost se rozvíjet, hledat, znamená to
proces hledání a nalézání se – i reÏisér
na to má právo. Mûli by v‰ak b˘t jiÏ na
‰kolách vedeni, Ïe ne v‰echno jiné je
dobré, Ïe je tfieba vycházet i z tradice
a snaÏit se hloubûji proniknout do daného
tématu, syÏetu opery, fieknûme dûjinného
zafiazení. Pro mû je vzorem vynikajícího
operního reÏiséra Zdenûk Kaloã, s nímÏ
jsem dûlala JenÛfu i KáÈu Kabanovou.
Byla to úÏasná práce, která vychází
z hudby, má to hlavu a patu, má to cit,
má to v‰echno, co to má mít. A pfiitom
se úÏasnû chová ke kolegÛm, zpûvákÛm,
hercÛm, k nimÏ má velmi pfiíjemn˘ pfií-
stup, dovede poradit, pomoct, usmûrnit.
Pár takov˘ch reÏisérÛ jsem zaÏila. 

■ Mluvíte slovensky, uãíte v Brnû. 
Îiji v Bratislavû, do Brna jezdím 2x,

nûkdy 3x t˘dnû. Mluvím slovensky, 
nûkdy se snaÏím ãesky, ale obãas to pfie-
chází do ãeskosloven‰tiny, coÏ není pûkné. 

■ A v jakém jazyce ráda zpíváte?
Tady jste zpívala latinsky. 

Je to jedno. Zpívám-li operu, jsem ráda,
kdyÏ je to sloven‰tina, ãe‰tina, protoÏe
se to nejlépe pamatuje. Ale i ostatní slo-
vanské jazyky jako ru‰tina, protoÏe je
nejlíp ovládám. Ty ostatní se ãlovûk
musí nauãit. Mám uÏ trochu problém
s pamûtí, takÏe proto se mi lehãeji zpívá
v jazycích, které si dovedu lépe zapa-
matovat. 

■ Jak jste se dostala ke zpûvu? 
Moji rodiãe byli zpûváci, otec byl sólis-

tou opery Slovenského národního divadla
a máma zpívala dlouhé roky ve sboru,
takÏe u nás se zpívalo stále. Já jsem
zpoãátku nechtûla b˘t zpûvaãkou, chtûla
jsem dûlat klavír, korepetici, ale zrovna
úÏasná klavíristka jsem nebyla, mám
vystudovan˘ klavír na konzervatofii, aÏ na
vysoké ‰kole jsem potom studovala zpûv. 

■ Nelitovala jste? 
Trochu jsem litovala, na vysoké ‰kole

jsem si i poplakala, mívala jsem dobré
vedení a 6 rokÛ jsem po skonãení ‰koly
zpívala ve Slovenském filharmonickém
sboru, potom jsem byla na jedné soutû-
Ïi, zmûnila jsem pedagoga a zaãala
jsem se pomalu vûnovat sólovému zpû-
vu pfies starou hudbu, postupnû jsem se
dostala do Prahy a pak uÏ to ‰lo rychle
jak raketa. Následovala krásná spolu-
práce s dirigenty Neumannem, Pe‰kem,
Bûlohlávkem – byly to pûkné roky.

■ Tfieba je‰tû budou pfiíleÏitosti. 
Nefiíkám, Ïe ne, ale nic pfiíli‰ neoãe-

kávám.             Marta KOZÁNKOVÁ
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Marta BeÀaãková: K Janáãkovi mám velmi vroucn˘ vztah
Na 16. roãníku hudebního festivalu Janáãek a Luhaãovice vystoupila jiÏ potfietí v˘znamná slovenská operní pûvkynû Marta BeÀaãková. Po jejím koncertû
v kostele Sv. Rodiny jsem poÏádala umûlkyni o rozhovor pro LL.

Operní pûvkynû Marta BeÀaãková pfiijímá vÏdy ráda pozvání na JanáãkÛv festival
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Odborné akce se
zúãastnilo 156 sester. Pozitivní je sku-
teãnost, Ïe 39 z nich byly sestry, za-
mûstnané v Lázních Luhaãovice, jejichÏ
pfiístup ke vzdûlávání na domácí pÛdû
byl spí‰e dosti vlaÏn˘ a které upfied-
nostÀovaly získávání nov˘ch poznatkÛ,
pofiádané jin˘mi subjekty. Domnívám se,
Ïe odborn˘ program konference, prezen-
tovan˘ uznávan˘mi odborníky je svou
kvalitou pfiesvûdãil natolik, Ïe si budou
více váÏit moÏnosti získání dal‰ího vzdûlá-
vání (doloÏeného potfiebn˘mi kredity)
za podstatnû men‰ích ãasov˘ch i fi-
nanãních nákladÛ. 

Odborn˘ program zahájil sv˘m sdû-
lením LázeÀská léãba diabetu v kontextu
souãasn˘ch poznatkÛ zakladatel diabe-
tologického programu ve zdej‰ích láz-
ních MUDr. V. ¤ehák. V obsáhlé práci,
doloÏené cca 120 snímky power pointu
vyhodnotil objektivní pozitiva lázeÀské
léãby i její fale‰ná oãekávání tak, jak je
provûfiilo jiÏ 22 let existence edukaãního
diabetologického programu v lázních. 

Lektorkou, jeÏ si svou vysokou od-
borností, dokladovanou letit˘mi prak-
tick˘mi zku‰enostmi i interpretaãním
umûním získala jiÏ vloni pfiízeÀ v‰ech
pfiítomn˘ch, byla dûtská diabetoloÏka
MUDr. H. Vávrová. Ve dvou hodinov˘ch
blocích se mûla dle programu zhostit
témat: Komplikace diabetu a Diabetická
dieta a mimofiádné situace. Vzhledem
k obrovskému mnoÏství informací i ná-
zorn˘ch pfiíkladÛ z praxe, o nûÏ nechtûla
svou pfiedná‰ku ochudit, bylo odpfied-
ná‰eno pouze první z témat. Pfiítomné
sestry s nad‰ením pfiijaly pfiíslib lékafiky,
Ïe zbylou tematiku vyslechnou z jejich
úst pfií‰tí rok a pfiirovnaly ji k ·ehere-
zádû.

OÏivení v sále vyvolalo téÏ vystou-
pení zástupce organizace poskytující

sluÏby zdravotnû postiÏen˘m lidem,
kter˘ praktick˘mi ukázkami s figurant-
kou pfiedvádûl pfiítomn˘m komunikaci
se zrakovû postiÏen˘m klientem. 

Domnívám se, Ïe leto‰ní Praktick˘
prÛvodce diabetem IV byl akcí velmi
zdafiilou a Ïe pozvedl jiÏ dfiíve vysoce
nastavenou laÈku Praktickému prÛvodci

diabetem V, kter˘ by se mûl uskuteãnit
v pfií‰tím roce.

Hana KOLA¤ÍKOVÁ

FK Tfietí oko nabízí jiÏ 10 let kvalitní filmovou zábavu

Letos uplyne jiÏ
10 let od zaloÏení
FK Tfietí oko, jehoÏ
náplní bylo pfiivézt

do Luhaãovic kvalitní nekomerãní filmy
evropské, asijské ãi americké nezávislé
produkce – jak hrané, tak dokumentární.
Pofiádali jsme také veãery studentsk˘ch
snímkÛ ve spolupráci se zlínskou filmo-
vou ‰kolou, kde jsme pfiedstavili absol-
ventské filmy mlad˘ch filmafiÛ. Projekt
se dûlí na jarní a podzimní cyklus a ten
jarní vÏdy zahajuje neformální divadel-
ní seskupení amatérsk˘ch divadelníkÛ

v Luhaãovicích, které v návaznosti na
první film pfiipraví divadelní produkci.
Letos to byl AlmodóvarÛv Volver, takÏe
luhaãovická telenovela vycházela z nûj.
Místní lidé mnohdy pfiicházejí spí‰e na
samotné divadlo neÏ na film. Pofiádali
jsme také koncerty, jako byl napfi. bene-
fiãní koncert rockov˘ch kapel na pomoc
pro zaplavené oblasti. A k leto‰nímu
10. v˘roãí jsme pfiipravili v˘stavu ve foyer
kina k celé ãinnosti klubu. 

■ A jaká je jeho 10letá bilance? 
Bûhem uplynul˘ch 10 let jsme promítli

pfies 350 filmÛ, které zhlédlo nûkolik ti-

síc divákÛ. Projekce FK nejsou komerãnû
tak pfiitaÏlivé, aby byl sál pln˘, ale jde
spí‰ o to nabídnout kvalitní a jin˘ druh
filmové zábavy neÏ bûÏné kino. Filmo-
vá pfiedstavení nejsou jen pro místní
obyvatele, ale jsou zpestfiením nabídky
kulturního vyÏití i pro lázeÀské hosty,
ktefií mají moÏnost se kaÏdou stfiedu zú-
ãastnit projekce FK. Vstup není ome-
zen, jako tomu bylo v minulosti, pouze
na prÛkaz FK, ale mohou pfiijít v‰ichni
zájemci o film. DrÏitelé prÛkazu FK mají
slevu na kaÏdé pfiedstavení, kter˘ je
dále opravÀuje ke slevám na filmové

semináfie a k úãasti na projekcích FK
po celé republice. 

■ Co je dále v nabídce FK? 
Od jara pokraãujeme s tzv. Bio Ilusi-

on, které jednou za mûsíc ve ãtvrtek
v 15.30 hod. uvede v projektu Film a ‰kola
dobr˘ film. Je to trochu zavádûjící název,
nic se tam nevyuãuje, ale jde o zpfiístup-
nûní filmÛ mlad˘m divákÛm – studentÛm,
ktefií mají vstup zdarma, a ostatní ná-
v‰tûvníci kina (vã. lázeÀsk˘ch hostÛ) za
symbolické vstupné 30 Kã mají moÏnost
vidût filmy, které se uÏ bûÏnû nepromítají.

(Pokraãování na str. 7)

Mgr. Zbynûk Leke‰, profesor ãe‰tiny na SO· Luhaãovice, patfií nejen k velk˘m filmov˘m fanou‰kÛm, ale i k zakladatelÛm zdej‰ího Filmového
klubu Tfietí oko. PoÏádala jsem ho, aby se ohlédl za uplynul˘m desetiletím: 

Petr Uhl: Uznání si zaslouÏí nejen léãba

■ Jak vás tû‰í pro-
pagace francouzské
kultury, která se zde

dnes veãer odehrává? Ví se o vás, Ïe
jste frankofil. 

Velice to vítám, písniãky samozfiejmû
znám. Interpretka je velmi kultivovaná
a schopná, mám z toho radost. ProtoÏe
pro mû je to nostalgie, je tomu jiÏ pfies
40 let, kdy jsem byl ve Francii v r. 1965
poprvé, a kdy jsem se s francouzskou
kulturou a francouzsk˘mi ‰ansony se-
znamoval je‰tû pfied tím, neÏ jsem tam
jel jako student. âili je to pro mû velk˘
kulturní záÏitek. 

■ Dozvûdûla jsem se, Ïe jste v na‰em
LH Palace. Jak se vám tu líbí?

Jsem v Luhaãovicích na léãebném
pobytu poprvé. Pfied nûkolika lety jsem
tu byl na ãesko-slovenském duchovním
parlamentu, ale to jsme byli jen v hotelu
a hned jsme jeli zase zpátky. Rokovali
jsme tehdy, jak zachránit zbytky federace.
Jinak jsem jezdíval do Karlovy Studánky
a musím fiíct, Ïe Luhaãovice si mû vel-
mi získaly i ve srovnání s Karlovou
Studánkou, co se t˘ká léãebn˘ch proce-
dur a moÏná i úãinku. âlovûk si pfied-
stavuje, Ïe kdyÏ se mu líbí procedury,
Ïe to bude mít také náleÏit˘ úãinek.
Pfied 12 lety mi odoperovali nádor plic,
takÏe nemám kus plic a navíc mám ast-

matickou obstrukãní plicní nemoc
(CHOPN). Uznání si zde zaslouÏí nejenom
léãba, ale líbí se mi láznû jako takové.
Myslím si, Ïe vyváÏenost mezi láznûmi
a mûstem je tak, jak má b˘t – ne jako to
je tfieba v Karlov˘ch Varech, kde mûsto
pfievaÏuje, nebo zase naopak v Karlovû
Studánce, kde jsou jen ty láznû. Jsem
rád, Ïe zde se mnou byla t˘den moje
Ïena (Anna ·abatová, b˘vala zástupkynû
ochránce lidsk˘ch práv, a nyní pfied-
sedkynû âeského helsinského v˘boru –
pozn. M. K.) na hotelovém pobytu, teì
jsem se pfiestûhoval do men‰ího pokoje
a jsem tu sám je‰tû 3 t˘dny, tedy celkem
tady strávím 4 t˘dny. 

■ Asi víte, Ïe lázeÀsk˘ areál v Luha-
ãovicích aspiruje na zapsání do Se-
znamu svûtového kulturního dûdictví
UNESCO. 

DrÏím vám palce, aby vás do Seznamu
zapsali, protoÏe je to vÏdycky spojeno
s urãit˘m vûhlasem, penûzi i pfiílivem
turistÛ a lázeÀsk˘ch hostÛ. Nemohu
srovnávat s jin˘mi soubory mûstsk˘mi
ãi lázeÀsk˘mi, které tam zapsány jsou,
protoÏe nemám pfiehled. Ve svûtû je
v‰ak vÛbec málo lázní, je to spí‰ stfie-
doevropská záleÏitost, ãeská, slovenská
a rakouská. 

■ Zatváfiil jste se velmi ostraÏitû,
kdyÏ jsem k vám pfiistoupila. 

Jsem tady jako pacient a chci mít své
soukromí, a pokud se rozhodnu dát rozho-
vor va‰im LázeÀsk˘m listÛm, tak je to
moje svobodná vÛle. Nûkolikrát dennû
mû tu v‰ak oslovují lidé, ktefií chtûjí 
nastolit svÛj problém nebo problém jin˘ch
lidí anebo se bavit jenom obecnû o politice
nebo o jiném vefiejném tématu, ale já bych
rád zÛstal v anonymitû. I kdyÏ na pozdra-
vy odpovídám a snaÏím se tváfiit mile.

■ A je‰tû poslední otázka. Co vás
jako komentátora deníku Právo v po-
slední dobû trápí?

Trápí mû, Ïe se politická situace vyhra-
nila a zpolarizovala, Ïe jde aÏ o nepfiátel-
ství. Mluví se zase o nulové toleranci.
Víte, v ãeském ústavním pofiádku máme
zakotvenu zásadu, Ïe men‰iny jsou
chránûny, a ne jen jejich existence, ale
i jejich svoboda vyjadfiování. A men‰iny
neznamenají jen etnické, náboÏenské ãi
podle sexuální orientace, ale jsou to
také politické men‰iny. Tzn., Ïe politická
men‰ina má právo se uplatnit, ve spo-
leãnosti prosazovat svoje názory vefiejnû
a kontrolovat vût‰inu. A to se teì nedûje,
dûlo se to za vlády Václava Klause v le-
tech 1993-97, dûlo se to i za sociálních
demokratÛ – tehdy takové odmítání
druhé strany nebylo. Je to dané tím, Ïe je
poslancÛ 100 na 100 nebo 102 na 98.

Marta KOZÁNKOVÁ

Mezi diváky na úspû‰ném koncertu Radky Fi‰arové (za doprovodu A. Hanzla na akordeon a V. Biãíka
na klavír) nazvaného Podívej, kvete rÛÏe byl v LázeÀském divadle také Petr Uhl. Oslovila jsem známého
signatáfie Charty 77, komentátora deníku Právo, ãlena Rady âeské televize o pfiestávce s nûkolika otázkami. 

Praktick˘ prÛvodce diabetem IV se opût vydafiil
JiÏ poãtvrté uspofiádala akciová spoleãnost Láznû Luhaãovice v sobotu 15. bfiezna v rámci dal‰ího vzdûlávání pracovníkÛ nelékafisk˘ch oborÛ
odbornou konferenci, urãenou v‰eobecn˘m sestrám a nutriãním terapeutÛm, nazvanou Praktick˘ prÛvodce diabetem IV. 



■ Jak jste sestavil to lákavé 7chodové
menu, které zde luhaãovick˘m kolegÛm
pfiedvádíte? 

Sestavil jsem ho poté, kdyÏ jsem se
dozvûdûl, Ïe semináfi probûhne tady
v lednu. Soustfiedil jsem se na to, aby
v daném období byly k sehnání potfieb-
né suroviny. A také na to, co mám vy-
zkou‰ené z restaurace, co je hosty hod-
nû oblíbené, a také to, co se dá dobfie
nahradit. Chtûl jsem sice kuchafiÛm na
semináfii ukázat, jaké hezké suroviny se
dají sehnat. Uvûdomil jsem si v‰ak, Ïe
zdej‰í kolegové a vût‰ina z nich mi to
i potvrdila, to nevyuÏijí 100% ve své
provozovnû, proto jsem chtûl, aby to
‰lo nahradit jinou surovinou, aby to ne-
bylo jen z tûch, které si pfiivezu z Prahy. 

■ Kromû ‰éfkuchafiÛ ze 4hvûzdiã-
kov˘ch hotelÛ zde jsou i kuchafii
z obyãejn˘ch provozoven. Sestavujete
si menu sám, nebo kde se inspirujete
a jak dáváte dohromady receptury
a postupy? 

Recepty a v‰echno si sestavuji sám,
protoÏe mám na starosti restauraci Zlatá
Praha v InterContinentalu Praha. Inspiraci
ãerpám ze svûta – z literatury, hodnû
z internetu, soutûÏí – jako ãlen Národního
t˘mu AKC âR se podívám docela dost

do svûta – kde ãlovûk v soutûÏích hod-
nû vidí a za druhé procházíme tfieba
restauracemi nebo se díváme jen na su-
roviny, které tam mají, takÏe to ãlovûku
dá hodnû informací o tom, co se dûlá

a vafií ve svûtû. BohuÏel v‰ak musím
fiíct, Ïe jsou v‰ude pfied námi, coÏ se
t˘ká pfiedev‰ím surovin. Máme je u nás
dost o‰klivé a já, aã nerad, musím brát
suroviny od cizích dodavatelÛ. Zbyteãnû
draze, protoÏe v zahraniãí mají hezãí
suroviny neÏ na‰i dodavatelé, coÏ je
velká ‰koda. 

■ Vámi pfiedvádûné menu je na vy-
brané úrovni. Uplatníte ho tak sloÏité
jako ‰éfkuchafi restaurace Zlatá Praha
dennû? 

Tohle sloÏité menu není na denním
pofiádku, ale pokrmy, které tu pfiipravuji,
jsou dennû. Vafiíme je kaÏd˘ den, jen je
hodnû obmûÀujeme podle toho, zda
jsou, nebo nejsou suroviny v danou
dobu ãi sezonu k sehnání. Tím, Ïe
k nám chodí stálí hosté, tak to hodnû
mûníme. A funguje to spí‰ tak, Ïe cho-
dím mezi hosty a domlouvám se s nimi,
co jim uvafiíme. Na to pak beru rÛzné
suroviny a pofiád jim nûco vym˘‰lím.
CoÏ na jednu stranu ãlovûka aÏ zatûÏu-
je a na druhou stranu ho to Ïene pofiád
dál. Hosté jsou motorem pro kuchafie,
chtûjí od vás stále nûco nového. Je tedy
lep‰í, kdyÏ k nám chodí stálí hosté, neÏ
aby chodili cizí a bylo jim úplnû jedno,
co jedí. 

■ Ze které kuchynû ãerpáte nejvíc? 
Celosvûtovû to platí stejnû jako u nás,

takÏe se inspiruji od toho, co bûÏí ve
svûtû. Momentálnû jsou to Itálie a se-
verské státy – Norsko, Finsko, ·véd-

sko. Vedou v jednoduch˘ch úpravách
ryb, úpravách steakÛ, jehnûãího masa.
Je u toho sice sloÏitá pfiíprava pokrmÛ,
ale jednoduchá úprava – v˘dej. A hodnû
oblíbená je v poslední dobû, coÏ se sna-
Ïím protlaãovat, ãeská kuchynû. Mám
ãesk˘ jídelní lístek, trochu ho odlehãím,
zmûním mírnû recepty, ale pofiád pouÏí-
vám dobré základy. Napfi. svíãkovou
omáãku, nedám k ní kynut˘ knedlík, ale
karlovarsk˘ jemn˘ knedlík bez mouky
a maso upravené ‰etrnû, ne du‰ené 3 ho-
diny v omáãce. Oblíbená je i houbová
smaÏenice a tfieba kulajda – to by ãlovûk
nevûfiil. A je oblíbená jak u âechÛ, tak 
u cizincÛ. Teì pfiipravíme nov˘ jídelní
lístek. 

■ Pfii v˘kladu jste fiekl, Ïe hosté po-
znají a uvítají, kdyÏ to sám upravíte
a nenaservírujete jim jen pfiipravenou
surovinu. Nakolik je potfieba vklad
kuchafie? 

Odvíjí se to od suroviny, nûkterá po-
tfiebuje sloÏitûj‰í úpravu, nûkterá jedno-
du‰‰í. ZáleÏí vÏdy na tom, aby host vi-
dûl, Ïe se surovina nûjak upravila a ne,
Ïe se jen vzala od dodavatele a dala na
talífi. A to je motor – chodí k nám stálí
hosté, beru podobné suroviny, takÏe se
snaÏím vymyslet pokaÏdé jinou úpravu.

Jednou bude surovina vafiená, jindy peãe-
ná, pak du‰ená, jednou bude krájená, po-
druhé jinak nakrájená. A takhle postupuji. 

■ Je rozdíl mezi cizinci a ãesk˘mi
labuÏníky? 

JelikoÏ jsme hotelová restaurace,
máme z poloviny cizince a z poloviny
domácí hosty. Ale myslím si, Ïe kdyby
to nebyla hotelová restaurace, bude tam
vût‰í mnoÏství na‰ich hostÛ. Je to tak
ve vût‰inû dobr˘ch praÏsk˘ch restaura-
cí, kam se lidé nauãí chodit, tak tam
chodí a není místo pro ostatní, protoÏe
si udûlají rezervace, aby se tam dostali.
Stálí hosté tam chodí pofiád a stále jim
to tam chutná. Pro cizince jsou sice drahé
restaurace, kter˘m nezáleÏí na tom,
jestli se host vrátí nebo ne, protoÏe jich
je v Praze moc. 

■ Jak jste se k tomu dostal? Byl
nûkdo v rodinû kuchafiem? 

Prababiãka byla cukráfika, takÏe od ní
mám dokonce nûjaké recepty, ale jinak
nikdo. Bavilo mû vafiit, hroznû mû fas-
cinovalo dûlat palaãinky. Nejprve mi
ne‰ly, pak jsem je doma zkou‰el a zaãalo
mû stra‰nû bavit vafiit. 

■ âemu dáváte pfiednost? Studené,
nebo teplé kuchyni? A s ãím rád dûláte
– s masem, rybami, omáãky, mouã-
níky? Kde se nejvíc vyÏijete? A co rád
jíte? 

Nejvíc se vyÏiji u teplé kuchynû. Stu-
dená mû bavila ze zaãátku. Nejvût‰í
problém mám s cukrárnou, protoÏe ne-
jsem cukráfi. To je obor sám o sobû.
TakÏe urãitû teplá – omáãky, vafiení
mas a nejvíc ryby. Jsou velice rÛznoro-
dé, dá se pofiád nûco vym˘‰let a rÛznû
upravovat. A nejvíc mû baví, kdyÏ si
udûlám sám doma gothaj s cibulí, to si
vafiím doma pofiád (smích).

Marta KOZÁNKOVÁ
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Hosté jsou pro kuchafie motorem 
JiÏ v lednovém ãísle LL vzpomínan˘ více neÏ 5hodinov˘ kuchafisk˘ semináfi byl uspofiádán 15. ledna ve spolupráci s brnûnskou poboãkou Asociací kuchafiÛ a cukráfiÛ
(AKC) âR pod názvem Snoubení surovin, barev a chuti ve vícechodovém menu. Jeho lektora Jana Horkého, ‰éfkuchafie restaurace Zlatá Praha v hotelu InterContinental
Praha, ãlena Národního t˘mu AKC âR a lektora Kuchafiské akademie, jsem se o pfiestávce mezi pfiípravou a konzumací jednotliv˘ch menu zeptala: 
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·éfkuchafi Jan Hork˘ si dal na kaÏdém
chodu pfiipravovaného menu záleÏet

·éfkuchafii Janu Horkému z Prahy pfii luhaãovickém semináfii asistoval Miroslav Kusák, ‰éfkuchafi hotelu International Brno



Prezentace Lázní Luhaãovice, a. s., na internetu 
V dne‰ní dobû, kdy více neÏ polovina obyvatel âeské republiky pouÏívá poãítaã

a registrujeme 3,5 mil. reáln˘ch uÏivatelÛ internetu, je nezbytné prezentovat nabídku
prostfiednictvím kvalitních firemních webov˘ch stránek. Stránky Lázní Luhaãovice, a. s.,
www.lazneluhacovice.cz jsou vytvofieny tak, aby odpovídaly rostoucím poÏadavkÛm
na pfiehlednost, jednoduchou dostupnost informací a aktuálnost. Láznû Luhaãovice,
a .s., se na internetu prezentují kromû stránek v ãeském jazyce také verzemi v nûm-
ãinû, angliãtinû, ru‰tinû, pol‰tinû nebo v maìar‰tinû. Ve v‰ech jazykov˘ch mutacích
jsou informace uspofiádány tak, aby kaÏd˘ náv‰tûvník získal na úvodní stránce pfiehled
o nabídce pobytÛ vãetnû úrovnû ubytování a mohl si pohodlnû pobyt objednat.
Vzhledem k rychlosti a minimálním nákladÛm jsou dnes témûfi dvû tfietiny v‰ech ob-
jednávek pobytÛ zasílány prostfiednictvím webového elektronického formuláfie. Díky
okamÏité moÏnosti aktualizace patfií k nejoblíbenûj‰ím stránky s nabídkou last minute,
kulturních akcí, v˘letÛ do okolí nebo aktuálními zprávami z dûní v Luhaãovicích
prezentované prostfiednictvím fotoreportáÏí nebo v ucelené formû LázeÀsk˘ch listÛ.
Pfied ãasem byly stránky doplnûny také o pfiehledn˘ popis v˘jimeãné architektury 
luhaãovick˘ch lázní.

Mnohé firmy se stále domnívají, Ïe jejich firemní prezentace na webu je sama
o sobû reklamou a nic jiného není potfieba. JenÏe není tomu tak. Bez cíleného a pro-
my‰leného „nasmûrování“ na webovou prezenci by bylo velmi obtíÏné ji najít. Proto
se reklamû a podpofie webu na internetu vûnuje srovnatelná pozornost jako jejímu
obsahu. Jen tak se dá zajistit, aby internet slouÏil k rozvoji firmy a dal na‰í ãinnosti
zcela nov˘ rozmûr. 

Ing. Dalibor CHRASTINA, vedoucí oddûlení marketingu a prodeje

LázeÀské tamtamy 
aneb Ze spoleãnosti

☛ Populární herec Jan Pfieuãil si tak oblíbil Láznû Luhaãovice, Ïe i letos absolvoval
svÛj jarní relaxaãní t˘den v Jurkoviãovû domû. Stejnû tak to má u nûj dobré zdej‰í vdûãnû
rozesmáté publikum v LázeÀském divadle, kterému ve svém pofiadu Pût kloboukÛ Jana
Pfieuãila (27. února) pfiedstavil jako zprvu tajeného hosta Josefa Kubáníka, kolegu ze Slo-
váckého divadla Uherské Hradi‰tû, kter˘ je navíc tiskov˘m mluvãím slovácké scény.
☛ Legendární cestovatelé Jifií Hanzelka a Miroslav Zikmund mají fiadu souãas-
n˘ch následovníkÛ. Pfiifiadili se k nim i Petr Vavfiík a Petr Goldmann z Kyjova, ktefií
se na svém 88denním putování nazvaném Expedice Vladivostok pustili ve ·kodû Rapid
aÏ k Japonskému mofii. Podûlili se o své postfiehy ze strastiplné cesty (kterou jim v‰ak
zpfiíjemÀovalo setkávání s tamními obyvateli) doplnûné promítáním s diváky 4. bfiezna.
☛ O kouzeln˘ch studánkách a zbojnick˘ch pokladech z okolí Luhaãovic se ãetlo
a povídalo na setkání v Muzeu Luhaãovického Zálesí s autorkou stejnojmenné bro-
Ïurky Evy Eliá‰ové (7. bfiezna). Celkem 20 povûstí a stra‰ideln˘ch povídek z okolí
Luhaãovic sepsala podle pÛvodních pramenÛ do 50stránkové publikace, kterou 
lidov˘mi dfievofiezy z kramáfisk˘ch tiskÛ vyzdobil Franti‰ek Petrák a v edici Prameny
ji vydalo mûsto Luhaãovice v roce 2007.
☛ Rada Zlínského kraje v ãele s hejtmanem Liborem Luká‰em uspofiádala 11. bfiez-
na 2hodinové v˘jezdní zasedání v Luhaãovicích. Na zdej‰í radnici za úãasti míst-
ních pfiedstavitelÛ veden˘ch starostou Franti‰kem Hubáãkem tak probrali aktuální
problémy lázeÀského mûsta, jeÏ se t˘kaly jak pfiipravovan˘ch investiãních akcí
jako pfiestavba mûstského koupali‰tû, dal‰í fungování Muzea Luhaãovického
Zálesí, tak omezení prÛjezdu tûÏkou kamionovou dopravou Luhaãovicemi. Tento
evergreen je fie‰en resp. jeho regulace dopravnû-inÏen˘rsk˘m opatfiením, ponûvadÏ
obchvat lázeÀského mûsta by si vyÏádal 2 miliardy. âlenové obou samospráv se navíc
dohodli, Ïe vytvofií pracovní skupinu, která bude (spolu s úfiadem vlády a pfiíslu‰-
n˘m ministerstvem) pfiipravovat setkání evropsk˘ch sociálních ministrÛ, jeÏ
probûhne v lednu 2009 v Luhaãovicích. Dále rovnûÏ v lázeÀském mûstû uspofiádal
Zlínsk˘ kraj (13. bfiezna) odbornou konferenci Evropské dotace – pfiíleÏitost pro
základní ‰koly Zlínského kraje. Jak název napovídá pfies 200 úãastníkÛ se v MûDK
Elektra dozvûdûlo praktické rady, jak Ïádat o granty z Operaãního programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost a jak efektivnû pfiipravit a realizovat projekty.
☛ SvÛj svátek se v‰emi Josefy v publiku oslavil stále populární a nestárnoucí zpûvák
a herec Josef Zíma (19. bfiezna) v LázeÀském divadle. Své pfiíznivce nezklamal,
kdyÏ zazpíval od ·umafiinky pfies procházku divadelními operetami, filmov˘mi melodiemi
a populárními hity Já bych chtûl mít tvé foto, Venou‰ku, Láska brány otevírá, Po star˘ch
zámeck˘ch schodech, Na Marjánce aÏ po Cikánku a zakonãil UÏ kamarádi pomalu
stárnem. Písniãky proloÏil zajímav˘m vzpomínáním a odpovídal i na dotazy publika.
âtenáfii LL se mohou tû‰it na rozhovor s ním v budoucnu. ma

Pfiedstavujeme Vám 

Îivotním heslem, které se snaÏí uplatÀovat ve své práci fyzioterapeut Jifií 
Maceãek, je orientální pfiísloví: Kdo nemá ãas na cviãení, má ãas na nemoc. 

Rodák z Pfierova se po studiu tamního
gymnázia a následné vojenské sluÏbû rozhodl
vystudovat obor diplomovan˘ fyzioterapeut
na VO·. Po jeho absolvování v ãervnu 1997
díky rychlé nabídce Lázní Luhaãovice, a. s.,
nastoupil jiÏ v ãervenci do zdej‰ího Rehabi-
litaãního pavilonu, aby od srpna téhoÏ roku
spoluvytváfiel t˘m odborníkÛ nastupujících
do znovuotevfieného LH Palace. AÏ do sou-
ãasnosti je platn˘m ãlenem sehraného kolek-
tivu 8 fyzioterapeutÛ, kde nezfiídka zastupuje
i vedoucí. Spoleãnû s kolegy a kolegynûmi
se po mûsíci stfiídají pfii poskytování odborné

péãe v individuálním a skupinovém tûlocviku v tûlocviãnû i v bazénu, na elektroléãbû
a reflexních masáÏích. V pfiípadû potfieby vypomÛÏe i na klasick˘ch masáÏích.
Mimo to je‰tû vede cviãení jógy a stfiídavû s kolegyní aquaaerobic v LH Palace.
Práce s lidmi ho tû‰í, zvlá‰tû kdyÏ zjistí, Ïe pouÏitá metoda (podle zásady: kaÏdé
tûlo je originál) pomohla k odstranûní problému a zlep‰ení zdravotního stavu klienta,
kter˘ je spokojen˘ a rád se do LH Palace vrací. Podobnû jako jeho dal‰í kolegové
se soustavnû úãastní odborn˘ch semináfiÛ a kursÛ, nejen aby získal potfiebné kredity,
ale aby svou profesní práci obohatil o vhodné a pfiínosné techniky a metody, které
se objevují. Pfiíkladem jsou reflexní masáÏe plosky nohy, které se ve ‰kole je‰tû ne-
uãili, ale zahraniãní hosté je poÏadovali, byl proto vyslán i se spolupracovníky na
‰kolení, a nyní jsou jiÏ zafiazeny do poskytovan˘ch léãebn˘ch procedur. Radûji má
hosty (neÏ ty, ktefií jen pfiicházejí s obligátním: „Nûco se mnou udûlejte, aÈ je mi
dobfie!“), jeÏ se nauãí sestavu napfi. dechov˘ch cviãení a poctivû v ní pokraãují také
doma po pfiíjezdu z lázní v duchu úvodního hesla. 

ManÏelka Larisa je rovnûÏ zamûstnaná v a. s. Láznû Luhaãovice (pracovala
jako sanitáfika a masérka), momentálnû je na matefiské dovolené a peãuje o 15mûsíãní
Alexandru a 8letou Nikol. Kromû rodiny, která je na prvním místû, ve volném ãase
má své místo hudba a film a vûfií, Ïe se je‰tû vrátí k tenisu, kter˘ hrával (od 9 do 14 let)
v Pfierovû závodnû.                                                                                            MK
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Vafiíme podle ‰éfkuchafie

Tentokrát po vzoru ‰éfkuchafie restaurace Zlatá Praha hotelu InterContinental
v Praze Jana Horkého neuvedeme Ïádn˘ konkrétnû odkoukan˘ recept na menu, jehoÏ
7 chodÛ na luhaãovickém semináfii pfied zraky v‰ech pfiedvádûl a chuÈov˘m buÀkám
v‰ech zúãastnûn˘ch dal posoudit. Bylo by to pro oãi i jazyk ãtenáfiÛ pfiece jen sloÏitûj‰í
sdûlování. Vybereme radûji nûkolik pouÏiteln˘ch zásad, které sv˘m kolegÛm bûhem se-
mináfie poskytl. 

Skladba menu je ovlivÀována: 
1. Sezonností surovin – v urãitém období jejich nejlep‰í kvalita a dostupnost (napfi.

jahody nepouÏívat v zimû, zvûfiinu na jafie apod.) 
2. Oblast, krajina - v okruhu 200 (aÏ 500 km) je na‰e Ïivotní prostfiedí a suroviny

v na‰em okolí jsou pro nás pfiirozené. âerstvá ryba b˘vá povaÏována za ãerstvou 
100-200 km od mofie do vnitrozemí (tam, kde dojede do obûda dodávka s ãerstvou 
rybou z ranního trhu u mofie) 

3. Roãní období (vyjma sezonnosti) – teplota, poãasí. Je-li horko, jsou vhodnûj‰í
pokrmy studené a lehké, pfii chladnu naopak. 

Dále je skladba menu ovlivÀována: stupÀováním menu – chutí (v kombinaci s ví-
nem), tématem menu (roãní období, sezona, konkrétní surovina, v˘jimeãná událost
– svatba, svátek, etnické menu: státní, krajové, oblastní, speciální menu – degustaãní,
‰éfa podniku) kombinací chutí, kontrastem pokrmÛ (chutí, surovin, barev, teplot),
skladbou pokrmÛ (stfiídání tepelné úpravy, neopakování surovin) a pfiedev‰ím kreati-
vitou a fantazií kuchafie. 

Dal‰í aspekty jsou: 1. Zvyklosti a události dané oblasti (pouÏívají se tradiãní klasické
a osvûdãené chutû a kombinace). 2. Slavnosti – zahradní party, svatby, promoce
(pfiihlédnout ke sloÏení hostÛ podle vûku, spoleãenského postavení atd.). 3. Svátky
– státní, svûtové, etnické (Vánoce, Silvestr, Velikonoce). 

A na závûr rozdûlení a pfiíklad sezonních surovin – aktuální jsou ty, které doporuãuje
‰éfkuchafi Jan Hork˘ pro jaro: chfiest, avocado, papaya, vanilka, fazolky, hrá‰ek, ãerstvé
bylinky, kopfiivy, máta, cibulková naÈ, klíãky salátÛ, jehnûãí, kÛzleãí, telecí, krab,
mu‰le clams atd.

Dal‰í kulináfiské postfiehy zase pfií‰tû. MK 

Ze Ïivota a. s.
NemoÏné ihned, zázraky do 3 dnÛ



LázeÀské divadlo
zaã. v 19.30 

ãt 17. 4. Nefiesti a ctnosti P. Nováka
koncert
út 22. 4. Souznûní - muzikálové duety
P. Bfiínková a J. JeÏek
út 29. 4. âestné mu‰ket˘rské aneb
Páni kluci po 30 letech - div. pfiedstavení
Hoffmannova divadla Uherské Hradi‰tû 

Spoleãensk˘ dÛm 
koncertní sál, zaã. v 19.30 

ãt 3. 4. PantÛãkoviny s kytarou - imitátor
a humorista L. PantÛãek 
so 5. 4. Koncert Dívãího saxofonového
orchestru Luhaãovice (15 hod.) 
út 8. 4. Beseda s léãitelem V. Neãasem
moÏnosti léãení bioenergií 
út 15. 4. Ekvádor a Galapágy - cestopisná
pfiedná‰ka K. Wolfa s diaprojekcí

Hala Vincentka
pá 11. 4. VernisáÏ v˘stavy Praha 
- Luhaãovice - práce studentÛ Soukromé
stfi. umûlecké ‰koly designu z Prahy (15 hod.) 

LH Palace - kavárna 
zaã. v 19.30 

út 1. 4. Perská noc - kytarov˘ koncert
Duo Shahab Tolouie & S. Barek 
pá 11. 4. J. Kainar: Peníze z nebe
zpûv a recitace M. ·vihálek, R. Pogoda
a L. Schneider 
25. 4. Veãer evergreenÛ - D. Vrchovská
zpûv, J. Urbánek - hudební doprovod

Taneãní veãery

Spoleãensk˘ dÛm - vinárna Domino 
kaÏdou so od 19 hod.hraje Record

Veãer s harmonikou

LH Morava - kavárna - kaÏdé po od 19.30

Program MûDK Elektra
sál Rondo

Taneãní ãtvrtky s dechovkou 
zaã. 19 hod. 

ãt 3. 4. Lipovjanka 
ãt 24. 4. Vlãnovjanka 
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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. K. Reichs - Svaté kosti
2. R. Stout - Nûm˘ fieãník
3. R. Duchamore - Cherub: Nováãek

Cestopisy
1. O. Horsk˘ - Osm rokÛ na Kubû
2. Kolektiv - Toulavá kamera 5
3. L. Âpillarová - Amerikou cestou 

necestou
Dûtská literatura

1. J. Smetanová - Pohádky z Kampy
2. A. Lindgrenová - Ronja, dcera lou-

peÏníka
3. A. JeÏková - Pfiíbûhy ãesk˘ch kníÏat

a králÛ

so 19. 4. Veãer sborového zpûvu - úãinkují
pûveck  ̆sborSUTO Topoºãany a Pûveck˘
sbor L. Janáãka z Luhaãovic (19.30)
st 30. 4. Koncert pro dûti - vystoupení
ZU· Luhaãovice (8.30 a 10 hod.)

Kinosál 
ãt 3. 4. S kamarády za poklady - divadelní
pohádka (8.30 a 10 hod.) 
pá 4. 4. Luhanovela – opakování ochot.
div. pfiedstavení (19.30)

Kino MûDK Elektra 
zaã. v 19.30 

ãtvrtek 3. 4. a pátek 4. 4. 
Rambo: Do pekla a zpût (USA s tit.) 
sobota 5. 4. a nedûle 6. 4. 
Na vlastní nebezpeãí (âR, Rum.) 
ãtvrtek 10. 4. a pátek 11. 4. 
Lovci pokladÛ: Kniha tajemství (USA
s tit.) 
pátek 11. 4. (16 hod.) 
Povídání o pejskovi a koãiãce (âR, kres.) 
sobota 12. 4 
Reservation Road (USA s tit.) 
ãtvrtek 17. 4. a pátek 18. 4. 
Let’s Dance 2 (USA s tit.) 
sobota 19. 4. a nedûle 20. 4. 
Pokání (VB,USA, Fr. s tit.) 
ãtvrtek 24. 4. (15.30) 
Zkrocení zlé Ïeny - Bio Ilusion (USA,
It. s tit.) 
ãtvrtek 24. 4. a pátek 25. 4. 
Jumper (USA s tit.) 
sobota 26. 4. a nedûle 27. 4. (17 hod.) 
Kronika rodu SpiderwickÛ (USA) 
sobota 26. 4. a nedûle 27. 4. 
Sweeney Tood: ëábelsk˘ holiã z Fleet
Street (USA s tit.)

Filmov˘ klub Tfietí oko  
stfieda 2. 4. 
Persepolis (Fr., USA s tit., anim.) 
stfieda 9. 4
Zabriskie Point (USA s tit.) P 100
stfieda 16. 4. 
Snûhov˘ dort (VB, Kan. s tit.) 
stfieda 23. 4. 
Na druhé stranû (SRN, Tur. s tit.)
stfieda 30. 4. 
Kabinet Doktora Caligariho (SRN s tit.)
P 100

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 9 ãísel, 1 ã. à 5 Kã, tj. celkem 45 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 

FK Tfietí oko nabízí...

Muzeum 
Luhaãovického Zálesí

ãt 10. 4. Îítkovské bohynû - autorské
ãtení, hrají Gajdo‰i Gabrielovi ze Starého
Hrozenkova (16 hod.) 

Kino Elektra 
út 15. 4. Promûny luhaãovick˘ch prame-
nÛ - pfiedná‰ka PhDr. B. Petrákové (15.30)

Galerie Elektra 
1.-15. 4. J. ·imáková - Hedvábí a Luha-
ãovice, J. KaluÏíková - Barevné meditace

Knihovna 
Spoleãensk˘ dÛm - út, pá 12-13 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 

Muzeum 
Luhaãovického Zálesí

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

(Pokraãování ze str. 4)
Cyklus je zamûfien˘ na známé adaptace literárních ãi dramatick˘ch dûl, takÏe do-

jde na filmy natoãené podle her W. Shakespeara, historické snímky i pohled na sou-
ãasné dûní ve svûtû a filmy ze Zlatého fondu filmové klasiky. Film je podle mého
pro dne‰ní mladé lidi cestou k literatufie, protoÏe aÏ na Harry Pottera mladí lidé vã.
studentÛ pfiíli‰ neãtou. Snahou projektu je, aby mladí lidé vidûli Shakespeara ve
filmové podobû a pak pfii‰li tfieba do divadla nebo po zhlédnutí filmu Jméno rÛÏe
podle slavného románu Umberta Eca si pfii‰li do knihovny pÛjãit knihu, aby moh-
li srovnávat filmovou adaptaci s literární pfiedlohou.

■ Zaãíná se opût Projektem 100? 
V jarním cyklu na‰eho 10. roãníku uvádíme 8 filmÛ 14. roãníku Projekt 100, kter˘

u nás bûÏí kaÏd˘ rok, a v podzimním uvedeme 2 zb˘vající. Zaãali jsme snímkem
Námûstí Spasitele, kter˘ byl nejlep‰ím polsk˘m filmem v r. 2006. Následoval
iránsko-iráck˘ film Îelvy mohou létat, jenÏ zachycuje osudy dûtí, tzv. sbûraãÛ
min. I pfies váÏné téma a tragick˘ podtext je to film humorn˘. V dubnu uvedeme ani-
movan˘ film Persepolis, kter˘ vznikl na námût dûtství a dospívání hrdinky v dobû
islámské revoluce. Snímek soutûÏil v Cannes o Zlatou palmu. Kromû Projektu 100
uvedeme na jafie (21. kvûtna) ãínsk˘ film Touha, opatrnost, drama z 2. svûtové války,
a cyklus uzavfie Skafandr a mot˘l, kter˘ byl ocenûn˘ na Zlat˘ch glóbech. Je to drama
z Francie, jeÏ zachycuje pfiíbûh tûÏce nemocného muÏe, kter˘ diktuje svou knihu jen
mrkáním. Pfiedstavuje tradiãní pohled na smrt a vyrovnání se s ní. 

■ A proã vÛbec jít do kina? 
ProtoÏe Ïádné domácí kino nedokáÏe nahradit filmové plátno. KdyÏ jde ãlovûk do

kina, coÏ byl dfiív druh kulturního vyÏití, musí se obléci, vyjít ven atd. Dnes v‰ak
lidé zpohodlnûli a domnívají se, Ïe kdyÏ mají domácí kino, Ïe jim nic neunikne.
Ale unikne, coÏ je i otázka zvuku. Vûfiím, Ïe mûsto Luhaãovice své kino zrenovu-
je, Ïe zde bude zaveden Dolby stereo systém, kter˘ zlep‰í zvukovou kvalitu pro-
mítan˘ch snímkÛ. Doufejme, Ïe radnice na to najde v rozpoãtu peníze, coÏ ocení
v‰ichni milovníci dobrého filmu. Navíc nás v kinû neru‰í reklama, manÏelka ãi
manÏel. Do kina mÛÏe jít ãlovûk sám, nepotfiebuje k tomu partnera, staãí chuÈ a zájem
se na film podívat a pfiíp. o nûm pfiem˘‰let.                       

Marta KOZÁNKOVÁ

Zlínské divadlo od premiéry k premiéfie
Po únorové premiéfie Princezny Tu-

randot a bfieznové premiéfie Boccacciova
Dekameronu, kter˘ ve vlastní zdafiilé
divadelní adaptaci se zlínsk˘mi umûlci
pohostinsky nastudoval slovensk˘ re-
Ïisér Jakub Nvota, se v Mûstském 
divadle Zlín pfiipravuje dubnová pre-
miéra dramatu Mary‰a v pohostinské
reÏii Martina Franti‰áka. S tvÛrci chy-
stané inscenace se mÛÏe setkat vefiej-
nost i tentokrát pfii Klevetivé stfiedû 

v knihkupectví Archa 23. dubna (od
17 hod.).                                        MK



NÁ· TIP

NÁ· TIP

Nabídka polodenních zájezdÛ – duben 

Tupesy, Velehrad ãtvrtek 3. 4. a 17. 4.
Prohlídka barokního zámku a zámeckého parku. Bazilika na Velehradû – poutní místo spojené
s cyrilometodûjskou tradicí. Posezení ve sklípku s ochutnávkou vín a hudbou.

Plná cena 299 Kã, bez ochutnávky 259 Kã, seniofii 289 Kã, seniofii bez ochutnávky 249 Kã

Vizovice pátek 4. 4. a stfieda 23. 4.
Náv‰tûva v˘robny Vizovického peãiva a prohlídka barokního zámku s bohatou sbírkou porcelánu
a obrazÛ. Exkurze v lihovaru R. Jelínek s ochutnávkou, moÏnost nákupu v podnikové prodejnû.

Plná cena 269 Kã, bez ochutnávky a seniofii 249 Kã, seniofii bez ochutnávky 229 Kã

KromûfiíÏ sobota 5. 4. a 19. 4.
Náv‰tûva mûsta naz˘vaného Hanácké Atény – s památkami UNESCO. Prohlídka Arcibiskupsk˘ch
zámeck˘ch sklepÛ s v˘kladem a ochutnávkou nebo náv‰tûva Arcibiskupského zámku, voln˘
ãas – muzea nebo posezení v kavárnû.

Plná cena 279 Kã, bez ochutnávky 239 Kã, bez náv‰tûvy vinn˘ch sklepÛ 219 Kã 

Vizovice stfieda 9. 4., 16. 4. a 30. 4. 
Náv‰tûva umûlecké sklárny a prohlídka barokního zámku s bohatou sbírkou porcelánu a ob-
razÛ. Exkurze v lihovaru R. Jelínek s ochutnávkou, moÏnost nákupu v podnikové prodejnû.

Plná cena 289 Kã, bez ochutnávky a seniofii 269 Kã, seniofii bez ochutnávky 249 Kã 

Tupesy, Velehrad ãtvrtek 10. 4.  
Prohlídka Muzea tupeské keramiky a majolikové dílny. Bazilika na Velehradû – poutní místo
spojené s cyrilometodûjskou tradicí. Posezení ve sklípku s ochutnávkou vín.

Plná cena i seniofii 279 Kã, bez ochutnávky 239 Kã

ZOO Le‰ná sobota 12. 4. 
Náv‰tûva zoologické zahrady s moÏností prohlídky zámku s rozsáhlou sbírkou porcelánu
a nábytku, v suterénu jsou mofiská akvária, terária a nová tropická hala Yucatan. 

Plná cena 219 Kã, seniofii 209 Kã

Napajedla, Zlín ãtvrtek 24. 4. 
Exkurze ve stájích a areálu hfiebãína v Napajedlích. Náv‰tûva Obuvnického muzea ve Zlínû. 

Plná cena 259 Kã, seniofii 249 Kã 

Tupesy, Buchlovice sobota 26. 4.
Náv‰tûva Muzea tupeské keramiky a majolikové dílny. Prohlídka barokního zámku a zámeckého
parku. Plná cena 289 Kã, seniofii 269 Kã

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

Pfiedpokládan˘ návrat: 17.45 hod. 

Informace a objednávky: 
LUHANKA, nám. 28. fiíjna 441, 763 26 Luhaãovice, 

e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, 
www.lazneluhacovice.cz/luhanka 

tel. 577 681 103, fax 577 131 337, otevfieno dennû: 9-12, 13-17 hod. 
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Tajenka ze 2. ãísla LázeÀsk˘ch listÛ: Pravdivou chválou roste mysl. Za její správné vylu‰tûní zasíláme malou odmûnu Janû Klumparové z Ostravy-Poruby.
Znûní dne‰ní tajenky nám zasílejte na korespondenãním lístku (nebo vhoìte laskavû do na‰í redakãní schránky na budovû fieditelství) nejpozdûji do 17. dubna 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 24. dubna 2008.
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LUHANKA 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: 

RECEPČNÍ – střední hotelová škola, event. jiná SŠ, jazykové znalosti (N, A)
FYZIOTERAPEUT /FYZIOTERAPEUTKA – vzdělání střední, vyšší nebo vysokoškolské

v oboru rehabilitace nebo fyzioterapie 
VŠEOBECNÁ SESTRA – vzdělání SZŠ nebo VOŠ v oboru všeobecná dětská sestra (u SZŠ 

+ registrace – odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry)
LÉKAŘ/LÉKAŘKA – VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – nástavbová atestace z diabetologie, pneumologie či FBLR 
ČÍŠNÍK /SERVÍRKA – vyučen v oboru, případně střední hotelová škola, jazykové znalosti (N, A)

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


