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Jste starostou a zároveň senáto-
rem. Jak náročné je spojení obou 
funkcí?

Skloubení obou funkcí je časově 
poměrně náročné, ale díky podpo-
ře rodiny a dobrým spolupracov-
níkům to zatím zvládám - i když 
na úkor prakticky veškerého vol-
ného času. 

Ale nestěžuji si, věděl jsem, 
do čeho jdu. Výhodou je, že jako 
starosta města, které zároveň vyko-
nává státní správu pro dalších 29 
obcí, jsem v pravidelném kontaktu 
se zástupci velké části mého senát-
ního obvodu. 

V reálném čase tak mám mož-
nost vidět dopady legislativy 
na obce i občany, a v Senátu pak 

účinněji bojovat za nápravu pří-
padných chyb a nedostatků v zá-
konech. 

Jedním z vašich předvoleb-
ních témat byla podpora lázeňství 
a změna indikačního seznamu tak, 
aby se vrátili zpátky pacienti, kteří 
si lázně dnes dopřát nemohou. Jak 
hodnotíte změny v úhradové vy-
hlášce a indikačním seznamu, které 
začínají v těchto dnech platit?

Velmi jsem vnímal problémy, 
ve kterých se v loňském roce lá-
zeňství ocitlo, protože lázně jsou 
velmi významným zaměstnavate-
lem také pro občany našeho města. 
Případný útlum oboru by se velmi 
negativně projevil v celém regionu 
prakticky ve všech sférách života. 
Proto jsem velmi rád, že v těchto 
dnech vstupují v platnost legisla-
tivní změny, od kterých si nejen já 
slibuji, že bude negativní trend od-
livu pacientů zvrácen, a i když se 
asi nepodaří vrátit na předloňskou 

úroveň, budou tyto změny výraz-
ným trendem k lepšímu.

V čem vidíte význam lázeňství 
v Luhačovicích a společnosti Láz-
ně Luhačovice, a.s., nejen pro měs-
to Luhačovice, ale pro celý region?

Jak už jsem zmínil, lázně jsou 
velmi významným zaměstnavate-
lem v regionu. Nejenom co se kme-
nových zaměstnanců týče, ale také 
v mnoha navazujících oborech, 
zejména službách. Díky lázeňským 
hostům, kteří hledají vyžití ve vol-
ném čase, kvete turistický ruch 
v celém regionu. A naopak – pro 
obyvatele regionu jsou Luhačovice 
oblíbeným cílem výletů i wellness 
víkendových pobytů. Lázeňství 
zkrátka k tomuto regionu patří 
a naším úkolem je co nejvíce napo-
máhat jeho dalšímu rozvoji. 
� Dokončení�na�straně�2.

V  březnu  letošního  roku  byla 
po  několikaletém  úsilí  završena 
kompletní  rekonstrukce  dětských 
léčeben v Luhačovicích, které pa-
tří k největším v České republice. 

"Všechny pokoje pro děti s dopro-
vody jsou nyní vybaveny moderním 
příslušenstvím a novým nábytkem, 
což odpovídá standardu tříhvěz-
dičkového hotelu," říká ředitel-
ka dětských léčeben MUDr. Jana 
Rydlová a dodává: "Ve stejném 
standardu byla provedena i moder-
nizace penzionu Rodina, rovněž ur-

čeného dětem s doprovody. Dětem 
starším 6 let, které absolvují pobyt 
bez doprovodu rodičů, jsou v dětské 
léčebně Miramonti k dispozici po-
koje s novým nábytkem a televizory 
včetně WiFi připojení přímo na po-
kojích. Upraveny byly také společ-
né toalety a sprchy." Rekonstrukce 
proměnila také restauraci, tělocvič-
nu, kinosál, herny a společné pro-
story. Při výčtu změn se nesmí za-
pomenout, že  dětským pacientům 
slouží rovněž nový balneoprovoz 
v dětské léčebně Miramonti. 
 Dokončení�na�straně�3.

Senátor Patrik Kunčar: Lázně jsou významný zaměstnavatel

Dětské léčebny po 
kompletní rekonstrukci

    Vážení a milí hosté,

jaro je tady! Slunce a zelené tráv-
níky lákají k procházce. V lázeňském 
parku se ale nezelená jenom tráva, 
první lístky se objevují i na novém 
stromořadí okolo Šťávnice. Nebudí 
se ale jen příroda. Ne, že by lázně 
v zimě spaly, ale sezónnost je v nich 
tradičně znát. Jaro letos přišlo ne-
zvykle brzy, skoro navázalo na pod-
zim, bez pořádné zimy. Lázně mu 
ale zdatně sekundovaly, i ony byly 
v lednu a únoru mnohem plnější než 
loni a to není jediná dobrá zpráva, 
kterou našim lázním, jejich hostům 
a pacientům i celému oboru jaro při-
náší. Po roce zmaru, v němž minis-
terstvo svou přísnou regulací řadě 

Lázeňství k tomuto regionu patří a naším úkolem je co nejvíce napo-
máhat jeho dalšímu rozvoji, říká v rozhovoru senátor Patrik Kunčar. 

pacientů lázně odepřelo nebo jim 
je dopřálo jen na kratší dobu či 
příspěvkovou formou, se řečeno 
mluvou pohádek „do země české 
rozum vrátil“. Nová vláda pocho-
pila souvislosti a vyslyšela volání 
z lázeňských regionů. Zamýšlená 
úspora prostředků zdravotních 
pojišťoven v nich totiž brala práci, 
rozvoj i perspektivu a její ekono-
mický efekt pro stát nakonec zcela 
smazal výpadek daní a růst soci-
álních výdajů. Regulace lázeňské 
péče od dubna opět zmírní, byť ne 
na původní úroveň. Astmatici, pa-
cienti s revmatoidní artritidou, ar-
trózami velkých kloubů a podobně 
se do lázní opět dostanou na 28 
dní. Zase bude možné prodlou-
žit i opakovaný pobyt dospělých 
a nově i dětské pobyty. Ohlášená 
novela indikačního seznamu zruší 
i některé byrokratické překážky. 
Opakovat pobyt bude možné bě-
hem následujícího kalendářního 
roku namísto dosavadní periody 
12 měsíců od skončení předchozí-
ho pobytu. Lázně pro své pacienty 
dokonce získaly i příslib, že v brz-
ké době bude u některých diagnóz 
zase možné opakovat pobyt každý 
rok, a že pojišťovny obnoví tzv. 
edukační pobyty pro diabetiky. 
� Dokončení�na�straně�2.
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Tentokrát na týden. Společně 
se zrušením regulačního poplat-
ku 100 Kč a pokračující adaptací 
lékařů na nová pravidla to jsou 
počátkem roku 2014 další skvělé 
zprávy pro pacienty, lázně i lá-
zeňská města.  

Pro všechny návštěvníky, kte-
ří v lázních nehledají jen léčení, 
ale jejich specifickou náladu, po-
hodu a zážitky, je stejně skvělou 
zprávou, že v květnu dokončíme 
kompletní obnovu zeleně v lázeň-
ském parku. A pozadu za námi 
nezůstává ani město, jež finišu-
je v přípravě obnovy pěší zóny 
v ulici Dr. Veselého. 

Užijte si jaro, léto, slunce 
i naše lázně!

 MUDr.�Eduard�Bláha,
 generální ředitel 

 Lázní Luhačovice, a.s.

Skvělá karta: Zdarma  
vstupy a velké slevy 

Bezplatný vstup na taneční večer, 
výrazné slevy na vstup do wellness 
centra, na výlety do okolí, do restau-
rací a cukráren a také do místních 
obchodů nebo na nákup uměleckých 
děl v galerii, to je stručný výčet zá-
kladních výhod plynoucích z kli-
entské karty slev a výhod. Karta je 
vydávána exkluzivně hostům akci-
ové společnosti Lázně Luhačovice. 
"Kartu nelze koupit. Zdarma ji však 
obdrží  každý host naší společnos-
ti, i kdyby přijel jen na jednu noc," 
říká výkonný ředitel Ing. Jiří Dědek, 
MBA. "Kromě vstupů do wellness 
centra a nočního klubu v hotelu 
Alexandria čerpají naši hosté sle-
vy nejčastěji v lázeňské cukrárně, 
v místních obchodech nakupují 
levněji dárky a suvenýry nebo jezdí 
výhodněji na zajímavá místa v okolí 
s naší cestovní agenturou Luhanka. 
Jen za první dva měsíce letošního 
roku využily bezplatný vstup na ta-
neční večer do nočního klubu na dvě 
stovky hostů," dodává J. Dědek. 
Lázně Luhačovice, a.s., projektem 

klientské karty slev a výhod plní 
i roli neziskového subjektu, pro-
tože část tržeb za služby a zboží je 
realizována jinými podnikatelskými 
subjekty a to nejen v Luhačovicích. 
Vedle vlastních investic do správy 
lázeňského areálu včetně parku, ko-
lonády a veřejně přístupných budov 
a zajišťování kultury, které slouží 
všem návštěvníkům Luhačovic, je 
klientská karta dalším projektem, 
kde není hlavním kritériem dosaže-
ní zisku pro akciovou společnost. 
Projekt zde plní určitou společen-
sky prospěšnou funkci. Výjimečná 
je také skutečnost, že tuto aktivitu 
organizuje soukromý podnikatelský 
subjekt a nikoli například město. 
"Cílem skutečně není zisk, ale zvý-
šení atraktivity Luhačovic a celého 
regionu a tím také spokojenosti hos-
tů, kterých i letos očekáváme více 
než 30 tisíc. Můžu slíbit, že výhody 
budeme i nadále rozšiřovat a doplňo-
vat tak, aby hosté akciovky získali ze 
všech návštěvníků Luhačovic vždy 
nejvíc," dodává J. Dědek. 

Pokračování�ze�strany�1.
Jaký je váš názor na způsob výbě-

ru, výši místní lázeňské taxy a na způ-
sob využití těchto zdrojů? Zasadíte se 
za legislativní úpravu v této oblasti?

Výběr lázeňské taxy sice probíhá, 
ale ne tak je to s odvodem vybrané 
částky městu, kterou v plné vybra-
né výši neodvádějí všichni. Poctiví, 
mezi které Lázně Luhačovice, a.s., 
patří, doplácejí na ty méně poctivé. 
Je potřeba zlepšit kontrolní činnost 
a procentem úspěšnosti výběru se 
dostat na úroveň běžnou v zahraničí. 
A protože se jedná o taxu lázeňskou, 
měla by být účelově vázána tak, aby 
šla zpět do lázeňství – na jeho rozvoj, 
péči o veřejně přístupná prostranství, 
zlepšení stavu cest, komunikací nebo 
parků. V současnosti je toto plně 
v kompetenci měst a obcí a taxa ply-
ne do jejich rozpočtu. Proto by mělo 
být v jejich zájmu, aby výběr byl co 
nejlepší. V zahraničí funguje systém 
slev a bonusů pro ty, kteří zaplatili 
lázeňskou taxu. Pokud by to fungo-
valo i u nás, sami lázeňští hosté by si 
hlídali, aby hoteliéři tuto taxu odvedli 
městu výměnou za například slevo-
vou knížku apod., kterou by vydávalo 
město. Legislativně by určitě mělo 
být ošetřeno, kam peníze poputují.

Výjimka platná v české legislativě 
umožňuje lázeňským (všem zdra-
votnickým) zařízením neplatit OSA 
za šíření autorských děl rozhlasem 
a televizí na pokojích klientů. Ovšem 
Soudní dvůr Evropské unie ve sporu 
OSA a Mariánských Lázní nyní roz-
hodl, že takový stav není v souladu 
s právem EU. Jaký je váš názor na to, 
že by lázně v ČR měly platit OSA?

Pokud musíme uvést do souladu 
naši legislativu s evropskou, nic s tím 
nenaděláme. Ale pokud už budou 
muset lázně platit, ať neplatí z kaž-
dého přístroje, ale pouze z těch, které 
jsou na pokojích, kde je někdo uby-
tovaný. Ne z prázdných pokojů. To 
samé platí i v případě koncertů, popř. 
produkci kina atd. – platit pouze z ob-
sazených židlí, ne i z prázdných. Dále 
je třeba stanovit férovou, transparent-
ní a přiměřenou, jasně definovanou 
výši poplatků. Ve srovnání se zahrani-
čím jsou u nás poplatky dost vysoké. 
Máme s tím zkušenost i v Uherském 
Brodě – chtěli jsme ušetřit, tak jsme 
roční paušální poplatek za místní roz-
hlas, který platíme OSA, chtěli zrušit 
s tím, že jsme si nechali na zakázku 
složit vlastní znělku. 

Požádali jsme o práva vysílat pou-
ze po dobu adventních trhů (zhruba 
14 dnů v prosinci). Jaké bylo překva-
pení, když poplatek OSA na 14 dní 
byl vyměřen v téměř stejné výši, jako 
v případě obdobné žádosti, ale celo-
roční! 

Jaká další témata, která mají vztah 
k regionu, chcete rozvíjet?

Každopádně je to rozvoj cyklotu-
ristických tras a napojení na stávající 
trasy – například ve směru od Uher-
ského Brodu se pokračování cyklo- 
stezky zaseklo na katastru spadajícím 
pod Luhačovice. 

Dále je to podpora malých a střed-
ních firem, podpora technického 
odborného vzdělávání a větší spolu-
práce firem a škol, například zajištění 
přípravy absolventů na praxi ve fir-
mách. Zaměřím se rovněž na podporu 
místních výrobců a producentů. 

Lázně jsou významný 
zaměstnavatel

O odborné kongresy je neobyčejný zájem
Významné  místo  v  řadě  od-

borných  kongresů  a  konferencí 
konaných ve Společenském domě 
mají už mnoho let dvě významné 
jarní akce pořádané ve spoluprá-
ci s odbornými společnostmi, kte-
ré jsou členy České lékařské spo-
lečnosti J. E. Purkyně v Praze. 

Luhačovické dny, tradiční se-
tkání odborníků z pneumologie, 
a sjezd Společnosti rehabilitační 
a fyzikální medicíny, vstupují letos 
již do třetí desítky ročníků. 

Neobyčejně velký zájem regis-
trujeme u XXI. ročníku Luhačo-
vických dnů, kterého se zúčastní 
na čtyři stovky lékařů a všeobec-
ných sester. Akce, která je připra-
vována ve spolupráci s Českou 
společností alergologie a klinické 

imunologie  a Českou  pneumolo-
gickou a ftizeologickou společnos-
tí, se uskuteční poslední březnový 
víkend. 

Mezi hlavní témata budou patřit 
novinky v léčbě astmatu, onemoc-
nění nosu se zaměřením na léčiva 
využívaná při jeho léčbě nebo také 
stále aktuální vztah kouření k plic-
ním a alergickým onemocněním.

Druhou významnou konferencí 
je XXI. sjezd Společnosti rehabi-
litační a fyzikální medicíny, kte-
rý se koná 23. – 24. května 2014. 
Má dvě nosná témata – krční páteř 
a ramenní pletenec a moderní tech-
nologie v rehabilitaci. K aktivní 
účasti se přihlásilo 59 zájemců, 
z nichž  pro vlastní prezentaci pro-
vede výběr odborná komise. 

Lékaři i vybraní pracovníci  naší 
společnosti tak budou mít v pří-
padě obou akcí možnost vyslech-
nout odborné přednášky předních 
tuzemských i zahraničních odbor-
níků a mohou tak konfrontovat lá-
zeňské léčebně rehabilitační postu-
py s moderní farmakoterapií. 

 Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař  

 Lázní Luhačovice, a.s.
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Lázně Luhačovice zabodovaly v soutěžích

Lékař radí: Jarní únava

Regenerace je hitem 
sezony

Soutěž Hit sezóny 2014 vyhlá-
sila již popáté Centrála cestovní-
ho ruchu Východní Moravy. Cenu 
poroty získal pobyt Regenerace 
zad a kloubů v lázeňském hotelu 
Palace **** v Luhačovicích, kte-
rý je zároveň největším místním 
hotelem. Ocenění převzali zástup-
ci akciové společnosti Lázně Lu-
hačovice na únorovém vyhlášení 
výsledků soutěže, které se konalo 
na závěr Výroční konference ces-
tovního ruchu turistického regionu 
Východní Morava v Muzeu regio-
nu Valašsko na vsetínském zámku. 
„Regenerace zad a kloubů je týden-
ní pobyt s kombinací procedur, kte-
ré byly speciálně sestaveny našimi 
lázeňskými lékaři a fyzioterapeuty. 
Přidanou hodnotou je také bonus 
ve formě inhalací přírodní minerál-
ní vody pro regeneraci dýchacích 
cest,“ sdělil výkonný ředitel Lázní 
Luhačovice, a.s., Ing. Jiří Dědek 
a dodal: „Nespornou výhodou je 
také skutečnost, že všem hostům 
garantujeme využití přírodních 
minerálních pramenů k léčebně 
rehabilitačním účelům. Navíc naši 
zkušení lékaři jsou připraveni po-
tvrdit vhodnost procedur, případně 
provést záměnu podle aktuálního 
zdravotního stavu klienta.“ Pobyt 
je určen všem, kteří mají objektiv-

ní potíže s pohybovým aparátem, 
ale i těm, pro které bude pobyt 
prevencí onemocnění zad a klou-
bů. Měl by také být určitou alter-
nativou pro ty, kteří nebudou mít 
nárok na lázeňskou léčbu hrazenou 
zdravotními pojišťovnami. „Lázně 
Luhačovice už nejsou jen vyhláše-
né lázně na léčbu dýchacích cest. 
V loňském roce se u nás léčila celá 
pětina pacientů s onemocněním 
pohybového aparátu,“ upozornil 
J. Dědek.  

Lázeňský hotel Palace**** je 
největší léčebný hotel v Luhačovi-
cích se všemi službami pod jednou 
střechou. Nabízí více než 60 druhů 
procedur včetně těch s využitím 
přírodního léčivého zdroje (kou-
pele v minerální vodě, inhalace) 
a také nepřetržitou lékařskou služ-
bu. Garancí odbornosti a kvality 
poskytovaných služeb je prestižní 
certifikát EuropespaMed udělova-
ný Evropskou asociací lázní, jehož 
je hotel držitelem. 

Úspěch na veletrhu 
v Brně

Velká cena cestovního ruchu 
2013/2014 je vyhlašována vydava-
telstvím C.O.T. media a společnos-
tí Veletrhy Brno v rámci veletrhů 
GO a Regiontour. Jejím cílem je 
zviditelnění výjimečných a vysoce 
kvalitních počinů v oblasti cestov-

ního ruchu a upozornění na atrak-
tivní novinky. Porota, kterou tvoří 
zástupci institucí činných v cestov-
ním ruchu, členové akademické 
obce, zástupci profesních asociací, 
odborníci na reklamu a marketing 
či specialisté na problematiku roz-
voje cestovního ruchu v regionech, 
rozhodla, že první místo v katego-
rii nejlepší lázeňský a wellness ba-
líček získává pobyt nazvaný Aktiv-
ní dovolená v Luhačovicích. 

„Jak již název napovídá, vítězný 
produkt si klade za cíl nabídnout 
spojení lázeňského relaxačního 
programu se sportovními a kultur-
ními aktivitami doplněné o pozná-
vání okolí. Produkt bude přínosný 
nejen pro naši společnost, ale i pro 
řadu dalších subjektů cestovního 
ruchu ze Zlínského kraje,“ sdělil 
Jiří Dědek. 

„Program jistě osloví turisty, 
cyklisty nebo třeba milovníky váž-
né hudby a divadla. Všem mají 
Luhačovice co nabídnout. Každý 

host naší společnosti rovněž obdrží 
jako bonus naši klientskou kartu, 
se kterou může čerpat slevy nejen 
v našich zařízeních, ale i v mnoha 
místních obchodech nebo galerii,“ 
dodal.

 
Jáchymov nezůstává 

pozadu
Stříbrnou příčku v kategorii nej-

lepší lázeňský a wellness balíček 
obsadil produkt Krušné hory aktiv-
ně – na kole, na lyžích i pěšky při-
pravený společností Léčebné Láz-
ně Jáchymov. I u tohoto produktu 
porota ocenila propojení lázeň-
ských služeb s aktivní dovolenou.

 „Skutečnost, že po roce Luha-
čovice i Jáchymov získaly hlav-
ní ocenění v této soutěži, svěd-
čí o tom, že se nám daří výměna 
zkušeností a vzájemné propojování 
našich obchodních aktivit v rámci 
skupiny,“ sdělil generální ředitel 
obou společností MUDr. Eduard 
Bláha. (red)

V období na konci zimy a na za-
čátku jara se u mnohých lidí proje-
vuje pocit únavy až vyčerpání. 

Ten souvisí s předchozím obdo-
bím, tedy chladným počasím, menší 
tělesnou aktivitou, delším pobytem 
v uzavřených místnostech, sníženým 
slunečním zářením apod., což má ne-
gativní vliv na lidské biorytmy, úna-
va souvisí též s vysokým výskytem 
nemocí z nachlazení, které se v tom-
to období vyskytují.

Proto je nutno věnovat organismu 
zvýšenou pozornost a eliminovat do-
pady uvedených nepříznivých vlivů. 

Doporučují se především režimo-
vá opatření, jako je dostatek spánku 
a odpočinku, pohyb na čerstvém 
vzduchu, lehká a pestrá strava, do-
statek tekutin. Příznivě působí též 

postupné otužování, které nejjed-
nodušeji provádíme sprchováním, 
kdy začínáme teplou vodou, po-
stupně vlažnou a zakončíme stude-
nou. Vhodná je též návštěva sauny. 
Saunování se však nedoporučuje 
u akutních nemocí dýchacích cest, 
nemocí oběhového ústrojí, epilepsie, 
při zánětech žil, těhotenství, někte-
rých chorobách ledvin. Jako doplněk 
stravy se doporučuje zvýšený příjem 
vitaminů v čerstvém ovoci a zeleni-
ně, bylinné čaje. Některé zdroje uvá-
dí zavedení tzv. odlehčovacích dnů, 
kdy jeden den v týdnu konzumujeme 
jen neupravenou zeleninu a ovoce 
s dostatečným množstvím tekutin.
  Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař 
 Lázní Luhačovice, a.s. 

Cena poroty v soutěži Hit sezóny 2014, k tomu první místo v kategorii 
nejlepší  lázeňský a wellness balíček ve Velké ceně cestovního ruchu 
2013/2014. Taková je bilance akciové společnosti Lázně Luhačovice 
na těchto respektovaných akcích, které se tradičně konají na začátku 
roku. Naprázdno nevyšly v klání  těch nejlepších ani Léčebné  lázně 
Jáchymov, které spolu s těmi luhačovickými tvoří největší lázeňskou 
skupinu v České republice – SPA & WELLNESS NATUR RESORTS.

Dětské léčebny po  
kompletní rekonstrukci 
Pokračování�ze�strany�1.
Vše je nové, čisté a citlivě ba-
revně sladěné.  
Kromě tradiční léčby one-
mocnění dýchacích cest, 
plic a obezity bylo možné 
v souladu s novým indikač-
ním seznamem poskytnout 
lázeňskou léčbu již stovkám 
pacientů také s nemocemi 
kožními (například atopický 
ekzém s výjimkou lupénky), 
trávicího traktu a onkologic-
kými nemocemi. 
V současné době se mohou 
v Luhačovicích léčit již děti 

od jednoho a půl roku s do-
provodem. 
Vzniká tak možnost absol-
vovat lázeňskou léčbu už 
v době čerpání rodičovské 
dovolené ještě před nástupem 
do zaměstnání. 
Velmi důležitá je rovněž sku-
tečnost, že u většiny indikací 
není omezeno opakování po-
bytu. 
Opakovaná lázeňská léčba 
u dětí významně snižuje ri-
ziko rozvoje chronického 
onemocnění (například astma 
bronchiale) v dospělosti.
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Ani po 75 letech neztratila Alexandria svůj 
prvorepublikový lesk 

Paní ředitelko, jaká klientela při-
jíždí trávit wellness pobyty do vašeho 
hotelu?

Převažující část klientely tvoří 
hosté z tuzemska. Ze zahraničí k nám 
pravidelně jezdí skupiny z Izraele 
nebo Rakouska. V loňském roce jsme 
však také zaznamenali neobyčejný 
zájem slovenských hostů. V akcio-
vé společnosti byl meziroční nárůst 
Slováků loni 40 % a v našem hotelu 
to bylo téměř 70 %! Naši východní 
sousedé objevili kouzlo Luhačovic 
a jezdí k nám nejčastěji na prodlou-
žené víkendy. Vždyť z Bratislavy je 
to k nám autem jen 1,5 hodiny.  

V prvním roce po rekonstrukci 
jste za pobyt Medical wellness získali 
prestižní cenu Hit sezóny 2011. Jaký 
je po třech letech o pobyt zájem?

Z týdenního pobytu Medical well-
ness, kde jsou procedury předepsány 

lékařem na míru a jehož součástí je 
také volný vstup do wellness a uhliči-
té koupele podávané přímo v hotelu, 
se od té doby stal jeden z našich nej-
úspěšnějších pobytů. Zájem o tento 
pobyt se každým rokem o několik 
procent zvyšuje.

Na jaké novinky v pobytech se 
mohou vaši hosté těšit?

Novinkou letošní sezóny je pobyt 
Léčba & Wellness. Jak již název na-
povídá, pobyt nabízí spojení plnohod-
notného léčení v našem nejlepším lé-
čebném zařízení v hotelu Palace**** 
a wellness pobytu v našem hotelu. 
Jednoduše nabízíme kombinaci toho 
nejlepšího, čím akciová společnost 
disponuje. Program je upraven tak, 
aby se hosté během dopoledne lé-
čili a po zbytek dne mohli využívat 
wellness služby. Těšit se hosté mo-
hou také na vánoční i silvestrovské 

pobyty. Zde bych chtěla upozornit 
na loňskou zkušenost, kdy jsme tyto 
pobyty měli již v polovině listopadu 
vyprodány. Proto doporučuji včasnou 
rezervaci. 

Wellness centrum je největší a nej-
luxusnější v Luhačovicích. Připravu-
jete i zde něco nového?

V loňském roce, kdy služeb well-
ness centra využilo více než 11 tisíc 
osob, jsme nově zprovoznili letní 
terasu pro slunění a rozšířili nabídku 
masáží. Pro letošní sezónu připravu-
jeme speciální čínskou energetickou 
masáž a masáž vonnou svíčkou (Can-
della masáž). Wellness centrum bude 
možné pronajmout i pro uzavřenou 
společnost a nabídku služeb rozšíříme 
o noční saunování.

Chloubou vašeho hotelu je beze-
sporu vyhlášená Francouzská restau-
race. Která jídla patří k těm nejoblí-
benějším?

Z jídelního lístku sklízí největší 
úspěch flambovaný Chateaubriand 
s grilovanou zahradní zeleninou 
a také tradiční flambované palačinky. 
Jako zajímavé zakončení menu volí 
hosté šambrovaný čili nad otevřeným 
ohněm nahřátý koňak. 

Velmi oblíbené jsou také pravi-
delné měsíční gastronomické akce, 
kde k nejúspěšnějším patřilo únorové 
představení japonské kuchyně v po-
době sushi připravované přímo před 
zraky hostů. 

To ale vyžaduje vysokou kvalifika-
ci a odbornost kuchařů a číšníků.

Pravidelné vzdělávání je nezbytné. 
Naši kuchaři se pravidelně účastní se-
minářů pořádaných Asociací kuchařů 
a cukrářů a sledují kulinářské trendy, 
recepty a pracovní postupy. Využí-
váme také možností stáží u špiček 
v oboru. Číšníci jsou zde převážně 
muži a pro zachování atmosféry jsou 
oblečeni v tradičním černém smokin-
gu, ke kterému patří při slavnostní 
příležitosti i bílé rukavice. 

A ostatní pracovníci hotelu? Kolik 
jich u vás pracuje? Jak byste je cha-
rakterizovala?

V našem hotelu pracuje celkem 
59 zaměstnanců. Hned po rekon-
strukci se vytvořil velmi dobrý 
a kompaktní tým lidí s nízkou fluk-
tuací, což je ve službách důležité. 
Jako perličku můžu zmínit, že od té 
doby vznikly 3 partnerské vzta-
hy z řad zaměstnanců Alexandrie 
a z toho již 2 páry mají děti.

Hotel Alexandria je také ideálním 
místem pro pořádání firemních akcí, 
seminářů a konferencí. Na které akce 
se připravujete letos?

Letos bychom chtěli navázat 
na úspěšný loňský rok, kdy k nejvý-
znamnějším firemním akcím patřily 
Diabetologické dny, setkání archi-
tektů Viszegratzké čtyřky, jednání 
Senátorského klubu ČSSD, semi-
nář pro partnery letecké společnosti 
Emirates a HRG nebo zážitkový den 
pro představitele České pošty. V čer-
venci se u nás uskuteční společenské 
setkání u příležitosti zahájení Festi-
valu Janáček a Luhačovice. Dále se 
u nás průběžně pořádají například 
semináře Asociace hotelů a restaura-
cí České republiky.

Jaké významné hosty jste měli 
možnost přivítat v poslední době?

Kromě politiků naše služby vy-
užila celá řada umělců. Vzpomenu 
jen některé z nich: Jiří Stivín, Mi-
roslav Dvorský, Gabriela Demete-
rová, Sophia Jaffé, Soňa Valentová, 
Miloslav Mejzlík, Hana Gregorová, 
Ondřej Brzobohatý, Dušan Jamrich 
či Iveta Weissová.

I když od prvního otevření uply-
nuly již tři generace, tak si i dnes 
Alexandria nadále zachovává svůj 
význam i noblesu z dob, kdy zde bylo 
možné potkat Adinu Mandlovou s ci-
garetou ve špičce nebo zaslechnout 
slavnou větu Oldřicha Nového "Za-
vřete oči, odcházím."   (red)

Předválečné  Československo  patřilo  k  nejrozvinutějším  ekonomi-
kám a udávalo trend v mnoha oblastech. Nejinak tomu bylo i v ho-
telnictví. Na sklonku třicátých let byl v Luhačovicích postaven hotel 
Alexandria, který se zařadil k tomu nejlepšímu v tehdejším Česko-
slovensku. Precizně zpracované a architektonicky zdařilé dílo stavi-
tele Alexandra Lozovského získalo věhlas od  samého začátku  také 
díky špičkovým službám. Po téměř čtyřech  letech od rekonstrukce 
a v době, kdy si připomínáme 75 let od vzniku hotelu, jsme se na sou-
časnost i plány zeptali ředitelky hotelu Ing. Miloslavy Fialové. 

Dívky se saxofonem patří k Luhačovicím
Luhačovice se mohou pochlu-

bit mnoha unikáty. Jedním z nich je 
i ojedinělé hudební těleso – dívčí sa-
xofonový orchestr. Letos soubor slaví 
kulaté výročí, koncertuje již 50 let. 
Zakladatelem i současným vedoucím 
orchestru, známého i daleko za hra-
nicemi regionu, je Vladimír Schlim-
bach. „Hrajeme v Karlových Varech, 
Mariánských Lázních i jinde, hodně 
si vážíme i každoročních vystoupe-
ní 28. října na recepcích při udílení 
státních vyznamenání. Loni jsme 

hráli ve Španělském sále Pražského 
hradu už počtrnácté. Koncertovali 
jsme již v 16 zemích,“ říká. Základy 
dnešního orchestru je nutné hledat 
ve Vlachovicích na Valašsku, kam 
Vladimír Schlimbach přišel jako uči-
tel v roce 1964. Zkušenosti s vedením 
souborů měl již ze svého dřívějšího 
působiště.  „Ve Vlachovicích jsem ale 
dostal nápad, že vytvořím saxofono-
vý orchestr ze samých děvčat. Zkou-
šeli jsme každý den. Za čtyři a půl 
měsíce jsme měli první vystoupení 

v Luhačovicích,“ vzpomíná Vladi-
mír Schlimbach na půl století starou 
historii. Brzy následovala vystoupení 
v Trenčianských Teplicích, v Piešťa-
nech i jinde. Za pět desetiletí prošlo 
Dívčím saxofonovým orchestrem asi 
320 dětí. Orchestr se neodmlčel ani 
tehdy, když začal Vladimír Schlim-
bach na počátku 70. let působit v Lu-
hačovicích. „Začal jsem pracovat 
s dětmi z Luhačovicka. Ale i děvčata 
z Vlachovic dojížděla,“ říká. Soubor 
má dnes kolem 40 členů.
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Vstřícnost, ochota a upřímný úsměv. 
Záleží na každém z nás

Krásný a upřímný 
úsměv

"Píši vám tento dopis, protože 
bych chtěl ocenit profesionální 
přístup, vlídné až přátelské za-
cházení, vstřícné a rychlé splnění 
našich požadavků a velice milé 
chování všech vašich zaměst-
nanců," začínají své hodnocení 
manželé Nekužovi, kteří strávili 
svůj pobyt v hotelu Dům B. Sme-
tany**** a dodávají: "Byli jsme 
v Lázních Luhačovice na naší do-
volené na přelomu října a listopadu 
minulého roku. V Domě B. Sme-

tany nás přivítala recepční s krás-
ným a upřímným úsměvem a tak 
tomu bylo každý den u kohokoliv. 
Splnili všechna přání ohledně po-
bytu našich dětí s vnoučaty, které 
se za námi do Luhačovic naučily 
jezdit. Na časování procedur jsme 
se setkali s takovým pochopením, 
samozřejmostí a ochotou, že nás to 
až zarazilo. Máme malý penzion, 
a tak víme, jak je těžké usmívat se 
na hosty po celou dobu jejich po-
bytu, chovat se tak, jako by byli 
našimi přáteli, a uvařit tak, aby 
jim chutnalo. Vaši zaměstnanci to 

dokázali. Važte si jich. Jsou první, 
kdo rozhodují o tom, jestli se vám 
hosté znovu do Luhačovic vrátí. 
My jsme zašli za paní Peprnovou, 
která nám znovu s úsměvem uděla-
la rezervaci na letošní rok. Vyřiďte, 
prosím, všem svým zaměstnancům 
vřelé díky a hluboký obdiv, neboť 
víme, jak je práce s lidmi těžká, ale 
i krásná, a jak je v dnešní době těž-
ké si lázeňské hosty udržet. Děku-
jeme za krásný pobyt."

Vysoká úroveň 
služeb

"Vánoce 2013 jsme s manžel-
kou strávili v hotelu Alexandria. 
Přístup všech pracovníků byl 
vstřícný a poskytované služby 
na vysoké úrovni, včetně připra-
veného kulturního programu. Dě-
kujeme vám za pořádání těchto po-
bytů a za péči, kterou jim věnujete. 

Taktéž tímto děkujeme všem va-
šim pracovníkům za jejich vstříc-
nost, ochotu a vytvoření příjemné, 
vskutku vánoční atmosféry. Víme, 
že vy všichni jste měli Vánoce 
pracovní, a o to víc si přístupu vás 
všech vážíme," podělili se o své zá-
žitky z vánočního pobytu manželé 
Kunčičtí. 

Manželé Járovi, kteří byli uby-
tovaní v hotelu Palace****, nám 
napsali: "Včera jsme se vrátili 
z pobytu v Lázních Luhačovice 
a byli jsme moc spokojeni. Ocenili 
jsme především chování personálu 
počínaje recepcí, přes jídelnu až 
k lázeňským.Také věčně rozesmátá 
pokojská hned po ránu pohladila 
po duši." 
Každý z pěti set našich zaměst-

nanců  musí  přispět  svým  dílem, 
aby  se  dostavil  úspěch.  Záleží 
opravdu na každém z nás.

Hosté do našich lázní nepřijíždí opakovaně jen kvůli kvalitní léčbě 
s využitím zdejších minerálních pramenů, relaxaci či wellness poby-
tům. Vracejí se i díky příjemným lidem, kteří se o ně starají. Vstříc-
né chování, ochota kdykoli pomoct nebo úsměv po ránu by měl být 
samozřejmostí.  Zní  to  jako  klišé. O  to  víc  potěší,  když  nám  hosté 
po návratu domů sami posílají svá hodnocení a poděkování. Vybrali 
jsme několik z nich. 

Nové přístroje a vybavení již pomáhají  
v léčbě pohybového aparátu

Indikační  seznam  umožňuje 
akciové společnosti Lázně Luha-
čovice léčit mimo jiné i onemoc-
nění pohybového aparátu a také 
některá  nervová  onemocnění 
komplexní  formou,  tedy  léčbu 
plně  hrazenou  zdravotními  po-
jišťovnami. 

To se pochopitelně projevilo 
i na počtu dospělých klientů, kteří 
v uplynulém období  s uvedenými 
indikacemi přijeli do akciové spo-
lečnosti. V naprosté většině přípa-
dů  odjíždí hosté spokojeni a pře-
devším ve zlepšeném zdravotním 
stavu. Pro zajištění zvýšeného 
zájmu o lázeňskou  léčbu pohybo-
vého ústrojí bylo přijato  rozhod-
nutí rozšířit a zkvalitnit léčebné 
možnosti v našich nejlepších lé-
čebných zařízeních v hotelech Pa-
lace**** a Morava***. V prvně 
jmenovaném hotelu došlo k navý-
šení počtu pracoven fyzioterapeu-
tů ze čtyř na současných pět, při-
čemž nová pracovna vznikla jako 
vestavba hned vedle stávajících 
místností pro fyzioterapeuty. Kro-
mě standardního vybavení je toto 
pracoviště rozšířeno o moderní 
rehabilitační přístroj REDCORD 
(Therapy Master) – viz fotografie. 

"Jedná se o cvičení v závěs-
ném systému lan a popruhů. Cí-

lem léčebné metody je odstraně-
ní bolesti, obnovení funkčních 
motorických vzorců a zlepšení 
svalové souhry," říká vedoucí lé-
kař společnosti primář MUDr. Jiří 
Hnátek. 

"Léčba se přitom zaměřuje 
na příčinu potíží. Je to dáno tím, 
že pomocí přístroje dokážeme nej-
prve identifikovat svalové dysba-
lance a dysfunkce či najít nedo-
statky ve svalových zřetězeních. 
Léčbou se pak podaří  docílit sní-
žení zátěže u přetížených svalů, 
rychlý ústup bolesti a zlepšení po-
hybových funkcí. Kromě preven-
ce a odbourávání bolestí zad, páte-

ře a kloubů se může tento přístroj 
využívat také ke kondičnímu cvi-
čení, kdy dochází k zpevňování 
a formování postavy i zpevňování 
pánevního dna," popisuje výhody 
primář Hnátek. V oddělení vodo-
léčby byla instalována nová multi-
funkční vana s možností podávání 
perličkových koupelí a automatic-
kých podvodních masáží. Pomocí 
speciálního sedačkového zvedáku 
jsou tyto procedury dostupné i pro 
hůře mobilní pacienty. 

Laserová terapie
 "Léčebné možnosti byly roz-

šířeny též o laserovou terapii 

a do tělocvičny, kde byly dopl-
něny dva nové rotopedy, se nyní 
snadno dostanou také vozíčkáři 
díky nově instalovanému scho-
dišťovému výtahu," upozorňuje 
primář Hnátek na další výhody 
provedených změn.

V lázeňském hotelu Morava, 
kde se léčí pacienti s méně zá-
važnými onemocněními pohybo-
vého ústrojí a kde je soustředěna 
většina pacientů s nemocemi dý-
chacích cest vyžadující rovněž re-
habilitační péči, byla vybudována 
tři nová plně vybavená pracoviště 
fyzioterapeutů. 

Doplněno bylo i pracoviště pro 
podávání rašelinových obkladů 
a masáží a kompletní rekonstrukcí 
prošla i tělocvična, do níž byl také 
doplněn další rotoped.

"Jsme  přesvědčeni,  že  nová 
léčebná  zařízení  v  obou  lázeň-
ských hotelech výrazně přispějí 
ke  zvýšení  kvality  lázeňské  lé-
čebně  rehabilitační  péče  našich 
pacientů.  Luhačovice  se  svými 
unikátními  léčivými  zdroji  již 
dnes  nejsou  jen  tradičním mís-
tem  pro  léčbu  dýchacích  cest, 
ale i špičkovým, moderně vyba-
veným  zařízením  pro  léčbu  po-
ruch pohybového aparátu," říká 
závěrem primář Jiří Hnátek.
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Podle  nového  Indikačního  se-
znamu pro  lázeňskou  léčebně re-
habilitační péči platného od 1. říj-
na 2012 došlo k rozšíření indikací 
-  nemocí,  pro  které  je  možno  se 
léčit v Jáchymově.

Kromě tradičních indikací, které 
se v lázních Jáchymov léčí řadu let, 
tzn. nemoci pohybového aparátu zá-
nětlivé, degenerativní, systémové, 
stavy po úrazech a operacích včetně 
endoprotéz a operací páteře, nemo-
ci periferního nervového systému, 
osteoporóza, je nyní možné léčení 
i dalších nemocí.

Nemoci oběhového ústrojí
●  onemocnění tepen končetin 

na podkladě aterosklerotickém 
nebo zánětlivém

●   funkční poruchy periferních cév 
a stavy po trombózách

● chronický lymfatický edém

Nemoci z poruchy výměny 
látkové a žláz s vnitřní 

sekrecí
●  diabetes mellitus s komplikací 

(mikroangiopatie a makroangio-
patie, neuropatie)

Nemoci nervové
● obrna lícního nervu
● postpoliomyelitický syndrom
● chabé obrny
●  zánětlivé nemoci centrálního 

nervstva
●  hemiparézy a paraparézy cévního 

původu 
●  stavy po poraněních a operacích 

mozku, míchy a periferního 
nervstva 

● roztroušená skleróza 
● nervosvalová onemocnění 
●  syringomyelie s paretickými 

projevy
● dětská mozková obrna
● Parkinsonova nemoc

Nemoci pohybového ústrojí
●  stavy po amputacích 

Nemoci kožní
●  stavy po popáleninách a rekon-

strukčních výkonech
Základem léčení všech indikací 

jsou tradiční léčebné metody - kou-
pele v radonové vodě vhodně kom-
binované s nejmodernějšími me-
todami fyzikální terapie a odborné 
rehabilitace podávané podle léčeb-
ného plánu zpracovaného lékařem 
pro každého klienta. 

MUDr. Naděžda Vašíčková, 
primářka lázeňského 

komplexu Curie

Certifikační audit lázeňských slu-
žeb, zaměřený na mezinárodní srov-
návací hodnocení poskytovatelů 
lázeňských a wellness služeb v Ev-
ropě na základě obsáhlých mezi-
národních kritérií, proběhl úspěšně 
v Léčebných lázních Jáchymov, a.s., 
ve dnech 30. 10. 2013  –  1. 1. 2014. 
Certifikát EUROPESPA med® pro-
kazuje kvalitu lázní podle kritérií 
přijatých Evropskou asociací lázní 
a platí v celé Evropě. Hosté, zdravot-
ní pojišťovny a obchodní partneři se 
tak mohou lépe orientovat v nabídce 
evropských lázní. Certifi-
kační audit byl zaměřen 
na všeobecné požadavky 
(prevence), řízení kvality 
a bezpečnosti, lékařskou 
oblast, procedury a oblast 
relaxace, původ léčebné 
vody, koupele a prostory 
pro saunování, stravování 
a kuchyně v hotelech Ra-
dium Palace a Běhounek. 

Na základě závěrečné zprávy do-
sáhly Léčebné lázně Jáchymov, a.s., 
lepšího výsledku oproti roku 2010. 
Platnost certifikátu je do 10. října 
2016. Certifikát společnosti Euro-
peSpa získalo od roku 2009 celkem 
33 společností. Lázeňský hotel Radi-
um Palace se na mezinárodní úrovni 
umístil na 3.  místě a hned za ním 
lázeňský hotel Běhounek. Rozdíl 
v hodnocení obou hotelů je minimál-
ní. Plnění přísných kritérií kvality 
i důvěra našich klientů je pro nás 
zavazující.
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Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
o dospělé v Jáchymově

Certifikace EUROPESPA med® 

Zahájení lázeňské sezóny 

Informace: tel.: 353 833 333, obchodni@laznejachymov.cz
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Srdečně  zveme  k  návštěvě 
krušnohorských  lázní  v  období 
velikonočních svátků nebo během 
zahájení lázeňské sezóny. Vyberte 
si z nabídky léčebných a relaxač-
ních  programů  a  my  váš  pobyt 
osvěžíme  bohatými  kulturními 
a kulinářskými zážitky.

Velikonoce v lázních  
● 17. 4. čtvrtek 20:00 hod., Radium 
Palace – KONCERT ITALSKÝCH 
A OPERETNÍCH MELODIÍ 
zpívá mladý, talentovaný barytonis-
ta Jakub Pustina, který v současné 
době koncertuje s Petrem Dvorským. 
Na klavír ho doprovodí Richard Pohl. 

● 18. 4. pátek 10:00 – 16:00 hod., 
Radium Palace – VELIKONOČNÍ 
JARMARK 
Hledáte velikonoční inspiraci? Přijď-
te se podívat na náš jarmark. Můžete 
si prohlédnout ukázky tradičních čes-
kých řemesel – paličkování, malování 
kraslic, nebo pletení pomlázek a dále 

na vás čekají obchodníci s různým 
zbožím – šperky, kosmetika, kera-
mika, háčkované zboží a další.
● 19. 4. sobota 20:00 hod., Radium 
Palace – SLAVNÉ  PÍSNĚ, KTE-
RÉ MÁTE RÁDI 
klavírní koncert pod mottem Neo-
byčejný příběh – neobyčejný hlas, 
v podání nevidomého absolventa 
Pražské konzervatoře Honzy Jareše 
a na bicí ho doprovodí jeho kama-
rád Mikoláš Nop. Na programu jsou 
skladby od známých interpretů, 
např. E. Presley, F. Sinatra, P. Bo-
bek, L. Armstrong, a jiné. 
● 20. 4. neděle 10:00 hod., Radium 
Palace – VELIKONOČNÍ MATI-
NÉ 
koncert smíšeného pěveckého sbo-
ru Cantica z Ostrova pod vedením 
Iriny Širokáji
● 20. 4. neděle 15:00 – 17:00 hod., 
Curie – VELIKONOČNÍ UKÁZ-
KA LIDOVÝCH ŘEMESEL
paličkování, drátování, malba 
na sklo, dřevořezba a ozdoba kras-
lic.
● 20. 4. neděle 19:30 hod., Curie – 
BLUE ROMANTIC CIMBÁL
světové balady i lidové písně nad 
cimbálem  zahraje Roman Veverka.
● 21. 4. pondělí 19:30 hod., Bě-
hounek – VELIKONOČNÍ KON-
CERT HOMOLKOVI
Lidové a taneční písně zahrají man-
želé Homolkovi.

JÁCHYMOVSKÉ OKÉNKO  |  LÁZEŇSKÉ LISTY  |  BŘEZEN 2014

Jarní pozvánka do lázní

Letošní lázeňská sezóna bude slavnostně zahájena 23. - 25. května. Jako každoročně projde 

lázněmi velký alegorický průvod, ve kterém návštěvníci mohou poznat slavné osobnosti - madam 

Curie-Sklodowskou se svým mužem Pierem, prezidenta T. G. Masaryka a další. Hlavní program 

se svěcením lázeňského pramene pak proběhne v sobotu 24. května. Těšit se můžete na hornic-

kou kapelu Barboru, mažoretky, zpěvačku Leonu Šenkovou, finalistku soutěže Superstar, nebo 

na legendární skupinu Burma Jones, která u příležitosti dvacátého výročí své existence navštíví 

Jáchymov v původní sestavě. Pro lázeňské hosty připravujeme bohatou nabídku občerstvení a tra-

dičních výrobků i zajímavé atrakce pro malé i velké děti. Přijeďte do Jáchymova společně s námi 

zahájit letošní lázeňskou sezónu.

Zahájení lázeňské sezóny 
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Letopočty  zakončené  čtyřkou 
bývají  připomínány  v  souvislos-
ti  s  výročími  narození  hudebních 
velikánů,  jakými  byli  Bedřich 
Smetana,  Leoš  Janáček,  Bohuslav 
Martinů,  Antonín  Dvořák,  Josef 
Suk a řada dalších, jako Roky čes-
ké  hudby.  Především  jména  dvou 
prvních umělců se vyznačují nejen 
nehynoucí  slávou,  ale  také  úzkým 
propojením s Luhačovicemi. 

Vztah modernisty Leoše Janáčka 
(1854–1927) k našim lázním je obec-
ně známý, v roce 160. výročí jeho na-

rození pořádají lázně již třiadvacátý 
ročník Festivalu Janáček a Luhačovi-
ce. V roce 2014 si připomínáme 190. 
výročí narození Bedřicha Smetany, 
muže, který Luhačovice nikdy nena-
vštívil, a přece je s nimi úzce svázán 
prostřednictvím své hudby a své ro-
diny. V roce 1908 byla na luhačovic-
kém hřbitově pochována jeho druhá 
manželka Betty Smetanová a v roce 
1936 dcera Zdeňka Heydušková, 
provdaná za lesmistra luhačovického 
panství, která zde prožila čtvrt stole-
tí. V sezoně 1909 byl otevřen nový 
lázeňský dům od brněnského archi-

tekta Emila Králíka, který byl nazván 
Domem Bedřicha Smetany. Velká 
slavnost v Luhačovicích, která ote-
vření domu doprovázela, předběhla 
o celých 15 let národní tradici Roků 
české hudby. 

Pojmenování secesního lázeňské-
ho domu jménem Bedřicha Smetany 
se uskutečnilo z iniciativy a v režii 
manželky ředitele lázní Marie Cal-
my Veselé. Otevření domu spojila se 
smetanovským hudebním festivalem 
ve dnech 31. července a 1. srpna. 
Smetanovu bustu od sochaře V. Maš-
ka, která zdobí vstupní halu, věnoval 

lázním mecenáš Osvald Životský 
a odhalila ji Smetanova vnučka. Pro-
gram byl tvořen z přednášek a kon-
certů, na nichž účinkovali profesor 
Theurer, M. C. Veselá, J. Schuberto-
vá, Bastařovo trio a lázeňský orches-
tr pod vedením kapelníka Schustra. 
Na programu byly Smetanovy písně, 
árie ze Smetanových oper, duo „Z do-
moviny“, trio G moll a další. Večer-
ní koncert se uskutečnil na svátečně 
osvětleném náměstí. V rámci slav-
nosti byla uspořádána pouť k hrobu 
paní Bettyny a celá slavnost skončila 
ohňostrojem. Zásluhy o Smetanův 
festival zhodnotil v Lázeňských lis-
tech profesor doktor Theurer: „Díky 
vkusu a úsilí Marie Calmy se poda-
řilo vykouzlit v Luhačovicích večer 
tak nádherný a slohově jednolitý, tak 
umělecky posvěcený, jak se podaří 
zřídka kdy a na který se nezapomíná.“ 

Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma připomene Rok české hudby 
a osobnosti Bedřicha Smetany, Le-
oše Janáčka a Marie Calmy pietním 
aktem u pamětní desky M. C. Veselé 
na Vile pod lipami v sobotu 21. červ-
na 2014 od 20.30 hodin (po ukončení 
koncertu Krajinou domova) a kolo-
nádním koncertem s historickou mód-
ní přehlídkou „Česká promenáda“ 
ve spolupráci s Komorní dechovou 
harmonií Brno v neděli 22. června 
od 15.00 hodin na Lázeňském ná-
městí. 
  PhDr. Blanka Petráková

Rok české hudby v Luhačovicích

Jídelníčky luhačovických lázní před 100 lety 

V roce 1789 nechal hrabě Vincenc 
Serényi vystavět uprostřed lázeňské-
ho údolí první hostinec, ve kterém už 
byla nabídka přizpůsobena stravova-
cím nárokům a potřebám návštěv-
níků. Byly zajisté odlišné od zvyk-
lostí usedlých obyvatel zemědělské 
obce. Jen stěží můžeme dnes zjistit, 
jaké menu nabízel lázeňský hostinec 
ve Vincencových dobách. Více infor-
mací máme o lázeňské gastronomii 
na počátku 20. století. Vincencův 
lázeňský hostinec už tehdy nestál, 
roku 1822 byl na jeho místě vystavěn 
Rodinný dům, a i ten byl v roce 1902 
zbourán. V té době však už vyrostla 
v Luhačovicích řada restaurací, hote-
lů, kaváren a vináren. Hosté si moh-
li vybrat z velké nabídky podle své 
peněženky a potřeb. Samozřejmostí 
byla dietní složka jídelníčku většiny 
restaurací, vycházející vstříc lázeň-

ské klientele. Spolehlivými doklady 
o tom, jak se v lázních na počátku 20. 
století stravovali pacienti a sezonní 
hosté, jsou reklamy a články v míst-
ním tisku, vzpomínky pamětníků, 
ale také řada dochovaných jídelních 
lístků z mnoha luhačovických hote-
lů a restaurací. V jednom z prvních 
čísel Lázeňských listů se můžeme 
dočíst, jak probíhalo zahájení sezo-
ny v roce 1909 a co skýtala nabídka 
slavnostní hostiny. Dne 16. května se 
hosté po slavnostní mši v kapli sva-
té Alžběty sešli na koncertu a poté 
zasedli u stolů připravených v První 
lázeňské restauraci při dnes již ne- 
existujícím hotelu uprostřed Lázeň-
ského náměstí. Pro zvané hosty z řad 
lázeňských lékařů, lázeňských úřed-
níků a passantů uchystal restauratér 
Emanuel Vepřek hostinu o několika 
chodech. Skládala se z račí polévky, 

lososa na rožni s tatarskou omáčkou, 
následoval srnčí hřbet á la Kaunic, 
husička, salát z nových brambor 
a chřest s máslem. Jako dezert mohli 
hosté zvolit mezi vanilkovým pudin-

kem, zmrzlinou a ovocem. Menu do-
laďovaly nápoje jako plzeňské pivo 
a moravská vína. Na závěr se podá-
vala černá káva.
 PhDr. Blanka Petráková

Nejpozději od konce 18. století přijížděli do Luhačovic hosté, aby se 
zde  léčili  s  pomocí místních minerálek. Zpočátku nacházeli  zázemí 
ve dvou mlýnech na Horní Olšavě, kde vzdělaní mlynáři zastupovali 
chybějící lékařskou péči a pohostinství. 
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◄�Ples�–�Slavnostní�zahájení
►�Silvestr�–�Iva�Kubelková
▼��Novoroční�koncert�–�

Martina�Kociánová

◄�Silvestr�–�Cimbálová�muzika�Michala�Miltáka

▼�Silvestr�–�Novoroční�ohňostroj

▲�Ples�–�Vystoupení�Pavla�Vítka
▼�Silvestr�–�Elvis�Presley�Revival

▲��Silvestr�–�Vystoupení�
Yvetty�Blanarovičové

▲�Silvestr�–�Fun�Casino
◄�Ples�–��Vystoupení�Hany�

Zagorové

▼��Ples�–�Předtančení�
Taneční�školy�A.�&�A.�
Mědílkovi

▲�Ples�–�Queenie�–�world�Queen�tribute�band�

VE VÍRU SPOLEČENSKÝCH UDÁLOSTÍ
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Jan  Čenský  má  široký  záběr 
– lze ho nazvat hercem, dabérem 
či moderátorem. V posledně jme-
nované  roli  ho  znají  i  v Lázních 
Luhačovice,  kde  i  letos  modero-
val ples akciové společnosti. Sám 
přiznává, že Luhačovice mu při-
rostly k srdci. 

Přestože jste jako herec ztvárnil 
stovky rolí a jste i žádaným mode-
rátorem, rozhovor s vámi nelze za-
čít jinak než ohlédnutím do vašich 
začátků. Většina lidí vás má totiž 
spojeného s rolemi v pohádkách, 
které dodnes lákají k obrazovkám 
stovky tisíc lidí. Ovlivnila „etapa 
princů“ vaše další obsazování v te-
levizi a ve filmu?

Asi ano. Už když jsem studo-
val, konkrétně ve druhém roční-
ku, tak jsem hrál Filipa v pohádce 

Bílá kočička. Vždycky 
jsem chtěl raději hrát role 
čertů, loupežníků a po-
dobně.  Do pohádkových 
rolí jsem byl obsazován 
poměrně často.  A tak jako 
hrál kdysi Pierre Brice 
Vinnetoua a žil život ru-
dého džentlmena, tak já 
žiju vlastně už od školy 
takový pohádkový život. 

V 90. letech si mu-
seli diváci zvykat na to, 
že jste se začal objevo-
vat v seriálech, kde jste 
ztvárnil role spíše zápor-
né. Co je pro vás snazší 
– hrát sympatické muže 
ochotné kdykoliv pomo-
ci, nebo ty ambiciózní, 
kteří jdou tvrdě za svým 
cílem?

Buďto princ Jasoň, 
nebo princ Drsoň. Kaž-
dý kolega vám řekne, 

že vždycky se ten princ Drsoň hraje 
lépe. Je lepší hrát Jaga než Romea. 
Kladných rolí jsem měl asi více než 
záporných, ale z mého hlediska he-
reckého vždycky hraní toho loupež-
níka je podstatně jednodušší. Kla-
ďas se hraje hůře. Ideální je spojení, 
když hrajete loupežníka, ale sym-
paťáka, a všichni diváci vám fandí.

V seriálu Dlouhá míle jste se 
ujal role atleta, běžce 1 500 metrů. 
Ze záběrů je patrné, že jste toho při 
natáčení museli dost naběhat. Byl 
to pro vás problém? Jak jste na tom 
s kondicí dnes? 

Když mi řeknete Dlouhá míle, 
tak to byl pro mne rok velmi příjem-
né práce a velmi krásných vzpomí-
nek.  Než jsem šel na konzervatoř, 
běhal jsem střední a dlouhé tratě.  
Reprezentoval jsem TJ Bohemi-
ans. Když jsem se dostal na školu, 

s běháním jsem musel skončit. Ne-
šlo dělat současně vrcholový sport 
a studovat herectví. Ale najednou 
pan Adamec přišel s velmi krásným 
scénářem pana Hubače a my jsme 
opravdu půl roku trénovali a já jsem 
si tam žil svůj sen.  Byl jsem repre-
zentantem Československa a měli 
jsme k dispozici na Strahově tartan, 
běhali jsme na škváře, měli jsme 
posilovnu, bazén, masáže, saunu. 
Půl roku jsme trénovali, potom půl 
roku natáčeli. Například i originál 
Rošického memoriálu; byl můj sen 
se tam dostat. To bylo jedno z nej-
příjemnějších natáčení. 

Delší tratě už dnes ani moc ne-
běhám, ale hodně sportuji. Protože 
jediný nástroj herce je jeho tělo. Tak 
podle toho by tělíčko mělo vypadat. 
Když je pak potřeba k roli, aby člo-
věk udělal přemet nebo kotrmelec, 
byla by škoda takovou roli odmítat 
kvůli tomu, že to neudělám. Tak se 
snažím s tělem něco dělat.

Přestože většina si po vyslovení 
vašeho jména vybaví herce či mo-
derátora, vy jste se v mládí věnoval 
i sborovému zpěvu. Byla vám tato 
zkušenost v další kariéře k užitku?

Je to hezká vzpomínka. Chodil 
jsem asi dva roky do Růžové ulice 
a s profesorem Kulínským a jeho 
manželkou jsme tam zpívali. Potom 
jsem začal mutovat a do dětského 
pěveckého sboru jsem už nezapa-
dal.  Ale zkušenost to byla určitě 
ohromná. Cvičili jsme skladby 
a písně. Zájezdů a vystoupení jsem 
já zase tak moc neabsolvoval. Pa-
matuji si jen jedno větší soustředění 
v Klatovech, kde jsme velmi pečli-
vě asi čtrnáct dní trénovali zpěv... 

Zkusil jste si i dabing, namluvil 
jste hlavního hrdinu Rena Rainese 
v kultovním seriálu Odpadlík. Vy 
sám máte s revoltou také zkušenost 

– podepsal jste Několik vět. Neměl 
jste někdy chuť sednout jako Reno 
na motorku a konvence a běžné sta-
rosti hodit za hlavu?

Byl jsem vychováván docela so-
kolsky. To znamená, že jsem v sobě 
občas pocítil jakýsi vzdor. Ale měl 
jsem nejúžasnější rodiče na světě, 
kteří mi dávali absolutní svobodu. 
Nikdy jsem nebyl svázán do tako-
vé míry, abych se musel tak dras-
tickým způsobem vzepřít nějakým 
pravidlům. Ale je to příjemné kou-
kat, jak tomuto hrdinovi vlají vlasy, 
když uhání krajinou. Dokonce mi 
jedna paní poslala dopis a nabáda-
la mne, že mám jezdit na té mašině 
opatrně. A také že mi ty delší vlasy 
slušely více. Měla pocit, že jsem to 
byl přímo já. Režisér to docela tre-
fil, protože do sebe s představitelem 
této role hodně zapadneme. On také 
dělá pro dabéra fantastickou věc, že 
dříve, než začne mluvit, otevře ústa 
a nadechne se, takže se mu velice 
pěkně „trefuje do huby“. Přímo po-
třebu hodit všechno za hlavu a ujet 
pryč jsem já osobně neměl.

Co se vám vybaví, když se mlu-
ví o Luhačovicích? Neuvažujete 
o tom, že byste do největších mo-
ravských lázní zavítal i soukromě?

Jezdím do Luhačovic poměrně 
často a velmi rád. Je to pro mne 
srdeční záležitost.  Jezdíme sem 
nejenom pracovně, ale i soukromě. 
Když jsem ve Zlíně na filmovém 
festivalu, tak nikdy nezapomenu 
zajet i do Luhačovic. Teď jsem 
měl operaci kolena a myslím, že 
sem budu jezdit ještě častěji, pro-
tože moje tělíčko už přece jen po-
třebuje nějakou péči. A tyhle lázně 
mi opravdu přirostly k srdci. Tady 
je mi moc hezky. A těším se, až tu 
budu zase soukromě a nebudu mu-
set pracovat. 

Jasoň nebo Drsoň? Záporné postavy se hrají lépe
Jan�Čenský

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO 
a ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ /14. 7./
JITKA HOSPROVÁ A JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR /15. 7./
EMIL VIKLICKÝ TRIO /16. 7./
KATEŘINA CHROBOKOVÁ, DAGMAR ŠAŠKOVÁ /17. 7./
EVA DŘÍZGOVÁ – JIRUŠOVÁ, ALEŠ BRISCEIN 
a FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ /18. 7./

AKČNÍ NABÍDKA PRO MILOVNÍKY HUDBY

SYMFONIE ZDRAVÍ
TERMÍN: 13. 7. – 20. 7. 2014
Týdenní pobyt v době konání Festivalu Janáček a Luhačovice zahrnuje  
ubytování ve vybraném hotelu, polopenzi, lázeňské procedury  
a permanentní vstupenku na všechny koncerty s bohatým programem:

 AKČNÍ CENA: OD 7 635 KČ
Permanentní vstupenku si můžete rezervovat také ke všem  
týdenním pobytům z naší nabídky: 
e-mailem: kultura@lazneluhacovice.cz nebo telefonicky:  
577 682 220, www.LazneLuhacovice.cz



11

LÁZEŇSKÉ LISTY  |  BŘEZEN 2014

Programová nabídka letošního 
prvního čísla zahrnuje období pro-
dlužujících se dnů a probouzející 
se přírody. Sem bude mimo jiné 
patřit i druhý ročník luhačovické-
ho řezbářského sympozia – Krása 
v dřevě ukrytá, kterého se zúčastní 
M. Cigánek, J. Dědek, P. Eschler, 
Z. Matyáš, P. Krajíček, B. Petráš 
(SR) a L. Sikora. Od 2. do 7. červ-
na budou mít mistři řezbáři v par-
ku u Jestřabí prostor k vytvoření 
svého díla. Téma letošního ročníku 
je „hudební inspirace“. Na posled-
ní tři dny sympozia přijal pozvá-
ní také lidový houslař J. Čambor 
a D. Holík ze Slovenska, jenž 
se zabývá tradiční výrobou pas-
týřských lidových píšťal a fujar. 
Sympozium vyvrcholí odpolední 
vernisáží děl (7. 6.) s bohatým do-
provodným programem.

Divadlo již v dubnu
Oproti minulým sezonám vás 

pozveme do Lázeňského divadla 
již dříve. Hned v dubnu nabízíme 
dvě představení Víkend s Bohem 
(11. 4.) s M. Kubcem a M. Rumlem 
a komedii Jenom život (19. 4.) 
s A. Talackovou a I. Barešem. 
Herečka a malířka I. Hüttnero-
vá s M. Dolinovou a D. Suchaří-
pou se představí (2. 5.) v komedii 
Manželské štěstí, v pátek 23. 5. je 
v repertoáru divadla moudrá a las-
kavá komedie Záměna, napsaná 
volně dle motivů Manželských 
rošád R. Dahla. Hlavními prota-
gonisty jsou M. Kubec, H. Číž-
ková, S. Nálepková a M. Sochor. 
Dobrou zábavu také zaručuje stále 
žádané představení Splašené nůžky 
v podání herců Městského divadla 
Zlín. Stylové anglické komedii 

Ledňáček s A. Vránovou, P. Kost-
kou a F. Němcem (27. 6.) budou 
předcházet divadelní hry druhého 
ročníku přehlídky ochotnických 
divadelních souborů nazvané Lu-
hačovická divadelní sešlost (12. až 
14. 6.). Přehlídky se zúčastní Di-
vadelní soubor J. K. Tyl z Brodku 
u Přerova s komedií Blbec k večeři 
(12. 6.), Divadlo Hlavina z Rado-
šiny s hrou S. Štěpky Ako bolo 
(13. 6.) a Divadelní spolek Jiří 
z Poděbrad s crazy komedií Klokan 
na drátě (14. 6.).

Prvním luhačovickým zastave-
ním v Roce české hudby budou dva 
volně na sebe navazující červnové 
koncerty, a to Krajinou domova 
s houslistkou H. Františákovou, 
klavíristou D. Wiesnerem a recitací 
A. Strejčka (21. 6.) a Česká prome-
náda s Komorní dechovou harmonií 
z Brna a Luhačovickým okrašlova-
cím spolkem Calma (22. 6.). 

Genius loci lázní
Prostřednictvím koncertů by-

chom rádi připomněli nejen vý-
ročí hudebních velikánů, jež jsou 
součástí Roku české hudby, ale 
také i genius loci lázní Luhačovi-
ce, které v minulosti poctily svou 
návštěvou mnohé významné osob-
nosti. Z dávné historie vzpomeňme 
například L. Janáčka, B. Martinů, 
V. Nováka, J. Kociána, R. Fir-
kušného nebo J. Suka. Zalíbení 
v Luhačovicích našla i druhá man-
želka B. Smetany - Betty Smeta-
nová a Zdeňka Heydušková (dcera 
B. Smetany).

Příjemné zážitky a zábavu sli-
buje i letošní – čtyřdenní slavnost 
Otevírání pramenů (8. až 11. 5.), 
kdy bude připravena kulturní na-

bídka i na státní svátek čtvrtek 
8. května. Hosté se mohou těšit 
nejen na pestré programy v lázeň-
ském areálu, ale také na večerní 
pořady. Z nich jistě zaujme kome-
die Hledání ztraceného ráje s I. Ji-
rešovou a Z. Podhůrským nebo 
koncert Talentinum 2014 v podání 
Filharmonie Bohuslava Martinů se 
sopranistkou S. Mrázovou a ma-
ďarským houslistou A. Ökrösem. 
Neméně zajímavá bude lidová zpě-
vohra Osloboděná slibka. 

Svoje stálé místo v programové 
nabídce má také sobotní dopolední 
pořad Tobogan s Alešem Cibulkou 
a jeho hosty nebo odpolední Výlety 
ČRo2.

Slavnost Otevírání pramenů 
symbolicky zahajuje i letní kolo-
nádní koncerty, které zpříjemní 
mnohým hostům odpolední korzo-
vání a popíjení Vincentky. 

Také letos (19. 6. od 19 hod.) se 
mohou návštěvníci Luhačovic tě-
šit na promenádní koncert Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR, který 
bude obohacený o vystoupení mo-
torizované a čestné jednotky Hrad-
ní stráže.

S přáním krásných jarních dnů 
po rozpačité zimě

Milena Hrbáčová,  
kulturní manažerka 

Lázní Luhačovice, a.s.

Luhačovické jaro
LUHAČOVICKÁ 
DIVADELNÍ 
SEŠLOST

Čtvrtek 12. 6. v 19.30 hodin 
BLBEC K VEČEŘI

Divadelní soubor J. K. TYL

Pátek 13.  6. v 19.30 hodin
AKO BOLO

Divadlo Hlavina

setkání ochotnických 
divadelních souborů

12. – 14. června 2014  
v Lázeňském divadle

Natáčení  nových  dílů  divácky 
úspěšného  seriálu  Znamení  koně 
II  s  podtitulem  Druhá  sezóna 
pokračovalo  3.  března  na Lázeň-
ském náměstí v Luhačovicích. 

Do pozdních večerních hodin se 
natáčelo v hotelu Dům B. Smetany, 
před ředitelstvím akciové společnos-
ti Lázně Luhačovice i přímo v jeho 
prostorách. Nejznámějšími herci, 
kteří přijeli do Luhačovic, byli Miro-
slav Donutil a Igor Bareš. Na závěr 
se odehrála neobvyklá scéna, kdy 
jeden z hlavních hrdinů jako po-
mstu za podraz vysypal před Dům. 
B. Smetany kopu koňského hnoje. 
„Vše probíhalo bez problémů. I když 

se natáčelo večer, tak pro naše hosty 
to byla spíše atrakce, protože většina 
z nich tento seriál znala,“ sdělil vý-
konný ředitel Lázní Luhačovice, a.s., 
Ing. Jiří Dědek a dodal: „Okamžitě 
po natáčení technické služby celý 
prostor před hotelem Dům B. Sme-
tany uklidily. Ráno nikdo nepoznal, 
že se u nás natáčelo.“ Seriál, který 
vzniká ve Filmových ateliérech Zlín, 
se odehrává mezi dvěma rodinnými 
farmami, kde se prolínají osudy lidí 
s příběhy koní. 

V připravovaných dílech se divá-
ci mohou těšit kromě Vilmy Cibul-
kové, Terezy Voříškové, Richarda 
Krajča, Igora Bareše a Boleslava 
Polívky také na Vandu Károlyi, Va-

lérii Zawadskou, Oldřicha Navrátila 
nebo Karla Drobného. Nově se v se-
riálu objeví Ondřej Vetchý, Miroslav 
Donutil i jeho syn Martin. Natáče-
ní je rozděleno do etap a potrvá až 

do června. V seriálu budou použity 
záběry z nedalekých Napajedel či 
Zlína. V létě Česká televize bude 
vysílat reprízu první řady, na kterou 
od září naváže druhá.

Natáčení seriálu Znamení koně II pokračovalo 
v Luhačovicích. Nouze nebyla ani o neobvyklé záběry 

Sobota 14. 6. v 19.30 hodin
NA DRÁTĚ JE KLOKAN 

Divadelní spolek Jiří
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KULTURNÍ PROGRAM | DUBEN – ČERVEN 2014
Lázeňské divadlo
zač.�v�19.30�hod.

Pá 11. 4. Víkend s Bohem. M. Kubec, 
M. Ruml, F. Kubec
So 19. 4. Jenom život / komedie.  
I. Bareš, A. Talacková
Pá 2. 5. Manželské štěstí / komedie.  
I. Hüttnerová, M. Dolinová,  
D. Suchařípa

Pá 23. 5. Záměna / komedie.  
M. Kubec, H. Čížková, S. Nálepková, 
J. Asterová, M. Sochor

St 28. 5. Koncert žáků ZUŠ  
Luhačovice�zač.�v�19.00�hod.
Pá 30. 5. Splašené nůžky / komedie. 
M. Doležalová, P. Vacek, G. Řezníček, 
J. Leflík, Z. Julina, H. Čermáková
Út 10. 6. Koncert žáků ZUŠ  
Luhačovice zač.�v�18.00�hod.
Pá 27. 6. Ledňáček / komedie.  
A. Vránová, F. Němec, P. Kostka

Kolonádní koncerty
Lázeňské�náměstí,�zač.�v�15.00�hod.
St 14. 5. Swingdixie VH Olomouc 
zač.�v�14.30�hod.
Ne 18. 5. DH Javorinka
Ne 25. 5. Dechový orchestr mladých 
Krnov
So 31. 5. Dostaveníčko s pěveckými 
sbory z Čech a Moravy
Ne 1. 6. Zlínské jazzové smyčce
Ne 8. 6. Dívčí saxofonový orchestr
Ne 15. 6. Wallenkraaiers 
a Slagwerkgroep z Naardenu
Čt 19. 6. Koncert hudby Hradní 
stráže a Policie ČR zač.�v�19.00�hod.
Pá 20. 6. Ozvěny Kunovského léta
Ne 22. 6. Česká promenáda s Ko-
morní dechovou harmonií Brno
Ne 29. 6. Big Band Zlín

LH Morava - kavárna
každé�pondělí�od�19.30�hod.�

Večer s harmonikou 

Lázeňský areál
So 21. 6. Tour de Kids 2014. Cyklis-
tiské závody pro děti zač.�v�13.30�hod.

Hala Vincentka
zač.�v�15.00�hod.

Ne 20. 4. Vítání jara se Strážnickou 
CM M. Miltáka a Danájkem
So 21. 6. Krajinou domova.  
A. Strejček, H. Františáková, 
D. Wiesner zač.�v�19.00�hod.

Společenský dům 
zač.�v�19.30�hod.

Pá 9. 5.  Koncert - Talentinum 2014. 
S. Mrázková – soprán, A. Ökrös 
– housle, Filharmonie Bohuslava 
Martinů, dirigent – M. Diakun

Alexandria**** S & W hotel – 
night club

zač.�v�19.30�hod.
Pá 4. 4. Houslová show J. Erlebacha
Pá 18. 4. Šlágry z časů našich babi-
ček. Melody Gentlemen Lednice
Pá 25. 4. Jazzzubs

Taneční večery každou�sobotu
Večer poslechových melodií každé�
úterý 

Kostel svaté Rodiny 
zač.�v�19.00�hod.

So 28. 6. Slavnosti sborového zpěvu

Zájezdová představení
Kongresové centrum Zlín
19.00�hod.,�odjezd�v�18.00�hod.

Čt 24. 4. Koncert – Adam Plachetka

MěDK Elektra – sál Rondo
zač.�v�19.30�hod.

So 19. 4. Bílá sobota a předvádění 
lidových řemesel zač.�v�10.00�hod.
St 23. 4. Vyhazovači / Divadlo Radka 
Brzobohatého
So 17. 5. Žena z Korinta. V hlavní 
roli H. Maciuchová
So 24. 5. Ave Maria Edity Adlerové
So 7. 6. Cesta přes Moravu snad až 
do Prahy / Claudio Monteverdi

MěDK Elektra -  
Taneční večery
zač.�v�19.00�hod.

Pá 25. 4. DH Galánečka
Pá 16. 5. DH Zlaťanka
Pá 30. 5. DH Slovácká kapela 
R. Horňáčka
Pá 6. 6. DH Vlčnovjanka
Pá 20. 6. Surf
Pá 27. 6. DH Zálesanka

Náměstí 28. října
9.00�–�17.00�hod.

So 19. 4. Velikonoční jarmark  

Knihovna hotelu Palace
po,�st,�čt�13�–�15�hod.

Výstavy
Galerie Elektra

16. 3. - 8. 4.  A. Smrčková / kerami-
ka, vosková batika        
14. 4. – 4. 5. M. Vedpathak / malba 
na hedvábí s afro motivy
5. – 31. 5. F. Kubina / olejomalby
3. 6. – 28. 8. Terarijní zvířata  

Předprodej vstupenek

CA Luhanka: 
denně 9 – 12, 13 – 17 hod.
Luhainfo: po – pá: 8 – 17 hod.
Lázeňské divadlo:  
v den představení od 18.00 hod.

SLAVNOST PTAČÍCH 
BUDEK 2. – 4. KVěTNA 

2014
Pátek 2. 5. 2014

Kachna na pomerančích. Film
19.00 hod., Sokolovna 

Sobota 3. 5. 2014
Vernisáž výtvarných objektů 
u jezírka Marion. Komentovaná 
prohlídka s vernisáží.
14.30 hod., Jezírko Marion, ul. 
Solné, nad Městskou plovárnou
Kachní sezona. Tematická 
módní přehlídka Luhačovického 
okrašlovacího spolku Calma
a výstava studentů 
16.30 hod., hala Vincentka
Kachní večer. Hudební program
19.00 hod., Sokolovna 

Neděle 4. 5. 2014
Komentovaná prohlídka archi-
tektury Luhačovic a trasy pta-
čích krmítek a budek. Provádí 
Dr. Blanka Petráková
11.00 hod., odchod od pošty
Přednáška o sv. Františkovi 
z Assisi 
14.00 hod., přednáškový sál, 
kostel sv. Rodiny

LUHAČOVICKÉ 
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM 

2. – 7. ČERVNA 2014
Hudební altán, 9–12, 14–17 hod.
Mistři řezbáři: M. Cigánek,  
P. Krajíček, P. Eschler, J. Dě-
dek, Z. Matyáš, B. Petráš, 
L. Sikora
Doprovodný program (od 15 hod.):
St 4. 6. Dixieland band  
Jazzzubs
Čt 5. 6. Přátelé – country
Pá 6. 6. Cimbálová muzika 
Korečnica
So 7. 6. Vernisáž děl, jarmark 
lidových řemesel, hraje  
dixieland band Jazzzubs

Luhačovická divadeLní sešLost  
12. – 14. června 2014

Lázeňské divadlo, zač. v 19.30 hodin
čt 12. 6. Blbec k večeři /  Divadelní soubor J. K. TYL, 

Brodek u Přerova
Pá 13. 6. ako bolo / Divadlo Hlavina, Radošina
so 14. 6. na drátě je klokan /  Divadelní spolek Jiří, 

Poděbrady

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ 
8. –  11. KVěTNA 2014

Čtvrtek 8. května  
10.00 Opera Dalibor / Rok 
české hudby na stříbrném plátně. 
Kinosál MěDK
15.00 Koncert smíšeného  
PS L. Janáčka Luhačovice.  
Lázeňské náměstí  
16.00 Z mého života / Rok 
české hudby na stříbrném plátně. 
Kinosál MěDK     
19.30 Hledání ztraceného ráje. 
Hrají I. Jirešová, Z. Podhůrský. 
Kinosál MěDK

Pátek 9. května
15.00 Koncert Dívčího saxofo-
nového orchestru z Luhačovic. 
Lázeňské náměstí  
16.00 Prodaná nevěsta / Rok 
české hudby na stříbrném plátně. 
Kinosál MěDK 
19.30 Koncert - Talentinum.  
S. Mrázková – soprán, A. Ökrös 
- housle, Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Společenský dům                       

Sobota 10. května
9.00 Jarmark. Ulice Nábřeží
10.00 Nazpět časem.  
Lázeňské náměstí
10.00 Móda minulosti v prome-
nádě. Lázeňské náměstí
11.00 Tobogan s Alešem  
Cibulkou a jeho hosty.  
Společenský dům
14.00 Cirkus TeTy  
Lázeňské náměstí
14.00 Přehlídka historických 
vozidel a bicyklů.  
Lázeňský areál
15.00 Koncert Simcha / 
Klezmer. Lázeňské náměstí
19.00 Osloboděná slibka / Lido-
vá zpěvohra. MěDK Elektra
20.30 Beseda u cimbálu.  
Sokolovna

Neděle 11. května
8.30 Slavnostní mše svatá. 
Kostel svaté Rodiny 
10.00 Průvod se svěcením pra-
menů. Trasa po pramenech
10.00 Roztančené prameny. 
Lázeňský areál
15.00 Návrat k tradicím.  
Lázeňské náměstí

Muzeum luhačovického Zálesí
Otevřeno�denně�kromě�pondělí:�
9.00�–�12.00,�13.00�–�17.00�hod.

1. 5. – 18. 5. Kačení mýdlo aneb 
Mejdlíčko. 
18. 5.  Muzea jsou sbírky a lidé. 
Program k Mezinárodnímu dni muzeí 
a galerií. 
22. 5. Starý Světlov. Přednáška  
R. Vrly o nových poznatcích k historii 
nedalekého hradu.�zač.�v�17.00�hod.
30. 5. Muzejní noc ve stylu prvore-
publikové lázeňské kavárny.  
zač.�v�17.00�hod.
19. 6. Kuchyně za dob nedostatku. 
zač.�v�19.00�hod.
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH ZÁJEZDŮ - DUBEN, KVěTEN, ČERVEN

Muzeum Napajedla

Nové muzeum v Napajedlích 
láká jak malé návštěvníky na stálou 
expozici hraček, tak i ty dospělé 
na dočasné historické výstavy nebo 
výstavy regionálního, současného 
nebo mladého výtvarného umění. 
Můžete zde zhlédnout první stálou 
expozici nazvanou Hřiště hraček, 
která vám hravou formou přiblíží 
legendární hračky designérky Libu-
še Niklové a Alfréda Kluga. Nafu-
kovací hračky se dlouhodobě vyrá-
běly a stále vyrábějí v podniku Fatra 
Napajedla. Autorem expozice je syn 

Libuše Niklové, známý výtvarník 
Petr Nikl, a navrhl ji jako "Člověče, 
nezlob se!", kde si děti i dospělí mo-
hou sami s hračkami hrát.

V novodobé historii Muzea Na-
pajedla jste mohli zatím zhlédnout 
výstavy Rudolf Firkušný - Nej-
větší český pianista, Napajedelský 
výtvarný salon - přehlídka děl na-
pajedelských rodáků nebo autorů, 
kteří jsou s Napajedly úzce spjati, 
Dialog s maminkou - výstava Petra 
Nikla, a Obr a zem - výstava ob-
razů Borise Jirků. Muzeum Napa-
jedla se dále připravuje na otevření 
stálých expozic Dějiny města Na-
pajedla a Historie firmy Slavia mo-
tor bratří Paříků.

PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH. ZMěNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý�čtvrtek�ve�14.30

Procházka s výkladem po místech,  která jsou úzce spjatá s  Dušanem Jur-
kovičem.  Prohlídka objektu Sluneční lázně. 

Cena 50 Kč, děti zdarma
LUHAČOVICE GENIUS LOCI MÍSTA 

každý�pátek�ve�14.30
Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a o je-
jich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných metodách od počátků 
až po současnost, o bohatém kulturním životě v Luhačovicích.

Cena 50 Kč, děti zdarma
Informace a objednávky:

LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura
Nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice, 

e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103, 
www.lazneluhacovice.cz/luhanka

Otevřeno denně: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

NAPAJEDLA, UHERSKÉ HRADIŠTě
čtvrtek�10.�4.�a�24.�4.,�čtvrtek�1.�5.,�15.�5.�a�29.�5.,�čtvrtek�12.�6.�a�26.�6.�

Návštěva muzea s expozicí hraček v Napajedlích. Prohlídka hřebčína v Na-
pajedlích. Posezení v Galerii Slováckých vín v Uherském Hradišti spojené 
s ochutnávkou a pohoštěním.

Cena  490 Kč, dětské slevy

MODRÁ, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTě
pátek�4.�4.�a�18.�4.,�pátek�9.�5.�a�23.�5.

Prohlídka Areálu Živá voda v Modré. Návštěva poutního místa Velehra-
du s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie. Posezení ve vinném sklípku 
v Uherském Hradišti spojené s ochutnávkou a pohoštěním.

Cena  490  Kč, dětské slevy 

 
ZOO LEŠNÁ

pátek�11.�4.�a�25.�4.,�
pátek�2.�5.,�16.�5.�a�30.�5.,�

pátek�13.�6.�a�27.�6.
Návštěva zoologické zahrady 
s možností prohlídky zámku 
s rozsáhlou sbírkou porcelá-
nu a nábytku, kde v suterénu 
jsou mořská akvária a terária. 
Nová tropická hala „Yucatan“ 
představuje pestrost deštného 
pralesa Yucatánského polo-
ostrova.

Cena  440  Kč, 
dětské slevy

UHERSKÉ HRADIŠTě
pátek�6.�6.�a�20.�6.

Návštěva muzea v Uherském Hradišti. Prohlídka historického města Uher-
ské Hradiště.  Posezení v Galerii Slováckých vín v Uherském Hradišti spo-
jené s ochutnávkou a pohoštěním.

Cena  490 Kč, dětské slevy

2. – 7. června 2014 
v blízkosti hotelu Jestřabí 

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Luhačovické řezbářské sympozium

Téma
HUDEBNÍ INSPIRACE

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ 
v sobotu 7. 6. v 15 hodin 



DUBEN
Přichází jaro, svěží sluneční paprsky nás hladí… Přijďte 
o  víkendech ochutnat „Speciality z  jehněčího, telecího 
a kuřecího masa“ 
V neděli 20. 4. je pro vás připraven „Velikonoční brunch“, 
neomezená konzumace nejen pokrmů z mladého masa, 
ale dalších velikonočních  specialit.
Radost Vám jistě udělá veselá cimbálová muzika a ukáz-
ky malování kraslic.

KVĚTEN
„Májové menu“ jsme v tomto měsíci připravili nejen pro 
zamilované…
Příroda se probouzí, louky jsou plné koláčků z pampelišek 
a my „…Vaříme z plevele a chřestu…“ 

ČERVEN
Zrají lahodně voňavé ja-
hody, které ve spojitosti 
s  jemným šumivým 
vínem či čo-
koládou svádí 
ke hříchu... 
N a b í d n e m e 
vám řadu ja-
h o d o v ý c h 
specialit pod 
názvem 
„Jahodování“.
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Gastronomický kalendář 2014
FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

SNACK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

tel.: 577 120 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz
www.HotelAlexandria.cz

DUBEN
„Velikonoční sváteční menu 17. – 21. 4. 2014“

Velikonoce jsou nejen největšími křesťanskými svátky, ale 
také oslavou příchodu jara, která se projevuje i na našich 
talířích. 
Po zimním období zabíjaček, vepřových hodů a násled-
ném půstu je ten pravý čas na jarní menu.

KVĚTEN
„Májové víkendové menu“

Každý pátek, sobotu i  neděli pro vás máme připraveno 
víkendové menu plné jarních chutí.

„Speciality z čerstvého bílého i zeleného chřestu 
 13. – 31. 5. 2014“

Chřest je velmi lahodná a nevšední zelenina oznamující 
příchod jara. Díky vysokému obsahu vitamínů a minerálů 
je považován za  přírodní elixír mládí. A  to už je důvod, 
proč chřest ochutnat.

ČERVEN
„Jahodové mlsání“ 

Láká nás jejich chuť, vůně i krásně rudá barva. Ja-
hody mají zvláštní fluidum, které nás dokáže bez 
výjimky okouzlit. Celý měsíc červen kouzlíme s ja-
hodami a vyčarujeme pro vás známé i neobvyklé 

kombinace chutí. 

Užijte si pohodu příjemné chvíle v útulném baru s výhledem 
na kolonádu přímo na Lázeňském náměstí.

Dům Bedřicha Smetany, tel.: 577 134 050
www.LazneLuhacovice.cz

Ludmila Urbánková začala pra-
covat v Jurkovičově domě od roku 
2005, odkud po roce přešla na post 
šéfkuchařky do hotelu Dům Bedři-
cha  Smetany****,  aby  se  znovu 
v  roce 2010 do Jurkovičova domu 
vrátila už jako šéfkuchařka.  

Co vás k profesi přivedlo? A od kdy 
se datuje vaše láska k vaření?

Vždy mě tato profese lákala. Profe-
sionálně se vaření věnuji od skončení 
školy.

Jak byste charakterizovala kuchy-
ni, kterou vaříte?

V našem hotelu denně vaříme ce-
lou řadu jídel. Snažíme se proto při-
pravovat pokrmy rozmanitě a vždy 
dbáme na používání čerstvých sezón-
ních surovin. Snažíme se, aby hosté 
ochutnali i tradiční regionální pokrmy.

Kterou kuchyni vaříte nejraději?
Nejraději vařím samozřejmě naši 

českou a moravskou kuchyni. 

Vaření je krásná profese, při níž 
lze experimentovat. Máte prostor pro 
vlastní fantazii?

Bez té by to nešlo. Dobrý ku-
chař je tak trochu i umělec, takže 
má možnost zapojit i svou fantazii 
a kreativitu. 

Každý den používáte mnoho su-
rovin. Které z nich patří k nejvíce 
exotickým nebo málo obvyklým? 

Mezi málo obvyklé bych zařadila 
karambolu. Tento druh exotického 
ovoce používáme díky jeho hvězdi-
covému tvaru především na dekora-
ce moučníků, pohárů a do ovocných 
salátů.

Kde hledáte inspiraci? Používáte 
recepty našich babiček? 

Účastníme se celé řady seminářů 
a vzdělávacích kurzů, kde sledujeme 
současné trendy. Inspiraci čerpáme 
i z odborných časopisů. Čas od času 
doplníme naši nabídku i osvědčený-
mi recepty našich babiček.  

V televizi je spousta pořadů o vaře-
ní a gastronomii. Sledujete je?

Přiznám se, že televizní pořady 
o vaření moc nesleduji.  Na začátku 
vysílání pořadu Ano, šéfe! jsem jej 
sledovala a myslím, že je to dobrý 
a poučný pořad. 

Poradíte našim čtenářům, jak si 
připravit nějaké tradiční moravské 
jídlo?

Klasické buchty s mákem, povidly 
nebo tvarohem jsou dobře známé. 
U nás na Východní Moravě je ale 
plníme také dobrým uzeným masem 
a klobáskou. Je to tajný sen každého 
milovníka dobrého masa… 

Buchty s uzeným masem
Suroviny: 400 g uzeného masa, 

1 klobása, 1 vejce, 100 g másla, 40 g 
droždí, 600 g hladké mouky, 100 ml 
oleje, 200 g kysaného zelí, 300 ml 
mléka, 1 cibule, 1 česnek, sezamo-
vé semínko, drcený kmín, sůl, pepř, 
cukr

Postup: Připravíme kvásek z drož-
dí, cukru, mléka a mouky. Po vyky-
nutí přidáme mouku, vejce, mléko, 
máslo, kmín, sůl a vypracujeme 
těsto, které necháme vykynout. Pak 
těsto vyválíme a rozdělíme na čtver-
ce, které plníme směsí z orestované-
ho uzeného masa, klobásy, cibulky, 
zelí a ochucené česnekem. Zabalíme 
a buchty dáme do vymaštěného peká-
če a necháme ještě vykynout. Potřeme 
olejem, zasypeme semínkem a peče-
me v předehřáté troubě do červena.

Kuchař je tak trochu umělec ... 
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Tajenka ze 4. čísla Lázeňských listů: Festival Janáček a Luhačovice. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Janě Jakubcové z Ostravy. 
Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovu adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově 
ředitelství) nejpozději do 31. 5. 2014. Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 
2014. Šťastnou výherkyní, která získala týdenní pobyt pro 2 osoby, je paní Dana Součková z Brna. Příští číslo vyjde v červnu 2014.
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Na lázNě máte Nárok! 
           Řekněte si o ně.
Dostat se na lázeňský léčebný pobyt plně nebo částečně hrazený 
zdravotní pojišťovnou nemusí být zase tak složité, jak se často 
píše. Budete-li se držet těchto několika rad, pak i pro vás nebudou 
lázně jen snem:

■  Sami požádejte Svého praktického lékaře o lázně 
chtěli bychom vás ujistit, že pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, 
máte právo požádat o lázeňskou péči svého ošetřujícího lékaře 
a rovněž máte právo na výběr zdravotnického zařízení.

■  dvě píSmena znamenají mnoho 
Současně doporučujeme požádat lékaře, aby místo pro lázeňskou 
léčbu napsal lázně luhačovice, a.s. právě písmena „a.s.“ vás na-
směrují do „akciovky - lázeňské jedničky v luhačovicích“. 
Příklad: místo první volby napište lázně luhačovice, a.s., hotel  
palace a druhé místo lázně luhačovice, a.s., hotel morava. přede-
jdete tak možné změně lázeňského místa. pokud tedy lékař napíše 
jen luhačovice  a neupřesní to na lázně luhačovice, a.s., hotel 
palace, tak můžete skončit v zařízení, které přírodní léčivý zdroj 
do objektu nemá třeba ani přiveden. v tomto případě se už nápravy 
nedovoláte.

■  poradíme vám 
v případě, že vám lékař nebude chtít vypsat návrh na lázeňskou péči 
nebo jej zdravotní pojišťovna neschválí, se vždy můžete s dotazem 
obrátit na naše lázně nebo na Svaz léčebných lázní.

■  rozhodně Se nedejte! 
Buďte aktivní a o lázně si řekněte. na lázně máte jednoduše právo. 
je jen na vás, zda svého práva využijete.


