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Hodnocení roku obchodním ředitelem společnosti
Téměř každý člověk a každá společnost na konci roku bilancuje uplynulé období a zamýšlí se nad tím, s jakými plány a představami
vstupuje do období dalšího. Dovolte mi, prosím, abych se k tomuto bilancování připojil dnes také já.
OHLÉDNUTÍ SE
ZA ROKEM
2011
Doba, ve které
žijeme, je velmi
rychlá a plná změn. Z firemního pohledu
je proto nutno považovat rok 2011 pro
naši společnost za rok zásadních událostí. Již na konci roku 2010 koupily
Lázně Luhačovice, a.s. Léčebné lázně
Jáchymov, které patří mezi nejznámější léčebné lázně České republiky. Touto
koupí vznikla největší lázeňská skupina
v České republice s více než 2500 lůžky. V souladu s tímto krokem se, v květnu
letošního roku, stal novým generálním
ředitelem celé skupiny MUDr. Eduard
Bláha, dlouholetý generální ředitel jáchymovských lázní. S ohledem na tyto sku-

tečnosti dochází k užší součinnosti obou
firem – jak v oblasti technicko provozní,
tak především v oblasti obchodní. Společně s Jáchymovem jsme tak pro rok 2012
nakoupili dodávku elektrické energie
a plynu, řešíme problematiku softwarového vybavení naší společnosti, dodávek čisticích prostředků nebo praní prádla.
Posuzujeme různé provozní systémy
a jejich nastavení a vybíráme ty, které
přináší pro jednu nebo pro druhou společnost zvýšení efektivity. V oblasti
obchodní vystupuje každá společnost
i nadále samostatně, ale koordinujeme
s kolegy z Jáchymova celkovou obchodní politiku, ale také např. vydávání
propagačních materiálů, účast na veletrzích a prezentacích či komunikaci
s médii.

Za další velký milník loňského roku
můžeme považovat skončení rekonstrukce, přípravu na otevření a zahájení
provozu ALEXANDRIA **** Spa &
Wellness hotelu v únoru roku 2011. Tato
mimořádná investice posunula nabídku
našich služeb a pobytů pro klienty samoplátce opět o jednu další kvalitativní
úroveň (základní produkt Medical wellness ocenila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy jako HIT sezóny tohoto regionu). Po prvním roce provozu je
patrné, že se nám daří vracet hotelu
Alexandria slávu a věhlas, který si
vybudoval již za první republiky. Díky
tomu získáváme do Luhačovic zcela
novou klientelu (v roce 2011 se v hotelu
ubytovalo více než 5 tis. klientů), ať již
z řad individuálních hostů nebo firemní

Cena pro osobnost českého
lázeňství zůstala v Luhačovicích
Sdružení lázeňských míst letos během své 14té konference udělilo poprvé cenu Osobnost českého lázeňství. Pro rok 2011
ji získal prezident Svazu léčebných lázní ČR a generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. Dr. Eduard Bláha. Podle
předsedy Sdružení hodnotící komise nezvažovala žádné jiné jméno a na výběru se shodla jednomyslně. V odůvodnění
výběru zazněla slova o sjednocení a stmelení provozovatelů lázní, sblížení zájmů provozovatelů a měst a v neposlední
řadě o neutuchajícím nasazení při letošní obhajobě hrazené lázeňské péče.
(Rozhovor s Dr. Bláhou na str. 2)

ALEXANDRIA SUVERENNĚ ZVÍTĚZILA
Mimořádného úspěchu mezi projekty
ROP Střední Morava dotovanými
z fondů Evropské unie dosáhla rekonstrukce hotelu Alexandria **** Spa
& Wellness hotel. V rámci soutěže
Můj projekt, do kterého se přes internet zapojilo 12 517 hlasujících, získala totiž Alexandria celkem 3 548 hlasů
(cca. 30 % hlasů ze všech hlasujících).
Soutěž vyhlásila Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava, která
je garantem rozdělování peněz Evropské unie z Regionálního operačního

programu Střední Morava. Akciová
společnost Lázně Luhačovice, jako investor rekonstrukce i majitel hotelu,
se tak může chlubit dalším významným oceněním.
Mezi 432 projekty dotovanými z ROP
Střední Morava téměř 8 a půl miliardami
korun, je prvenství Alexandria **** Spa
& Wellness hotelu více než přesvědčivé.
Druhé místo totiž patří projektu modernizace Střední školy gastronomie a služeb
v Přerově s 1 131 hlasy, třetí skončilo
Relax centrum Kolštejn, které získalo

830 hlasů. Ocenění zástupcům naší společnosti předal hejtman zlínského kraje
Dr. Stanislav Mišák ve středu 30. 11. 2011
v přerovském hotelu Jana.
V roce 2011navštívilo nově rekonstruovaný Alexandria **** Spa & Wellness
hotel více než 5 000 návštěvníků. Proto
jsme v hlasování těžili především z jejich
spokojenosti. Klienti byli osloveni a výsledkem je, že spousta z nich nám za naše
služby, ať při ubytování, v gastronomii
nebo při relaxačních aktivitách, poděkovala tím, že pro tento projekt hlasovala. LL

klientely. Nabídka wellness služeb v hotelu,
Francouzská restaurace, lobby nebo Night
club si získávají své spokojené klienty
také z řad dalších návštěvníků Luhačovic nebo obyvatel z okolí.
(Pokračování na str. 3)

Vážení hosté, milí přátelé,
při psaní tohoto úvodníku jsem měl
vlivem tempa končícího roku neodbytný pocit déjà vu. Jako kdybych ten
loňský vánoční text psal včera. A přitom se toho během roku stalo tolik.
Především jsem psal úvodník pro časopis Lázní Jáchymov, který luhačovická akciová společnost na konci
roku koupila. Já jsem tak celý rok,
po spojení naší lázeňské společnosti
s Lázněmi Luhačovice strávil cestováním mezi těmito lázněmi na opačných koncích republiky a významnou
část z něj také za zdmi ministerstva
zdravotnictví. Byl to opravdu hektický
rok a tak bych asi potřeboval lázně…
I přes snahy ministerstva lázně
úplně vyřadit ze systému úhrad se nám
nakonec podařilo převážnou část
indikací v systému komplexní péče
zachovat, a dokonce tuto změnu posunout až na pololetí. Díky tomu bude
možné i v příštím roce čerpat lázeňskou péči dle dosud platných pravidel a ani po 1.červenci nebude lázeňská péče nedostupná. Optikou původního ministerského záměru je možné
tento výsledek označit za náš největší
vánoční dárek pro spoustu našich
pacientů i pro řadu zaměstnanců,
jejichž pracovní místo tak bude moci
zůstat zachováno.
Přeji Vám, abyste si u nás užili
adventní náladu, klid, pohodu a naši
péči. Do nového roku Vám i Vašim
blízkým přeji méně hektiky a stresu,
dobrou náladu, dobré zprávy, hodně
zdraví a také spoustu energie. Nejlépe
té z Vašich Luhačovic!

Dr. Eduard BLÁHA
generální ředitel
Lázní Luhačovice, a.s.
1 n
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Co přinese nový rok v oblasti lázeňské péče
(Pokračování ze str. 1)
Co znamená odklad přijetí indikačního
seznamu pro lázně?
Lázně si přály vyjednat více než jen
odklad na přípravu omezování provozu
nebo dokonce propouštění. Přáli jsme si
o změnách dále vyjednávat a tupit ostny.
I přes zahájení připomínkového řízení,
které směřuje k vydání vyhlášky na přelomu roku s odloženou účinností stále
věříme, že se nám podaří řadu připomínek uplatnit v rámci tohoto řízení a konečné dopady budou mírnější než to
zatím vypadá. Odkladu v každém případě využijeme na tvorbu nových programů pro samoplátce a ke zvyšování
atraktivity našich služeb, tak abychom
zachovali maximum pracovních míst
i perspektivu pro naše lázeňská města.
Co ten odklad znamená pro ostatní, tedy
pro pacienty a předepisující lékaře?
Jak pro pacienty, tak pro lékaře platí stávající pravidla z roku 1997. Lékaři tak
dále mohou svým pacientům doporučit
lázeňskou léčbu a vystavit na ní návrh,
který bude pojišťovna, respektive její
revizní lékař, schvalovat dle dosavadní
praxe až do okamžiku účinnosti připravovaných změn. Tedy do posledního
června.

Vystavování návrhů na lázeňskou péči
se tedy od nového roku vůbec nezmění?
Je to tak. Lékaři mohou vystavovat návrh
na lázeňskou péči i nadále tak, jak jsou
zvyklí a vedle
papírových formulářů mohou
samozřejmě využít i rychlejší
elektronické verze návrhu, který
je např. k dispozici na stránkách Svazu léčebných lázní
www.lecebnelazne.cz nebo na webu
Lázní Luhačovice..
Jak dlouho vlastně schválený návrh platí?
Tři, respektive šest měsíců v případě příspěvkové péče. Proto se dá předpokládat,
že až do září budou moci do lázní přijíždět na komplexní péči pacienti dle dosavadních pravidel. Právě proto bych rád
vyzval všechny naše potenciální pacienty,
třeba rodinné příslušníky našich čtenářů,
aby svého lékaře požádali o vystavení
lékařského návrhu na lázeňskou péči co
nejdříve.
Neobáváte se restrikcí ze strany zdravotních pojišťoven?

Určitě nebudou větší než dosud. Dle
aktuálního vývoje zaslaných návrhů do
lázní ČR ušetří zdravotní pojišťovny už
letos, beze změn vyhlášky o indikačních
podmínkách, na
lázeňské péči cca
13 % finančních
prostředků, což
se jim na žádné
jiné zdravotní
péči z roku na
rok nepodařilo.
Z jejich zdravotně pojistných
plánů na příští
rok vyplývá, že je letošní úspora uspokojila a žádné další radikální omezení
neplánují. Což by mělo být i jakési doporučení pro ministerstvo.
Čím si tedy ten letošní pokles návrhů
na lázeňskou péči ale vysvětlujete?
Zdravotní pojišťovny letos zvýšily administrativní průtahy, řadu návrhů na
komplexní péči přehodnocovaly na příspěvkovou a velmi přísně posuzovaly
vybrané kontraindikace lázeňské péče,
zejména v případě jejího opakování.
Někteří lékaři navíc stále žijí v omylu,
že lázeňská péče je zařazena úhradovou
vyhláškou do tzv. indukované či vyžá-

dané péče, za jejíž překročení jim hrozí
finanční sankce. Jiní, větší počtáři, naopak
podlehli vábení lákavého finančního
bonusu za udržení objemu této péče na
krajském průměru, jak jej definuje systém
tzv. řízené péče VZP Akord. Řadu
lékařů i pacientů navíc ovlivnily palcové titulky o konci lázní na pokladnu
apod.
Domníváte se tedy, že na tom mají
média svůj negativní podíl?
Určitě. I to jistě přispělo svou troškou
do mlýna. Vzhledem k narůstajícímu
počtu dotazů je zřejmé, že se v rozporuplných, avšak často údajně zaručených zprávách o konci lázeňské péče
ztrácejí nejen pacienti, ale i lékaři. Nyní
je třeba sdělovat tyto zprávy z opačného úhlu. Komplexní lázeňská péče zůstane i nadále součástí veřejného zdravotního pojištění a změny, které v budoucnu sníží četnost opakování léčby
nebo délku pobytu jsou nyní dokonce
odloženy. Lázně navíc připraví pro své
pacienty a hosty řadu nových produktů
tak, aby i po této změně zůstaly české
lázně dostupné Čechům!
Děkuji za rozhovor.
LL

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE
celoročně každý 3. den ZDARMA
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LÁZEŇSKOU LÉČBU HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Informace o možnostech lázeňské léčby
v Lázních Luhačovice, a.s.,
a ceníky příspěvkové lázeňské péče Vám rádi zašleme na vyžádání.
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Hodnocení roku obchodním ředitelem společnosti
(Pokračování ze str. 1)
V roce 2011 došlo k dalšímu posunu
ve struktuře klientely, která naše lázně navštěvuje. Celkově přijelo 29700 klientů,
což znamená nárust proti roku 2010
o 6,6 %. Růst počtu hostů zaznamenáváme díky otevření hotelu Alexandria,
kam přijíždí hosté na kratší (např.
víkendové) pobyty. Důležitější však je
počet pobytových dnů, které v našich
zařízeních hosté stráví a zde dochází
v roce 2011 k poklesu o cca. 10 tis. pobytových dnů, a to díky úbytku dospělých i dětských pacientů komplexní péče.
Zahraniční hosté, především z Rakouska,
Slovenska, Německa a Izraele, přijeli
ve srovnatelném počtu s rokem 2010.
Lázně Luhačovice, a.s., kladou velký
důraz na kvalitu a úroveň pobytového
prostředí a podmínky nejen pro klienty
své společnosti, ale také pro návštěvníky Luhačovic.
V souladu s požadavky doby a spuštěním digitálního televizního vysílání
také na Zlínsku, jsme investicí za více
než 2,5 mil. Kč zajistili příjem digitálního televizního signálu ve všech našich
hotelech či penzionech. Součástí spuštění příjmu bylo také vybavení všech
čtyřhvězdičkových hotelů novými LCD
televizory. Ve čtyřhvězdičkových hotelech a dětské Lázeňské léčebně Vítkov
bude do konce letošního roku umožněn
přístup na internet přímo na pokojích,
a to v podobě wifi příjmu nebo pevného
připojení. Tuto službu nabízíme všem
našim klientům i nadále bezplatně.
Důkazem pokračující spolupráce se
Zlínským krajem a zlepšením vztahů
s městem Luhačovice byla oprava pódia
– venkovního tanečního parketu na Lázeňském náměstí před Společenským
domem. Celková cena této opravy činila
710 tis. Kč. Financována byla ze zdrojů Lázní Luhačovice, a.s. (310 tis. Kč),
s využitím dotace města Luhačovice
(300 tis. Kč) a dotace z Fondu kultury

Zlínského kraje (100 tis. Kč). Věříme,
že nový venkovní taneční parket,
vybudovaný z vysoce odolného tropického dřeva Bangkirai,
přispěje k dalšímu rozvoji Luhačovic, jako centra kulturního dění a života nejen zlínského regionu.
V rámci lázeňského
areálu a služeb nabízených všem návštěvníkům Luhačovic investovala naše společnost
vlastní finanční prostředky do odstranění původní
čerpací stanice u pramene Jubilejní, která se nacházela přímo v lázeňském parku vedle Společenského domu. Díky
tomu jsme mohli provést
v tomto místě také úpravu přerostlých křovin
a terénní úpravy, které
zútulnily další část lázeňského parku všem
návštěvníkům Luhačovic. Provedli jsme také např. modernizaci a úpravu veřejného sociálního zařízení přímo na kolonádě.
PLÁNY A OČEKÁVÁNÍ
PRO ROK 2012
V roce 2012 se předpokládají zásadní
změny, které se dotknou léčebného lázeňství v ČR ze strany Ministerstva zdravotnictví. Naše společnost se na toto
připravuje a to především v oblasti zvýšeného důrazu na obchodní a marketingové aktivity. Cílem je přivést do
Luhačovic další klientelu a tím zajistit
obsazenost vlastních ubytovacích kapacit, minimálně na srovnatelné úrovni
jako v roce 2011, a práci pro všechny
zaměstnance společnosti. Proto jsme připravili nabídku 28 pobytů na rok 2012

rozdělených na nabídku lázeňských pobytů a nabídku wellness pobytů v hotelu
Alexandria. S ohledem na plánované

úpravy v oblasti komplexní lázeňské
péče jsme zásadním způsobem snížili
ceny příspěvkové péče tak, abychom
i tuto péči zachovali dostupnou široké
veřejnosti. V roce 2012 budeme ještě
více využívat výhod plynoucích z propojení s Léčebnými lázněmi Jáchymov,
které mají velmi dobré postavení např.
na zahraničních trzích.
Zvýšené úsilí plánujeme věnovat také
přípravě produktů a služeb našich zařízení (restaurace, kavárny, léčebné
a wellness provozy, a další), které poskytují své služby návštěvníkům Luhačovic nebo klientům z okolí. Za tímto
účelem plánujeme zřídit ve vybraných
hotelech pozice pracovníků Sales managerů, kteří budou mít za úkol připravovat a plánovat nabídku služeb da-

ného hotelu a zlepšit péči a komunikaci
s klienty.
Spolu s orientací na obchod a prodej
služeb budeme pokračovat také ve zlepšování pobytového prostředí. Do poloviny dubna plánujeme dokončit vybudování pracoviště vodoléčebných procedur (vanové procedury, skotský střik,
končetinové koupele, masáže a další)
v Rehabilitačním pavilonu. Díky tomu
budeme moci uzavřít objekt Vodoléčebných lázní, čímž dosáhneme výrazných energetických úspor a klienti hotelů a penzionů v lázeňském areálu
zároveň dostanou k dispozici moderní
léčebné zařízení. V průběhu roku 2012
plánujeme obměnu všech používaných
softwarů ve firmě – tzn. hotelového, léčebného, stravovacího i ekonomického.
Toto nám umožní efektivněji nabízet
a také plánovat poskytování služeb klientům. V průběhu roku bude rozhodnuto o dalším zkvalitnění služeb a provozů. Předmětem zpracování analýz je
v této době návrh dílčí rekonstrukce
hotelu Morava, úprav na Lázeňské poliklinice či vybudování sociálního zařízení v části pokojů na Dětské léčebně
Miramonti. V souvislosti s péčí o léčivé
zdroje se připravuje zpřístupnění pro
veřejnost dalšího pramene přímo v lázeňském parku a vybudování altánku
s posezením – jedná se o pramen Jubilejní vedle Společenského domu směrem
k vile Alpská růže.
A úplně na závěr chci osobně i jménem
vedení akciové společnosti Lázně Luhačovice poděkovat všem zákazníkům za
přízeň v roce 2011 a všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci v tomto
roce. Přeji všem krásné prožití svátků
vánočních v kruhu svých rodin a blízkých, úspěšný vstup do nového roku 2012
a splnění všech přání, se kterými do tohoto roku vstupujete.
Ing. Jiří DěDEK, MBA
obchodní ředitel společnosti

Ningerovy dny opět v Luhačovicích
Ve dnech 14. a 15. října uspořádala
akciová společnost Lázně Luhačovice
ve spolupráci s odbornou společností
pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy
a krku při České lékařské společnosti
J. E. Purkyně již osmý ročník Ningerových dnů, tedy konferenci nazvanou po zakladateli svého času největšího inhalatoria v Luhačovicích a velkém
propagátoru luhačovické lázeňské léčby, universitním profesoru MUDr.
Františku Ningerovi, který byl současně i prvním přednostou ORL kliniky
ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně.

Odborný program byl letos zaměřen
na problematiku nosní neprůchodnosti
a slinných žláz. Hlavním organizátorem odborné části byl přednosta dětské ORL kliniky FN v Brně Prof. MUDr.
Ivo Šlapák, CSc. V rámci zahájení přivítal účastníky na půdě akciové společnosti vedoucí lékař a.s. prim. MUDr. Jiří
Hnátek a připomněl všem přítomným
chystané změny v rámci nového indikačního seznamu, které se dotýkají oboru ORL.
Přednášející se tentokrát věnovali moderní léčbě chronického zánětu nosní
dutiny, nádorům malých slinných žláz

nebo diagnostice a léčbě velkých slinných žláz. Nejvíce zaujala prezentace
nejmodernější diagnostické a léčebné
metody velkých slinných žláz, tzv. sialendoskopie, kterou se zpravidla léčí obstrukce vývodového systému žlázy, která
může být způsobena např. zánětem či
litiázou. Cílem je předejít vynětí postižené žlázy, tedy jde o její zachování
včetně funkce. V bloku věnovanému
volným tématům vystoupila také lékařka akciové společnosti Lázně Luhačovice MUDr. M. Váňová, která se zabývala tématem Balneoterapie hlasových
profesionálů a hlasovou reedukací. Pří-

tomné seznámila se svými zkušenostmi
s lázeňskou léčbou této skupiny pacientů, popsala lázeňské léčebné metody
a možnosti a připomněla význam a pozitivní přínos pobytu v lázních u těch, kteří
hlas využívají jako svůj pracovní nástroj.
Letošního ročníku se zúčastnilo 130 lékařů, kteří ocenili tradičně vysokou odbornou i společenskou úroveň celé akce.
Organizační výbor se dohodl na pokračování této odborné konference jako bienále s tím, že další ročník se uskuteční
v roce 2013.
Prim. MUDr. Jiří HNÁTEK,
vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a. s.
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Konference SLM měla jasný výstup:
české lázeňství je ohroženo

Mezi vzácnými hosty, kteří se zúčastnili luhačovické konference, je nutné vyzdvihnout předsedu Senátu Parlamentu
České republiky Milana Štěcha, Ing. Jiřího
Houdka, předsedu Sdružení lázeňských
míst České republiky a také starostu města
Třeboně, dále pak starostu Luhačovic
PhDr. Františka Hubáčka, starostu Jáchymova Ing. Bronislav Grulicha, MUDr.
Eduarda Bláhu, prezidenta Svazu léčebných lázní České republiky a předsedu
představenstva Léčebných Lázní Jáchymov, a.s., a Lázní Luhačovice, a.s. Mezi
zhruba stovkou účastníků nechyběli
další starostové či zástupci z lázeňských
míst, představitelé lázeňských společností, vzdělávacích a odborných institucí, kteří se zajímají o oblast lázeňství
a cestovního ruchu.
Snaha o výrazné omezení lázeňské
péče vyvolává mezi odborníky otázky
o budoucnosti českých a moravských
lázní. “Čekají nás jednání s ministerstvem, jejichž výsledek nelze dopředu
odhadovat. Určitě jsme schopni učinit

Foto Petr M. Ulrych C.O.T. media

Lázně Luhačovice se 10. a 11. listopadu staly hostitelem 14. konference Sdružení lázeňských míst České republiky. Dvoudenní setkání předních odborníků
z oblasti lázeňství, zdravotnictví, cestovního ruchu i podnikatelského a politického spektra se uskutečnilo ve Společenském domě. Tématem letošní konference
bylo „České lázeňství jako evropský fenomén“, ale celá akce se nesla v duchu možných negativních dopadů chystaného omezení indikačního seznamu pro
lázeňskou péči a připomenutí významu českého lázeňství zasahujícího téměř do všech oblastí činnosti současné lidské společnosti. Dvě desítky přednášejících
se zabývaly nejen perspektivami a potenciálem českého lázeňství, ale i urbanistickým a architektonickým významem lázeňských míst. Zazněla také řada
podnětů, jak reagovat na připravované změny v lázeňství.

určité ústupky, ale nemůžeme dopustit,
aby kvůli omezení indikačního seznamu
došlo k likvidaci některých lázní.,“ uvedl
generální ředitel Lázní Luhačovice a.s.
a prezident Svazu léčebných lázní
MUDr. Eduard Bláha. Omezení indikačního seznamu totiž přímo ohrožuje zejména menší lázeňská místa. V regionech, které jsou na lázeňství přímo
závislé, pak hrozí regionální ekonomická krize. Dojde ke zvýšení nezaměstnanosti, odlivu turistů a zejména příhranič-

ní oblasti se tak stanou doslova sociální
výspou republiky. V době, kdy zahraniční pojišťovny přitom do lázní v České
republice vysílají své klienty na léčení,
jsou tyto kroky těžce pochopitelné. Význam lázeňské péče, tak jak potvrdila
řada odborníků na konferenci, je nezpochybnitelný.
Jak uvedl také host konference Milan
Štěch, lázněmi a lázeňskou péčí je Česká
republika historicky proslulá. „Do lázní
však nedojíždějí jen zahraniční hosté,

ke svému životu je potřebují především
naši nemocní spoluobčané, mnohdy senioři a děti. Ti všichni teď možná výrazně
pocítí snahu vlády omezit objem prostředků na lázeňskou péči o půl miliardy korun.
Přímo likvidační dopad by takový krok
měl i na obyvatele lázeňských regionů,
na tamní drobné podnikatele a živnostníky, na zaměstnance služeb a celé jejich
rodiny,“ dodal předseda Senátu PČR.
Podle představitelů Sdružení lázeňských míst České republiky je záměr
vlády „totálním ohrožením současné dostupnosti celého sektoru následné zdravotní a léčebné péče“. SLM také letos
v květnu vydalo memorandum o situaci
v lázeňství, financování lázeňské péče
a jejím omezení. Pod ním jsou podepsáni představitelé samosprávy ze všech
koutů České republiky a napříč politickým spektrem. Ti všichni jedním hlasem
potvrzují, že plán vlády by znamenal
nejen katastrofální zásah do ekonomiky
lázeňských regionů, ale byl by i naprosto
eticky a morálně nepřijatelný.
LL

S Ing. Jiřím Houdkem o českém lázeňství
Omezení, chcete-li zeštíhlení indikačního seznamu lázeňské péče, to je strašák z dílny ministerstva zdravotnictví České republiky, který visí
nad českými a moravskými lázněmi. Někteří odborníci jen nevěřícně kroutí hlavami, jiní důrazně upozorňují na nevratné dopady na lázeňství
jako celek. Přírodní prameny nacházející se v Evropě přitom využívali k vodoléčbě již staří Římané, kteří na ně narazili při válečných
výpravách, a to na území dnešní Francie, Německa, Chorvatska, Maďarska. Na území naší republiky došlo k rozvoji lázeňství koncem 18. století.
Lázeňství vychází z poznatku, že zdravotní stav obyvatel je jedním z hlavních indikátorů kvality života. Součástí péče o zdraví je historicky
i lázeňská péče. Cílem lázeňské péče je léčit nemoci s využitím přírodních léčivých zdrojů a nižším zatížením organismu farmaceutiky, zabraňovat zhoršování zdravotního stavu pacientů, zmírňovat zdravotní problémy a v neposlední řadě předcházet vzniku nemocí a dokončovat doléčovací proces. To vše může být administrativním rozhodnutím ministerských úředníků definitivně zničeno. O této problematice jsme hovořili s předsedou Sdružení lázeňských míst Ing. Jiřím Houdkem.
Jaké budou dopady redukce indikačního seznamu na
lázně i regiony, kde se nacházejí?
Tato redukce znamená nejen výrazné omezení lázeňské
péče, ale také široký a rozsáhlý dopad na ekonomiku
regionů, které jsou na lázeňství přímo či částečně závislé. Dojde nejen k výraznému zvýšení míry nezaměstnanosti v těchto regionech, ale také k poklesu turistického a cestovního ruchu. Právě pro menší lázně to
znamená přímé ohrožení jejich existence.
Máte k dispozici také nějaká čísla, nějaké odhady
následného vývoje situace?
Omezení péče by přineslo snížení kvality života pro
15 procent populace, skokové zvýšení nezaměstnanosti
v postižených regionech až o 20 procent a s tím související snížení koupěschopnosti lidí, na což by doplatili
drobní podnikatelé a živnostníci v lázeňských regionech, kteří zatím daně platí. Lázeňským objektům pak
podle sdružení hrozí postupné zničení, protože vlastníci
nebudou mít peníze na jejich obnovu.
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Řada odpůrců lázní se snaží veřejnost přesvědčit, že
lázeňská péče nemocným lidem nic nepřináší. Má
vůbec smysl jim tento mimořádně radikální názor
vyvracet?
Musíme si všichni uvědomit, že lázeňská léčba a všeobecně lázeňství jako takové je starší než medicína,
a lázeňství opravdu skutečně využívá přírodní léčivé
zdroje a velmi citlivé léčebné postupy. Lázeňská péče
spojuje vědecky podložené zdravotní výsledky, špičkové medicínské postupy a mezinárodně respektovanou tradici. Možné zásadní omezení lázeňské péče,
jak o něm vláda uvažuje, totálně ohrozí současnou dostupnost následné zdravotní a léčebné péče u nás.
A pokud se týká samotných výsledků lázeňské péče,
musíme se také ptát našich pacientů, jestli jim pomáhá.
Zřejmě nenajdete nikoho, kdo by se z lázní vracel bez
hmatatelného výsledku nejen, co se týká samotné léčby,
ale také celkové relaxace organizmu, která k léčbě
nezpochybnitelně patří.

Nesporné výhody a také účinky lázeňské péče si uvědomují zahraniční zdravotní pojišťovny, které do našich
lázní vysílají své pacienty. Ani to není pro ministerstvo
zdravotnictví dostatečný důkaz toho, že české lázeňství
je na vysoké profesionální úrovni? Neohrozí redukce
indikačního seznamu také příliv těchto movitých
pacientů?
Je potřeba dát lázeňskou péči do evropského kontextu,
protože zahraniční zdravotní pojišťovny budou své klienty posílat do těch evropských zemí, ve kterých bude
garantována léčba formou indikačních seznamů. Což je
nyní skutečně ohroženo. Přitom by české a moravské
lázně mohli zachránit právě zahraniční pacienti, protože
české lázeňství si zatím zachovalo léčebné lázeňství
na velice vysoké úrovni oproti jiným zemím Evropy.
Dnes se stávají české lázně opravdu velmi vyhledávané pro zahraniční pojišťovny. Jsme totiž pořád ještě
levnějším partnerem než třeba lázeňská zařízení v jejich
zemích. O to nyní opravdu můžeme přijít.
LL
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Kongresová a incentivní turistika
Vzhledem k tomu, že význam cestovního ruchu pro ekonomiku neustále stoupá, je kongresová turistika hodnocena jako jedna z důležitých součástí
cestovního ruchu. Celosvětově se jedná o nejdynamičtěji rozvíjející oblast hospodářství. Dnes je tento způsob cestování využíván nejen k získání nových
poznatků v daném oboru, ale i k poznání nových destinací.
Také společnost Lázně Luhačovice, a.s.,
se rozhodla před třemi lety více se zaměřit na tuto oblast cestovního ruchu
a od té doby stále kongresovou a incentivní turistiku rozvíjí a vytváří. Dokladem jsou vysoké investice, které do
této oblasti směřují. Jedná se například
o částečnou rekonstrukci Společenského
domu, dovybavení moderní technikou
a investicemi do vzdělání všech pracovníků, kteří se podílejí na realizaci.
Společenský dům, který je přirozeným centrem kongresové a incentivní
turistiky, pořádal v roce 2009 25 akcí,
v roce 2010 akcí 45 a v roce 2011 již
55 akcí. Tržby z uskutečněných akcí činily v roce 2010 cca 2 mil. a v roce 2011
cca 3,8 mil, tzn. nárůst o téměř 100 %.
V roce 2011 došlo též, v porovnání s rokem 2010, k nárůstu počtu účastníků
o 16% z 4168 na 4836 hostů. Průměrná
délka pobytu účastníka kongresu je
1,5 dne a počet osob na jednotlivých
akcích je průměrně 130 osob. Z pohledu

naší společnosti je však důležité, že účastníci těchto akcí zároveň čerpají další
služby v zařízeních naší společnosti,
a pokud jsou spokojeni, tak se k nám
vrací a objednávají si u nás další služby. Velmi úspěšně se v letošním roce
připojil do kongresové činnosti hotel
ALEXANDRIA **** Wellness&Spa
hotel, kde jsme již realizovali 20 akcí
v celkové hodnotě přes 1 mil. korun
Jednou z nejvýznamnějších a nejprestižnějších akcí v roce 2011 byla v dubnu
spolupráce na Diabetologickém kongresu a v měsíci květnu kongres o Extrapyramidových onemocnění. Na vysoké
úrovni proběhlo také setkání zákazníků
společnosti České zbrojovky Uherský
Brod v září letošního roku. Na toto setkání přijeli zástupci vlád i jednotliví
obchodní partneři, kteří zastupují tuto
úspěšnou zbrojovku po celém světě. Zastoupeny byly všechny kontinenty mimo
Antarktidu. Zvláště u této akce musel
celý kongresový tým zajišťovat aktivity,

které byly náročné jak po stránce logistické, tak personální. Při běžném provozu
Společenského domu jsme zajistili stravování pro cca 150 osob a catering na
střelnici v Kroměříži. Během několika
hodin se musela přestavět jedna z restaurací na slavnostní banket u kulatých stolů
a po ukončení banketu vše opět vrátit
do původního stavu, aby byl zajištěn
běžný provoz pro lázeňské hosty. Celá
akce pokračovala velmi úspěšným neformálním setkáním v nočním klubu hotelu
ALEXANDRIA **** Wellness&Spa
hotel. Na oba večery byly připraveny
animační programy (prohlídka lázní,
projížďka vláčkem) a kulturní vystoupení. Celé zajištění akce, tzn. ubytování,
catering mimo Luhačovice, slavnostní
banket a neformální večer bylo ze strany České zbrojovky velmi kladně
hodnoceno a naše společnosti obdržela
děkovný dopis.
Z řady významných společností a zájmových sdružení z České republiky,
které uspořádaly kongres či konferenci
v prostorách Společenského domu, si dovolím upozornit ještě na XIII. Ročník
mezinárodního setkání věčně mladých
diabetiků pořádané občanským sdru-

žením DIAKTIV. U této akce se jedná
o projekt, který je určen diabetikům
prvního typu, kteří upřednostňují nebo
chtějí upřednostňovat aktivní přístup
k léčbě. Pro zajištění tohoto setkání jsou
využívány všechny prostory Společenského domu a to jak hlavní jednací sál
o kapacitě 200 míst, tak i dalších šest
salónků od 8 do 80 míst.
Veškeré akce jsou svým způsobem jedinečné v důsledku jejich individuální
přípravy a realizace. Připravujeme společenská setkání, rauty a koktejly laděné
do období 30. let minulého století, stylu
filmových hvězd apod. dle přání zákazníka. Součástí naší nabídky je poskytnutí veškerých cateringových služeb
(rauty, coffee breaky, koktejly, atd.)
přímo ve Společenském domě týmem
sehraných a vysoce odborně zdatných
kuchařů a pracovníků obsluhy. Již za
standard považujeme vysokou kvalitu
a dostatečné množství používané audio
a video techniky včetně možnosti wifi
připojení na internet v celém Společenském domě.
Vedle rozsáhlých akcí se běžně ve Společenském domě a ALEXANDRIA ****
Wellness&Spa hotelu odehrávají desítky
drobnějších meetingů, firemních setkání,
vánočních večírků, oslav a svateb. O významnosti kongresové turistiky na rozvoj společnosti a regionu svědčí skutečnost, že mnoho účastníků se do Luhačovic
vrací a stávají se věrnými a spokojenými
hosty Lázní Luhačovic, a.s.
LL

Kontakt:
Bc. Vladan Černý
ředitel Společenského domu
cerny@lazneluhacovice.cz
www.LazneLuhacovice.cz

Projekt rozvoje lidských zdrojů ve společnosti
Lázně Luhačovice, a.s., úspěšně ukončen
Projekt „Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s.“ , který byl ve společnosti realizován v letech 2009 – 2011 byl 31. srpna úspěšně
zakončen.V projektu byly zahrnuty všechny skupiny zaměstnanců od top managementu přes střední management, recepční, prodejce, střední a nižší
zdravotnický personál, kuchaře, číšníky, servírky, vedoucí stravovacích služeb až po vedoucí ubytovacích služeb a pokojské.
Vzdělávání proběhlo v oblastech výuky jazyků, PC
dovedností, manažerských dovedností, hotelového
provozu, firemní etiky a osobní komunikace se zákazníkem. Vzdělávací aktivity projektu byly zahájeny
v listopadu roku 2009 a pokračovaly až do června
letošního roku. Do projektu bylo zařazeno 57 převážně jednodenních aktivit. Jazykové kurzy němčiny,
angličtiny a ruštiny ve dvou znalostních úrovních probíhaly po celou dobu trvání projektu. Z původně

plánovaných 236 zaměstnanců se projektu zúčastnilo
celkem 349 osob. Celkový počet úspěšných absolventů kurzů se zvýšil z plánovaných 657 na 751 osob.
Všechny závazně stanovené indikátory úspěšnosti
projektu tak byly splněny a některé výrazně překročeny. Projekt lze proto hodnotit velmi dobře
z pohledu lepšího využití získaných finančních prostředků pro větší počet účastníků. Celkové čerpání
způsobilých výdajů projektu činilo 3 796 496,- Kč .

Kvalita jednotlivých vzdělávacích aktivit byla
pravidelně hodnocena a ověřována u všech účastníků, kteří projevili spokojenost s výběrem obsahu
jednotlivých kurzů i s přístupem lektorů. Kladně byla
hodnocena také organizace školení a výběr míst pro
konání kurzů. Celkově lze tedy průběh i výsledky
projektu hodnotit velmi dobře.
Ludvík PAVLIšTíK,
personální manažer
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Návštěva prezidentského páru v lázních Jáchymov
Začátkem září jsme získali informaci, že se prezident Václav Klaus s manželkou Livií chystají k třídenní návštěvě Karlovarského kraje, v jejímž rámci se chtějí
podívat i do lázní Jáchymov. Pro servírování slavnostního oběda prezidentskému páru, dále pro hejtmana Karlovarského kraje s chotí, primátora města
Karlovy Vary a další starosty měst a obcí byl vybrán Lázeňský hotel Radium Palace.
Nikdo z našeho personálu neměl
předchozí zkušenost s akcí takového významu. Proto si jistě dovedete představit,
co jsme prožívali. Téměř všechny naše
myšlenky se neustále točily kolem této
události. Trápili jsme se barvou a způsobem prostírání, zasedacím pořádkem,
servírováním, výzdobou, výběrem obsluhujícího personálu, ale hlavně protokolem... podává se jídlo nejdříve panu prezidentovi či jeho choti? Na všechny tyto
otázky jsme hledali odpovědi v knihách
i na internetu. Hádali jsme se a polemizo-

vali v dobu denní i noční. Samozřejmě se,
díky Hradnímu protokolu, na poslední
chvíli vyskytly změny. Ty jsme však
s přehledem zvládli. Úspěch celého našeho snažení vygradoval zájmem paní
Livie Klausové o vysokou profesionalitu obsluhujícího personálu a osobním
poděkováním šéfkuchaři. Přes velké vypětí jsme všichni pyšní, že jsme mohli
tuto událost prožít a podílet se na ní.
Petra NOVOTNÁ,
F&B manažer
Lázeňského hotelu Radium Palace

Na lyže, na kola a... do školy!
Lyžařský výcvik, školní výlet, škola v přírodě... Kromě přestávek a prázdnin nejoblíbenější zájmy žáků a studentů všech stupňů škol. Proč chvíle, které
v mladých evokují pocity volnosti a svobody netrávit v podhůří Krušných hor? Přímo pod nejvyšším vrcholem pohoří je školám k dispozici samostatná
budova s více než 50 lůžky a variabilní společenskou místností s televizí. Rozverným skupinám nabízíme stravování oddělené od lázeňských hostů, výukovou
místnost s počítači a v neposlední řadě moderní Aquacentrum. Pro výuku mají učitelé k dispozici učebnu s počítači a pro chvíle volna vám můžeme zajistit
program kulturní, sportovní i vzdělávací.
Pochopitelně jsme pro
vás připravili i lákavé bonusy. Zdarma školám
pronajmeme výukovou
místnost s počítači, jednou
za pobyt v Jáchymově si
mohou školáci zdarma
vychutnat služby Aquacentra nebo relaxovat
v solné jeskyni a jeden učitelský doprovod na 10 dětí
se může těšit na ubytování zdarma. A pro učitele
jsme navíc pro chvíle, kdy
jejich svěřenci mají po
večerce, připravili 20%
slevy na wellnessové procedury!
Vášniví milovníci bílého
poprašku POZOR
n Rádi vám zajistíme dopravu od hotelu k vybraným sjezdovkám
a zpět.
n Samozřejmostí našich
hotelů je uzamykatelná
místnost pro úschovu lyží.
n Krušné hory nabízí 140 kilometrů
upravených běžeckých stop.
n Těší se na vás řada vyhlášených
lyžařských areálů: Oberwiesenthal,
Klínovec, Boží Dar, Neklid, Jáchymov, Abertamy
n Pro milovníky adrenalinu je připravena největší U-rampa v České
republice.
Že jste nikdy nebyli v Krušných horách? Tak tady je alespoň malá ochutn 6

JÁCHYMOVSKÁ
SNOWMÁNIE
Program pro SNOWMANIAKY nabízí:
n ubytování s polopenzí
n denně vstup do moderního Aquacentra a sauny (90 min.)
n částečná masáž unavených svalů nebo
relaxace v solné jeskyni
Lyžování na Klínovci, Božím Daru
a v Oberwiesenthalu nabízí různě
náročné sjezdovky od 330 do
2 500 m, U-rampu kategorie
Superpipe, snowpark
a přes 140 km upravených běžeckých tratí
na české i německé
straně. V kombinaci
s lázeňským centrem
nabízíme všem sněhovým nadšencům ideálně
strávený aktivní den!
návka toho, co nabízejí: například největší
sněhovou U rampu v republice. Pro ty
odvážnější, kteří by si chtěli užít trochu
adrenalinu, je k službám špičkový
instruktor – mistr republiky v jízdě na
U rampě. Anebo půjčovna lyží či jejich
úschovna, abyste je nemuseli denně tahat
na zádech do údolí. Anebo lyžařská škola
pro děti i dospělé... V Krušných horách
najdete prostě kdeco. Ale hlavně sníh.
Krušné hory jsou známé tím, že na nich
leží nejdéle v republice.

A co je dále v našich silách?
n zajištění slevy na permanentky lyžařských areálů na Klínovci a Božím Daru
n poskytnutí wellness procedur z široké
lázeňské nabídky
n 30% sleva pro děti do 12 let, 10%
pro děti od13 do 15 let
n zajištění dopravy ke sjezdovkám
a běžeckým tratím
Kavárny, restaurace a bohatý kulturní program
čekají po návratu ze svahu jen na vás!
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Oslavy Svatého Martina
se staly tradicí
Už napotřetí se sešel lampionový průvod v lázeňském parku, aby přivítal příjezd bílého koně,
a zároveň oslavil sto let Lázeňského centra Agricola a třetí rok provozu moderního
Aquacentra. Obraz o sv. Martinovi a jeho setkání se žebrákem předvedl divadelní ansámbl
pod vedením Viktora Braunreitera. Stejně poutavě nám pak herci umožnili pohlédnout do
života Georgiuse Agricoly, významné osobnosti města Jáchymova. Další významná
osobnost města, dlouholetý kronikář Mgr. Oldřich Ježek zde pak slavnostně odhalí pamětní
desku o Georgiusi Agricolovi.

L é č e b n é

l á z n ě

Dovolujeme si Vás pozvat na

j á c h y m o v

a . s .

Wir erlauben uns Sie zum traditionellen

REPREZENTAČNÍ REPRÄSENTATIONS
PLES BALL
des Heilbades Jáchymov einzuladen.

Přivezte z Jáchymova
originální dárek
Maskota jáchymovských lázní Radonka si už můžete
užít i v soukromí. Modrého plyšáka pořídíte pouze
v lázních Jáchymov! Je milý, je k pomazlení a navíc vám
bude připomínat jedinečné lázeňské zážitky. Udělejte si
radost nebo potěšte své blízké, a to nejen o Vánocích.
Fotografii Radonka nám až z Jižní Koree zaslal kapitán
Boingu 767 Oleg Seryy, který si služby jáchymovského
lázeňství užíval v říjnu 2011.

dne 14. ledna 2012 od 20.00 hodin 14. Januar 2012 ab 20.00 Uhr
v lázeňském hotelu Radium Palace im Kurhotel Radium Palace
Sto let lázeňského hotelu Radium Palace
s námi oslaví:

100 Jahre der Aufmachung des Kurhotels Radium Palace
feiert mit uns:

Hlavní host plesu Helena Zeťová
Vítěz Superstar Zbyněk Drda
Capoeira
Drumm – Band
Imitátor Václav Faltus
Laserová show Ignis

Der Hauptgast des Balls Helena Zeťová
Der Gewinner des Wettbewerbs Superstar
Zbyněk Drda
Capoeira, Drumm – Band
Der Imitator Václav Faltus
Laser Show Ignis

O hudební zábavu se postará Concordia Show Band

Um die Musik kümmert sich Concordia Show Band

Cena: 300 Kč Preise: 300 CZK
Ve 2:00 hod. zajištěn autobus do Ostrova.
Prodej vstupenek zajišťuje recepce LC Agricola ve dnech
21.12. – 23.12. a 28.12.2011 – 4.1.2012 od 12:00 do 20:00 hod.
Tel.: 353 836 000, e-mail: agricola@laznejachymov.cz

Vorverkauf der Eintrittskarten
in der Rezeption des Kurzentrums Agricola
21.12. – 23.12. a 28.12.2011 – 4.1.2012 od 12:00 do 20:00 Uhr
Tel.: 353 836 000, e-mail: agricola@laznejachymov.cz

Lázn³ Jáchymov

KUPON
Nemáte možnost «erpat lé«ebný pobyt prostâednictvím zdravotní
pojišëovny a zam³stnavatel vám neposkytne delší než týdenní dovolenou?
Lázn³ Jáchymov pro vás pâipravily lé«ebné programy, kdy v kombinaci
s víkendovými dny a NON STOP lé«bou spole«n³ zvládneme unikátní radonovou lé«bu
s pouhými 6 dny dovolené.

Neváhejte se zeptat, naše rezerva«ní odd³lení jsou vám pln³ k dispozici!
Minimální délka pobytu: 9 pâenocování • Nejvhodn³jší den nástupu: pátek do 16:00 hod.

Pâi pâedložení tohoto
kuponu dostanete

10 % SLEVU
na unikátní
radonovou lé«bu

Tel.: 353 833 333
e-mail: info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
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Ohlédnutí za prvním rokem provozu
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu
Představovat v našich Lázeňských listech ALEXANDRII **** Spa & Wellness hotel by bylo tak říkajíc nošení dříví do lesa. O tomto zrekonstruovaném,
nově otevřeném hotelu akciové společnosti Lázně Luhačovice bylo snad vše napsáno. Od jeho historie, rekonstrukce, mimořádného architektonického
zpracování až po komplexní služby, které jsou podávány našim hostům. Po dvouměsíčním zkušebním provozu se zde od února tohoto roku ubytovávají hosté
samoplátci, kteří si k nám přijíždějí odpočinout a načerpat další síly do příštích náročných dnů. V rozsáhlém komplexu naleznou veškeré služby od luxusně
zařízených pokojů až po exoticky řešené wellness centrum.
V roce 2011 se v hotelu ubytovalo více
než 5 tis. hostů, kteří upřednostňovali
pobytové balíčky, ve kterých jsou obsaženy veškeré služby včetně léčebných
a wellness procedur. Mezi ty nejoblíbenější patří Wellness víkend a akční nabídky, které jsou cenově atraktivnější. Nejvíce klientů z těchto nabídek přilákaly
v únoru a v březnu Medové dny a v letním období Letní wellness dovolená.
Jako třetí, zákazníky nejčastěji žádaný
pobyt, se umístil Medical wellness, pobyt oceněný v letošním roce Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy titulem HIT SEZONY. Zde se nabízí to, co je
pro zdravotní prevenci ideální – spojení
účinků léčebných lázní a wellness zážitků za účasti přírodního léčivého zdroje,
lázeňského lékaře a dalších odborných
pracovníků.
Výjimečně řešené wellness centrum
o celkové ploše 950 m2 mají ubytovaní
hosté včetně návštěvy moderního fitness
v ceně pobytu. Denně je otevřeno i pro
širokou veřejnost. První rok této možnosti využilo více než 10 tis. hostů. V ceně
dvouhodinového pobytu, který stojí
300,- Kč, je obsažen vstup do bazénu,
whirlpoolu, Kneippova chodníku, čtyř
druhů parních lázní a finské sauny. Hosté
mohou využít k odpočinku vyhřívaná

tům z ulice. I přes to, že nejsou dlouho
otevřena, získala si četné návštěvníky.
Noblesní prvorepublikový interiér Francouzské restaurace je spojený se zážitkovou gastronomií zpestřenou dnes již
netradičními a o to více ceněnými službami jako je flambování nebo dohotovování pokrmů před hostem.
Za několik měsíců provozu si hotel
našel už své stálé hosty, kteří přijíždějí
opakovaně. V pamětní krize v recepci
hotelu jsou zapsána jména zvučných
osobností nejen z let dávno minulých, ale
i z tohoto roku. Důkazem toho je zápis
houslového virtuosa Václava Hudečka
a známých herců Božidary Turzonovové
či Ladislava Freje.
Závěrem je nutné dodat, že za prvním
rokem provozu a těmito čísly se skrývá
velké úsilí zaměstnanců hotelu. Chtěla
bych tímto svým spolupracovníkům poděkovat a popřát jim krásné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce. Zároveň
bych je chtěla požádat, aby ve svém nasazení nepolevovali, protože nás příští
rok čeká mnoho náročné a zároveň, věřím, zajímavé práce.
lehátka a odpočinkové zóny v zimní zahradě. Léčebné a wellness procedury je
možnost objednat či zakoupit v recepci
wellness a hradí se samostatně.

Nedílnou součástí hotelu je Francouzská restaurace a noční klub. Tato komerční zařízení včetně denního baru jsou
přístupná jak pro hotelové hosty, tak hos-

Ing. Miloslava FIALOVÁ,
ředitelka ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu

Ocenění, která zavazují
ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotel se mohl těšit ve svém prvním roce působnosti nejen z návštěvnosti, ale také ze získaných ocenění, která těší, ale jsou
i závazkem do budoucna.
Mezi první ocenění se řadí pobyt Medical Wellness,
Dalšího ocenění se dostalo ALEXANDRIA ****
V neposlední
který byl vyhlášen Centrálou cestovního ruchu Východ- Spa & Wellness hotelu v soutěži Stavba roku řadě se Franní Moravy za Hit sezóny 2011 a stal se tak nejlepším Zlínského kraje 2010, kde projekt získal Cenu hejtma- couzská restauproduktem v našem kraji.
na Zlínského kraje za citlivou rekonstrukci a výji- race zapojila do
mečné architektonické pojetí prvorepublikového projektu agenhotelu, který snese srovnání s nejmodernějšími evrop- tury Czechskými wellness zařízeními.
Tourism Czech
Ve 13. ročníku prestižní soutěže Nejlepší z realit Specials aneb
- Best of Reality, kde o projektech z celé České repu- Ochutnejte Česbliky rozhodovala odborná sedmičlenná porota, získal kou republiku,
ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotel třetí ve kterém zímísto. Rozhodujícími kritérii při posuzování byly výběr skala po splnění
lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita požadovaných
realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. kritérií možnost
Alexandria byla oceněna hlavně za originální sklou- využívat presbení nové části hotelu se zrekonstruovaným objektem tižní logo Czech Specials. Toto označení je pro hosty zárua za zachování historického rázu budovy. Uvedené kou, že restaurace vaří českou kuchyni na vysoké úrovni.
ocenění včetně již zmiňovaného přesvědčivého vítězství
LL
v soutěži Můj projekt jen potvrdilo postavení hotelu
mezi naší absolutní špičkou.
n 8
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Alexandria pohledem stálých hostů
I když ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel po rekonstrukci slouží hostům teprve rok, řada návštěvníků si jej oblíbila natolik, že během uplynulého roku
přijeli vícekrát. Zeptali jsme se dvou z nich, proč je zrovna tento hotel pro ně tak přitažlivý.
Manželé Fendrichovi zde strávili
tři týdenní pobyty a bylo vidět, že si
Luhačovice zamilovali.
Pane Fendrichu, kdy jste poprvé
navštívil Lázně Luhačovice?
Poprvé jsem navštívil Luhačovice ještě
s rodiči, což je již dávno, ale posledních třináct let se pravidelně a rád do
Luhačovic vracím. V Lázních Luhačovice trávím velmi často odpočinkovou
dovolenou se svou manželkou a někdy
podle jejich zájmu i s našimi dětmi.
Proč jste si vybral ke svému pobytu
právě Alexandrii?
Laicky se zajímám o architekturu a tak
mne zajímalo, jak se podařila rekonstrukce, tedy zachování původních prvorepublikových architektonických prvků
spojených se soudobou moderní architekturou.
Můžete čtenářům prozradit, co Vás
na nové Alexandrii nejvíce zaujalo?
Rozhodně příjemná atmosféra, také
velmi zdařilá rekonstrukce včetně vybavení a určitě originálně řešené a výborně
vybavené wellness centrum. Toto vše,

samozřejmě s příjemnými gastronomickými službami, mi umožňuje odpočinout si a nabrat sílu.
Jak byste zhodnotil celkovou úroveň
lázeňské péče i například přístup personálu?
Lázeňská péče i odbornost personálu
je na velmi vysoké úrovni. Vyhovuje mi
především individuální přístup s ohledem
na aktuální zdravotní obtíže způsobené
velkým pracovním vytížením.

Holanďan René Bravenboer je
manažerem ve firmě Bosch Packaging
Technology BV v Schiedamu a na
svých pracovních cestách strávil v hotelu Alexandria nemalou část uplynulého roku. A podle jeho slov se na
každý další pobyt těší.
Proč jste si vybral ALEXANDRIA
**** Spa & Wellness hotel ke svému
pobytu?
Můj první pobyt v Luhačovicích byl
7. dubna 2007 na šest týdnů. Od té doby
jsem navštívil mnoho hotelů, ale v tomto
se cítím nejlépe. Naše firma v Holandsku
začala spolupracovat s firmou ve Slavičíně, kde se vyrábějí montážní díly pro
stroje. Bosch dodává balící stroje pro
čokoládovny a oplatkárny jako Nestlé,
Ritter, Kraft a mnohé další společnosti
po celém světě. V březnu letošního roku
jsem se poohlížel po novém hotelu, který
by byl mnohem komfortnější a lépe vybavený, a tím se pro mě stal ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel.
Během jedenácti návštěv jsem v tomto
hotelu strávil asi 20 týdnů.

Můžete sdělit našim čtenářům, čím
je pro Vás ALEXANDRIA**** Spa &
Wellness hotel nejvíc zajímavý?
Hotel je úžasně situovaný v centru Luhačovic a především v létě je procházka
Luhačovicemi velice příjemná. Je to moc
pěkný luxusní hotel s úžasným wellness
centrem, kde si můžete dokonale odpočinout. Rovněž pokoje jsou skvěle vybavené a s veškerým příslušenstvím. Oceňuji,
že personál se snaží pomoci za každých
okolností a je velice přátelský. Jako třeba
moje narozeniny, na které nezapomněli.
Láhev šampaňského na pokoji mi udělala radost, za což bych jim chtěl ještě
jednou poděkovat.
Jak byste zhodnotil úroveň wellness
centra a personálu v celém hotelu?
Vzhledem k mému časovému vytížení
využívám wellness centrum jen minimálně. Personál v celém hotelu je zkušený a profesionální. Je to opravdu důležité,
když zde trávíte spoustu času podobně
jako já.
LL
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TÝDNĚ

NighT club
s aTmosféRou 30. leT miNulého sToleTí

Poslechové melodie – úterý
Klubové večery – čtvrtek nebo pátek
Taneční večery – sobota
Rezervace:
tel.: 577 120 700

e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz
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Kouzlo zimních Luhačovic
Po letošních zářivých podzimních dnech jsme připravili pro naše lázeňské hosty pestrou nabídku kulturních programů i pro zimní období, které je
charakteristické nejkratšími dny s krásným časem vánočním, silvestrovskou oslavou nebo plesovou či koncertní sezonou.
Programy vánočně laděné měly svoje
místo v první polovině prosince. Patřil
k nim koncert Adventní chvíle s hudbou
(1. 12.) v hale Vincentka, kde se představilo Trio Divino, Vánoční jarmark
se slavnostním rozsvícením vánočního
stromu (2. 12.) na náměstí před radnicí
nebo charitativní Vánoční koncert dětem
(10. 12.) v MěDK Elektra.
Blížící se Silvestrovský pobyt slibuje
hostům celou řadu odpoledních i večerních programů. Hosté budou moci
navštívit v hale Vincentka tradiční
předsilvestrovské zpívání se sbory Old
Stars Hradišťan a Tetičky z Kunovic
(28. 12.) nebo Zimní lázeňskou kolonádu s Žesťovou harmonií. K večerním
programům hotelu Palace budou patřit
Perličky stříbrného plátna v podání
Melody Gentlemen Lednice (27. 12.),
koncert Šanson a světové hity předních
muzikálových zpěváků J. Musilové
a R. Jíchy (28. 12.) nebo večer s cimbálovou muzikou Danaj ze Strážnice
(29. 12.). Také night club hotelu Alexandria se bude těšit na svoje návštěvníky při tanečním večeru, kde bude
hrát 28. 12. Benny Q a následující den
V. Lichnovský s kapelou, jehož repertoár je složený výhradně z písní Elvise
Presleyho. V Lázeňském divadle přiví-

táme hosty na dvou koncertech. V pátek
30. 12. vystoupí orchestr Cigánski
diabli, jenž účinkoval téměř po celém
světě a svojí brilantní hrou si získává
stále více posluchačů, a v neděli 1. 1.
se představí orchestr Dr. Swing se svátečním Novoročním koncertem.
Největší událostí začátku roku 2012
bude nepochybně 16. reprezentační lázeňský ples (28. 1.), kterému opakovaně
poskytla záštitu paní Livia Klausová,
manželka prezidenta ČR. Jako hlavní
hosty bohatého kulturního programu přivítáme přední populární zpěváky naší

hudební scény Petru Janů, Michala
Davida a The Beatles Revival. V jednotlivých sálech Společenského domu vyzvou hosty na taneční parket vybrané
orchestry – Top Band Jana Smolíka,
Caroline Band, Cimbálová muzika Pavla
Růžičky z Kyjova a Marathon Band
Dušana Mathona. Se slavnostním předtančením a dalšími vstupy se představí
Taneční škola A. & A. Mědílkovi.
Celým večerem bude provázet Iva
Kubelková. Na další plesy se mohou
návštěvníci těšit do MěDK Elektra.
Krásné zážitky si odvezou hosté,
kteří přijmou naše pozvání na koncerty
Filharmonie Bohuslava Martinů, a to
Opera Gala (26. 1.) nebo koncertní
provedení s baletní studií P. I. Čajkovského Louskáček (9. 2.), či koncert (23. 2.)
zlínské Filharmonie s proslulým dirigentem M. Katzem (Rusko – Francie).
Koncerty se uskuteční v novém Kongresovém centru ve Zlíně. Do nabídky lednových a únorových kulturních programů, jež bude aktualizována koncem prosince, budou zařazena i divadelní představení zlínského Městského divadla.
V příjemném prostředí kavárny hotelu
Palace a night clubu hotelu Alexandria
nabídneme v lednu i únoru celou řadu
hudebních večerů, kde se představí např.

KULTURNÍ AKCE ROKU 2012

28. ledna 2012

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
ZAHÁJENÍ
HLAVNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
11. – 13. května 2012

ZAHÁJENÍ
LETNÍ DIVADELNÍ SEZONY
květen 2012
18. ročník

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
21. června 2012

Letní reLaxace
s hudbou

FESTIVAL JANÁČEK
A LUHAČOVICE

Termín: 15.7. - 22. 7. 2012
Akční cena: od 6990 Kč

16. – 21. července 2012
21. ročník

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:

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
30. července – 10. srpna 2012
16. ročník

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
PŘEHLÍDKA KOMORNÍ
DIVADELNÍ TVORBY
20. – 25. srpna 2012
14. ročník

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH
SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
14. – 16. září 2012
20. ročník

Milena HRBÁČOVÁ
kulturní manažerka

akčNí NabíDka pRo milovNíky huDby

Lázně Luhačovice, a. s.

16. REPREZENTAČNÍ
LÁZEŇSKÝ PLES

Melody Gentlemen Lednice se svojí
Swingovou kavárnou, Jan Smigmator
& Swinging trio s programem Pocta
Franku Sinatrovi, Stanley´s Dixie Street
Band, netradiční cimbálová muzika Ženičky, Georges Valliere Quartet, Dana
Vrchovská & Vojtěch Eckert, z operetních zpěváků mezzosopranistka Táňa
Janošová, sopranistka Marika Žáková
a tenorista Petr Levíček, Shadow Quartet
s violoncellistou Štěpánem Švestkou,
Jerry & Swing Band nebo dixielandband
Jazzzubs. Od začátku roku budou nově
v night clubu hotelu Alexandria programy třikrát týdně. Soboty budou patřit
tanečním večerům, úterky poslechovým
melodiím a pátky klubovým pořadům
se zajímavými interprety.
Hosté, kteří navštíví Luhačovice ve
svátky velikonoční, se mohou těšit v sobotu 7. dubna 2012 do Lázeňského divadla na koncert Brněnského orchestru
lidových nástrojů. S další nabídkou tohoto
prodlouženého svátečního víkendu seznámíme naše čtenáře v příštím čísle Lázeňských listů. Podrobné informace o kulturní
nabídce najdete na našich webových
stránkách www.LazneLuhacovice.cz.

è

zazní Dvořákova symfonie č. 9 e moll
Novosvětská

è

vystoupí houslová virtuoska gabriela Demeterová,
soubor Janáček ensemble, iva bittová se Škampovým
kvartetem, schola gregoriana pragensis pod vedením
Davida ebena a světově proslulá mezzosopranistka
Dagmar pecková
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
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Lázeňské divadlo

Hala Vincentka

zač. ve 20.00 hod.
pá 30. 12. Koncert orchestru Cigánski
diabli
zač. ve 14.00 a 16.00 hod.
ne 1. 1. Novoroční koncert orchestru
Dr. Swing

zač. v 15.30 hod
st 28. 12. Okolo Hradišťa – účinkuje
mužský pěvecký sbor Old stars Hradišťan
a ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic.
čt 29. 12. Zimní lázeňská kolonáda
– účinkuje Žesťová harmonie Zlín.

Společenský dům

ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu

začátek v 19.30
so 28. 1. 16. Reprezentační lázeňský
ples – moderátorka: Iva Kubelková, hosté
večera: Petra Janů, Michal David, The
Beatles Revival, hrají: Top Band Jana
Smolíka, Marathon Band, Caroline Band
a Cimbálová muzika Pavla Růžičky
z Kyjova

LH Palace – kavárna
zač. ve 20.00 hod.
út 27. 12. Perličky stříbrného plátna
– účinkuje Melody Gentlemen Lednice
st 28. 12. šanson a světové hity s Janou
Musilovou a Robertem Jíchou
čt 29. 12. Barvy a tóny moravské lidové
písně – účinkuje cimbálová muzika
DANAJ
zač. v 19.30 hod.
čt 5. 1. Melodie pro dobrou náladu
– hraje a zpívá Pavel alias Turči.
čt 12. 1. Večer s operetou – účinkuje
M. Žáková – soprán, P. Levíček – tenor
a G. Aleshkevich – klavír.
pá 20. 1. Jerry & Swing band
pá 27. 1. Dixielandu není nikdy dost
Účinkuje Dixieland Band Jazzzubs ze
Zlína.
čt 2. 2. Stále hrané, poslouchané
a žádané – melodie Elvise Presleyho
v podání V. Lichnovského.
čt 9. 2. Večer s netradiční cimbálovou muzikou Ženičky
pá 17. 2. Shadow Quartet – filmové
a populární melodie.
pá 24. 2. Večer světových populárních melodií a evergreenů – účinkuje
T. Janošová – mezzosoprán, M. Jakubíček
– klavírní doprovod.

zač. ve 20.00 hod.
Taneční večery
každou so (kromě 28. 1.)
Večer poslechových melodií
každé úterý
Klubové večery
st 28. 12. Benny Q
čt 29. 12. Návraty Elvise Presleyho
– účinkuje V. Lichnovský s kapelou
pá 6. 1. Swingová kavárna s Melody
Gentlemen Lednice
pá 13. 1. Pocta Franku Sinatrovi
– účinkuje Jan Smigmator s doprovodným Swinging triem
čt 19. 1. Dana Vrchovská & Vojtěch
Eckert – večer populárních melodií, evergreenů, jazzových standardů a šansonů
pá 27. 1. Hudební skupina Remix
pá 3. 2. Stanley’s Dixie Street Band
– večer příjemných melodií z 20. – 40. let
pá 10. 2. Pocta Franku Sinatrovi
– účinkuje Jan Smigmator s doprovodným Swinging triem
čt 16. 2. Dana Vrchovská & Vojtěch
Eckert – večer populárních melodií, evergreenů, jazzových standardů a šansonů
čt 23. 2. Georges Valliere Quartet
– melodie z 30. let a jazzové evergreeny
pá 2. 3. ABBA Chiquita Revival
pá 9. 3. Stanley´s Dixie Street Band

LH Morava - kavárna
Od února každé pondělí od 19.30 hod.
Večer s harmonikou

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

Dana Vrchovská & Vojtěch Eckert

ZÁJEZDOVÁ
PŘEDSTAVENí
Městské divadlo Zlín
(19.00 hod.), odjezd v 18.00 hod.
pá 13. 1. Louskáček / P. I. Čajkovskij
– baletní pohádkový příběh uvádí Moravské divadlo Olomouc
pá 20. 1. Harold a Maude / Collin Higgins
Dnes jste tady a zítra tu nebudete. Květa
Fialová ve své životní roli. Uvádí Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Kongresové centrum Zlín
(19.00 hod.), odjezd v 18.00 hod.
čt 26. 1. Opera Gala – Filharmonie
Bohuslava Martinů, dirigent: J. Kyzlink,
A. Kohútková – soprán, M. Lehotský
– tenor. Program: B. Smetana, A. Dvořák,
G. Verdi, G. Puccini.
čt 9. 2. Louskáček / P.I. Čajkovskij
– koncertní provedení s baletní studií
Filharmonie Bohuslava Martinů, dirigent: Tomáš Hanák. Balet Moravského
divadla Olomouc, Moravské děti – Holešovský dětský sbor.
čt 23. 2. Diriguje Misha Katz – Filharmonie Bohuslava Martinů, dirigent Misha
Katz, Rusko – Francie. Sólista: V. Bukač,
viola, L. Peterková, klarinet. Program:
F. Schubert, M. Bruch, J. Brahms.

Před kostelem sv. Rodiny
zač. v 16.00 hod.
26. 12. Živý betlém

Kino Elektra
zač. v 19.00 hod.
pá 20. 1.
Alois Nebel (ČR)
so 21. 1.
Moje krásná učitelka (USA)
st 25. 1.
Perfect Days (ČR)
pá 27. 1. v 16.00 hod. - FILMÁSEK
Saxána a Lexikon kouzel (ČR)
so 28. 1.

Přeprodej vstupenek
CA Luhanka: denně 9 – 12, 13 – 17 hod.
Luhainfo: po – pá: 8 – 16 hod.
Lázeňské divadlo: v den představení
jednu hodinu před začátkem programu
LH Palace – knihovna:
po, st, čt: 13 – 15 hod.

MěDK Elektra
sál Rondo
zač. ve 20.00 hod.
pá 13. 1. Luhačovice můj domov
so 14. 1. Ples Zálesí – hraje taneční
kapela Riviera
so 21. 1. Křesťanský ples – hraje dechová hudba Fialenka
pá 3. 2. Hasičský ples – hraje dechová
hudba Mistříňanka
so 4. 2. Ples Růží ČSSD – hraje taneční
kapela Marathonband
pá 10. 2. Ples ODS – hraje taneční
kapela Show Band Pavla Březiny a cimbálová muzika
so 11. 2. Agrární ples – taneční hudba.
pá 17. 2. Ples SOš Luhačovice – hraje
taneční kapela Kasanova

Dům (ČR)
st 1. 2. v 10.00 hod. a 16.00 hod.
Tintinova dobrodružství (USA)
pá 3. 2. v 16.00 hod. a 19.00 hod.
Johny English se vrací (VB)
so 4. 2.
Rodina je základ státu (ČR)
pá 10. 2.
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (USA)
pá 17. 2. v 16.00 hod.
FILMÁSEK
so 18. 2.
Alois Nebel (ČR)

Galerie Elektra
2. 12. – 30. 12. 2011
Výstava betlémů
12. 1. – 1. 3.
Výstava 600. let I. písemné zmínky
o Luhačovicích – tématická výstava
dobových pohlednic a doplňková výstava
25. výročí ZUŠ Luhačovice.
11 n
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
N A B Í D K A

P O L O D E N N Í C H

Z Á J E Z D Ů

– L E D E N ,

Ú N O R ,

B Ř E Z E N

BLATNICE, BLATNIČKA

POHANKA, MASOPUST V ROŽNOVĚ, SVÍČKÁRNA

čtvrtek 5. 1., 19. 1., 2. 2. a 16. 2., 1. 3., 15. 3. a 29. 3.
Návštěva muzea v Blatnici. Exkurze v šicí dílně krojů – Tradice Slovácka v Blatničce.
Posezení při hudbě ve vinném sklípku, spojené s ochutnávkou a malým tradičním
pohoštěním. Ukázka tradičního zdobení kraslic.
Plná cena i senioři 410 Kč, dětské slevy

sobota 11. 2.
Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm. Možnost nákupu pohankových produktů. Dřevěné městečko s programem „Masopust“. Exkurze ve svíčkárně UNIPAR.
Plná cena 420 Kč, senioři 400 Kč, dětské slevy

NAPAJEDLA
středa 11. 1., 25. 1., 8. 2. a 22. 2., 7. 3. a 21. 3.
Návštěva hřebčína a zámku v Napajedlech s ochutnávkou vína a s občerstvením.
Individuální prohlídka výstavy historických kočárků nebo výstavy Afrika.
Plná cena i senioři 410 Kč, dětské slevy

HOSTĚTÍN, BOJKOVICE
čtvrtek 12. 1., 26. 1., 9. 2. a 23. 2., 8. 3. a 22. 3.
Prohlídka modelového projektu v ekologickém centru Veronica v Hostětíně, jako
je moštárna, sušírna ovoce, biomasová výtopna, kořenová čistírna odpadních vod,
solární kolektory nebo pasivní dům. Návštěva zámku Nový Světlov v Bojkovicích
s ochutnávkou vína a s občerstvením.
Plná cena i senioři 390 Kč, dětské slevy

VALAŠSKO

ZLÍN, VIZOVICE
středa 18. 1., 1. 2., 15. 2. a 29. 2., 14. 3. a 28. 3.
Vyhlídková terasa Zlínského mrakodrapu – výklad o městě a jeho sepjetí s rodinou
Baťů. Návštěva Obuvnického muzea ve Zlíně. Exkurze v prezentačních prostorách
čokoládovny – poblíž likérky R. Jelínek. Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.
Plná cena 420 Kč, senioři 400 Kč, dětské slevy

sobota 14. 1., 28. 1., 4. 2. a 25. 2., 10. 3 a 24. 3.
Muzeum ve Velkých Karlovicích s etnografickou expozicí bydlení na Valašsku a kostel
Panny Marie Sněžné. Zvonička na Soláni. Posezení v Kolibě u Splavu na Hovězí.
Plná cena 410 Kč, senioři 400 Kč, dětské slevy

PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH. ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.
Informace a objednávky: LUHANKA, nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice | tel. 577 681 103 | otevřeno denně: 9-12, 13 - 17 hod.
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz | www.LazneLuhacovice.cz/Luhanka
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fiTNess ceNTRum v alexaNDRia ****
spa & WellNess hoTelu
Nejmodernější posilovací stroje,
běžecké trenažéry,
ergometry, multifunkční kladková věž.
60‘ / 120‘ cvičení 80,- / 120,permanentky na 5 / 10 vstupů
Hoteloví hosté mají vstup zdarma

Potřebujete zpevnit postavu, zredukovat
hmotnost, bojujete s celulitidou?
Vyzkoušejte moderní účinnou vibrační plošinu
E rychlé formování postavy
E efekt viditelný již po třech lekcích
E zlepšení stability, ohebnosti, vytrvalosti, síly

30‘ cvičení bez instruktora:
30‘ instruktáž cvičení:
Permanentka na 10 cvičení:

110,190,880,-

Informace a objednávky: po-Ne: 14:00 – 21:00, tel. 577 120 756, e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

POMůCKY:
BOLA,
DRIVE.

OPOTŘEBOVAT
JÍZDOU

JOSEF
(DOMÁCKY)

STARÉ
ZÁJMENO

PRŮRVA

LEHKÁ
MLHA

l

BABIČKA
(NĚMEC.)

MPZ BRNA
- VENKOV

ZKR.
VOJENSKÉHO
UČILIŠTĚ

ODŘENÁ

JÍZDA
(ANGL.)

l

OKRSEK

KORÁLOVÝ
ÚTES

VYHYNULÝ
PŠTROS

ŘECKÉ
PÍSMENO

LOVKYNĚ
PEREL

ZDE

HÝKAVEC

BULHARSKÁ
MĚNA

TRNOVNÍK

DLOUHÁ
CHVÍLE

1. DíL
TAJENKY
MOUČKA
Z KURKUMY

ELEKTR.
PODNIKY

OTRHANEC

PTAČÍ
PÉRO

NÁSTĚNKY

l

POSTEL

ELEKTRONVOLT

VYZVÁNÍ

ZPĚVNÍ
HLAS

STRACH

POBÍDKA

DRUH
ZELENINY

DVOJČLEN

SOLMIZ.
SLABIKA

2. DíL
TAJENKY

ZKR. BRIT.
LEGIE

BOUBEL

ŠKŮDCE
ŠATU

DRUH
OPERY

SPORT.
POTŘEBA

OLYMP. HRY
(ZKRATKA)

DÍVČÍ
JMÉNO

ZBYTEČNÁ

SATURNŮV
MĚSÍC

ZLÝ
DUCH

OZVĚNA

ZBRAŇ
INDIÁNŮ

ŠPORTOVÝ
KLUB
(ZKRAT.)

PŘEDLOŽKA

JEDEN
(NĚMECKY)

ZKR.
KURČATOVIA

LATINSKÁ
SPOJKA

KARETNÍ
HLÁŠKA

3. DíL
TAJENKY

PLANETKA

TÍMTO
ZPŮSOBEM

CÍL

Tajenka z 5. čísla Lázeňských listů: Zpupnost a pýcha rostou na jednom stromě. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu Zdeňce Kadletzové z Brněnce.
Znění dnešní tajenky nám zasílejte na korespondenčním lístku (nebo vhoďte laskavě do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 29. 2. 2012.
Vylosovaný výherce od nás dostane knižní odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2012. Šťastnému výherci poskytnou
Lázně Luhačovice, a. s., týdenní pobyt pro 2 osoby zdarma. Příští číslo vyjde v březnu 2012.

Lázeňské
listy

Vy d a v a t e l : L á z n ě L u h a č o v i c e , a . s . , L á z e ň s k é n á m ě s t í 4 3 6 , L u h a č o v i c e , I Č 4 6 3 4 7 8 2 8 l š é f re d a k t o r : I n g . D a l i b o r C h r a s t i n a
l Vycházejí od pololetí roku 2011 čtvrtletně. l Adresa redakce: Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 222
l Grafická úprava a zlom: akad. mal. Jaroslava Dejmková l Produkce tisku: ESPRINT ZLÍN, s.r.o. l Registrace: MK ČR E 12960
l Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení l Uzávěrka čísla 30. listopadu 2011
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Der winterliche Zauber von Luhačovice
Nach den heurigen strahlenden Herbsttagen haben wir für unsere Kurgäste ein buntes Angebot an Kulturprogrammen auch für die winterliche Zeit
vorbereitet, die sich mit kürzeren Tagen mit der wunderschönen Weihnachtszeit, der Silvesterfeiert oder der Ball- bzw. Konzertsaison auszeichnet.
Das größte Ereignis zu Beginn des
Jahres 2012 wird zweifellos der 16. Repräsentative Kurball (am 28.1.), der
wiederholt unterm Patronat von Frau
Livie Klausová, der Gattin des Präsiden-

Jan Smigmator
ten der Tschechischen Republik, verläuft.
Als Hauptgäste des umfangreichen
Kulturprogramms treten bekannte populäre Sänger unserer Musikszene wie
Petra Janů, Michal David und The
Beatles Revival auf. In den einzelnen
Sälen des Gesellschaftshauses werden die
Gäste auf die Tanzfläche ausgewählte

Orchester – Top Band Jana Smolíka,
Caroline Band, Zimbalmusik von Pavel
Růžička aus Kyjov und Marathon Band
von Dušan Mathon einladen. Mit feierlichem Vortanzen und anderen Vorführungen wird sich die Tanzschule A. & A.
Mědílkovi vorstellen. Der ganze Abend
wird von Iva Kubelková moderiert. Auf
folgende Bälle können sich die Besucher
im Kulturzentrum Elektra freuen.
Wunderschöne Erlebnisse warten
auf die Gäste, die unsere Einladung zu
Konzerten der Philharmonie von Bohuslav Martinů annehmen. Vorbereitet ist
die Oper Gala (26. 1.) oder die Konzertvorführung mit der Ballettstudie von
P. I. Tschaikowski Der Nußknacker (9. 2.),
sowie das Konzert (23. 2.) der Philharmonie Zlín mit dem berühmten Dirigent
M. Katze (Russland – Frankreich). Die
Konzerte werden in dem Kongresszentrum in Zlín abgehalten. In das Angebot
an Kulturprogrammen im Januar und
Februar, das Ende Dezember aktualisiert
wird, werden auch Theatervorführungen
des Stadttheaters Zlín eingereiht.
In der gemütlichen Umgebung des
Kaffehauses Palace und des Night
Clubs im Hotel Alexandria steht im
Januar und Februar eine ganze Reihe
an Musikabenden am Programm, in

Philharmonie von Bohuslav Martinů
denen z.B. Melody Gentlemen Lednice
mit seinem Swing-Kaffee, Jan Smigmator
& Swinging Trio mit dem Programm
Ehre an Frank Sinatra, Stanley´s Dixie
Street Band, die nicht traditionelle Zimbalmusik Ženičky, Georges Valliere Quartet,
Dana Vrchovská & Vojtěch Eckert, von
den Operettensänger die Mezzosopranistin Táňa Janošová, Sopranistin Marika
Žáková und der Tenor Petr Levíček,
Shadow Quartet mit dem Violoncellist
Štěpán Švestka, Jerry & Swing Band oder
das Dixieland Band Jazzzubs auftreten
werden. Mit Beginn des Jahres anfangend werden in dem neu eröffneten
Night Club im Hotel Alexandria drei

KULTURVERANSTALTUNGEN 2012

Programmabende pro Woche abgehalten.
Samstage sind für Tanzabende vorgesehen, Dienstage für Melodienlieder
und Freitage für Clubveranstaltungen
mit interessanten Interpreten.
Gäste, die Luhačovice zu Ostern besuchen werden, können sich am Samstag,
den 7. April 2012 im Kurtheater an das
Konzert des Orchesters volkstümlicher
Musikinstrumente Brno freuen. Mit dem
nächsten Angebot zu diesem verlängerten feierlichen Wochenende werden wir
unsere Leser in der nächsten Ausgabe
der Kurblätter bekannt machen.
Milena HRBÁČOVÁ
Kulturmanagerin

schnupperwoche
mit musiK

Bad Luhačovice AG

Termin: 15.7. - 22. 7. 2012
16. KURREPRÄSENTATIONSBALL
28. Januar 2012

MUSIKFESTIVAL JANÁČEK
UND LUHAČOVICE

Preise: von 378 €

16. – 21. Juli 2012
21. Jahrgang

AUFSCHLIESSEN
DER HEILQUELLEN
ERÖFFNUNG
DER HAUPTKURSAISON
11. – 13. Mai 2012

ERÖFFNUNG DER THEATER
SOMMERSAISON
Mai 2012
18. Jahrgang

MUSIKVEREIN DER BURGWACHE
UND DER POLIZEI
DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK
21. Juni 2012

Der Wochenaufenthalt während der Veranstaltung
des Festivals Janáček und Luhačovice beinhaltet
Unterkunft im Hotel nach Wahl, Halbpension,

VÁCLAV HUDEČEK AKADEMIE

Kurprozeduren und eine Dauereintrittskarte für alle

30. Juli – 10. August 2012
16. Jahrgang

THEATERSTADT LUHAČOVICE
KAMMERTHEATER
20. – 25. August 2012
14. Jahrgang

INTERNATIONALES FESTIVAL
DER KINDERFOLKLORECHÖRE
GESANG UND TANZ
14. – 16. September 2012
20. Jahrgang

Konzerte mit umfangreichem Begleitprogramm:

è

es erklingt die symphonie Nr. 9 e-moll
– aus der Neuen Welt von antonín Dvořák.

è

Auftreten werden die Geigenvirtuosin gabriela
Demeterová, das Janáček Ensemble, iva bittová und
das Škampa Quartett, schola gregoriana pragensis
unter der Leitung von David eben und die
weltberühmte Mezzosopranistin Dagmar pecková.
Spezialbonus:
1x Dauerereintrittskarte für alle
sechs festivalkonzerte

www.badluhacovice.cz
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Rückblick auf das erste Jahr
des ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotels
Nach einer umfangreichen Renovierung wurde Ende 2010 das luxuriöse ALEXANDRIA **** Spa & Wellness Hotel eröffnet, in dem die Tradition eines
stilvollen und noblen Hotels aus der Ersten Republik fortgesetzt wird. Das Hotel bietet erstklassige Dienstleistungen eines 4-Sterne-Wellnesshotels,
komfortable Unterkunft, gastronomische Dienstleistungen und Unterhaltung im Night Club an. Einmalige Erlebnisse erwarten Sie im ungewöhnlichen
Wellness-Zentrum, das im Stil römischer Bäder gestaltet ist. Nach zweimonatigem Probebetrieb übernachten hier seit Februar dieses Jahres Gäste, die bei
uns Erholung suchen und neue Kräfte schöpfen wollen. Das Hotel konnte sich im ersten Jahr seines Bestehens nicht nur über viele Besucher, sondern auch
über die Auszeichnungen für die architektonische und städtebauliche Lösung des gesamten Projektes freuen.
Im Jahr 2011 übernachteten hier mehr
als 5 Tausend Gäste, die Hotelpakete
mit umfassenden Dienstleistungen und
Kur- und Wellness-Behandlungen bevorzugen. Zu den beliebtesten Paketen
gehören das Wellness-Wochenende
und Spezialangebote, die preisgünstiger sind. Das dritte meistgewählte
Paket war das Medical-Wellness, das
heuer von der Fremdenverkehrszentrale
Ostmähren als der HIT DER SAISON
ausgezeichnet wurde. Hier wird all das
angeboten, war für gesundheitliche
Prävention am geeignetsten ist – die
Verbindung von Heilkuren und Wellness-Erlebnissen, die eine Naturheilquelle
nutzen, sowie die Leistungen der Kurärzte
und sonstiger Fachkräfte.
Das ungewöhnlich gelöste WellnessZentrum mit eienr Gesamtfläche von
950 m2 steht den Gästen samt einem
modernen Fitnesszentrum kostenlos zur
Verfügung. Täglich ist es aber auch für
die breite Öffentlichkeit geöffnet. Das
erste Jahr haben diese Möglichkeit mehr
als 10 Tausend Gäste genutzt. Im Preis
für einen zweistündigen Besuch in der
Höhe von 300,- CZK ist der Eintritt ins
Schwimmbecken, Whirlpool, den
Kneippsteig, die vier Dampfbäder-Typen

und in die finnische Sauna enthalten.
Entspannen können sich die Gäste auf
beheizten Liegen oder in der Ruhezone
im Wintergarten. Die Kur- und Wellnessbehandlungen können an der WellnessRezeption gebucht bzw. gekauft werden
und sind separat zu bezahlen.
Den festen Bestandteil des Hotels
bilden das Französische Restaurant und
der Night Club. Diese kommerziellen
Einrichtungen stehen samt einer Bar
sowohl den Hotelgästen als auch der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Obwohl
sie nicht lange in Betrieb sind, werden sie
häufig besucht. Der noble Innenraum

des Französischen Restaurants im Stil
der Ersten Republik ist eng mit der
Erlebnisgastronomie verbunden, die
heute um die nicht so üblichen, aber umso
mehr geschätzten Dienstleistungen wie
das Flambieren oder die Zubereitung
der Gerichte direkt vor den Gästen
bereichert ist. Das Französische Restaurant hat sich dem vom CzechTourismus
ausgeschriebenen Projekt „Czech Specials
– Genießen Sie die Tschechische Republik” angeschlossen. Dadurch wird den
Gästen garantiert, dass man hier
böhmische Küche auf hohem Niveau
bekommt.

In den wenigen Monaten seines
Betriebs konnte das Hotel bereits
Stammgäste gewinnen, die wiederholt
hierher kommen. Im Gedenkbuch an der
Hotelrezeption sind Namen berühmter
Persönlichkeiten eingetragen, die das
Hotel nicht nur in längst verflossenen
Jahren, sondern auch heuer besucht haben.
Dies belegen auch die Eintragungen
des Geigenvirtuosen Václav Hudeček und
der bekannten Schauspieler Božidara
Turzonovová oder von Ladislav Frej.
Zum Schluss sollte erwähnt werden,
dass sich hinter dem ersten Jahr des
Hotelbetriebs und hinter diesen Zahlen
viel Aufwand der Hotelmitarbeiter
verbirgt. Ich möchte mich hiermit bei
meinen Mitarbeitern bedanken und
ihnen frohe Weihnachten und viel
Gesundheit im neuen Jahr wünschen.
Zugleich möchte ich sie ersuchen, in
ihrem Einsatz nicht nachzulassen, da
uns nächstes Jahr sehr vieles an
anspruchsvoller und sicherlich auch
interessanter Arbeit erwartet.
Ing. Miloslava FIALOVÁ,
Direktorin ALEXANDRIA****
Spa & Wellness Hotel

Bedeutung der Kurmedizin
Menschen haben seit alters her
natürliche Heilquellen zur Heilung von
Krankheiten und zur Stärkung ihrer
Gesundheit genutzt. Und sie haben
gewusst, warum sie dies taten. Die
heutige stressige Zeit, die Angst vor dem
Verlust der Arbeit oder vor weniger
Einkommen im Krankenstand zwingen
Patienten dazu, das jeweilige Gesundheitsproblem mit Hilfe von Medikamenten zu lösen, was ihrer Meinung
nach der schnellste Weg ist. Aber ganz
im Gegenteil. Auf langfristige Sicht
belasten Medikamente den Organismus
und eine häufige oder übermäßige Einnahme kann in einigen Fällen irreversible,
langfristige Gesundheitsbeschwerden
verursachen. Das Kurwesen bevorzugt,
falls möglich, die Heilung ohne Medikamente und mittels natürlicher Prozesse.
Mit dem Fortschreiten der Physiologie
neigt man immer mehr dazu, die Wirkung
einer Kur gerade auf die Stärkung der

Gesundheit und der Immunität des
Organismus auszulegen.
Die tschechische Kurmedizin ist durch
ihr hohes Fachniveau berühmt und hat
immer eine bedeutende Rolle im Rahmen
des europäischen Kurwesens gespielt.
Ein Beweis dafür sind die zufriedenen,
zurückkehrenden Kunden, deren Anzahl
laufend steigt. Und gerade diese zurückkehrenden Kunden sind die Bestätigung
dafür, dass Kuren ihre Bedeutung haben,
vor allem beim Vergleich der Lebensqualität zuvor und danach.
Das tschechische Kurwesen nimmt
einen wichtigen Platz bei der Heilung
von chronischen Erkrankungen ein, bei
denen die Stärkung der Heilprozesse
und die sekundäre Prävention der komplizierenden Faktoren notwendig sind.
Dies zeigt sich vor allem bei Asthmatikern, Menschen mit Bronchitis, Herzkranken, Bluthochdruckkranken, bei einigen neurologischen und orthopädischen

Zuständen usw., wo die Verbesserung des
Gesundheitszustandes zusammen durch
die Einschränkung der bestehenden
Medikamententherapie, Minderung der
Arbeitsunfähigkeit und Einschränkung
der stationären Behandlung bewiesen
werden, die ein Jahr lang und länger
dauern kann. Die Rolle der Kurbäder
ist im Falle einer Rehabilitation nach
ernsthaften Akuterkrankungen, Operationen oder bei posttraumatischen
Zuständen oder bei der Therapie von
subakuten Zuständen zur Erreichung
der vollständigen Heilung nur schwer
vertretbar.
Die Heilverfahren und weitere Bedingungen in Kurbädern ermöglichen, dass
die Bäder einen bedeutenden Platz
auch in der primären und sekundären
Prävention einnehmen. Wir wissen aus
eigener Erfahrung, und unsere Kunden
können dies bestätigen, welchen Beitrag
zum Beispiel ein Kuraufenthalt für

einen neu diagnostizierten Diabetiker hat,
der vor allem auf die Informiertheit
ausgerichtet ist und im Rahmen dessen
der Patient alles Notwendige über
Diabetes erfährt, insbesondere über die
Lebensweise, Nahrungszubereitung,
hygienische Angewohnheiten, Behandlungsmethoden usw. Eine modern ausgestattete Arbeitsstelle ermöglicht auch
praktischen Unterricht, an dem außer
dem Arzt auch eine spezialisierte
Krankenschwester, ein Ernährungsberater und ein Psychologe teilnehmen.
Obwohl die Medizin mit einem Riesentempo fortschreitet, gibt es immer noch
Erkrankungen, die mittels sehr schonender
Verfahren behandelt werden sollten,
wie z. B. Rehabilitation, physikalische
Medizin oder mithilfe von natürlichen
Heilquellen.
Chefarzt Dr. med. Jiří HNÁTEK,
Chefarzt Bad Luhačovice AG
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Jahresrückblick des Handelsdirektors der Gesellschaft
Fast jeder Mensch und jede Gesellschaft bilanzieren gegen Ende des Jahres über den vergangenen Zeitraum und überlegen, mit welchen Plänen und
Vorstellungen sie in den bevorstehenden Zeitabschnitt hineintreten sollten. Erlauben Sie mir hiermit, dieses fast abgelaufene Jahr auch zu bewerten.
RÜCKBLICK
AUF DAS JAHR
2011
Die Zeit, in der
wir leben, ist sehr
schnell und voller Veränderungen. Aus
Firmensicht ist deshalb für unsere
Gesellschaft das Jahr 2011 als ein Jahr
entscheidender Ereignisse zu betrachten.
Bereits Ende des Jahres 2010 hat Lázně
Luhačovice, a.s. die Kuranstalt Jáchymov gekauft, die zu den bekanntesten
Kurorten in der Tschechischen Republik
gehört. Durch diesen Kauf wurde die
größte Kurgruppe Tschechiens mit
mehr als 2.500 Betten gegründet. In
Folge dessen wurde im Mai diesen
Jahres Dr. med. Eduard Bláha, der langjährige Direktor der Kuranstalt Jáchymov, zum neuen Generaldirektor der
gesamten Gruppe gewählt. Dadurch kam
es auch zur engeren Zusammenarbeit
der beiden Firmen - dies sowohl im
technisch-betrieblichen als auch, und
insbesondere, im geschäftlichen Bereich.
Im geschäftlichen Bereich tritt jede
Gesellschaft auch weiterhin selbständig
auf, die gesamte Geschäftspolitik aber
auch z. B. die Herausgabe von Werbematerialien, die Teilnahme an Messen
und Präsentationen bzw. die Kommunikation mit den Medien wird jedoch
mit den Kollegen aus Jáchymov
gemeinsam koordiniert.
Ein nächster großer Meilenstein war
die Beendigung der Renovierungsarbeiten, die Vorbereitung auf die
Eröffnung und die Inbetriebnahme des
ALEXANDRIA **** Spa & Wellness
Hotels im Februar 2011. Diese Sonderinvestition konnte das Angebot an unseren
Dienstleistungen und Aufenthalten für
selbstzahlende Kunden wieder auf ein
höheres Niveau anheben (das Grundprodukt Medical Wellness wurde von
der Fremdenverkehrszentrale Ostmähren
als der HIT DER SAISON in dieser
Region bewertet). Nach einem Jahr Hotelbetrieb ist es ganz offensichtlich, dass
es uns gelingt, dem Hotel Alexandria

den guten Namen zurückzugeben, den es
bereits zu Zeiten der Ersten Republik hatte.
Die Gesellschaft Lázně Luhačovice,
a.s., legt großen Wert auf die Qualität
und das hohe Niveau des Aufenthalts
und der damit zusammenhängenden
Bedingungen, dies in Bezug auf die
Kunden der Gesellschaft sowie auf die
Besucher der Stadt Luhačovice.
Im Einklang mit den Anforderungen
der heutigen Zeit und dem Beginn der
Fernsehübertragung in Digitalform,
die jetzt auch im Landkreis Zlín empfangen werden kann, haben wir mit der
Investition von mehr als 2,5 Mio. CZK
für den Empfang des Digitalsignals in
allen unseren Hotels gesorgt. Hand in
Hand wurde dies von der Ausstattung aller
Hotels mit neuen LCD-Fernsehgeräten
begleitet. In den 4-Sterne-Hotels werden
unsere Gäste bis Ende dieses Jahres einen
Internetanschluss direkt auf ihrem
Zimmer nutzen können, dies entweder
über WLAN oder über das Festnetz.
Diese Dienstleistung wird allen unseren
Gästen auch weiterhin kostenlos angeboten.
Ein Nachweis der fortgesetzten
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Zlín
und der Verbesserung der Beziehungen
mit der Stadt Luhačovice ist die Reparatur der Bühne - einer Tanzfläche im
Freien auf dem Hauptplatz Lázenské
náměstí vor dem Gesellschaftshaus. Der
Gesamtpreis betrug 710 Tausend CZK.
Finanziert wurde die Reparatur aus den
Ressourcen der Gesellschaft Lázně Luhačovice, a.s. (310 Tausend CZK) mit
Unterstützung der Stadt Luhačovice
(300 Tausend CZK). Zuschüsse flossen
auch aus dem Kulturfonds des Landkreises Zlín (100 Tausend CZK).
PLÄNE UND ERWARTUNGEN
FÜR 2012
Das Ziel ist, nach Luhačovice weitere
Kunden aus der Tschechischen Republik
und dem Ausland zu bringen und
dadurch für die Belegung der eigenen
Unterkunftskapazitäten zu sorgen, die
sich zumindest auf einem mit 2011

vergleichbarem Niveau bewegen sollte.
Das Ziel ist auch das Bewahren der
Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter der
Gesellschaft. Deshalb haben wir für das
Jahr 2012 das Angebot für 28 Aufenthalte
für tschechische und ausländische
Kunden vorbereitet, die in Kuraufenthalte und separate Angebote für Wellness-Aufenthaltenim Hotel Alexandria aufgeteilt sind. Im Jahr 2012 wollen wir noch
besser die Vorteile nutzen, die aus der
Verbindung mit dem Kurbad Jáchymov,
das eine sehr gute Position z. B. auf den
ausländischen Märkten hat, ergeben.
Mehr Aufmerksamkeit möchten wir
auch der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen in unseren
Einrichtungen (Restaurants, Cafés, Kurund Wellness-Betriebe und weitere)
widmen, in denen Dienstleistungen für
die Besucher in Luhačovice sowie für
Kunden aus der Umgebung erbracht
werden. Zu diesem Zweck planen wir,
in den ausgewählten Hotels Arbeitspositionen für Sales Manager zu errichten,
deren Aufgabe die Vorbereitung und
Planung von Dienstleistungsangeboten
der entsprechenden Hotels sowie die
Verbesserung des Kundenservices und
der Kommunikation mit den Kunden
sein wird.
Gemeinsam mit der Ausrichtung auf
Handel und Verkauf von Dienstleistungen
wollen wir auch den eigentlichen
Aufenthalt verbessern. Bis Mitte April
ist die Errichtung einer Stelle für
wasserheilende Prozeduren (Wanne,
schottische Dusche, Fußbäder, Massagen
und weitere) im Reha-Pavillon geplant.
Dank dessen werden Kunden in den
Hotels und Pensionen, dies sich im
Kurareal befinden, moderne Kureinrichtungen zur Verfügung stehen. Im
Laufe des Jahres 2012 planen wir die
Abänderung aller in der Firma verwendeten Softwares - d.h. Software für Hotel-,
Kur-, Verpflegungs- und Wirtschaftsbereich. Dies wird uns ermöglichen,
Dienstleistungen effizienter zu planen
und unseren Kunden anzubieten. Im

Bereich der Pflege der Heilquellen wird
eine weitere Quelle direkt im Kurpark
für die Besucher zugänglich gemacht gemeint ist die Quelle Jubilejní (Jubiläumsquelle), die sich neben dem Gesellschaftshaus in Richtung der Villa Alpská růže
befindet. Errichtet wird auch ein Altan
mit Sitzmöglichkeit.
Ing. Jiří DěDEK, MBA
Handelsdirektor der Gesellschaft

Sehr geehrte Kurgäste,
liebe Freunde,
als ich dieses Einleitungswort
verfasst habe, hatte ich unter dem
Einfluss des hektischen Endes des
Jahres ein Déjà-vu-Erlebnis. Als ob ich
den vorjährigen vorweihnachtlichen
Text gestern geschrieben hätte.
Dabei passierte im Laufe dieses Jahres
so viel. Vor allem schrieb ich das
Einleitungswort für die Zeitschrift
Lázně Jáchymov (Kurbad Jáchymov),
die gegen Ende des Jahres von der
Aktiengesellschaft Luhačovice gekauft
wurde. Nach dem Zusammenschluss
unserer Kurgesellschaft mit dem
Kurbad Luhačovice war ich das ganze
Jahr über viel unterwegs zwischen
diesen beiden Kurbädern, die jeweils
am entgegengesetzten Ende der
Tschechischen Republik liegen, und
einen bedeutenden Teil des Jahres
verbrachte in den Räumlichkeiten
des Gesundheitsministeriums. Es war
ein wirklich hektisches Jahr und ich
selbst würde jetzt eine Kur brauchen…
Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei uns
die Adventstimmung, Ruhe, Behaglichkeit und erstklassige Pflege genießen
können. Für das neue Jahr wünsche
ich Ihnen und Ihren Verwandten
weiger Hektik und Stress, gute Laune,
gute Nachrichten, viel Gesundheit und
vor allem viel Energie. Am besten die
neu gewonnene Energie aus Ihrer
Kurstadt Luhačovice!

Dr. Eduard BLÁHA
Generaldirektor
des Bades Luhačovice AG

