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Tři první místa. Taková je bilance akciové společnosti Lázně Luha-
čovice v posledních třech ročnících prestižní celostátní Velké ceny 
cestovního ruchu. Letos navíc největší moravské lázně zazname-
naly v kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček úspěch dvoj-
násobný – obsadily první i druhé místo. Potvrzením velmi kvalitní 
nabídky Lázní Luhačovice, a.s., pak bylo ocenění ze strany Centrá-
ly cestovního ruchu Východní Moravy v podobě titulu Hit sezóny 
pro rok 2015.

Přestavbou bývalého Vodolé-
čebného ústavu, Říčních a slu-
nečních lázní a Slatinných lázní 
vznikne moderní hotelový kom-
plex s wellness a lázeňskými 
službami. Akciová společnost 
Lázně Luhačovice ve svých zá-
měrech v horizontu 5 až 8 let 
počítá s další významnou inves-
ticí, která je v současné době 
ve fázi rozvojové studie. Cílem 
je znovuoživení souboru histo-
ricky cenných staveb, které jsou 
již několik let mimo provoz.

Soutěž Velká cena cestovního 
ruchu se koná v rámci veletrhů GO 
a Regiontour, které patří k nejprestiž-
nějším akcím tohoto typu ve střední 
Evropě. Letos si Lázně Luhačovice, 
a.s., připsaly vítězství s pobytovým 
balíčkem nazvaným Rehabilitace 
páteře. Velký úspěch pak akciová 
společnost podtrhla druhou cenou 
za produkt Vánoce v Alexandrii. 
„Specializovaný intenzivní léčebně 
regenerační program Rehabilitace pá-
teře v lázeňském hotelu Palace**** 
napomáhá v léčbě pohybových ob-
tíží díky optimálnímu poměru mezi 
lázeňskými léčebnými procedurami 
a aktivní terapií,“ sdělil výkonný 
ředitel akciové společnosti Lázně 
Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA, 
a upřesnil: „Je to produkt s kombi-
nací procedur, které byly speciálně 
sestaveny lázeňskými lékaři a fy- 
zioterapeuty, doplněný o lékařské vy-
šetření. Pobyt je určen klientům, kteří 
mají objektivní potíže s pohybovým 
aparátem, ale i těm, pro které bude 
pobyt prevencí onemocnění páteře, 
zad a kloubů. Osloví i ty klienty, kteří 
nemají nárok na lázeňskou léčbu hra-
zenou prostřednictvím zdravotních 

pojišťoven, ale i ty, kteří nemají mož-
nost čerpat delší dovolenou. Konku-
renční výhodou je i garance využití 
přírodního léčivého zdroje k léčebně 
rehabilitačním účelům.“ 

Stříbrnou příčkou oceněný po-
byt Vánoce v Alexandrii se řadí 
k výjimečným wellness produktům 
vzhledem k termínu i rozsahu slu-
žeb. Ředitelka hotelu Alexandria 
Ing. Miloslava Fialová jej charak-
terizuje takto: „Produkt byl sesta-
ven tak, aby oslovil všechny, kteří 
si chtějí vychutnat vánoční svátky 
netradičně a bez starostí, a je určen 
i těm, kteří nemají možnost být se 
svými blízkými. Maximálně přitom 
využívá všech předností luxusního  
ALEXANDRIA**** Spa & Well-
ness hotelu, což je hlavně klid, re-
laxace, neopakovatelná atmosféra, 
špičková gastronomie a služby nej-
vyšší kvality. Kromě volného vstu-
pu do vyzdobeného wellness centra 
ve stylu starořímských lázní pobyt 
zahrnuje i řadu relaxačních procedur. 
Součástí pobytu je také každodenní 
kulturní program ve vyhlášeném noč-
ním klubu s prvorepublikovou atmo-
sférou.“  Pokračování na str. 2. 

Základním kritériem připravo-
vané rekonstrukce je zachování ar-
chitektonické a památkové hodnoty 
staveb. Vodoléčebný ústav, podobně 
jako Jurkovičův dům a Chaloupka, 
vznikl přestavbou staršího domu – 
Jestřabského mlýna. Hlavní objekt 
byl postupně doplněn Jurkovičem 
a dalšími architekty v ucelený areál 
staveb. Významným faktem je u to-
hoto celku to, že areál dosud nepro-
šel celkovou opravou či modernizací 
a může tak být i cenným zdrojem 
dalšího poznání a interpretace Jur-
kovičova díla. Interiér dvoupodlažní 
odpočívárny je nejpozoruhodnějším 
vnitřním prostorem, který Jurkovič 
v Luhačovicích vytvořil. Při citlivém 
přístupu k obnově a při podrobně 
provedených průzkumech může být 
u tohoto objektu dosaženo vysoce 
autentické prezentace Jurkovičova 
díla z počátku 20. století. 

Kromě přestaveb realizoval 
Jurkovič v Luhačovicích i něko-
lik novostaveb, ke kterým se řadí 
i Říční a sluneční lázně. Areál kou-
paliště dnes není využíván, i když 
jeho funkce nebyla změněna. Důvo-
dem je existence přísných hygienic-
kých norem na koupání v bazénech, 
které znemožňují koupání v neupra-
vené říční vodě. Součástí lázní byla 
i tzv. vzduchoplavba. Tato luhačo-
vická specialita vznikla na začátku 
dvacátého století a šlo o tělocvik 
na slunném místě v lese. 

 Pokračování na str. 2. 

Lázně Luhačovice dominují, jejich 
produkty opět ocenili odborníci 

Jurkovičovy 
stavby znovu ožijí. 
Z Vodoléčebného 
ústavu a slunečních 
lázní bude hotel

    Vážení a milí hosté,

zima se už definitivně vzdala 
své vlády a okolní příroda se po-
zvolna probouzí. O lázních to ale 
neplatí. Ty jsou vzhůru již dáv-
no, život v nich letos tepe naplno 
od samého počátku a vlastně se 
ani žádný zimní spánek nekonal.

V Jáchymově jsme díky sněhové 
nadílce a nové sjezdovce se sedač-
kou letos poprvé zažili skutečnou 
smršť zájmu lyžařů a mladých lidí 
o pobyty v našich kapacitách, kte-
ré tou dobou bývají jinak prázd-
né. Jejich požadavky, tak odlišné 
od přání a režimu léčených hostů, 
nám zamotaly hlavu a vedly k řadě 
provozních změn a vylepšení, které 
ale jistě ocení všichni.

Luhačovice zase zažívají boom 
poptávky po léčení dětí i dospě-
lých pojištěnců, zejména v nových 
indikacích, a současně roste zájem 
Slováků i tuzemců o dovolenou 
v lázních.

Stejně jako příroda i láz-
ně na jaře rozkvétají. Doslova 
ve svých rozlehlých parcích a ob-
razně díky opravám, rekonstruk-
cím a vylepšením. 

V Jáchymově jsme v komplexu 
Curie kompletně zrekonstruova-
li celé balneo a horní restauraci 
v objektu Praha jsme upravili pro 
bufetové stravování. Běhounek 
má 40 zrekonstruovaných poko-
jů v nejvyšším patře a obnovou 
prošly i jeho salonky a pracoviště 
fyzioterapie. V současnosti navíc 
finišujeme s dokončením nového 
penzionu Dagmar, se 70 lůžky, re-
staurací i wellness zázemím, který 
bude spolu s Aquacentrem Agri-
cola spojovacím můstkem lázní 
s aktivní dovolenou v okolních ly-
žařských a cyklistických terénech.

 Pokračování na str. 2. 
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Do lázní přes slovenskou zdravotní pojišťovnu. Je to možné 

Jednalo se dokonce i o případy, 
kdy nebyla schválena léčba dítě-
te ve věku dvou let s doprovodem 
v našich dětských léčebnách, i když 
léčíme na rozdíl od Slovenska i takto 
malé děti. O to víc těší první host ze 
Slovenska, který strávil plně hrazený 
léčebný pobyt (skupina A) v našich 
lázních. Pan Podkovčík z nedalekého 
Hlohovce se od začátku března léčil 
v hotelu Palace. Podle jeho slov chtěl 
po několika pobytech ve slovenských 

lázních vyzkoušet účinky luhačovic-
ké léčby. Ve své snaze byl vytrvalý 
a získal od Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne (VšZP) souhlas, že jeho 
pobyt bude uhrazen. Postup není tak 
složitý. V případě, že vznikne nárok 
na lázeňskou péči hrazenou zdravot-
ní pojišťovnou stačí, vyplnit žádost 
pojišťovny o absolvování lázeňské 
léčby v zahraničí, která je k dispozici 
v pojišťovně. V případě, že se jedná 
o VšZP, se tato žádost pošle nejlépe 

Pobyty v našich lázních vyhledává každoročně stále více hostů ze Slo-
venska. Až doposud se však jednalo pouze o hosty, kteří si svůj wellness, 
relaxační nebo léčebný pobyt hradili z vlastních prostředků. I přes jejich 
snahu slovenské pojišťovny svým pojištěncům, kteří měli schválenu plně 
nebo částečně hrazenou lázeňskou péči, jen zřídka proplácely léčebné 
pobyty v českých lázních. 

přímo na generální ředitelství VšZP 
do Bratislavy. Pojišťovna by pak měla 
žádost schválit a podle platné legisla-
tivy umožnit léčbu v jiném členském 
státě EU. Pojištěnec má totiž nárok 
na proplacení nákladů na ambulant-
ní i ústavní péči ve výši úhrady po-
skytnuté na Slovensku. Pak si pacient 
zvolí lázeňské zařízení, kde uhradí 
lázeňský pobyt. Po jeho absolvování 
vzniká nárok na proplacení nákladů. 
Pojišťovně se předkládá žádost o pro-
placení společně s kopií propouštěcí 
zprávy, dokladem o zaplacení lázeň-
ské péče a fakturou rozepsanou podle 
jednotlivých položek (úhrada za pro-
cedury na 1 den, stravu a ubytování). 
Všechny doklady vystaví pacientovi 

lázně automaticky před ukončením 
pobytu. 

I když slovenské lázně nabízejí 
kvalitní péči, je řada důvodů, proč se 
znovu naši východní sousedé zajímají 
o naše lázně. Léčba s využitím Vin-
cetky patří k těm nejčastějším. Dále 
je to třeba věk léčených dětí. Na Slo-
vensku se léčí děti až od 3 let. V Lu-
hačovicích je však možné léčit děti již 
od 1,5 roku, což má z medicínského 
hlediska velmi pozitivní vliv. Neza-
nedbatelná je i dojezdová vzdálenost. 
Ve srovnání s lázněmi ve Vysokých 
Tatrách jsou například z Bratislavy 
nebo západního Slovenska Luhačovi-
ce podstatně blíž. Důvodem může být 
i snaha o změnu dosavadní léčby. 

Dokončení ze str. 1. 
V Luhačovicích je náš letošní 

revitalizační apetit ještě větší. Ob-
novili jsme pokoje v penzionu Póla, 
pokoje i koupelny ve Vepřeku, fa-
sádu, pokoje a společné sociální 
zařízení na Taťáně, rozšířili jsme 
společná sociální zařízení v uby-
tovací části Společenského domu 
a během března, respektive května, 
dokončíme rozsáhlé rekonstrukce 
Moravy II a I. Vedle všech popsa-
ných hlavních projektů jsme ale 
provedli i řadu menších oprav či 
zlepšení, jejichž výčet ale přesahu-
je prostor určený pro můj úvodník. 
Za zmínku ale stojí to, že na obnovu 
Luhačovic nejsme sami. 

Hodně viditelná je aktivita města 
a už se nemůžeme dočkat, až lázně 
v květnu zkrášlí dokončená třída 
Dr. Veselého. Výčtem rekonstrukcí 
ale seznam novinek pro letošní rok 

uzavřít nemohu. V obou městech 
máme nové složení na radnicích 
a těší nás, že jak to staronové v Já-
chymově, tak i to více obnovené 
v Luhačovicích, vidí v lázeňství, 
jeho rozvíjení a podpoře, hlavní 
priority a budoucnost města. Hlav-
ní novinkou roku je ale bezesporu 
revize indikačního seznamu, která 
řadě pacientů vrátila týden pobytu 
v lázních navíc a z původně restrik-
tivní vyhlášky odstranila řadu byro-
kratických absurdit.

Rok se každopádně rozjel dobře. 
Naše tempo je vysoké, ale Váš zá-
jem nás dobíjí a naplňuje energií. 
Jarní únavu proto necítíme. Pokud 
ale padá na Vás, tak ji v našich láz-
ních spolehlivě překonáte.

MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel 

 Lázní Luhačovice, a.s.

Dokončení ze str. 1.
Po stopách D. Jurkoviče
Lázně Luhačovice jsou jedním 

z vůbec nejatraktivnějších cílů 
ve Zlínském kraji. Není proto pře-
kvapením, že akciová společnost 
pravidelně sbírá i ocenění udělova-
ná Centrálou cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy. Letos byl oceněn 
lázeňský pobyt nazvaný Po stopách 
Dušana Jurkoviče, který se tak může 
pyšnit titulem Hit sezóny pro rok 
2015. Ocenění převzal zástupce ak-
ciové společnosti Lázně Luhačovi-
ce Ing. Dalibor Chrastina, zástupce 
vedoucího oddělení marketingu. 
„Po stopách Dušana Jurkoviče je 
kombinací relaxačního pobytu s po-

znáním nejvýznamnějších staveb 
tohoto slovenského architekta nejen 
na Moravě, ale i na Slovensku. Sou-
částí pobytu je i relaxační program 
s garancí využití přírodního zdroje. 
Cílem je oslovit nové klienty, kteří 
jsou aktivní a zároveň se zajíma-
jí o kulturu, historii a architekturu. 
Hlavními důvody, které rozhodly 
o sestavení tohoto pobytu, jsou 
rostoucí počty slovenských hostů, 
kteří mají zájem o odkaz jejich nej-
známějšího architekta, zvyšující se 
zájem médií o tuto oblast, ale i mno-
žící se žádosti zahraničních odbor-
níků z oblasti architektury a historie 
o prohlídku lázní," uvedl Dalibor 
Chrastina.

 

 

 

Jurkovičovy stavby znovu ožijí. 
Z Vodoléčebného ústavu a slunečních 

lázní bude hotel

Lázně Luhačovice dominují, jejich 
produkty opět ocenili odborníci 

Dokončení ze str. 1. 
Cvičenci byli oblečeni do pla-

veckých úborů a otužování těla pro-
vozovali za každého počasí. Sirné 
a slatinné lázně, které byly posta-
veny v roce 1909, formálně nava-
zují na Jurkovičovo architektonické 
pojetí lázeňských budov. Společně 
s Vodoléčebným ústavem jsou dnes 
již nevyužívané, balneoprovoz zde 
byl počátkem nového století po-
stupně utlumován a nakonec úplně 
zrušen. 

Unikátně přestavěný hotelový 
komplex citlivě zasazený do přírody 
podél řeky Šťávnice by měl oslovit 
hosty přijíždějící za odpočinkem 
a relaxačními pobyty, ale i ty, kteří 
chtějí v Luhačovicích strávit rodin-
nou dovolenou spojenou s turistikou 
a cykloturistikou. Mimo jiné bude 
hotel vybaven také zázemím pro 
cyklisty. Přínosem pro klienty bude 
celoroční rozšíření služeb a nabíd-

ky. Výhodou může být i dostupnost 
Centrálních lázní – rehabilitačního 
pavilonu, který je v přímém soused-
ství komplexu. Předpokládá se, že 
by v celém areálu mělo být okolo 
124 lůžek v 63 pokojích. Hotelové 
pokoje by měly být situovány do kli-
dových poloh s výhledy do příro-
dy nebo lázeňské scenérie. Říční 
a sluneční lázně - jedna z největších 
atrakcí hotelu – budou rozšířeny 
o sportovní hřiště a kryté wellness 
centrum. V areálu budou například 
pískové kurty na plážový volejbal 
a ve wellness centru bude kromě ba-
zénu i sauna a prostory pro lázeňské 
a wellness procedury. Restaurace se 
bude nacházet v hlavním objektu 
Vodoléčebného ústavu. Nebude chy-
bět ani velkorysá letní terasa. Pose-
zení ve foyer hotelu je orientováno 
na jih, odkud bude výhled na říční 
a sluneční lázně a přírodní scenérii 
protějšího zalesněného kopce.

Vizualizace
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VINCENTKA
ČESKÁ ZNAČKA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
  Produkty z přírodního léčivého zdroje Vincentka
  Zdroj minerálních solí, stopových prvků a dalších důležitých látek
  Prověřený účinek při rýmě a nachlazení
  Nejbohatší přírodní zdroj jódu
    Vhodné i pro těhotné, kojící ženy a novorozence

Více informací naleznete na www.vincentka.cz / VincentkaLuhacovice

V loňském roce jsme museli za lázeňský pobyt dětí hrazený zdravotní 
pojišťovnou platit ještě příplatky, které se v předcházejících letech ne-
vybíraly. Proč byly zavedeny? 

Vaše dotazy – příplatky 
za nadstandard

Silvestr nově i v hotelu Morava  

Hlavním důvodem loňského 
zavedení příplatků za nadstandard 
u komplexní lázeňské péče dětí 
byla skutečnost, že v roce 2014 

byla dokončena kompletní rekon-
strukce dětských léčeben v řádech 
desítek milionů korun. Proběhly 
rozsáhlé opravy v areálu dětských 

V čase Adventu se hosté mohou 
opět těšit na pobyty v Jurkovičo-
vě domě nebo si dopřát uvolňující 
wellness pobyt ve vánočně vyzdo-
beném a provoněném hotelu Ale-
xandria. Všem zájemcům můžeme 
navíc ještě napéct cukroví a ušet-
řit tak spoustu času.

Vánoční pobyt, který se stal 
pevnou součástí nabídky Ale-
xandrie, začíná již 21. 12. Kouz-
lo nejkrásnějších svátků v roce 
v Luhačovicích objevuje každý 
rok stále více hostů. Přijíždějí 
za neopakovatelnou atmosférou 

a netradičním prožitím svátečních 
dní. Chybět nebude ani dárek pod 
stromečkem a každodenní kul-
turní program v nočním klubu. 
Na své si přijdou i milovníci dob-
rého jídla. 

Škála ubytovacích možností 
pro silvestrovské pobyty bude 
letos ještě bohatší. Pobyty jsou 
připraveny nejen v tradičních ho-
telech, vile v alpském stylu nebo 
útulném penzionu, ale nově i v ho-
telu Morava, který právě prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. Vrcholem 
silvestrovských pobytů bude pro 

všechny hosty slavnostní galave-
čer ve Společenském domě, který 
jako v předešlých letech slibuje 
velmi dobrou zábavu, vynikající 
taneční orchestry a skvělé menu. 
Pěveckou osobnost představí 

a na silvestrovský ohňostroj hos-
ty pozve Aleš Cibulka.Sváteční 
odpoledne na Nový rok zpříjemní 
koncert v Kostele svaté Rodiny, 
kde se přestaví přední pěvecký 
sbor Kantiléna z Brna.

Sváteční pobyty a bohatý kulturní program budou opět charakterizo-
vat závěr roku v našich lázních. Vzhledem k velkému zájmu v před-
cházejících letech jsme připravili nabídku s předstihem již na začátku 
roku. Doporučujeme proto včasnou rezervaci.

léčeben, na pokojích bylo zavede-
no WiFi připojení a pokoje byly 
vybaveny novým nábytkem. Nově 
je k dispozici také moderní ven-
kovní dětské hřiště. Příplatek byl 
zaveden na základě dohody se vše-
mi zdravotními pojišťovnami ČR 
a je plně v souladu s jednotlivými 
smluvními ujednáními.  Příplatky 
za nadstandard jsou vybírány pouze 
v období od 1. 4. 2015 do 31. 10. 

2015 ve vybraných kapacitách. 
Každý pojištěnec má však v rámci 
platnosti návrhu na lázeňskou péči 
možnost absolvovat lázeňskou 
péči bez příplatku, tj. v období, 
v němž příplatek za nadstandard 
není požadován. Srovnatelné nebo 
vyšší příplatky jsou již delší dobu 
vybírány také ostatními lázeňský-
mi společnostmi v ČR, které se 
zabývají léčbou dětí.  
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Na přelomu roku byla dokončena modernizace pen-
zionů. Vepřek a Póla mají nyní vyměněn nábytek, ko-
berce, stropní osvětlení a část koupelen. Ve společenské 
místnosti je nově instalováno bezplatné WIFI připojení 
na internet. 

V penzionu Taťána bylo rozšířeno a zmodernizováno 
společné sociální zařízení a na pokojích byl vyměněn 
nábytek a koberce. Ve všech penzionech jsou televizory 
s větší úhlopříčkou a hosté mají k dispozici i širší pro-
gramovou nabídku.

Lékař radí: 
Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) – 
síla, kterou působí krev na stěny cév, 
v nichž koluje – patří mezi nejčastější 
kardiovaskulární onemocnění. Statis-
tiky uvádějí, že se na něj léčí přibližně 
20 % dospělé populace, jiné statistiky 
říkají, že normální tlak má méně než 
40 % mužů a méně než 60 % žen 
ve věku od 25 do 74 let a od 50 let má 
vysoké hodnoty krevního tlaku každý 
druhý. 

Odhaduje se, že 25 % úmrtí 
ve věku nad 40 let je zapříčiněno prá-
vě tímto onemocněním. Je to dáno 
také tím, že nemocný v počátečních 
stádiích nemá prakticky žádné pří-
znaky a pokud si lidé občas krevní 
tlak nezkontrolují, ani o své nemoci 
nevědí a neléčí se. 

O hypertenzi hovoříme, pokud 
je krevní tlak delší dobu nebo opa-
kovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 
mmHg, u diabetiků 130/90 mmHg, 
ideální hodnoty jsou 120/80 mmHg. 
První, vyšší číslo je tzv. systolický 
tlak, který vzniká při srdečním stahu, 
stoupá s věkem, jelikož u starších lidí 
jsou méně pružné cévní stěny. Druhá 
a nižší hodnota se nazývá diastolický 
tlak, je zaznamenán při uvolnění sr-
dečního svalu. 

Rozeznáváme dva druhy hyper-
tenze. Primární, vyskytující se u vět-
šiny nemocných, zde jsou příčiny ne-
známé, avšak existují určité faktory, 
které se na vysokém tlaku podílí, jako 
např. obezita, nadměrný příjem soli, 
dlouhodobý stres, genetické předpo-
klady, kouření, nadměrná konzumace 
alkoholu, nedostatek pohybu. Dru-
hým typem je hypertenze sekundární 
způsobená jiným základním onemoc-
něním, které doprovází jako druhot-
ný příznak. Mohou to být ledvinové 
nebo hormonální choroby, zvýšení 
tlaku v těhotenství nebo užívání ně-
kterých léků.

V prvním stadiu nemoci, jak je 
uvedeno výše, nemusí docházet 
k žádným projevům a člověk o vyš-
ším tlaku ani neví. Ve druhém stadiu 
dochází k aterosklerotickým změnám 
na tepnách, zvětšení levé srdeční ko-
mory a změnám na očním pozadí. 
Ve třetím stadiu jsou již výrazné orgá-
nové změny, může dojít ke krvácení 
do mozku, k projevům ischemické 
choroby srdeční, snížení funkce led-
vin a výrazným změnám na očním 
pozadí. Léčba hypertenze zahrnuje 
jednak léčbu medikamentozní a ne-
zbytná režimová opatření. Nasazení 

Modernizace penzionů dokončena

medikamentů ponecháme odborní-
kům, jen je třeba podotknout, že léky 
je nutno užívat podle předpisu léka-
ře a ne jen tehdy, když je krevní tlak 
zrovna zvýšený.

Co tedy pro snížení krevního tla-
ku můžeme udělat sami? Pokud máte 
nadváhu, je dobré její snížení na nor-
mální hodnotu BMI, což je 18,5 – 
25. Pokud kouříte, je vhodné omezit 
kouření nebo úplně přestat. Omezte 
konzumaci alkoholu. Další dietní 
omezení: sůl – na omezené solení 
se dá zvyknout, ale řadu pokrmů lze 
chuťově korigovat používáním vhod-
ného koření (rozmarýn, libeček, ore-
gano apod.), konzumace minerálek, 
uzenin, masa, především červeného, 
moučných a sladkých jídel, nápoje 
jako je Coca Cola, Fanta atd., konzer-
vovaná zelenina a komerčně připra-
vovaná jídla. Co naopak do jídelníčku 
zařadit? Bílé maso, tedy hlavně drů-
bež a ryby. Zvláště ryby jsou vhodné, 
protože obsahují omega 3 mastné 

kyseliny, které působí antisklerotic-
ky. Doporučená dávka ryb je alespoň 
2x200 g za týden. Dále vhodné pou-
žívání kvalitních olejů (za studena 
lisovaný olivový olej, sezamový 
nebo lněný olej), konzumace většího 
množství vlákniny (ovoce, zelenina), 
tmavý chléb, tmavé pečivo, celozrnné 
těstoviny, rýže Natural, čerstvě vyli-
sované šťávy (řepa, mrkev, celer, pe-
tržel, citrusové plody, rybíz), česnek. 
Kromě uvedeného existuje též řada 
potravinových doplňků podporují-
cích snížení krevního tlaku, užívá se 
též paprika, petržel, řebříček, feny-
kl, na zklidnění chmel nebo badyán. 
V režimových opatřeních nesmíme 
zapomenout na dostatek pohybu.

I když je člověk zcela bez potíží, 
je potřeba krevnímu tlaku věnovat 
pozornost. Předejde se tak vážným 
a mnohdy i fatálním komplikacím.

 prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař 
  Lázní Luhačovice, a.s.

Piano na kolonádě bude i letos
Rovněž v letošní sezoně ro-

zezní lázeňskou kolonádu me-
lodie různých žánrů, jež budou 
hrát hosté pro dobrou pohodu 
na pianu, které již vloni daro-
val a na kolonádu umístil Radek 

Charvát. Hraní těší nejen samot-
né interprety, ale také ostatní, 
kteří se rádi zastaví, zaposlou-
chají nebo třeba i připojí svoji 
píseň. Piano na kolonádě bude 
čekat od května třeba i na vás. 



LÁZEŇSKÉ LISTY  |  BŘEZEN 2015

5

Hledáme nové zaměstnance. Práce v lázních je perspektivní 

Natáčení klipů 
pro Miss Reneta 

2015

 V souladu s tímto vývojem jsme 
již před více než rokem investovali 
do nových pracovišť fyzioterapeu-
tů a moderních rehabilitačních pří-
strojů a za pár týdnů budeme znovu 
po rekonstrukci otevírat hotel Mo-
rava tak, aby mohl nabízet služby 
odpovídající současným potřebám 
našich hostů. A nejen to. Připravu-
jí se i další projekty na rozšíření 
naší činnosti v léčebném lázeňství, 
ale také v oblasti wellness a rela-
xačních pobytů. S dobrou zprávou 
přišlo i Ministerstvo zdravotnictví, 
které plánuje další opatření na pod-
poru českého lázeňství – chce do-
plnit výuku balneologie do vzdě-
lávání mediků na lékařských 
fakultách a téma organizace lázeň-
ství i do vybraných oborů speciali-
začního vzdělávání lékařů. Vše na-
svědčuje tomu, že se lázeňství opět 
stává prestižním a perspektivním 
oborem. Růst a stabilita s sebou 
přináší i potřebu pracovních sil, 
abychom mohli garantovat množ-
ství a kvalitu nabízených služeb. 
Je proto logickým důsledkem, že 
před zahájením hlavní sezóny nás 
čeká významný úkol, a to rozšířit 
řady našich zaměstnanců o další 
kvalifikované a zkušené pracovní-
ky  jednotlivých profesí. O práci 
se proto dnes u nás mohou ucházet 
nejen lékaři, fyzioterapeuté, maséři 
či sanitářky, ale hledáme i provoz-
ní profese: kuchaře, číšníky nebo 
recepční.

Blízkost slovenských hranic se 
odráží nejen na rostoucím počtu 
Slováků přijíždějících do Luhačo-
vic jako hosté, ale nezanedbatelné 

jsou i dvě desítky Slováků, kteří 
našli v našich lázních zaměstnání. 
Nejčastěji u nás zastávají pracov-
ní pozice fyzioterapeutů, lékařů, 
masérů nebo všeobecných sester. 
Jejich zaměstnávání je bezproblé-
mové a v Česku nevznikají potíže 
ani s uznáváním dokladů o vzdě-
lávání a praxi. Chtěli bychom 
na tuto skutečnost reagovat i na-
bídkou pracovních pozic směrem 
na Slovensko a přivést do naší 
společnosti kvalifikované odbor-
níky nebo schopné absolventy ze 
Slovenska. Kromě zajímavé práce 
můžeme nabídnout také ubytování 
za přijatelné ceny. V současnosti 
navíc probíhají rekonstrukce uby-
tovacích kapacit s cílem zvýšení 
jejich standardu na požadovanou 
úroveň. 

Velký důraz samozřejmě kla-
deme na kvalifikaci jednotlivých 
uchazečů a zaměstnanců, kterou 
máme jako akreditované lékařské 
zařízení u velké části pracovních 
pozic předepsanou. Motivací pro 
budoucí zájemce o práci v naší 
společnosti může být i skutečnost, 
že investujeme a jsme připrave-
ni dále investovat do zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců. Naši 
pracovníci se účastní celé řady 
odborných kurzů a školení, které 
pro ně znamenají rozšíření a zvý-
šení jejich odbornosti. Nejde jen 
o zdravotnické profese. Například 
kuchaři a číšníci si prohlubují 
kvalifikaci účastí na gastro semi-
nářích pod vedením špičkových 
odborníků, podílí se na pořádání 
banketů, rautů či jiných spole-

Luhačovice se 11. března sta-
ly místem, které si pořadatelé 23. 
ročníku mezinárodní soutěže krásy 
Miss Reneta 2015 vybrali k natáčení 
klipů pro závěrečný večer. Dvanáct 
letošních finalistek z Česka, Sloven-
ska a Polska bylo možné vidět v his-
torických kostýmech na Lázeňském 
náměstí, kolonádě i v prostorách 
Společenského domu. Slavnostní 
finálový večer proběhne 10. dubna 
v Havířově. Lázně Luhačovice, a.s., 
společně s městem Luhačovice a Lu-
hačovickým okrašlovacím spolkem 
Calma jsou partnery této akce.  

Díky změně legislativy, novému indikačnímu seznamu i celkovému 
oživení na trhu očekáváme v následujících letech nárůst obsazenos-
ti našich kapacit. Předpokládáme, že v počtech pacientů léčených 
na účet pojišťovny bychom se měli již letos dostat na úroveň před 
dramatickými škrty v roce 2012.

čenských akcí, kde mohou uplat-
nit své dovednosti a získat řadu 
nových zkušeností. Pro mnohé 
naše zaměstnance je právě toto je-
den z důvodů, proč pracují právě 
v Lázních Luhačovice.

Naše společnost kromě možné-
ho kariérního postupu rovněž nabí-
zí svým zaměstnancům celou řadu 
benefitů. Kromě již zmíněného za-
městnaneckého ubytování má kaž-
dý zaměstnanec nárok na pět týdnů 
dovolené. K dispozici je závodní 
stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, odměny při pracov-
ních a životních výročích či mož-
nost využít zvýhodněnou výměn-
nou rekreaci. 

Lázně Luhačovice, a.s., spolu 
s Léčebnými lázněmi Jáchymov, 
a.s., tvoří největší lázeňskou skupi-
nu v České republice. Díky pozici 
na trhu, velikosti, dlouholeté tradi-
ci a stabilitě se řadíme mezi nejvý-
znamnější zaměstnavatele v kraji 
a jsme vždy ochotni přijmout mezi 
sebe schopné a pracovité lidi, kteří 
mají zájem se ve svém oboru neu-
stále zdokonalovat. 

Výše se můžete seznámit s vol-
nými pracovními pozicemi, které 
z důvodu rozšiřování našich služeb 
právě obsazujeme.

 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka

PROVOZNÍ PROFESE

>> LÉKAŘ – nutná atestace v oboru rehabilitace a fyzikální 
lékařství nebo s odborností vnitřní lékařství, pneumologie, 
ortopedie, neurologie nebo FBLR

>> FYZIOTERAPEUT – VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru fyzio-
terapie, s praxí i absolventi

>> MASÉR – požadujeme akreditovaný kurz dle osnov MZ ČR

>> KUCHAŘ/KA – vyučení v oboru, praxe

>> SERVÍRKA/ČÍŠNÍK – vyučení v oboru, znalost světového 
jazyka výhodou

>> RECEPČNÍ – ÚSO vzdělání zakončené maturitou, zna-
lost alespoň jednoho světového jazyka

Více na www.LazneLuhacovice.cz
Žádosti přijímá a  bližší informace poskytne personální 
manažerka Mgr.  Vladimíra Juřeníková, tel.: 577  682  204,  
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz.

ZDRAVOTNICKÉ PROFESE
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Hlavním návštěvním cílem je zre-
konstruovaná rozhledna na vrcholu 
Klínovce. Ta je přístupná po celý 
rok a poskytuje rozsáhlý výhled 
na Krušné hory a Německo. Při dob-
ré viditelnosti lze spatřit i Krkonoše 
a Šumavu. K rozhledně vás pohodlně 
dopraví čtyřsedačková lanovka Pri-

JAK UŠETŘIT
A ZÍSKAT BONUSY?

pečují o Vaše zdraví i výdaje

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI

BONUS ZA NOVÉHO HOSTA

HOSTA

SLEVA PRO POJIŠTĚNCE

SLEVA PRO NÁVŠTĚVU 

SLEVA

ON-LINE REZERVACE LÉČEBNÉHO POBYTU

5 %

25 30 %/

 30 %

 10 %

 

Rezervujte si svůj pobyt s předstihem (min. 6 měsíců) před nástupem. Při 
zálohové platbě ve výši 30 % v průběhu 6 týdnů od data potvrzení rezervace 
získáte slevu 5 % a vyberete si termín a ubytování podle Vašich představ. 
Sleva neplatí pro již zvýhodněné pobyty.

Přiveďte k nám nového hosta a získejte tak další 5% slevu z ceny jeho pobytu. 
Nový host si pobyt přímo objedná v lázeňském hotelu.

Pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ 
poskytneme slevu 25 nebo 30 % na vybrané samoplátecké pobyty po před-

karty své zdravotní pojišťovny při nástupu v hotelové recepci.

Pozvěte do lázní své příbuzné a známé během Vašeho léčebného pobytu 
a využijte 30% slevu (max. 3 noci) na hotelové ubytování a stravu.

Sleva pro členy Klubu Bechtěreviků, Revma ligy a držitele průkazu TP,
ZTP a ZTP/P

  

Rezervujte si svůj léčebný pobyt z pohodlí domova přes internet. Jako 
poděkování obdržíte poukaz v hodnotě 200 Kč na konzumaci v lázeňských 
kavárnách.

5 %

ložení 
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Aktuální slevové nabídky a další informace naleznete na www.laznejachymov.cz

Za odpočinkem do Krušných hor

Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Luhačovice a Lázně Jáchymov tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice 
známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky 
spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů. 

Jarní Krušnohoří je ideálním 
místem pro aktivní odpoči-
nek. Dávno neplatí, že zdejší 
lesy jsou poničené a  znečiš-
těné. Po  odsíření elektráren 
a  omezení těžby se vrací 
ohrožené druhy rostlin i živo-
čichů. Zdejší divoká a  nedo-
tčená příroda doslova vybízí 
k  výletům do  přírody po  tu-
ristických značkách pěšky 
nebo na  kole. Na  své si při-
jdou senioři, rodiny s  dětmi, 
sportovně laděné páry, ale 
i parta kamarádů, co si chtějí 
„dát do těla“. 

JAK UŠETŘIT
A ZÍSKAT BONUSY?

pečují o Vaše zdraví i výdaje

www.laznejachymov.cz
Aktuální slevové nabídky a další informace naleznete na

SLEVY NA VĚRNOSTNÍ KARTY

3 % 5 %

SLEVA ZA VČASNOU 
REZERVACI

BONUS
ZA NOVÉHO HOSTA

SLEVA PRO
POJIŠTĚNCE

SLEVA PRO NÁVŠTĚVU 
NAŠEHO HOSTA

SLEVA PRO ČLENY KLUBU 
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Turistům, cyklistům a ostatním návštěvníkům, kteří přijíždě-
jí za aktivním odpočinkem a poznáním Krušných hor, nabízí 
jáchymovské lázně ubytování v penzionech s rodinnou atmo-
sférou. Zvláště rodiny s dětmi si oblíbily pobyt v aparmánech 
a studiích s kuchyňkou v penzionech Dagmar, Dalibor a Jitřen-
ka. V nově zrekonstruovaném penzionu Dagmar nabízíme 29 
pokojů, novou restauraci, luxusní wellness se saunou, parní 
lázní a relaxační zónou. Hotel Astoria leží v lázeňském centru 
jen pár kroků od aquaparku Agricola, který poskytuje svým ná-
vštěvníkům bohaté relaxační vyžití. Hotelové pokoje kategorie 
I. A budou rozšířeny o kategorie suite a aparmán ve 2. polovině 
tohoto roku 2015.  Penziony i hotel Astoria disponují úschovnou 
kol a parkovacími místy. Vaše ubytování, stravování a popřípadě 
i relaxační procedury si můžete rezervovat pohodlně z domova 
přes internet www.laznejachymov.cz, www.aquajachymov.cz. 

Ubytujte se v penzionech a Garni 
hotelu Astoria

Zahájení lázeňské sezóny 
Slavnostní zahájení letní lázeňské sezóny patří k nejvýznamnějším akcím jáchy-
movských lázní. Společně s  lázeňskými hosty a veřejností oslavíme začátek té 
letošní. 

ma Express u jáchymovské sjezdovky. Jako cestu 
zpět do Jáchymova můžete zvolit 5 km dlouhou 
túru značenou nejprve žlutou a následně zelenou 
turistickou značkou, nebo se po krátké procházce 
na vrcholu Klínovce nechte svézt zpět dolů lanov-
kou a zažijete netradiční pohled na hory Dub, Šan-
ce a Čimický vrch, mezi které je zasazeno město 
Jáchymov. Je možné využít i druhou lanovou dráhu 
z vrcholu Klínovce a nechat se svézt do obce Louč-
ná pod Klínovcem. Tato cesta poskytuje výhled 
na nekonečné louky, kterým dominuje přírodní 
rezervace Horská louka u Háje. Na dolní stanici 
lanovky v Loučné pod Klínovcem je k dispozici 
mnoho letních volnočasových aktivit. Návštěvníci 
si mohou zapůjčit motorizovanou čtyřkolku, horská 

kola, terénní koloběžky nebo hole na nordic wal-
king. Vyzkoušet můžete lukostřelbu, trampolíny, 
bungee running, disc-golf nebo se pod vedením 
instruktora vyšplhat na deset vysokých překážek 
zdejšího lanového centra.
Na své si přijdou i milovníci jízdy na kole. Cyklis-
tika v Krušných horách může znamenat projížďku 
divokou a nedotčenou přírodou, objevování maleb-
ných údolí a hornických městeček, ale také stoupá-
ní na strmé vrcholy s vypětím všech sil. Záleží pou-
ze na vašich preferencích. Využít je možné celé sítě 
oficiálních cyklotras (tmavě žluté tabulky) i málo 
frekventovaných asfaltových silniček.
Skiareál Klínovec nabízí jednotlivé jízdy lanovkou 
(lze jet jedním směrem nahoru nebo dolů) i zpáteč-

ní jízdenku. Dále je možné zakoupit bodové jíz-
denky, které platí na obě lanovky s tím, že Prima 
Express stojí v obou směrech 10 bodů a Dámská 
v obou směrech 5 bodů. Karty jsou na 20, 30, 40 
a 100 bodů a body se dají vyčerpat kdykoli během 
sezóny. Odpovídá to tedy 2, 3, 4 a 10 jízdám na la-
novce Prima Express v libovolném směru nebo 4, 
6, 8 a 20 jízdám na lanovce Dámská v libovolném 
směru. Možné jsou také jakékoli kombinace jízd 
na Dámské a Prima Expressu. Mohou ji využít jak 
pěší, tak cyklisté, pro které budou připraveny tři 
okruhy vytyčené po lesních cestách v rámci projek-
tu „Cyklistika bez námahy“. Pro náruživé cyklisty 
bude k dispozici i celodenní jízdenka bez omezené-
ho počtu jízd.

V rámci letošních slavností, které se uskuteční o ví-
kendu 16. a 17. května, si připomeneme tři etapy 
historie Jáchymova a jáchymovských lázní. V první 
řadě se začneme připravovat na oslavu 500 let měs-
ta Jáchymova, která se uskuteční v roce 2016. His-
toricky zajímavý je však už i letošní rok. V květnu 
roku 1515, tedy přesně před 500 lety, byl vydaný 
německý horní řád, který vytvořil podmínky k prů-
zkumu a důlní činnosti v Jáchymově. Druhou velice 
významnou událostí je návštěva světové osobnosti 
madam Curie Skłodowské. Při posledním pomy-
slném návratu do historie si připomeneme 40 let 
od otevření lázeňského hotelu Běhounek.
V rámci programu se uskuteční již tradiční alego-
rický průvod, ve kterém uvidíte vedle horníků, cyk-
listů, rytířů a tanečnic, také automobilové veterány 
a řadu historických i současných osobností. Pro ve-
řejnost je připraven bohatý hudební program, který 
v 10 hodin zahájí dechová hornická kapela Barbora 
a ostrovské mažoretky. Hned po oficiální části, kte-
rá začne ve 13 hodin, se přeneseme do období rene-
sance spolu s hudební skupinou Gothien, tanečním 
souborem Ambrenau a šermíři Herold. V symbolic-
ký čas 15.15 hodin se můžete těšit na kapelu Lucie 
Revival a později pak na skvělé regionální skupiny 
Groovetown a Ben Dover. Bohatý program bude 
připraven také pro děti. Vedle pohádek nabídneme 
skákadla, soutěže a další zajímavé atrakce. Po celý 
den bude připraveno bohaté občerstvení. Těšíme se 
na vaši návštěvu.
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Slivovice a Valašsko patří k sobě

Vizovická slivovice, skvost 
z místních sadů

Výjimečným produktem s regionál-
ním puncem je Vizovická slivovice. 
Touto edicí se RUDOLF JELÍNEK 
vrací ke kořenům a sadařské tradici 
pěstování švestek ve svém regionu. 
Ještě před 100 lety totiž na Vizovicku 
rostlo na 70 000 ovocných stromků, 
které však byly postupem doby z větší 
části zničeny. RUDOLF JELÍNEK se 
proto rozhodl zakoupit vlastní půdu 
a v roce 2003 firma osázela první část 
z 80 ha půdy. V loňském roce byla 
plocha sadů výrazně rozšířena a to 

odkupem již vzrostlých sadů na jižní 
Moravě a výsadbou nových stromů 
na vlastních nově zakoupených po-
zemcích. Nyní společnost disponuje 
ovocnými sady ve Vizovicích, na jižní 
Moravě ve Starovicích, Velkých Něm-
čicích a v chřibských Kostelanech 
o celkové výměře 161 hektarů.   
První úrodu daly sady na Těchlově pět 
let po svém založení. V roce 2013 již 
RUDOLF JELÍNEK sklidil celkem 
435 tun vlastních švestek. Před zahá-
jením každé sklizně se důsledně kon-
troluje zralost plodů a sběr se provádí 
po jednotlivých odrůdách. V sadech 

na Těchlově jich roste celkem devět 
– Čačanská lepotica, Stanley, Gabrov-
ská, Hanita, Presenta, Valjevka, Top 
taste, Katinka a Čačanská rodná. Právě 
kvalita a kombinace odrůd švestek je 
pro výrobu prémiové slivovice klíčo-
vou záležitostí. 
Výsledkem je limitovaná edice Vizo-
vické slivovice vyráběné výhradně 
z místních vizovických švestek. Ta 
v sobě spojuje sadařský um a dokona-
lé pálení jelínkovských mistrů. Prvním 
destilátem stočeným do lahví byla 
Vizovická slivovice 2008. Celkem 
bylo stočeno pouze 3 414 lahví prv-

ního ročníku Vizovické slivovice, což 
podtrhuje její výlučnost. Každé láhvi 
přísluší ručně napsané číslo. Od roku 
2009 se každoročně na trh uvádí dvě 
varianty Vizovické slivovice – bílá, 
vypálená z nejlepší odrůdy daného 
roku, a zlatá, která vzniká kupáží vy-
braných odrůd. 
V březnu letošního roku rozšířila na-
bídku Vizovická slivovice ročníku 
2013 vyrobená z odrůdy Presenta. Tu 
vyhodnotil Spolek přátel Jelínkovy 
slivovice jako nejlepší odrůdu daného 
ročníku. V prodeji bude pouze symbo-
lických 2 013 lahví.

Když se řekne Vizovice, obvykle jedním dechem dodáme – slivovice. Ne náhodou se toto valašské město pasovalo 
na hlavní město slivovice, kterou zde spolu s dalšími ovocnými destiláty vyrábí společnost RUDOLF JELÍNEK. 
Ta navazuje na více než čtyřsetletou tradici – vždyť první písemný doklad o existenci pálenice v urbáři vizovic-
kého panství pochází již z roku 1585.

  prohlídky | odborné exkurze | muzeum R. JELÍNEK
  degustace produktů | podniková prodejna | fi remní eventy

           K areálu R. JELÍNEK vedou cyklotrasy 46, 471 a 5056

RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129 | M +420 725 653 134 | E exkurze@rjelinek.cz                     www.rjelinek.cz
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Pro Laďu Kerndla jsou Luhačovice srdeční záležitostí

MUDr. Zikmund Janke

Řadu let jste strávil na zaoceán-
ských lodích a navštívil jste mnoho 
zemí. Kolik jste jich procestoval 
a kde se Vám líbilo nejvíce?

Projel jsem 158 zemí a ostrovů 
a na všechna místa, kde jsem byl, 
mám krásné vzpomínky, které, jak se 
říká, si vezmu s sebou jednou do hro-
bu. Vše jsem velmi intenzívně vnímal 
a všude bylo nějaké kouzlo. Jsem ty-
pem člověka, který má rád severské, 
studené země. Má to svoji romanti-
ku, žijí tam skvělí lidé, mnohdy ne-
lehkým životem. Nejvíce mi určitě 
„voněla“ Aljaška. Krásná, překrásná 
krajina a drsné podmínky. Kanada, 
Norsko, Finsko. Krásné jsou karibské 
ostrovy, San Thomas, Barbados.

Ale s Vaší ženou jste se seznámil 
na Moravě, v Luhačovicích. Prozra-
díte nám kde?

Ano, se svojí ženou jsem se po-
znal v roce 1977 zde v Luhačovicích. 
Tehdy sem přijela se svojí kamarád-
kou. Já jsem vystupoval s orchestrem 

Leona Slezáka v baru hotelu Ale-
xandria. A ona tam ten večer přišla. 
Jsem společenský člověk, a tak jsem 
se jí zeptal, jako spousty jiných po-
sluchačů, jak se jí tady líbilo, a ona 
se mě zeptala, jestli může za týden 
přijet. Tehdy jsem řekl, že ano, proč 
taky ne? Ona si to vysvětlila osobně, 
že přijede za mnou. A opravdu přije-
la i s kufrem, zjistila si, kde bydlím, 
a zaklepala na můj pokoj. A tak jsme 
se seznámili. Po osmi letech jsme 
měli svatbu. Loni tomu bylo 30 let. 
A i proto jsou Luhačovice moje sr-
deční záležitost.

Za pár dnů oslavíte své životní ju-
bileum, ke kterému připravujete kon-
certní turné. Na co se můžeme těšit 
a co bude jeho vrcholem?

Bude to koncertní turné Laďa 
Kerndl 70, které končí až 21. pro-
since. Budu vystupovat se svým or-
chestrem, ale i s Big bandy a Swing 
bandy po celé republice. Všechny 
moje koncerty jsou na mých stránkách  

Zikmund Janke se narodil dne 
24. února 1865 ve Dvoře Králové 
nad Labem. Vystudoval gymnázium 
v Hradci Králové a poté nastoupil 
na lékařskou fakultu v Praze, kterou 
ukončil roku 1893. Po promoci ab-
solvoval zahraniční studijní pobyty 
ve Vídni, Mnichově a Berlíně. Svoji 
lékařskou dráhu započal v Ostředku 
a Trhové Kamenici. Od roku 1899 se 
usadil jako odborný lékař pro nemoci 
nosní, oční, krční a vady řeči v Praze. 

Vedle své lékařské praxe publikoval 
odborné texty, v nichž se zabýval pro-
blematikou prevence a léčení chorob 
ORL, vadám řeči a léčbĕ koktavosti. 
Jeho přednášky, stejnĕ jako články 
uveřejňované v tisku, byly vĕnovány 
osvĕtĕ a popularizaci lékařské vĕdy. 
V Praze Z. Janke začal  navštĕvovat 
zpěvácký spolek a angažoval se také 
na poli hudební kritiky.

Od roku 1906 svou pracovní náplň 
rovnoměrně rozdělil mezi Prahu a Lu-

Bar hotelu Alexandria. Tam se začal psát zajímavý příběh, na jehož 
konci byla svatba Ladi Kerndla. Známý muzikant procestoval celý 
svět, svou životní lásku ale našel v Luhačovicích. 

V roce 2015 si připomínáme 150. výročí narození Zikmunda Jankeho, 
pražského lékaře, odborníka na nemoci ušní, nosní, krční a na vady 
řeči, který v letech 1906 až 1917 působil v Luhačovicích.

www.ladakerndl.cz. Za vrchol poklá-
dám koncerty s filharmonií Hradec 
Králové a Pardubice. V den mých 
narozenin bude koncert v mém kraji 
v Blansku – to bude 16. května s Big 
Bandem Brno a hosty Ilonou Csáko-
vou a Romanem Horkým. A pak 30. 
září v Praze, kde hosty budou Karel 
Gott, Hana Zagorová, Tereza Kern-
dlová, Leona Machálková, Kateřina 

Brožová a Jitka Zelenková za dopro-
vodu orchestru Felixe Slováčka.

V roce 1930 Váš otec založil Spo-
lek nepřátel smutku a přátel jazzu. 
Vy jste jeho činnost obnovil v roce 
1998. Dá se říct, že název spolku je 
i Vaším životním krédem?

Ano, smutek nemám rád. Miluji 
smích, humor a dobrou náladu.

hačovice, kde začal pravidelně trávit 
lázeňské sezóny jako lázeňský od-
borný lékař. Ordinoval ve vile Mys-
livně, v níž měl svůj byt. O nesmírné 
oblibě MUDr. Zikmunda Jankeho 
mezi pacienty svědčí stovky děkov-
ných zápisů v jeho pamětní knize či 
bohatá korespondence s jednotlivý-
mi pacienty i nejrůznějšími spolky, 
pro něž často pořádal své přednášky. 
Pokračoval v publikování odborných 
a popularizačních textů, které propa-
govaly luhačovické lázeňství. Roku 
1907 vydal zdravovědného průvod-
ce Léčivá moc lázní luhačovických. 
Byl nejen vyhledávaným lékařem, 
ale i výborným hudebníkem a zpě-
vákem, divadelníkem, kritikem a li-
terátem.

Hned v prvním roce se Z. Janke 
začal angažovat i v oblasti spole-
čenského a kulturního života lázní. 
Založil tzv. Divadelní družstvo pro 
postavení samostatného divadla 
v Luhačovicích, které zde do té doby 
znatelně chybělo. Družstvu se po-
dařilo získat prostředky, které mĕly 
pokrýt náklady na stavbu. Pozemek 
pro stavbu divadla poskytl družstvu 
za symbolickou cenu ředitel lázní 
MUDr. František Veselý. S vlastní 
stavbou podle návrhu vídeňského 
Čecha Františka Skopalíka, který 
vzešel z architektonické soutěže, 
se započalo v roce 1907. Navzdory 
nejrůznějším problémům byla budo-
va divadla otevřena 27. června 1908 
slavnostní akademií, připravenou 

Z. Jankem. Na akademii vystoupily 
za doprovodu lázeňského orchestru 
se zpĕvem a recitací manželky lá-
zeňských lékařů. Z. Janke se věnoval 
vedení lázeňského divadla po celou 
dobu svého působení v Luhačovicích. 

Svoji básnickou tvorbu započal 
Janke sbírkou Plovoucí oblaka, ná-
sledovalo drama Z jiného světa, ve-
selohra Dvě děti, veršovaná idylka 
Tři psaní Nerudova s nebe, fraška se 
zpěvy Morová rána v Praze a řada 
dalších. K Luhačovicím se vztahuje 
divadelní žert Vincentka a Aloiska. 
Veselohra Občané a občánkové byla 
s úspěchem provozována v divadle 
Uranii v Praze, Intimním na Smícho-
vě a v lázeňském v Luhačovicích. 
Jako libretista spolupracoval Z. Janke 
s Leošem Janáčkem na libretu opery 
Výlety páně Broučkovy. Své lite-
rární dílo vydával pod pseudonymy 
Dvorský, Valeský aj. Roku 1909 za-
ložil Luhačovské listy lázeňské, které 
po několik let redigoval. Život Z. Jan-
keho byl bohatý a plodný, ale krátký. 
Zemřel 22. prosince 1918 v nedoži-
tých 54 letech. Divadelní odbor „Ná-
rodohospodářské Besedy“ uspořádal 
v lázeňském divadle k uctĕní jeho 
památky představení, na jehož závěru 
byla uvedena žertovná jednoaktovka 
Vincentka a Aloiska, kterou zesnulý 
autor, lékař a budovatel divadla vě-
noval všem ctitelům a přátelům Lu-
hačovic, s níž každou sezonu bavil 
lázeňské hosty. 
 Blanka Petráková

L. Kerndl s manželkou Miladou

Dr. Janke s pacienty 
v Luhačovicích
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▲ Ples – Vystoupení Kristíny

▲ Silvestr – Heidi Janků a Aleš Cibulka

▲ Ples – Předtančení Taneční školy A. & A. Mědílkovi

▲ Novoroční koncert – Czech Virtuosi & Martin Jakubiček

▲ Ples- Vystoupení Petra Koláře

▲ Ples – MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel lázní – slavnostní zahájení

▲ Silvestr – Marathon Band Dušana Mathona

▲ Silvestr – Taneční vystoupení Oriana Dance Group

OHLÉDNUTÍ ZA 19. REPREZENTAČNÍM LÁZEŇSKÝM PLESEM 
A SILVESTROVSKOU OSLAVOU 2014
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MICHAELA FUKAČOVÁ  
FILHARMONIE BOHUSLAVA 
MARTINŮ /13. 7./

WIHANOVO KVARTETO 
/14. 7./

SIMONA HOUDA ŠATUROVÁ, 
PETR NEKORANEC /15. 7./

MUSICA FLOREA & JAROSLAV 
TŮMA /16. 7./

PAVEL ŠPORCL /17. 7./

NABÍDKA PRO MILOVNÍKY HUDBY

SYMFONIE ZDRAVÍ
TERMÍN: 12. 7. – 19. 7. 2015

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.

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

Znáte je převážně 
podle hlasu

Střípky z letní nabídky

Ve znamení tance a pramenů

Dvě setkání s osobnostmi Českého 
rozhlasu jsou připravena v night 
clubu hotelu Alexandria na konec 
měsíce dubna a polovinu května. 
Pátek 24. 4. bude patřit besedě 
televizního a rozhlasového mode-
rátora a publicisty Václava Žmo-
líka a jeho dcery Karolíny, která 
studuje operní zpěv na Mozarteu 
v Salzburgu. Její pěvecké vstupy 
doprovodí klavíristka Šárka Krá-
lová. Součástí besedy bude auto-
gramiáda nové knihy V. Žmolíka 
Po Česku II.
Ve středu 13. 5. se při povídání 
nejen o životě s mikrofonem sejdou 
Marie Woodhamsová, rozhlasová 
redaktorka z Vídně, Jitka Štichaue-
rová, produkční a režisérka Radio-
žurnálu, a moderátor Českého roz-
hlasu Brno Jiří Kokmotos.

Novým programem Luhačovice 
v tanci bychom rádi připomenuli 
a zároveň se také zapojili do oslav 
tance, který vždy navodí lepší ná-
ladu a příjemnou zábavu. Meziná-
rodním dnem tance je středa 29. 
dubna. V Luhačovicích budeme ale 
tančit, či jen tanci třeba přihlížet, 
již od neděle 26. dubna. Oslavu 
Dne tance zahájíme na Lázeňském 
náměstí nedělní odpolední taneční 
přehlídkou Kolonáda ve víru tan-
ce, kde se představí řada tanečních 
škol a klubů s různými tanečními 
žánry. V nabídce jsou také zahr-
nuty večerní Tančírny s ukázkami 
latinsko-amerických a standard-
ních tanců v podání Dance Studia 
Starlight, včetně večera věnova-
ného charlestonu, který zatančí 
v patřičných „charlestonkách“ 

dámy Luhačovického okrašlovací-
ho spolku Calma. Milovníci baletu 
se mohou těšit na záznamy baletů 
Romeo a Julie a Zimní pohádka 
z Královského baletu v Londýně. 
Mezinárodní den tance vyvrcholí 
představením (29. 4.) Tanec v di-
vadle a divadlo v tanci brněnského 
tanečního divadla Davida Strnada 
MAXIMVS. 
K hlavním programům tradiční 
slavnosti Otevírání pramenů (8. až 
10. 5.) bude patřit koncert Radů-
zy, přímý přenos vysílání Tobogan 
s Alešem Cibulkou a vystoupení 
moravských folklorních souborů. 
Své příznivce si najde také divadlo 
Líšeň z Brna s představením Chyt-
rý hloupý Rom, přehlídka histo-
rických vozidel a bicyklů, secesní 
fotoateliér či letové ukázky dravců.

Z prázdninového programu by-
chom jen krátce nabídli koncert 
Dashy s doprovodem skupiny 
Pajky Pajk (3. 7.) a 24. ročník 
Festivalu Janáček a Luhačovice  
(13. – 17. 7.). Při festivalových kon-
certech zazáří světově proslulí sólis-
té, soubory a orchestry, k nimž patří 
Pavel Šporcl, Simona Houda Šaturo-
vá s Petrem Nekorancem, Michaela 
Fukačová, Jaroslav Tůma, Wihano-
vo kvarteto, orchestr Musica Florea 
a Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Pro příznivce Akademie Václava Hu-
dečka bude připraveno osm koncertů. 
Vítězka loňského ročníku Ludmila 
Pavlová vystoupí společně s Mistrem 
Hudečkem při zahajovacím koncertu 

27. července. Divadelní Luhačovi-
ce svým šestidenním programem 
od 16. do 28. srpna již budou pomalu 
avizovat konec prázdnin. Také letos 
určitě nabídnou řadu vynikajících 
her, které zpříjemní týdenní pobyt lá-
zeňským hostům. Kmotrou letošního 
ročníku je Zuzana Kocúriková.

 Již potřetí najdou mistři řezbáři 
svoje stálé místo v lázeňském 
parku při letošním řezbářském 
sympoziu, jehož termín bude 
od 1. do 6. června. Hosté budou 
moci denně sledovat růst díla 
M. Bořuty, M. Cigánka, O. Hud-
ce, P. Krajíčka, Z. Matyáše 
a P. Steffana. Výjimečností bude 
hostování a tvorba peruánského 
malíře a sochaře Alberta Gedeo-
na Soto, který vytvoří svoje dílo 
z pískovce. Zvolené téma je Čtve-
ro ročních období. Nově vzniklá 
díla a jejich autory představí mo-
derátor Martin Pášma při sobotní 
vernisáži 6. 6. v 15 hodin.
Od 10. do 13. června při 3. roč-
níku přehlídky amatérských di-
vadelních souborů Luhačovická 
divadelní sešlost pobaví přízniv-
ce divadla svými komediemi Bá-
ječná Anna, Kapustnica a Klíče 
na neděli Divadelní spolek Kro-
měříž, Divadlo Commedia z Po-

pradu a Divadelní soubor MKS 
Františkovy Lázně. Děti se mo-
hou těšit na pohádku O princezně 
Čárypíše v podání Divadelního 
spolku Zdeňka Štěpánka z Napa-
jedel.
Pohodu a lázeňskou atmosféru 
umocní od května pravidelné 
kolonádní koncerty, kterým bude 
ve čtvrtek 18. června od 19 hodin 
dominovat Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR. 
Lázeňské divadlo přivítalo svoje 
první hosty již 28. 3. při jarním 
koncertu operetních melodií na-
zvaném Když z jara první vonný 
květ. Od 4. dubna pokračuje na-
bídka divadelních her se známý-
mi a populárními herci. Svoje 
herecké role v luhačovickém di-
vadle rozehrají například J. Šul-
cová, D. Batulková, T. Kostková, 
N. Boudová, M. Dolinová, D. Ho-
molová, M. Vladyka, R. Holub, 
F. Tomsa či V. Kratina.

Krátce před prázdninami

M. Woodhamsová

P. Šporcl
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3. 4. Pátek 19.30 JEN PRO TEN DNEŠNÍ 
DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

4. 4. Sobota 9.00 VELIKONOČNÍ JAR-
MARK S FOLKLOREM
Nám. 28. října
19.30 VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU 
Brilantní komedie.
J. ŠULCOVÁ, V. JENÍKOVÁ, V. KŘÍŽO-
VÁ, D. BATULKOVÁ, M. VAŠINKA, 
Z. SIMČIŠIN
Lázeňské divadlo

9. 4. Čtvrtek 17.00 PROMĚNY LÁZEŇ-
SKÝCH PRAMENŮ
Přednáška B. Petrákové
Muzeum luhačovického Zálesí

10. 4. Pátek 19.30 PÍSNĚ A MELODIE, 
KTERÉ ZNÁTE Z FILMU, MUZIKÁLU 
I DIVADLA
Jan Jareš – klavír, zpěv
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

19. 4. Neděle 15.00 DÍVČÍ SAXOFONO-
VÝ ORCHESTR Z LUHAČOVIC
Hala Vincentka

KULTURNÍ PROGRAM 

Předprodej vstupenek
CA Luhanka: 
denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin 
Luhainfo:  po – pá 8 – 18,  

so - ne: 9.00 – 17 hodin 
Lázeňské divadlo: v den představení 
od 18 hodin
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness,
recepce

MELODIE PRO VÁS - večer 
poslechových melodií: 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club: každé úterý od 19.30
TANEČNÍ VEČER: 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club: každý čtvrtek a sobotu od 19.30
Společenský dům – vinárna Domino: 
každý pátek od 19.30

DUBEN 2015

KVĚTEN 2015

ČERVEN 2015

1. 5. Pátek 19.30 HYNKU, VILÉME, …. 
INDIGO
Koncert smyčcového kvarteta Indigo Quartet, 
O. Zámečník – akordeon.
Hala Vincentka

2. 5. Sobota 16.30 Vernisáž výstavy Ptačí 
budky a historická módní přehlídka s ptačí 
tematikou "Na křídlech elegance".
Hala Vincentka
19.00 MÁJOVÁ VESELICE / Dechová 
hudba Vlčnovjanka
Městský dům kultury Elektra

13. 5. Středa 19.30 VZPOMÍNKY ON AIR
 povídání nejen o životě s mikrofonem, 
na kterém se s Vámi sejdou Marie 
Woodhamsová - rozhlasová redaktorka 
z Vídně, Jitka Štichauerová - produkční 
a režisérka Radiožurnálu, a moderátor 
Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

15. 5. Pátek 19.00 DECHOVÁ HUDBA 
MISTŘÍŇANKA / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

17. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / 

5. 6. Pátek 19.30 Z LOUŽE POD OKAP 
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, 
uplácelo ...  A není tomu jinak ani dnes….
D. HOMOLOVÁ, M. DOLINOVÁ,  
V. KRATINA, F. TOMSA 
Lázeňské divadlo

6. 6. Sobota 12.30 CANTATE, přehlídka 
duchovních písní 
Lázeňské náměstí
 
7. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / BIG BAND LUBOMÍRA 
MORÁVKA
Lázeňské náměstí

9. 6. Úterý 18.00 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
LUHAČOVICE – hudební obor
Lázeňské divadlo 

11. 6. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / VOJENSKÁ HUDBA 
OLOMOUC
Lázeňské náměstí

12. 6. Pátek 19.00 MUZEJNÍ NOC
Přednáška s A. a F. Hložkovými a Luhačovic-
kým okrašlovacím spolkem Calma
Muzeum luhačovického Zálesí

14. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / ZLÍNSKÉ JAZZOVÉ SMYČCE 
ZUŠ MORAVA
Lázeňské náměstí

18. 6. Čtvrtek 19.00 SLAVNOSTNÍ PRO-

26. 4. Neděle 9.00 ZIMNÍ POHÁDKA / 
Filmový záznam baletu
Kino Elektra

26. 4. Neděle 14.30 KOLONÁDA 
VE VÍRU TANCE
Luhačovický okrašlovací spolek Calma, Ta-
neční škola A&A Mědílkovi, Dance Studio 
Starlight, FS Malé Zálesí, Country Banjo, 
Evans Dance, Celtic Storm, Orientální 
tance Jana Zlín.
Lázeňské náměstí / v případě nepříznivé-
ho počasí ve Společenském domě
19.30 TANČÍRNA
Showband Pavla Březiny, Dance studio 
Starlight / Latinsko-americké tance
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

Hudební altán 9 – 12, 14 – 17 hodin

Mistři řezbáři: M. Bořuta, M. Cigánek, 
O. Hudec, P. Krajíček, Z. Matyáš,  
P. Steffan, A. G. Soto

Doprovodný program od 15 hodin
4. 6. Čtvrtek Přátelé – country skupina
5. 6. Pátek Cimbálová muzika Korečnica
6. 6. Sobota Vernisáž děl, Jazzzubs, 
dixieland band ze Zlína, moderuje 
M. Pášma

10. 6. Středa 10.15 O PRINCEZNĚ 
ČÁRYPÍŠE / DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ PRO DĚTI
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 
Napajedla
Lázeňské divadlo

11. 6. Čtvrtek 19.30 BÁJEČNÁ ANNA 
Divadelní spolek Kroměříž
Lázeňské divadlo

24. 4. Pátek 19.00 TENKRÁT V CHICA-
GU / Divadlo
kinosál Městského domu kultury Elektra
19.00 DECHOVÁ HUDBA ŠOHAJKA / 
Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 NEJEN SLOVEM, ALE I HUDBOU 
Setkání s moderátorem a publicistou Vác-
lavem Žmolíkem a jeho dcerou Karolínou. 
Klavírní doprovod Šárka Králová. 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

25. 4. Sobota 19.00 TENKRÁT V CHICA-
GU / Divadlo
kinosál Městského domu kultury Elektra
19.30 VEČER SE STRÁŽNICKOU 
CIMBÁLOVOU  
MUZIKOU MICHALA MILTÁKA
LH Palace - kavárna

28. 4. Úterý 19.00 DEZERTÉR Z VOLŠAN 
V hlavní roli O. NAVRÁTIL
Městský dům kultury Elektra

30. 4. Čtvrtek 19.00 BÁSNÍCI V LUHA-
ČOVICÍCH
Přednáška 180 let od narození A. Hejduka – 
poetický večer v muzeu
Muzeum luhačovického Zálesí

27. 4. Pondělí 18.00 ROMEO A JULIE / 
Filmový záznam baletu
Kino Elektra
19.30 TANČÍRNA
Showband Pavla Březiny, Dance studio 
Starlight / Standardní tance
Vinárna Domino

28. 4. Úterý 19.30 TANČÍRNA
Jazzzubs, Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma / Charleston
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

29. 4. Středa 19.30 TANEC V DIVADLE, 
DIVADLO V TANCI
brněnské taneční divadlo MAXIMVS pod 
vedením Davida Strnada.
Lázeňské divadlo

dixielandová kapela TEENS JAZZBAND 
Lázeňské náměstí

22. 5. Pátek 19.30 LUHAČOVICE 
MĚSTO MÓDY A ZDRAVÍ / Módní 
přehlídka
Městský dům kultury Elektra

24. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / PS BONI DISCIPULI
Lázeňské náměstí

26. 5. Úterý 19.00 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
LUHAČOVICE – taneční obor
Lázeňské divadlo

27. 5. Středa 19.30 KONCERT / LAĎA 
KERNDL A JEHO SKUPINA JAZZ 
FRIENDS
Lázeňské divadlo

29. 5. Pátek 19.00 EVA A VAŠEK / Taneční 
zábava
Městský dům kultury Elektra

31. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / krojovaná dechová hudba 
JAVORINKA 
Lázeňské náměstí

8. 5. Pátek 15.00 KONCERT SMÍŠENÉ-
HO PS LEOŠE JANÁČKA z Luhačovic
Lázeňské náměstí  
18.00 OPERA RUSALKA / A. Dvořák
Kinosál MěDK
19.30 VEČER S DIXIELANDEM 
JAZZZUBS
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, 
night club

9. 5. Sobota 9.00 JARMARK
Náměstí 28. října – před radnicí  
(9 – 17 hodin)
10.00 SECESNÍ FOTOATELIÉR CAL-
MA (10 – 17 hodin)
Lázeňské náměstí
10.00 LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ
 Lázeňské náměstí
11.00 TOBOGAN S A. CIBULKOU 
Společenský dům                                        
14.00 PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH 
VOZIDEL A BICYKLŮ
Lázeňský areál (14 – 17 hodin)

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ 8. – 10. KVĚTNA 2015

15.30 CHYTRÝ HLOUPÝ ROM A TA-
NEČNÍ DÍLNA / Divadlo Líšeň Brno
Lázeňské náměstí  
19.30 RADŮZA / koncert 
MěDK Elektra
20.00 BESEDA U CIMBÁLU
Sokolovna 

10. 5. Neděle 8.30 SLAVNOSTNÍ MŠE 
SVATÁ
kostel svaté Rodiny
10.00 PRŮVOD SE SVĚCENÍM PRA-
MENŮ
Trasa po pramenech sv. Josefa, Ottovka, 
Dr. Šťastného, Nový Jubilejní, Vincentka
10.00 ROZTANČENÉ PRAMENY
Pramen Ottovka, Dr. Šťastného, Nový 
Jubilejní, Vincentka 
15.00 NÁVRAT K TRADICÍM – vystou-
pení folklorních souborů
Lázeňské náměstí

MENÁDNÍ KONCERT HUDBY HRAD-
NÍ STRÁŽE A POLICIE ČR s ukázkami 
čestné jednotky Hradní stráže
Lázeňské náměstí (v případě nepříznivého 
počasí v MěDK Elektra)

19. 6. Pátek 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / OZVĚNY KUNOVSKÉHO LÉTA
Lázeňské náměstí 
19.30 ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ 
Svěží francouzská komedie. 
T. KOSTKOVÁ, M. VLADYKA, N. BOU-
DOVÁ, R. HOLUB 
Lázeňské divadlo

20. 6. Sobota 19.30 SVÁTEK SBOROVÉ-
HO ZPĚVU
Koncert SPS LEOŠE JANÁČKA a jeho 
hostů
Městský dům kultury Elektra

21. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / SALONNÍ ORCHESTR 
OSTRAVA
Lázeňské náměstí

26. 6. Pátek 19.30 INDIGO QUARTET 
a JAN ČIŽMÁŘ
Koncert smyčcového kvarteta Indigo Quartet 
spolu s loutnistou Janem Čižmářem. 
Hala Vincentka

28. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / SYMFONICKÝ DECHOVÝ 
ORCHESTR KONZERVATOŘE BRNO
Lázeňské náměstí

LUHAČOVICE V TANCI, 26. – 29. DUBNA

LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM 1. – 6. 6. 2015, 3. ROČNÍK 

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST 10. - 13. 6. 2015, 3. ROČNÍK

12. 6. Pátek 19.30 KAPUSTNICA 
Divadlo Commedia z Popradu
Lázeňské divadlo

13. 6. Sobota 19.30 KLÍČE NA NE-
DĚLI 
Divadelní soubor MKS Františkovy 
Lázně
Lázeňské divadlo



13

LÁZEŇSKÉ LISTY  |  BŘEZEN 2015

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ - DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2015

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

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

LUHAČOVICE GENIUS LOCI MÍSTA 
každý čtvrtek 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 80 Kč za osobu, děti zdarma 

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý pátek ve 14.30

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

Cena 80 Kč za osobu, 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

VIZOVICE, HORNÍ LIDEČ

čtvrtek 2. 4.
Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou. Prohlídka česko-slovenského 
mechanického betlému v Horní Lidči.

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy

VELIKONOCE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
sobota 4. 4.

Prohlídka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s pro-
gramem „Bílá sobota“ – velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami. Ex-
kurze ve výrobně dekorativních svíček s možností nákupu. 

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy

BOJKOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
čtvrtek 9. 4., 23. 4., čtvrtek 7. 5., 21. 5., čtvrtek 4. 6., 18. 6.

Návštěva muzea v Bojkovicích. Degustace vína v Galerii Slováckých vín 
v Uherském Hradišti.

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy

HOLEŠOV
pátek 10. 4., 24. 4., pátek 8. 5., 22. 5., pátek 5. 6., 19. 6.

Návštěva unikátní renesanční Šachové synagogy v Holešově s ochutnávkou 
košer vína. Prohlídka aktuální výstavy v zámecké galerii v Holešově s ochut-
návkou židovského pokrmu. 

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy 

VIZOVICE
čtvrtek 16. 4., 30. 4., čtvrtek 14. 5., 28. 5., čtvrtek 11. 6., 25. 6.

Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou. Prohlídka fojtství v Jasenné. Po-
sezení s pohoštěním v restauraci Sirákov u Vsetína.

Cena 510 Kč za osobu, dětské slevy

ZOO LEŠNÁ

pátek 17. 4., pátek 15. 5., 29. 5., pátek 12. 6., 26. 6.
Návštěva Zoologické zahrady Lešná s největší tropickou halou Yucatan 
a s faunou Afriky, Asie, Austrálie, Etiopie, Střední i Jižní Ameriky. Nejroz-
sáhlejší japonská zahrada v České republice – Mu-Shin a zátoka rejnoků. 
Možnost prohlídky zámku s bohatým interiérem a zachovalou historickou 
expozicí – individuální platba.
 Cena 440 Kč za osobu, dětské slevy

1. – 6. června 2015 
v blízkosti hotelu Jestřabí 

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Luhačovické řezbářské sympozium
III. ročník

Téma
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ 
v sobotu 6. 6. v 15 hodin 

Středa 10. 6. 2015 v 10.15 hodin

O PRINCEZNĚ ČÁRYPÍŠE
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

Napajedla

Čtvrtek 11. 6. 2015 v 19.30 hodin

BÁJEČNÁ ANNA
Divadelní spolek Kroměříž

Pátek 12. 6. 2015 v 19.30 hodin

KAPUSTNICA
Divadlo Commedia

Poprad

Sobota 13. 6. 2015 v 19.30 hodin

KLÍČE NA NEDĚLI
Divadelní soubor MKS, Františkovy Lázně

10. – 13. června 2015 v Lázeňském divadle

LUHAČOVICKÁ  
DIVADELNÍ SEŠLOST
setkání ochotnických divadelních souborů

III. ročník

POŘADATEL: Lázně Luhačovice, a. s.
ZA PODPORY: Sdružení lázeňských míst ČR



DUBEN
První teplé sluneční paprsky již napovídají, že nadešel čas ochutnat 
pokrmy z jarní nabídky „Mladé maso na talíři“ 

Termín: vždy od pátku do neděle 

V neděli 5. dubna navštivte Francouzskou restauraci, kdy pořádá-
me „Velikonoční brunch“, během kterého Vám nabídneme nejen 
velikonoční speciality…

KVĚTEN
Láska prochází žaludkem… proto neváhejte v čase lásky pozvat své 
blízké na „Májové menu“, které jsme připravili nejen pro zamilova-
né…
Zelené louky plné jarních prvosenek nás inspirovaly k přípravě na-
bídky „Vaříme z chřestu a plevele…“ 

Termín: 1. – 31. 5. 2015

ČERVEN
Období dozrávajících ja-
hod svádí hned k  vícero 
hříchům... Nejsou to jen 
jahody a  sekt, ale také 
řada dalších specialit pod 
názvem „Jahodování“.

Termín: od 1. 6. 2015 

DUBEN
„Velikonoční sváteční menu 3. - 6. 4. 2015“ 

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

KVĚTEN
„Májová víkendová menu“

Každý pátek, sobotu i neděli pro vás máme připravena víkendová 
menu plná jarních chutí.

„Jaro s chřestem na Smetánce 18. - 31. 5. 2015“

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

ČERVEN
„Božské jahody na Smetánce“ 

Láká nás jejich chuť, vůně i krásně rudá barva. Jahody mají zvláštní 
fluidum, které nás dokáže bez výjimky okouzlit. Celý měsíc červen 
kouzlíme s jahodami a vyčarujeme pro vás známé i neobvyklé kom-
binace chutí. 
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GASTRONOMICKÝ KALENDÁŘ 2015
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

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

Emil Malovaný má za sebou 
bohatou praxi. Do dětských 
léčeben nastoupil v roce 2006 
a o dva roky později se stal šéf-
kuchařem. 

V čem se liší jídla pro děti 
od stravy pro dospělé? 

Klientelu dětských léčeben tvo-
ří děti ve věku od 1,5 roku a jejich 
dospělý doprovod, takže při přípra-
vě jídla musíme dodržovat odliš-
ný přístup pro děti a pro dospělé. 
Jídelníček je sestavován tak, aby 
obsahoval hodně zeleniny a ovoce 
a kvalitní mléčné výrobky.  

Pro řadu dětí je potřeba připravo-
vat speciální diety. O které se jedná?

Zdravotní stav některých dětí vy-
žaduje dietní omezení a v současnos-
ti se nejčastěji setkáváme s dietou 
bezlepkovou, redukční, šetřící, bez-
mléčnou a další skupinu tvoří děti 
s nejrůznějšími potravinovými alergi-
emi, které v mnoha případech vyža-
dují dietu individuální. 

Při vaření je možné také experi-
mentovat. Máte na to prostor?

Při vaření mám rád samozřejmě 
i experimentování, ovšem i zde jsme 
časově omezeni a jídlo by mělo být co 
nejčerstvější, takže experimentujeme 
v případě, kdy to okolnosti dovolí. 

Kolik jídel musíte denně pro malé 
strávníky a jejich doprovody uvařit? 

Denně připravíme 300 porcí 
na snídani, oběd a večeři. A děti do-
stávají dvakrát denně ještě svačinu. 

Navíc naše kuchyně v okrajových 
měsících vaří výběrovou stravu i pro 
hosty hotelů Jestřabí a Dům B. Sme-
tany. To pak bývá v naší kuchyni, kte-
rá je tvořena 7 kuchaři a 6 pomocni-
cemi, pěkně rušno. 

Dětem asi chutnají nejvíce sladká 
jídla. Je to tak?

Dá se říct, že ano. Většině nejví-
ce chutnají moučná jídla, jako jsou 
buchtičky s krémem nebo Honzovy 
buchty. Děti mají rády i jídla z ryb 
a drůbeže, ale také třeba špagety. 

Vaříte také doma nebo to přene-
cháváte jiným?

Vaření mě baví natolik, že manžel-
ku doma k plotně většinou nepustím. 
Navíc syn je také vyučen ve stejném 
oboru, takže někdy musím prostor 
k vaření přenechat i jemu. Na man-
želku dojde čas až ve chvíli, kdy 
máme chuť na buchty a moučníky.

Poradíte našim čtenářům, jak při-
pravit jídlo, které si děti zamilují? 

Ano, doporučuji následující re-
cept, který milují nejen malí, ale také 
velcí strávníci.

Při vaření mám rád experimentování

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

Tvarohové knedlíky 
plněné jahodami
✓ 250 g tvarohu
✓ špetka soli, cukru
✓ lžička másla
✓ 1 žloutek
✓ 2 lžíce krupice
✓ 2 lžíce polohrubé mouky
✓ 250 g jahod

Všechny ingredience zpra-
cujeme v těsto, vyválíme, vy-
krajujeme čtverce a plníme 
jahodami. Vkládáme do vroucí 
osolené vody. Po 5 minutách 
vyjmeme. Na talíři přelijeme 
máslem a zakysanou smetanou, 
pocukrujeme a podáváme.

Emil
Malovaný



15

LÁZEŇSKÉ LISTY  |  BŘEZEN 2015

Tajenka ze 4. čísla Lázeňských listů: Děkujeme za přízeň v uplynulém roce. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu Karlu Hanákovi 
z Drslavic. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schrán-
ky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 5. 2015. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2015. 
Šťastným výhercem, který získal týdenní pobyt pro 2 osoby, je pan Milan Rickl z Nového Boru. Příští číslo vyjde v červnu 2015.

Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina 
• Vycházejí  čtvrtletně • Adresa redakce: Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz 
• Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press, spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960 
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla 12. 3. 2015
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Jedno z nejvyšších ocenění, které 
uděluje Asociace kuchařů a cukrářů 
České republiky, získala šéfkuchařka 
Francouzské restaurace Jitka Boráňo-
vá. Bronzová medaile M. D. Rettigo-
vé se uděluje za mimořádný přínos, 
podporu a aktivní spolupráci s aso-
ciací po dobu nejméně čtyř let. Jitka 
Boráňová je dlouholetou členkou 
asociace a ve své práci využívá nej-
modernější postupy a znalosti. Podílí 
se také na výchově mladých kuchařů. 
Nominaci představenstvu AKC ČR 
předložil její prezident Bc. Miroslav 
Kubec. Ocenění bylo předáno v sobo-
tu 21. 3. na celostátní Valné hromadě 
asociace v Praze.  

Paní Boráňová pracuje v akcio-
vé společnosti Lázně Luhačovice 
již 12 let. Po předchozích zkuše-
nostech v několika komerčních 
provozech v Luhačovicích nastou-
pila v roce 2003 jako šéfkuchařka 
do hotelu Jurkovičův dům a v roce 
2010 pak zaujala stejnou pozici 
rovněž v nově otevřeném hotelu  
ALEXANDRIA**** Spa & Well-
ness hotelu, kde vede tým šesti ku-
chařů. 

Kromě řady kurzů a seminářů je 
absolventkou Kulinářské akademie 
a nedá dopustit na českou a morav-
skou kuchyni a především regionální 
pokrmy. 

Při vaření mám rád experimentování Bronzová medaile M. D. 
Rettigové pro šéfkuchařku 

Francouzské restaurace

Jitka Boráňová



www.LazneLuhacovice.cz 

SILVESTROVSKÉ 
POBYTY 

2015 
v Lázních Luhačovice

Nově i ve zrekonstruovaném hotelu Morava
Slavnostní galavečer s Alešem Cibulkou 

PRÁVĚ V PRODEJI

Slevy do restaurací, 
na výlety, 
do wellness centra, 
na procedury 
nebo na nákupy 
v místních 
obchodech

SLEVY A VÝHODY PRO UBYTOVANÉ HOSTY 
LÁZNÍ LUHAČOVICE, A. S.

SLEVOVÁ KNÍŽKA
pro hosty Lázní Luhačovice, a.s.


