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Odolá plán na obnovu lázeňského centra byrokracii?
Jak jsme již informovali, společně s městem pro vás připravujeme rozsáhlou rekonstrukci
a obnovu komunikací a zeleně v lázeňské části a pěší zóně Luhačovic.
Jde o soubor rozsáhlých a nákladných investičních záměrů, jejichž
realizaci umožní přislíbená dotační
podpora z ROP a z Fondu životního
prostředí. I tak ale zbývá obrovská suma, kterou budou muset
město a lázně zaplatit z vlastního.
Během příprav těchto projektů
narážíme na celou řadu otázek
a překážek, které mohou celý projekt ještě zhatit. Třeba radost z uzavření smlouvy na obnovu zeleně po
zdlouhavém a byrokratickém tendru vystřídalo rozčarování z toho,
že jedno nezdůvodněné udání
stačilo Inspekci životního prostředí
k zastavení kácení, které předtím po

podrobném projednávání schválil
„jejich“ Fond životního prostředí.
Toto zdržení by mohlo kácení posunout do hlavní lázeňské sezony,
kdy je s ohledem na lázeňské hosty
„Z dosavadních vyjednávání
máme dojem, že památkáři
chrání objekty hlavně
v jejich chátrání“.
realizovat nemůžeme, a posun o rok
by znamenal nesplnění termínů pro
poskytnutí dotace.
Ten kdo, žije v ekonomické realitě
dnešních dnů, si snadno spočítá, že
zejména pro soukromého vlastníka
je investice do nevýdělečné infrastruktury jistým druhem filantropie
a že každou do ní vloženou korunu nemůže investovat do vlastních ubytovacích a dalších kapacit,
které výdělečné jsou. Právě do nich

investují konkurenti lázeňské akciovky, jejichž klientela zmíněnou
infrastrukturu zdarma užívá, aniž
by se oni podíleli na její údržbě
a úklidu, natož na investování do
ní. Právě neúčast ostatních ubytovacích konkurentů na údržbě
a investicích do sice soukromé, ale
přitom zdarma užívané veřejné infrastruktury, nás vedla k úvahám,
zda tuto investici vůbec realizovat
a dál svou infrastrukturou podporovat konkurenci. Úvahy ještě zesílily,
když téměř všichni hoteliéři odmítli
naši výzvu, aby se k zajišťování
údržby finančně připojili s tím, že
by na tuto údržbu mělo město vracet
vybranou lázeňskou taxu, která se
dosud do údržby lázeňského parku,
kolonády a pramenů nikdy nevracela. Druhým důvodem, proč neinvestovat prostředky, jež je třeba nej-

prve vydělat, byla na přelomu roku
konfrontace s tvrdou realitou úbytku
pojištěnců, který je větší, než jsme
ve svých odhadech počítali. Přesto
jsme to nevzdali a spolu s městem
jsme hledali řešení celé situace,
kterou navíc zkomplikovalo snížení
objemu přislíbené dotace na zeleň.
Nechci v tuto dobu hýřit přehnaným
optimismem, protože naše dohody
o financování údržby lázeňského
areálu z části tax vybraných v Luhačovicích a Pozlovicích jsou zatím
jen předběžné a vyžadují schválení
zastupitelstva města i našich vrcholných orgánů, ale jsem přesvědčen,
že dnes oba partneři dělají vše pro
to, abychom mohli této jedinečné
příležitosti ke zvýšení životní úrovně
obyvatel i konkurenčního postavení
Luhačovic využít.
Více na straně 2.

Dětská léčebna voní novotou
Pro nadcházející sezonu Lázně
Luhačovice, a.s., podobně jako
v předcházejících letech opět provedly modernizaci svých kapacit.
Vzhledem k rostoucí poptávce
po pobytech dětí s doprovodem
bylo rozhodnuto, že bude provedena částečná rekonstrukce dětské
léčebny Miramonti a penzionu Rodina. Cílem bylo zmodernizovat
část ubytovací kapacity formou
vytvoření pokojů s příslušenstvím
a přizpůsobení služeb právě této

klientele. Rekonstrukce dětské
léčebny Miramonti, která byla
postavena v roce 1927, se týkala
celkem 26 pokojů, což je polovina ubytovací kapacity. Jednalo
se především o vestavby koupelen, úpravy podlah, elektroinstalace
a doplnění vybavení pokojů včetně
obměny nábytku. Součástí prací
byla i kompletní výměna výtahů.
Nově byla vybavena restaurace,
společné prostory i část zdravotního
úseku.
Více na straně 2.

Formou KLP můžeme nyní léčit i poruchy pohybového aparátu
Možnost léčby plného spektra
poruch pohybového aparátu, navíc
formou plně hrazenou zdravotními
pojišťovnami, tzv. KLP, to je asi
jediné zásadní pozitivum jinak restriktivního nového indikačního
seznamu pro naše lázně a jejich
pacienty. „Doposud jsme našim
klientům léčili bolestivé syndromy
šlach, úponů, burz, podkožní tkáně,
tuku a kosterních svalů včetně
postižení způsobených nadměrným
jednostranným přetížením, mimokloubní revmatizmus a podobně, a to
jen příspěvkovou formou.

Od 1. 10. 2012 je ale spektrum
diagnóz v oblasti léčby pohybového
ústrojí kompletní a hlavně je možné
na tuto léčbu čerpat plnou úhradu
z pojištění. Základem lázeňské
léčebně rehabilitační léčby těchto
diagnóz jsou ale vždy uhličité
koupele. Tyto koupele dokážou
v Luhačovicích poskytnout dosud
jen dvě lázeňská zařízení, a to naše
společnost a lázeňský hotel Miramare. Lázeňský hotel Praha nebo
pozlovická Niva nemají prameny
do svých provozů zavedeny, a tak
dosud koupele v uhličité vodě nabíd-

nout nemohou,“ řekl k novým diagnózám primář Jiří Hnátek.
Akciová společnost v současné
době disponuje veškerým potřebným
personálním i technickým vybavením, aby léčba pohybového
ústrojí měla potřebnou kvalitu. „Jsou
využívány moderní rehabilitační
postupy, ve kterých se naši fyzioterapeuti i nadále zdokonalují. V této
souvislosti využíváme zkušeností
jáchymovských kolegů, kde léčba
pohybového ústrojí patří do tradičního spektra.
Více na straně 2.
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Odolá plán na obnovu lázeňského centra byrokracii?
Pokračování ze str. 1.
Přesto nemáme vyhráno! A nejde jen o termíny kácení. Do
připravovaných rekonstrukcí, zejména do rekonstrukcí kolonády,
a to hlavně do obnovy dlažeb,
se totiž vložili památkáři. A z dosavadních vyjednávání máme dojem,
že chrání objekty spíš v jejich
chátrání. A to tím, že kladou na investory takové požadavky, až je od investice odradí. Třeba jen uspokojení
jejich požadavku na repliku dlažeb

z padesátých let by dlažby prodražilo
4x. Na takovém požadavku zatím
trvají, aniž by se jakkoliv podíleli za zajištění zdrojů na jeho
naplnění bez ohledu na fakt, že bez
výměny dlažby se bude záplatovat
betonem a zakopávat a zakopávat.
Rozhodování bez odpovědnosti
za důsledky, ke kterým takové
rozhodnutí vede, není problémem
inspekce a památkářů, ale celého
přebyrokratizovaného státu.
Věříme ale, že i tady zvítězí na-

konec zdravý rozum a snaha dávat chráněným objektům smysl
i život, byť to bude stát určitě zase
nemalé úsilí. A až odvalíme tyto
balvany, tak začneme bojovat
s těmi dalšími, kterých se jistě objeví
dost. Například už nyní je jasné, že
pro své záměry musíme přesvědčit
banky, které ve světle informací
o omezování úhrad do lázeňství
zařadily obor do kategorie rizikových. 
MUDr. Eduard Bláha,

ředitel Lázní Luhačovice

Dětská léčebna voní novotou
Pokračování ze str. 1.
Provedené změny umožňují v restauraci provozovat také denní bar.
Samozřejmostí je možnost Wi-Fi
připojení k internetu nejen ve spo-

Léčebnu slavnostně otevřeli ředitel lázní
MUDr. Eduard Bláha a hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák (vpravo).

lečných prostorách, ale také
přímo na pokojích pro dětské pacienty či doprovod a vybavení
pokojů moderními televizemi.
Vzhledem k tomu, že převážná
část pacientů přijíždí do dětských
léčeben za léčbou dýchacích cest
(astma, alergie, záněty průdušek)
naopak nejsou pokoje záměrně
vybaveny
koberci.
Záměrem
bylo dosažení standardu tříhvězdičkového hotelu. Obdobné
úpravy byly provedeny i u 15 pokojů v penzionu Rodina, který leží
v blízkosti dětské léčebny Mira-

monti. Rekonstrukce byla zahájena
loni v listopadu a dokončena letos
na konci února. Stavební práce
provedly převážně firmy z regionu.
Celkový rozpočet investice činil asi
16 milionů korun.
Rekonstrukce
ubytovací
části
odpovídá dlouhodobému záměru
zkvalitňovat lázeňskou péči. Po
modernizaci kuchyně následovala
v roce 2010 kompletní úprava
zdravotnické části dětské léčebny
Miramonti, kdy se nové podoby
dočkaly prostory pro rehabilitaci
a inhalatorium. Za období od roku

1992 bylo zrekonstruováno a zmodernizováno 17 objektů nákladem
zhruba 53 milionů EUR z vlastních
zdrojů.

Formou KLP můžeme nyní léčit i poruchy pohybového aparátu
Pokračování ze str. 1.
Převážná část našich fyzioterapeutů
absolvovala
školení
v technikách vhodných pro léčbu
periferních obrn, nemocí centrálního nervového systému, stavů po
operacích páteře, u degenerativních
onemocnění kloubů, poruch držení
těla a podobně,“ doplnil MUDr.
Jiří Hnátek. Mezi důležité novinky
v léčbě pohybového aparátu patří
SM systém. Je určen pro pacienty s bolestmi zad, u kterých jsou
soustavou cviků aktivovány svalové
řetězce kolem páteře.

To umožní její protahování
směrem vzhůru, což poskytne ploténkám mezi obratli prostor pro regeneraci.
Do léčebného spektra kromě
přírodního léčivého zdroje patří
podle typu onemocnění pohybová
terapie skupinová v tělocvičně nebo
v bazénu, individuální rehabilitace,
reflexní, klasické a podvodní masáže,
přísadové koupele, parafinové nebo
rašelinové zábaly, elektroléčba,
magnetoterapie, svůj význam má
i léčebná výživa. Účinek komplexní
lázeňské léčby je v termickém

a chemickém efektu přírodních
léčivých zdrojů doplněném o ostatní
součásti komplexní lázeňské léčby.
Jód a jeho sloučeniny obsažené
v přírodní minerální vodě působí
na pojivo zvýšením jeho elasticity,
ovlivňuje resorpci otoků a výpotků,
má protizánětlivý a analgetický
účinek.
Tím příznivě působí na degenerativní onemocnění kloubů, páteře,
stavy po ortopedických operacích
a úrazech, tlumí revmatické projevy, chronické zánětlivé procesy
pohybového systému, ovlivňuje

nemoci šlach, úponů či podkožní
tkáně. Zároveň zde svou pozitivní
roli hraje oxid uhličitý. Uvedené
postupy našly uplatnění i u zcela
nové indikační skupiny nervových
onemocnění.
Kromě tradičních indikací jako
chronické nemoci dýchacích cest,
nemocí trávicího ústrojí, nemocí
z poruchy výměny látkové a onkologických indikací došlo díky
přírodnímu zdroji k rozšíření také
o léčbu nemocí oběhového systému.
U dětí se nově léčí nemoci kožní,
trávicího ústrojí a onkologické stavy.

Senát se vyslovil pro podporu lázeňství
Petici nazvanou Za záchranu
českého léčebného lázeňství projednával 13. března Senát Parlamentu
České republiky. Akci iniciovalo
sdružení lázeňských míst a na jejich radnicích či v lázeňských domech lázní sdružených do Svazu
léčebných lázní ji podepsalo více než
17 000 lidí. Mezi vystupujícími, kteří
obhajovali lázeňství, byli zástupci
zmíněného sdružení, odborů a také
mnozí senátoři. Ministru Hegerovi
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oponoval i generální ředitel zdejších
lázní a prezident Svazu léčebných
lázní MUDr. Eduard Bláha, který
nepopíral potřebu medicínské revize
indikačního seznamu ani úsporných
opatření. Kritizoval hlavně rozsah omezení a jejich načasování,
které společně působí lázeňským
společnostem, jejich zaměstnancům
a regionům obrovské problémy a stát
jako celek stejně neušetří. Uspořené
peníze ve zdravotním pojištění vysa-

jí jiné typy zdravotní péče, které limity nastavené nemají, a možná stejné prostředky stát vydá na podporu
v nezaměstnanosti a podobně.
Po téměř tříhodinovém jednání
přijal senát usnesení, kterým vyzve
vládu, aby revidovala indikační
seznam a zmírnila jeho dopady
na lázeňství a jeho regiony. „Je
to spíš morální vítězství. Víme,
jak vláda na doporučení Senátu
reaguje. Třeba jeho odmítnutím

S-karet se vůbec nezabývala.
Přesto jde o průlomové usnesení,
protože je podpořili i senátoři
z vládní koalice a to nám dává
šanci aspoň na dílčí zmírnění
některých problematických ustanovení v indikačním seznamu,“ řekl
po jednání Eduard Bláha, který
bude na toto téma jednat s ministrem Hegerem a s žádostí o schůzku
a několik opatření oslovil v únoru
i premiéra Nečase.
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Lázeňství přináší městům věhlas a pracovní místa
Luhačovice a Jáchymov jsou města, v nichž působí velká lázeňská společnost. Ta je přirozeným partnerem starostů i celého vedení města. Společně
musí usilovat o to, aby se rozvíjela nejenom lázeňská zóna, ale celé město. „Jde o spojité nádoby. Je v zájmu obou stran, aby spolu velmi úzce
spolupracovaly a hledaly cesty, jak se společně rozvíjet,“ uvedl generální ředitel Spa & Wellness Nature Resorts Luhačovice a Jáchymov MUDr.
Eduard Bláha. Starostům obou měst jsme proto položili čtyři stejné otázky směřující k tomu, jaké je jejich vnímání propojení lázeňské péče
a rozvoje města.
V čem si myslíte, že je po stránce
lázeňství vaše město lepší a dál než
to druhé?
František Hubáček, Luhačovice:
V Luhačovicích se léčí více
nemocí, tedy i okruh pacientů je širší.
Myslím si, že výhodou Luhačovic je
určité „vrostení” lázeňských zařízení
do centra města a tím jeho větší spojitost. Taktéž je poměrně důležitá
léčba dětí a její rozvoj.

PhDr. František Hubáček
Narodil se v roce 1959.
Je absolventem Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
V letech 1983 až 2001 působil
jako učitel a od roku 1990 i jako
zástupce ředitele na střední škole
v Luhačovicích.
V roce 2001 byl zvolen místostarostou
města Luhačovice, od roku 2006 je
starostou města.
Je ženatý, má dvě děti.

Bronislav Grulich, Jáchymov:
Pro mne jako pro laika v oboru
lázeňství je to těžká otázka. Mys-

Pramen Vincentka v Luhačovicích.

lím si, že příznivé účinky léčebných
pobytů v lázních Jáchymov jsou jasně
prokazatelné. Věřím, že významná
část „starých” klientů zůstane lázním
věrná a přijedou další, neboť věhlas
Jáchymova nepřestane lákat. Nevím,
jak dále navyšovat počty pacientů,
nějaký strop asi existuje. Určité
možnosti vidím v oslovení dalších
návštěvníků města.
Ale o tom později.
Co byste naopak rádi do svého
města převzali z toho druhého?
František Hubáček, Luhačovice:
Určitě okolí, které je v Jáchymově
horského rázu a je možné celou
oblast využívat celoročně, především
pro milovníky lyží. Problémem
Luhačovic je totiž sezónnost a zimní
obsazenost je velmi malá.
Bronislav Grulich, Jáchymov:
Velkým problémem Jáchymova,
na rozdíl od Luhačovic, je obrovský
rozdíl mezi lázeňskou a historickou
částí města. Na jedné straně opravené
lázeňské domy s upravenými parky
a na straně druhé zdevastované historické náměstí s řadou ruin. Jsem
optimista a věřím, že i v tomto směru
Luhačovice doženeme. Děláme řadu
kroků s cílem změnit vzhled starobylého náměstí a navrátit mu jeho
minulou krásu. Koneckonců první
vlaštovky z tohoto záměru jsou již
realizované.
Jak vidíte perspektivu lázeňství
ve vašem městě a co pro jeho rozvoj a perspektivu zamýšlíte udělat?
František Hubáček, Luhačovice:
Loňské omezení v oblasti lázeňské

péče dopadne na Luhačovice
poměrně výrazně. Dojde určitě
k nižšímu výběru daní, ale především
na to doplatí všechny subjekty,
které v lázeňství podnikají, nebo
z něj žijí. A těch je v Luhačovicích
bohužel většina. I tak jsem optimista
a věřím, že se nakonec najde cesta,
která opět pozvedne návštěvnost
v Luhačovicích. Město Luhačovice
v současné době připravuje nový
lázeňský statut, na jehož základě
dojde postupně k řešení několika
palčivých problémů.
Město taktéž v současnosti chystá
spolu s Lázněmi Luhačovice, a.s.,
komplexní projekt, který velmi
významným způsobem ovlivní
jak vzhled centrálního lázeňského
parku, tak také pěší zóny, která spojuje lázně s centrem města.
Bronislav Grulich, Jáchymov:
Perspektivu Léčebných lázní Jáchymov vidím v růžových barvách.
Jsem na jedné straně přesvědčen,
že lázně nepřestanou lákat své pacienty. Dále věřím v obrovský potenciál, který Jáchymovsko nabízí
a který do jisté míry Luhačovicím
chybí. Mám tím na mysli Krušné
hory s vrcholem Klínovec a historické montánní památky. A tak
jsem na druhou stranu přesvědčen,
že podzimní zprovoznění nové
moderní čtyřsedačkové lanovky
přímo z města na vrchol Klínovec
i eventuelní zápis Krajinné památkové zóny Jáchymovsko na seznam
UNESCO přinesou příliv nových
návštěvníků města, kteří budou zcela
určitě využívat kapacit a možností
nabízených lázněmi.

Co lázeňství pro vaše město znamená?
František Hubáček, Luhačovice:
Znamená především známost
a věhlas tohoto místa. Pro místní
pak především pracovní příležitosti
a možnost práce. Pro město naší velikosti (5 200 obyvatel) pak daleko
větší možnosti a podmínky pro život
než města dané velikosti. Z opačné
polohy to také ale znamená, že je zde
život „dražší“.
Bronislav Grulich, Jáchymov:
V tomto jsme zajedno. Výhody
i nevýhody vidím stejně.

Ing. Bronislav Grulich
Narodil se v roce 1956 v Šumperku.
Je absolventem Báňské vysoké školy
v Ostravě.
V letech 1978 až 1992 pracoval v organizaci Výstavba dolů uranového
průmyslu, od roku 1993 do současné
doby je OSVČ.
V roce 2006 byl zvolen místostarostou
města Jáchymov, od roku 2008 je starostou města.

Důl Svornost v Jáchymově.
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Ing. Karel Plášek - KARE©
Výroba a prodej lázeňských oplatků a trojhránků
Jako jedni z mála výrobců lázeňských oplatků zůstávají ve firmě Ing. Karel Plášek – KARE© věrní tradiční receptuře, která zaručuje křehký,
ručně sypaný oplatek s lahodnou chutí. Při výrobě jsou používány především přírodní suroviny jako sušená jablka, oříšky, kokos, kakao, aj. Oplatky KARE© jsou vyhledávány lázeňskými hosty jak pro výše uvedené vlastnosti, tak o to více, že mohou každý z tradičních druhů ochutnat teplý.

Rodinná firma Karel Plášek
- KARE© vznikla v roce 1992
v Luhačovicích, v prostorách
rodinného domku, díky velké
poptávce jiného výrobce po oplatkových polotovarech, ze kterých se
sladká pochoutka vyrábí. Později
byl k původním dvěma pečícím
strojům (karuselům) doinstalován
i stroj spékací, jelikož odběratel
přestal samotné polotovary odebírat.
Z těžkých počátečních roků, kdy
se oplatky prodávaly především
rozvozem po menších cukrárnách,
kavárnách a obchůdcích v Luhačovicích i okolí, se podařilo
původnímu majiteli, panu Pláškovi,
najít významnější odběratele a začít budovat novou provozovnu
ve středu města naproti Sokolovny.
Bohužel dostavení provozovny
se již majitel nedožil a po těžké
nemoci firmu i svou rodinu 16. 2.
2003 opustil.
Manželka s dětmi tak byla
postavena před těžké rozhodnutí

4

jak dál. Nakonec bylo rozhodnuto, že složitou výrobu i s 15
zaměstnanci převezme po otci syn,
Ing. Karel Plášek. Jelikož všichni
členové rodiny již od vzniku firmy
ve výrobě a prodeji pomáhali,
jako nejtěžší se nakonec ukázala
„administrativní” změna firmy
na sdružení syna a maminky.
Multifunkční budovu i s provozovnou se podařilo společnými
silami dokončit mezi lety 2003
a 2004. Kromě nových větších
prostor pro výrobu a sklady se
otevřela i útulná nová firemní
prodejna s kavárnou.
V úplných počátcích firma
vyráběla 3 chuťové druhy oplatků
- oříškové, kakaové a vanilkové.

tradičních spékaných, tak oplatků
krémových, čokoládových speciál,
trojhránků a oplatků neplněných.

Na základě zájmu a poptávky
zákazníků postupně rozšířila sortiment o další zajímavé příchutě jako
oblíbené kokosové, čokoládové,
oříškovo-kakaové, jablečné, citronové oplatky a další. Všechny tyto
vlastní receptury byly dolaďovány
po mnoho měsíců, aby nakonec
mohli zákazníci ochutnat lázeňské
oplatky jedinečné kvality i chuti.
V současné době firma KARE©
nabízí více než 39 druhů jak

Jako první výrobce na trhu firma KARE© představila novinku
– cereální lázeňské oplatky. Ty
jsou vyráběny s přidáním kousků
čokolády nebo oříšků.
V poslední době však v oblibě
zákazníků vítězí oplatky čoko
speciál. Jedná se o tenký plátek
čokolády mezi dvěma oplatky.
Tyto oplatky firma KARE© vyrábí
v několika variacích – tmavá
čokoláda, čokoláda s oříšky,

mochito, bílá čokoláda a ve velmi
zajímavé příchuti čoko chilli. Pro
diabetiky jsou vyráběny oplatky
light, kde je cukr nahrazený fruktózou. Oblíbené jsou i oplatky
neplněné – slané a česnekové.
Vzhledem k vysoké kvalitě jak
samotných oplatků, tak i služeb
s prodejem spojených, si oplatky
KARE© oblíbili i firemní zákazníci,
pro které lze vyrobit oplatky s jejich vlastním vzorem či krabičkou.
V současné době se můžete
s lázeňskými oplatky KARE© setkat v různých městech zejména
České a Slovenské republiky.
Firma KARE© vás tímto
zve při návštěvě Luhačovic do
svých prodejen, kde jsou vám
v příjemném prostředí nabídnuty
čerstvé výrobky a ke každé kávě
voňavý teplý oplatek zdarma.
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Lázně zabodovaly. Posbíraly všechna ocenění
Společnosti Lázně Luhačovice
a Léčebné lázně Jáchymov, které
společně tvoří největší lázeňskou
skupinu v České republice SPA &
WELLNESS NATUR RESORTS,
získaly všechna tři ocenění v šestém
ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu 2012/2013 a ovládly tak
kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček.
Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media a Veletrhy
Brno v rámci veletrhů GO a Regiontour. Jedná se o prestižní akci
mimo jiné i díky vysokému kreditu
pořadatelů. Porotu tvoří zástupci institucí činných v cestovním ruchu,
členové akademické obce, zástupci
profesních asociací, odborníci na
reklamu a marketing či specialisté na problematiku rozvoje cestovního ruchu v regionech. Soutěžilo
se v kategoriích nejlepší turistický
produkt, nejlepší jednotná kampaň,
nejlepší turistický portál, nejlepší
cestovní kancelář, nejlepší lázeňský
a wellness balíček a nejlepší golfový
balíček.
Cenu za vítězný produkt s názvem „Lázeňská dovolená pro rodiny
s dětmi“ pro Lázně Luhačovice, a.s.,
převzal na slavnostním vyhlášení
v Brně generální ředitel obou
společností MUDr. Eduard Bláha.

Vítězný produkt si klade za cíl nabídnout celoročně speciální program sestavený pro rodiny s dětmi.
Stříbrnou příčku obsadil produkt
„Jáchymovská
SNOWMANIE“.
Ocenění převzala obchodní ředitelka
Jáchymova Ing. Jana Vaňková. Tento
produkt je ideálním pobytem pro ty,
kteří chtějí zimní sporty kombinovat
s využitím moderního aquacentra
a lázeňských procedur. Třetí místo
odborná porota přiřkla společnému
projektu obou lázní „Léčebný pobyt Intensiv“. Přihlašovatelem
produktu byla akciová společnost
Lázně Luhačovice, za niž cenu
přebíral obchodní ředitel Ing. Jiří
Dědek, MBA. „Cílem je poskytnutí

AKČNÍ NABÍDKA PRO MILOVNÍKY HUDBY

SYMFONIE ZDRAVÍ
Termín: 14. 7. – 21. 7. 2013

Týdenní pobyt v době konání Festivalu Janáček a Luhačovice
zahrnuje ubytování ve vybraném hotelu,
polopenzi, lázeňské procedury
a permanentní vstupenku na všechny koncerty
s bohatým programem:

Akční cena: od 7 490 Kč

plnohodnotného léčebného pobytu
v Luhačovicích nebo Jáchymově
s programem garantovaným lékařem
tak, aby byl čerpán co nejméně
v pracovních dnech,“ uvádí Jiří
Dědek. „Skutečnost, že všechna tři
ocenění získaly projekty z Luhačovic
a Jáchymova, svědčí o tom, že
se nám daří výměna zkušeností
a vzájemné propojování našich obchodních aktivit v rámci skupiny.“
sdělil na závěr Eduard Bláha.
Dovolená v lázních
a na horách je HIT
Další významné ocenění získal
společný projekt Lázní Luhačovice
a turistického Resortu Valachy Velké

Karlovice s názvem „Wellness dovolená v lázních a na horách, aneb
to nejlepší z wellness Východní Moravy“. Byl oceněn Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy jako HIT sezony pro rok
2013. Ocenění převzal obchodní
ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Ing.
Jiří Dědek, MBA, při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
o nejlepší produkt turistické oblasti
Východní Morava.
Jedná se o pobyt s procedurami
v délce 7 dní/6 nocí, kdy host stráví
3 noci v Luhačovicích a 3 noci ve
Velkých Karlovicích. Během pobytu
mu tak budou představeny dvě turisticky významné oblasti Východní
Moravy.
„Unikátní spojení wellness pobytu na horách a v lázních nabízí
jedinečnou příležitost prožít opravdový odpočinek a luxus s komfortním ubytováním, gastronomickými
zážitky, volným vstupem do wellness
center a balíčky relaxačních procedur. Program v Luhačovicích je sestaven tak, aby obsahoval mimo jiné
také typické procedury s využitím
přírodní minerální vody. Kombinace
špičkových wellness služeb a procedur s využitím přírodního zdroje
dává pobytu punc výjimečnosti.“
uvedl Jiří Dědek.

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
vám nabízí cyklus koncertů s předními umělci

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ /15. 7./
BABORÁK ENSEMBLE A KAREL KOŠÁREK /16. 7./
SOPHIA JAFFÉ, housle, SRN /17. 7./
JIŘÍ STIVÍN & BELADONA QUARTET /18. 7./
MIROSLAV DVORSKÝ, tenor, SR /19. 7./

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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Zahájení
„indiánské“ lázeňské sezony v Jáchymově
Slavnostní zahájení letošní lázeňské sezony proběhne o víkendu
24. až 26. května. Rozkvetlé stromy,
teplé počasí, bohatý kulturní program a dobrá nálada všech účastníků
dotvoří tu neobyčejnou lázeňskou
atmosféru.
Hlavním tématem letošní slavnosti je Karel May a jeho hrdinové.
V duchu slavných májovek bude
připraven zábavný program pro děti
i soutěžní atrakce pro jejich rodiče.
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební program, indiánské
teepee, lukostřelbu, házení lasem,
práskání bičem či stánky s atraktivním zbožím. Chybět nebude ani
oblíbený průvod, který bude rovněž
v duchu dobrodružství na Divokém
západě.
I když doba Divokého západu,
jak ji známe z knih Karla Maye, patří
minulosti, stále mezi námi žijí lidé,
kteří propadli jejímu kouzlu.

Jejich životem je western. Jedním z nich je Jimmy Magura, který
předvede se svým koněm Marsem
práci s lasem, honáckým bičem
a střelbu z dobových zbraní.
Nahlédněte s námi a vašimi dětmi
do krásného světa cowboyů. Tento
nevšední zážitek určitě stojí za to.
Součástí oficiálního programu bude vystoupení generálního
ředitele MUDr. Eduarda Bláhy
a také svěcení lázeňských pramenů.

Venkovní hudební program, v rámci
kterého vystoupí populární regionální umělci, zakončí skupina ABBA
WORLD Revival.
“NEMÁM RÁD ZLO
A NEMÁM RÁD LEST, VĚŘÍM,
ŽE ZVÍTĚZÍ PRÁVO A ČEST...
PRO KRÁSU KONÍ A PRO
LÁSKU ŽEN, TEN STARÝ
DOBRÝ WESTERN NAVŽDY
V SOBĚ MÁM ULOŽEN!“
Michal Tučný

Nedělní část programu bude
pokračovat malou přehlídkou regionálních bigbítových kapel a několika sportovními akcemi. Pro milovníky cyklistiky bude připraven
malý cyklistický okruh a ti, kteří
se cítí bezpečněji na svých nohou,
mohou změřit své síly v nordic
walkingu.
Pro všechny účastníky bude
připraven pamětní list a pěkná cena
pro vítěze.

Karel May se léčil v jáchymovských
lázních od 8. května do 17. června 1911

Nový web lázní

Navštivte webové stránky lázní na www.laznejachymov.cz, které získaly od dubna nový vzhled a nabízí přehlednější orientaci, fulltextové vyhledávání, filtr
pro přímé rezervace a celou řadu novinek včetně listování v lázeňském časopise AquaViva.
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LÁZNĚ
V TANEČNÍM RYTMU
Několika obrázky se vracíme
k tradičnímu lázeňskému plesu,
který se konal 12. ledna v nádherných prostorách neoklasicistního
hotelu Radium Palace. Slavnostně
vyzdobený hotel uvítal přes 400

hostů. Večerem provázela modelka,
vicemiss ČR 1996 a moderátorka Iva
Kubelková. Prvním vrcholem večera
bylo vystoupení mladé zpěvačky
Gabriely Gunčíkové, která patří
mezi vycházející pěvecké hvězdy.
Taneční
umění
návštěvníkům
předvedli vítězové V. řady taneční
soutěže StarDance, atletka Kateřina

Baďurová s tanečníkem Janem
Onderem. Společenský tanec v jejich provedení byl pro všechny
přihlížející opravdovým zážitkem.
Druhým vrcholem večera bylo vystoupení skupiny nejznámější české
Queen Revival kapely Queenie Revival. Pěvecký výkon a nasazení
Michaela Klucha v roli Freddieho

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel, a Iva Kubelková, moderátorka večera.

Mercuryho byl mnohokrát oceněn
bouřlivým potleskem. Odměnou
pro 6 vylosovaných návštěvníků
plesu v tradičním losování výherců
kvízu byly mimo jiné zajímavé wellness pobyty v lázních Luhačovice,
Poděbrady a Jáchymov. Příští rok
můžeme očekávat, že Radium
Palace připraví opět něco nového.
Kateřina Baďurová s Janem Onderem.

JAN BURIAN PSAL V LÁZNÍCH SVÉ PAMĚTI
Unikátní radonovou léčbu si
v Jáchymově dopřávají i slavní
návštěvníci. Lázeňští hosté je mohou
potkat při procházkách v okolních
lesích anebo zastihnout při rozjímání
u šálku kávy v některé ze zdejších
kaváren. Mnozí z nich se pro
ozdravné účinky do prvních radonových lázní světa s oblibou vracejí.

V únoru si v LH Radium Palace už
po několikáté užíval léčebnou kúru
proslulý český písničkář, spisovatel, moderátor a vášnivý cestovatel
Jan Burian. Umělec v Jáchymově
odpočíval, věnoval se vycházkám
a zároveň využil inspirativního
prostředí k psaní nové knihy.
Jan Burian v Radium Palace.

Martina Moravčíková

PLAVKYNĚ MORAVČÍKOVÁ
V CURIE
Česká reprezentantka v plavání
na 50 m, 100 m a 200 m prsa
a účastnice Letních olympijských
her v Londýně v roce 2012 trávila
začátkem února týdenní rekondiční
pobyt se svojí trenérkou Markétou Kaplanovou v LK Curie
a LC Agricola. „Jáchymov skýtá
pro svou polohu a léčebné procedury ideální podmínky pro
rekondiční pobyt sportovce. Kombinace horského vzduchu, procedur
a běžek s vodou pro mne byla ideální
sestava,“ uvedla plavkyně, která se
po šestiletém studijním pobytu
v americkém Tennessee vrátila
do Prahy. Zde bydlí, studuje
a závodí za Bohemians Praha. Jejím cílem je dobré umístění na OH
v Riu v roce 2016.
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Jiří Korn: Naplněné sny značí malou fantazii
Naplněné sny? To podle Jiřího Korna znamená, že chybí dostatek
fantazie. I tento postoj je možná
důvodem toho, proč je na vrcholu
české popové scény již několik desetiletí. Stále populární jsou jeho
starší projekty, zároveň ale vždy
dokáže nabídnout něco nového.
Svou schopnost zaujmout a bavit
předváděl i na reprezentačním
plese Lázní Luhačovice.
V tuzemském showbyznysu působíte
již od konce 60. let, kdy jste zažil
strmý vzestup jako zakládající člen
kapely Rebels. Jak nyní, s odstupem
45 let, na tu dobu vzpomínáte?
Jak už to při vzpomínání bývá,
člověk nevědomky jaksi pozapomene to nepříjemné a zůstane tak
v mysli spíše to dobré. Proto vzpomínám na tuto dobu pozitivně a už
si vlastně ani moc nepamatuji, jestli
toho špatného bylo více, či méně.
Byla to pro mě doba touhy, radosti
a budoucnosti. Spousty dobrých
přátel a hudba, která mě bavila.
Užíval jsem si to a je škoda, že to
netrvalo o něco déle. Dnes se mi zdá,
že to byl jen krátký životní okamžik,
ale zároveň jsem si vědom, že velice
důležitý.
Po rozpadu Rebels jste působil
hlavně jako baskytarista v legendární
skupině Olympic. Co vás přimělo vydat se na vlastní sólovou dráhu?
Petr Janda, jako šéf, měl pocit,
že se Olympic pomalu a nenápadně
začíná stávat spíše doprovodnou
kapelou Jiřího Korna. Je přirozené,
že se mu to nelíbilo. Následně se
k tomu přidaly časové problémy
s mými čistě sólovými aktivitami.
Nakonec jsem dostal nabídku, kdy
jsem byl postaven před rozhodnutí, zda pokračovat sólově, nebo
s Olympicem. Rozhodl jsem se pro
sólovou dráhu a dnes už vím, že jsem
se ani jinak rozhodnout nemohl.
Samozřejmě, že jsme to s Petrem
Jandou nějaký čas oba v sobě nosili
a nebylo nám to úplně příjemné. Ale
byl to přirozený vývoj a dnes už na

tu dobu vzpomínáme bez hořkosti.
Nedávno jsme společně vystoupili
na vzpomínkovém koncertu Olympicu. A byl to super zážitek.
Vedle zpěvu jste byl v 70. a 80. letech
poměrně obsazovaným hercem.
Nezapomenutelná je především vaše
role ve filmu Honza málem králem.
Lze v herectví vysledovat kořeny
vašeho budoucího příklonu k tanci?
Nemyslím si, že jsem byl poměrně
obsazovaným filmovým hercem. Ale
film mě vždycky moc bavil. Asi nejvíc na mě zapůsobil film Zpívání
v dešti. Byl jsem jím úplně fascinovaný a cestu z kina domů jsem celou
“protančil”. Možná tento okamžik
startoval mou snahu o tanec.

kde se muzikál hrál, jsem si o pauze
šel zahrát kulečník do nové herny,
kterou vybudovali přímo v budově.
Přišel za mnou majitel herny,
pozdravil a věnoval mi tágo. A bylo
to. Prostě jsem si řekl, že je škoda
nehrát, když už mám tágo.

Na jevištích předvádíte výkony,
jaké vám mohou i mnohem mladší
závidět. Jak se udržujete v kondici?
To je poněkud přehnané. Má
kondice se pohybuje v kategorii
“průměrná”. Nemám žádný zvláštní
kondiční program, jen se snažím být

Máte v tomto sportu políčeno na stejné úspěchy jako v showbyznysu?
V tomto sportu už to dál určitě
nedotáhnu. V seniorské kategorii
jsem
několikanásobným
mistrem republiky, poměrně obstojně
jsem reprezentoval naši zemi na
několika ME. Také se mi podařilo
se s kulečníkem zapsat v jedné
disciplíně do České knihy rekordů.
Jsem za horizontem. A je to docela
příjemné. Už nemusím trénovat a jen
si užívám hru s přáteli. Navíc se
kulečník stal částečně i mou profesí,
protože občasně vystupuji i s vlastní
kulečníkovou exhibicí.

pořád aktivní: golf, kolo, snowboard,
tenis... atd.

Jste zpěvák, baskytarista, filmový
i muzikálový herec, tanečník,
příležitostný moderátor. Jak byste
se nejlépe po profesní stránce sám
charakterizoval?
To je velice jednoduché: jsem
zpěvák. To ostatní k tomu buď přímo
patří, nebo jsou to přidružené projekty, které s mou profesí částečně
souvisí, nebo ji mohou ovlivnit.
Na čem momentálně pracujete?
Na čem momentálně pracuji, to
nikdy neprozrazuji dopředu, protože
co není hotové teď, nemusí být
nikdy. Ale jsem osloven do dvou
nových muzikálů, chtěli bychom
někdy vydat další desku 4TETu
a pomalu opět začínám přemýšlet
o mých sólových projektech – což
ale v žádném případě neznamená, že
budu omezovat aktivity se 4TETem.
Zůstává vám nějaký dosud nenaplněný profesní sen?
Jistěže ano. Naplněné profesní
sny znamená: málo fantazie. Jé, já
bych toho ještě chtěl! Horší varianta
je: naplnění obav.
Patříte k předním českým hráčům
kulečníku. Jak jste se k této hře dostal?
Při zkouškách muzikálu Drácula.
V tehdejším Paláci kultury v Praze,

Nedávno jste zavítal do Luhačovic.
Byla to první návštěva tohoto
lázeňského města? Jak na vás
zapůsobilo?
V Luhačovicích jsem nebyl poprvé. V mysli je mám spojené s filmovým natáčením role Nájemného
vraha ve filmu Brak.
Návštěva byla opět milá.
Procházka, káva se zákuskem, klid
a příjemná atmosféra. Zkrátka pohoda v duši. Rád se do Luhačovic
opět vrátím.

Věra Špinarová: Jsem Moravák jako poleno
Říká o sobě, že muziku moc
neposlouchá, celý den si pouští
zprávy, je Moravák jak poleno
a momentálně se nejvíce těší na
jaro, kdy si u opraveného domku zřídí zahrádku. Řeč je o stálici české rockové scény Věře
Špinarové, jejíž nezaměnitelný
hlas fascinuje fanoušky již od
konce 60. let. Jedno z letošních
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prvních vystoupení zpěvačky,
která získala několik zlatých
a platinových desek, se uskutečnilo
na reprezentačním plese Lázní
Luhačovice.
Kariéru zpěvačky jste zahájila
v době, kdy jste studovala učiliště
se zaměřením na chemii. Vážně jste
se chtěla tomuto oboru věnovat,

nebo jste již tehdy doufala, že by vás
mohl živit váš nezaměnitelný hlas?
Od malička jsem hrála na housle, později na kytaru. Zpívat jsem
začala už na základní škole, v deváté
třídě jsem byla na první soutěži.
Takže už tehdy jsem věděla, že chci
být zpěvačkou. Výběr školy jsem
tedy moc neřešila. Doufala jsem, že
se tomu stejně věnovat nebudu, což

se také potvrdilo. Záhy přišly první
nabídky na vystupování, nahrála
jsem první singl a bylo rozhodnuto.
Jak vlastně vypadal pracovní den
zpěvačky v 70. letech, kdy jste se
stala neodmyslitelnou součástí české
popové kultury?
Zpočátku jsem zpívala na tehdy
populárních nedělních čajích, tehdy
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to bylo ještě na amatérské bázi. Profesionální zpěvačkou jsem se stala
v roce 1971. Nejdříve pod Krajským
kulturním střediskem v Ostravě,
pak pod Pragokoncertem. S kapelou
Ivo Pavlíka jsme měli někdy až 20
koncertů měsíčně. Takže na hvězdné
manýry nebyl čas. A ani doba jim moc
nepřála. Byli jsme pod neskutečným
drobnohledem. Po každém koncertu
na nás pořadatelé psali posudky, zda
bylo vše v pořádku, zda se to lidem
líbilo a tak podobně.

si sice rádio, ale když jsem doma, tak
mi celý den běží televize se zpravodajským kanálem ČT 24. Jsem schopná poslouchat zprávy pořád dokola.
Narodila jste se v Brně a žila v nedalekých Pohořelicích. Již v dětství
jste se přestěhovali do Ostravy.
Přesto, zůstalo ve vás něco „jihomoravského“?
Chodila jsem tam do školy, až do
16 jsem jezdila na prázdniny. Mám
tam kamarádky, jižní Moravu mi-

luju, nedám na ni dopustit. Já říkám,
že jsem Moravák jako poleno. Jsem
sice zarytá Ostravačka, ale jižní
Morava mi v srdci zůstala. Když
tam přijedu, okamžitě chytám tamní
přízvuk.
V posledních letech vystupujete
s kapelou svého syna Adama Pavlíka. Jak taková spolupráce funguje
v praxi? Není příbuzenský vztah,
ještě navíc v rovině matka/syn,
někdy handicapem?

Během své kariéry jste vydala 13
desek, nepočítaje v to ty bonusové.
Pouštíte si je občas?
Já se vůbec neposlouchám. Jen
výjimečně, když si musím před koncertem oživit starší písničky. Pak
jsem k tomu přinucena. Melodie
mi v hlavě zůstává, vytrácejí se mi
ale texty. Stačí ale chvíli poslouchat
a pak už mi naskakují. Ale na druhou
stranu jsem ráda, když jedu autem
a v rádiu zahrají moji písničku.

Adam mi jako malý trochu protekl mezi prsty, protože jsem pořád
jezdila po koncertech. Teď si to vynahrazujeme. A musím říct, že ta
spolupráce je naprosto skvělá. Adam
je velký profesionál. Umí jednat
s lidmi, je vynikající manažer
a skvělý muzikant. Na všem se domlouváme, nestaví mě před hotovou
věc. Navíc já se moc neumím šetřit,
takže mě Adam někdy i brzdí.
Na čem momentálně pracujete?
Letošní rok bude hodně pracovní. Hned na jaře nás čeká turné,
při němž v dubnu zahrajeme i v Luhačovicích. Žádné CD nechystáme,
chci se soustředit na koncerty. To
je moje doména. Vždycky jsem
se považovala hlavně za koncertní
zpěvačku.
Jak si nejlépe odpočinete?
Jednoznačně doma. Dva roky jsem
rekonstruovala dům, teď už bude
konečně klid. Letos na jaře se chystám založit zahrádku a vypěstovat si
pár rajčat, okurek a tak podobně.

Někdy se vám kvůli barvě a síle hlasu
přezdívá česká Janis Joplin či Tina
Turner. Máte ráda jejích hudbu?
Já jsem hlavně ráda, že mě
přirovnávají k tak super zpěvačkám,
které mám také ráda. Když jsem
byla mladá, tak jsem je hodně
poslouchala. Zvlášť Janis Joplin
jsem si přehrávala tak často, že
její desky už byly opotřebované
a prakticky nehrály. Teď už muziku
poslouchám jen výjimečně. Pouštím

Nedávno jste zavítala do Luhačovic. Byla to první návštěva tohoto
lázeňského města? Jak na Vás
zapůsobilo?
V Luhačovicích jsem již několikrát vystupovala. Je to hezké
město. Milují ho ale především
moji rodiče. Pravidelně tam jezdí do
lázní a vždycky jsou ve svém živlu.
Luhačovice, to je jejich…

Vánoční a silvestrovské pobyty? Dokonalé
Závěr loňského roku obohatilo v Lázních Luhačovice několik
novinek. Vůbec poprvé byl
například připraven vánoční pobyt
a silvestrovské pobytové programy
vygradovaly velkým galavečerem
ve Společenském domě. A jaké
tedy byly reakce? „Oceňujeme
vstřícnost a profesionalitu personálu. Dokonalé, bez připomínek.
Zvolené kulturní akce byly excelentní. Přijedeme opět.“
Celkem se v anketě k vánočním
a
silvestrovským
pobytům
vyjádřily více než tři desítky klientů. „Zpětná vazba od
klientů je pro nás nesmírně
důležitá. Vždy se proto snažíme
ji získat formou dotazníků. To, jak
návštěvníci lázní hodnotili konec
roku, nás velmi potěšilo,“ poznamenal vedoucí oddělení marketingu a prodeje společnosti Lázní
Luhačovice Dalibor Chrastina.
Zároveň dodal, že po loňských
zkušenostech
budou
vánoční

i vylepšené silvestrovské pobytové
programy zařazeny do nabídky
i pro letošní rok. „Obliba vánočních
pobytů v Česku každoročně roste,
protože i tradiční svátky lze zažít
nově, bez stresu, shonu a spousty
času stráveného přípravou svátečních pokrmů,“ poznamenal Dalibor Chrastina.
Kompletní
nabídka
adventních, vánočních i silvestrovských pobytů bude včas
zveřejněna na internetových stránkách www.LazneLuhacovice.cz
a www.HotelAlexandria.cz.
A co vlastně mohli návštěvníci
lázní v adventním a vánočním
čase zažít? V lázeňském hotelu
Jurkovičův dům byly k dispozici
adventní pobyty nabízené jako
sedmidenní s 12 procedurami
předepsanými lékařem, ale také
jako krátkodobé čtyř a třídenní
relaxační pobyty s balíčky lázeňských procedur a volným vstupem
do bazénu a whirlpoolu. Atraktivní

nabídka ve formě vánočního pobytu byla připravena i v luxusním
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.
Kromě volného vstupu do vyzdobeného wellness centra ve stylu
starořímských lázní pobyt zahrno-

val i řadu relaxačních procedur a také večeři při svíčkách ve Francouzské restauraci. Nechyběl každodenní kulturní program ve vyhlášeném nočním klubu s prvorepublikovou atmosférou a také
podvečerní štěpánský koncert
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou
v nedaleké bazilice na Velehradě,
která patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás. „I tato nabídka se
setkala s opravdu velkým ohlasem,“
doplnil Dalibor Chrastina.
Již tradiční silvestrovské pobyty
v loňském roce okořenil galavečer
ve Společenském domě. Po celý
večer se o zábavu starala nejen
taneční hudba, ale také cimbálová
muzika ze Strážnice. Program doplnilo duo Kamélie či populární
ABBA Chiquita Revival. Hosté si
mohli vyzkoušet štěstí v zábavném
kasinu
nebo
zkusit
netradiční malování na obličej. Večerem provázela modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková.
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17. Reprezentační lázeňský ples v Luhačovicích

Luhačovický okrašlovací spolek Calma

Vystoupení Jiřího Korna

Paní Livie Klausová a MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel Lázně Luhačovice, a. s.
Cimbálová muzika Michala Miltáka

Plesoví hosté

Předtančení Taneční školy A. & A. Mědílkovi

Předání cen „Vějířů štěstí“
Věra Špinarová

Elvis Presley Revival
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Taneční škola A. & A. Mědílkovi

Luhačovický okrašlovací spolek Calma
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Jaro v Luhačovicích.
Probuzení plné překvapení

krasa_drevo_LL_103x151_Sestava 1 1.3.2013 10:45 Stránka 1

Jaro je bezesporu krásné samo
o sobě. Zvláště po takové zimě,
kdy je příroda na sluneční paprsky
skoupá, ho dychtivě vyhlížela
většina z nás. Ovšem v Luhačovicích je jaro výjimečné ještě o to
více. Kromě krás probouzející
se přírody můžete jarní měsíce
okořenit návštěvou množství kulturních akcí. Luhačovické jaro je
prostě ideální příležitostí k načerpání pozitivní energie.
V dubnu
za kamny nebuďte
Pomyslný začátek jara v Luhačovicích bude rockový. Ve čtvrtek
4. dubna totiž vystoupí v MěDK
Elektra V. Špinarová se skupinou
A. Pavlíka. Luhačovice jsou jednou
ze zastávek jejího Tour 2013.
Jiný „divadelní“ koncert nabídne
o něco později hra Poprvé vdaná
s vynikající herečkou T. Medveckou. Představení se uskuteční
v prostorách kina Elektra. Na další
pravidelné páteční programy zve
svoje příznivce night club hotelu
Alexandria****.
Květen
ve znamení pramenů
Prostor pro nudu nebude ani
v květnu. V tomto měsíci se zde,
mimo jiné, koná tradiční slavnost
Otevírání pramenů. Letos je program
inz_LL_103_130_103 26.2.2013 17:55
připraven
na víkend 10. - 12. května.
V pátek a v sobotu ovládne lázeňský

areál retrománie. Těšit se můžete
na přehlídku nazvanou Lázeňská
módní abeceda, přehlídku historických vozidel a bicyklů či secesní
fotoateliér. Připravuje se také jarmark, přímý přenos pořadu Tobogan
s A. Cibulkou, Výlety ČRo2 s P.
Kudrnou a koncert Pavla Šporcla
a Gipsy Way.
Neděle bude velmi slavnostní.
Program zahájí mše svatá v kostele Svaté Rodiny. Následovat bude
průvod se svěcením pramenů.
V odpoledním programu Návrat
k tradicím vystoupí folklorní soubory Lipta, Vracovjan, Olšava,
Leluja a Malé Zálesí.
Po slavnosti Otevírání pramenů
začnou na Lázeňském náměstí kolonádní koncerty, v nichž se mimo
jiné představí Hudba Hradní stráže
a Policie České republiky.
Květen ale nabídne také mnoho
dalších akcí, jež určitě stojí za pozornost. Jednou z nich je Slavnost
ptačích budek, kterou připravil
Luhačovický okrašlovací spolek
Calma na 3. až 5. května. Vrcholem
programu bude vernisáž Trasy
uměleckých ptačích krmítek a budek.
Chybět nebudou ani doprovodné
koncerty a další akce.
Příznivci automobilů by si neměli
nechat ujít sraz vozů Porsche. SporStránka 1
tovní skvosty s plochými motory
zavítají do lázeňského města v so-

Í

L

ICKÁ DIVADE
V
O
Č
A
LN
UH

SEŠLOST

setkání ochotnických divadelních souborů

13. – 15. 6. 2013
od 19.30 hodin v Lázeňském divadle
Čtvrtek 13. 6.

LUHANOVELA

aneb JAK JOSÉ ARMANDOVI UKRADLI SOMBRÉRO
DS JEDNOU ZA ROK? z Luhačovic
Pátek 14. 6.

Sobota 15. 6.

VŠETKO O ŽENÁCH

DADY BOX

TRENČIANSKE HRADNÉ DIVADLO

Divadlo POST SCRIPTUM

3. – 8. 6. 2013

u hudebního altánu v Luhačovicích

KRÁSA
V DŘEVĚ
UKRYTÁ
Mistři řezbáři:
Zdeněk Matyáš | Martin Cigánek | Petr Eschler
Antonín Suchan | Marie a Jaroslav Pecháčkovi
Josef Šlégl | Studenti SOŠ Luhačovice
M. Bořuta, T. Naňák a D. Ferdics

aneb

SETKÁNÍ ŘEZBÁŘSKÝCH MISTRŮ
V LUHAČOVICÍCH
Té m a : P r a m e n ž i v o t a a k r á s a u m ě n í
Zahájení v pondělí 3. 6.

Doprovodný program:

od 14
hod.: Dixieland
Band
JazzzubsTýdenní
botu 4.vekvětna.
K vidění budou od- 3. 6.ku
najdete
na 12.
straně.
14.30 hod.
4. 6. od 15 hod.: Cimbálová muzika Ženičky
poledne v prostoru mezi cukrárnou 5. 6.setkání
vyvrcholí
sobotní
vernisáží.
od 15 hod.:
Stanley´s Dixie
Street band
od 15 hod.: Cimbálová muzika Olšava
Vernisáž
v sobotu 8. 6.domem. 6. 6.Po
U Najády
a Jurkovičovým
ukončení
budou
vystavena
7. 6. od 15
hod.: Přátelé
– countrydíla
kapela
v 15.00 hod.
15 hod.: Dixieland Band Jazzzubs.
V květnu
začíná provoz 8. 6.vodatriu
lázeňské kolonády do konce
Lázeňského divadla,
září 2013.
jež přivítá hosty 17. 5. komedií
Setkání divadelních ochotníků Zmýlená platí. O skvělou zábavu Luhačovické divadelní sešlosti bude
se postarají M. Steinmasslová, D. patřit termín od 13. do 15. června.
Homolová, I. Vyskočil a O. Kalus. Pro letošní první sešlost jsme vybrali
Poté následuje představení Divadla „kumštýře z ochoty“ z Čech (Divadlo
Ungelt Poslední romance (31. 5.). Post scriptum), Moravy (domácí diZde se můžete těšit na A. Vráno- vadelní soubor Jednou za rok?) a také
vou, C. Mayerovou, P. Kostku a J. nám blízkého Slovenska (Trenčianske
Bochňáka.
hradné divadlo). Všichni s sebou přiČerven
vezou dobrou zábavu, neboť mají
nabídne dva nové projekty
ve své nabídce komedii. Nezapomeňte,
Většina akcí v Luhačovicích se že i smích léčí!
může pochlubit dlouhou tradicí.
Další zajímavou červnovou akcí
Přesto se ale vždy objeví zcela bude 2. ročník Tour de Kids.
nové projekty, jež vhodně doplňují V sobotu 15. 6. bude na Lázeňském
současnou nabídku. V červnu tak náměstí připraven pestrý program
obyvatele a návštěvníky lázní jistě pro rodiče i děti. Závody jsou
zaujmou řezbáři a pobaví divadelní určeny pro děti od těch nejmenších
ochotníci.
na odrážedlech až po nejstarší.
Akce Krása v dřevě ukrytá se usFestival Janáček
kuteční ve dnech 3. až 8. června.
a Luhačovice
Po celý týden budou moci hosté
Ani s příchodem letního období
v parku u Jestřabí sledovat přeměnu se program netenčí. Ba naopak!
přírodního materiálu dřeva v umě- Hosté se mohou těšit například
lecké dílo. Zadané téma je Pramen na 22. ročník Festivalu Janáček
života a krása umění. Setkání se zú- a Luhačovice, jehož interprety najčastní Z. Matyáš, M. Cigánek, dete na dalších stranách v upouA. Suchan, M. a J. Pecháčkovi, P. távce Symfonie zdraví.
Eschler a J. Šlégl. Součástí bude
Kulturní oddělení,
i doprovodný program, jehož nabídLázně Luhačovice, a.s.
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KULTURNÍ PROGRAM | DUBEN – ČERVEN 2013
Lázeňské divadlo
zač. v 19.30 hod.
Pá 17. 5. Zmýlená platí. Hrají
M. Steinmasslová, D. Homolová,
I. Vyskočil, O. Kalus
Pá 31. 5. Poslední romance. Hrají
A. Vránová, P. Kostka, C. Mayerová, J. Bochňák
Čt 6. 6. Souznění. P. Břínková,
J. Ježek, J. Pazour - klavír
Pá 7. 6. Chlapec, který viděl
pravdu. Účinkuje: G. Filippi,
V. Keilová a hudební doprovod
Luhačovická divadelní sešlost

13. – 15. června 2013
zač. v 19.30 hod

Čt 13. 6. Luhanovela aneb Jak
José Armandovi ukradli sombréro / Jednou za rok? z Luhačovic
Pá 14. 6. Všetko o ženách /
Trenčianské hradné divadlo
So 15. 6. Dady Box / Post Scriptum z Prahy

Ne 23. 6. Zlínské jazzové smyčce
St 26. 6. Žesťová harmonie
Ne 30. 6. DH Javorinka
Společenský dům
zač. v 15.00 hod.
Přednášky PhDr. B. Petrákové
o historii lázní
St 24. 4. Architekt Dušan
Jurkovič a Luhačovice
Čt 16. 5. Lázeňské prameny
v Luhačovicích
Čt 27. 6. Příběhy malířů krajiny
Luhačovic
Alexandria**** S & W hotel
– night club
zač. v 19.30 hod.
Pá 5. 4. Jazzzubs
Pá 12. 4. Šanson & Jazz s Ivou
Kevešovou.
Pá 26. 4. Abba Revival
Taneční večery každou sobotu
Večer poslechových melodií každé
úterý

Otevírání pramenů 10. – 12. května 2013
Pátek 10. května
10.00 Lázeňská módní abeceda - Lázeňské náměstí
19.30 Koncert ZUŠ a smíšený PS L. Janáčka Luhačovice - Kostel Sv. Rodiny
Sobota 11. května
9.00 Otevřené brány - prohlídky sakrálních objektů v Luhačovicích
9.00 Jarmark - Ulice Nábřeží
10.00 Secesní fotoateliér - Lázeňský areál
11.00 Tobogan s Alešem Cibulkou a jeho hosty - Společenský dům
13.00 Hudební dostaveníčko Kumštýřů z ochoty - Hala Vincentka
14.00 Vernisáž Kulturní dědictví Luhačovic a Promenáda
u Slanice - Hala Vincentka
14.00 Promenáda u Slanice, živé obrazy z historie Luhačovic
Lázeňský areál
14.00 Přehlídka historických vozidel a historických bicyklů
Lázeňský areál (přehlídka u Jurkovičova domu)
14.00 Výlety ČRo2 s P. Kudrnou - Lázeňské náměstí
15.00 Koncert Melody Gentlemen Lednice - Lázeňské náměstí
19.30 Beseda u cimbálu - Sokolovna
19.30 Koncert Pavla Šporcla a Gipsy Way - MěDK Elektra
Neděle 12. května
8.30 Slavnostní mše svatá - Kostel Svaté Rodiny
10.00 Průvod se svěcením pramenů - Trasa po pramenech
10.00 Roztančené prameny - Lázeňský areál
15.00 Návrat k tradicím - Lázeňské náměstí
Kolonádní koncerty
Lázeňské náměstí, zač. v 15.00 hod.
Ne 19. 5. Dívčí saxofonový orchestr
Ne 26. 5. Dixieland Band Jazzzubs
zač. v 16.00 hod.
So 1. 6. Cantate, přehlídka duchovních písní (zač. 12.30 hod.)
Ne 2. 6. C. a K. dychový komorný orchester
Ne 9. 6. Big Band Zlín
St 12. 6. Posádková hudba Olomouc
Ne 16. 6. Dívčí saxofonový orchestr
Čt 20. 6. Koncert hudby Hradní
stráže a Policie ČR zač. v 15.00 hod.
Pá 21. 6. Ozvěny Kunovského léta
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LH Morava - kavárna
každé pondělí od 19.30 hod.
Večer s harmonikou
MěDK Elektra - sál Rondo
zač. v 19.00 hod.
Čt 4. 4. V. Špinarová s doprovodnou skupinou A. Pavlíka
Ne 14. 4. Na stojáka
Pá 3. 5. Tři v háji / Divadlo Artur
zač. v 19.30 hod.
Út 14. 5. Jakub Smolík
Pá 24. 5. Luhačovice
– město zdraví a módy, módní
přehlídka

Slavnost ptačích budek 3. – 5. května 2013
Pátek 3. 5. 2013
Ptáci. Film A. Hitchcocka - 16.00 hod., Kongresový sál SOŠ
František, prosťáček boží. Film R. Rosselliniho
19.00 hod., Kongresový sál SOŠ
Sobota 4. 5. 2013
Vernisáž trasy uměleckých ptačích krmítek a budek.
Komentovaná prohlídka trasy tematické pěší stezky. 14.00 - 15.30 hod.
Všude samé peří. Tematická módní přehlídka Luhačovického
okrašlovacího spolku Calma - 15.30 - 16.30 hod., Hala Vincentka
Birds / Ptáci. Vernisáž výstavy studentů - 16.30 hod., Hala Vincentka
Ptačí večer. Hudební program - 20.00 hod., Sokolovna
Neděle 5. 5. 2013
Mše svatá s promluvou o sv. Františkovi z Assisi
10.30 hod., Kostel Svaté Rodiny
Bratr Slunce, sestra Luna. Film F. Zeffirelliho
15.00 hod., Kongresový sál SOŠ
Racek Jonathan Livingston. Film H. Bartletta
17.00 hod., Kongresový sál SOŠ
MěDK Elektra
Taneční večery
zač. v 19.00 hod.
Pá 12. 4. DH Mistříňanka
Čt 9. 5. DH Doubravěnka
Čt 23. 5. DH Zálesanka
Čt 6. 6. DH Galánečka
Pá 21. 6. Surf Eva a Vašek
Čt 27. 6. DH Svatobořáci
MěDK Elektra - kinosál
zač. v 19.00 hod.
Pá 5. 4. Posel z Liptákova / DNO
So 6. 4. Don Giovanni / W. A. Mozart
So 20. 4. Brouk v hlavě / Divadlo
Komenský z Komni
So 27. 4. Poprvé vdaná / hraje
Taťána Medvecká
So 4. 5. Madam Butterfly / G. Puccini
So 1. 6. Bohéma / G. Puccini

Předprodej vstupenek
CA Luhanka: denně 9 – 12, 13 –
17 hod.
Luhainfo: po – pá: 8 – 17 hod.
Lázeňské divadlo: hodinu před
začátkem programu
Lázeňský areál
So 4. 5. 6. Sraz Porsche (13.30 –
17 hod. u Jurkovičova domu)
So 15. 6. Tour de Kids 2013. Cyklistické závody pro děti s doprovodným
programem (zač. v 13.30 hod.)

Luhovaný Vincent, 4. ročník,
28. – 30. června 2013
Multižánrový festival

www.luhovanyvincent.cz

Muzeum Luhačovického
Zálesí
Otevřeno denně kromě pondělí:
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
1. – 20. 4. Hračky ze staré půdy,
Vize velkých Luhačovic
27. 4. – 16. 6. Příběhy krajiny
a malířů Luhačovic, Naši pěvci

Zájezdová představení
Kongresové centrum Zlín
(19.00 hod.), odjezd v 18.00 hod.
Čt 11. 4. Verdi a Wagner
Pá 10. 5. Beatles Mania
Čt 23. 5. Labutí jezero

Luhačovické setkání řezbářských mistrů
Doprovodný program
3. - 8. června 2013
Hudební altán, zač. v 15.00 hodin
Po 3. 6. Zahájení, hraje dixieland band Jazzzubs (zač. ve 14.00 hod.)
Út 4. 6. Cimbálová muzika Ženičky 			
St 5. 6. Stanley’s Dixie Street Band
Čt 6. 6. Cimbálová muzika Olšava
Pá 7. 6. Přátelé – country
So 8. 6. Vernisáž děl, hraje dixieland band Jazzzubs
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH ZÁJEZDŮ - DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
BOJKOVICE, UHERSKÝ BROD
čtvrtek 4. 4., pátek 3. 5. a 31. 5., pátek 14. 6. a 28. 6.
Návštěva muzea v Bojkovicích. Posezení s pohoštěním v restauraci Hvězda
v Bojkovicích. Exkurze v Pivovaru Uherský Brod spojená s ochutnávkou.
Cena 430 Kč, dětské slevy
NAPAJEDLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pátek 5. 4. a 19. 4., čtvrtek 2. 5. a 16. 5., čtvrtek 13. 6. a 27. 6.
Návštěva hřebčína v Napajedlích. Prohlídka Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti. Posezení ve vinném sklípku v Uherském Hradišti spojené
s ochutnávkou vína a pohoštěním.
Cena 430 Kč, dětské slevy
MODRÁ, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
čtvrtek 11. 4. a 25. 4., čtvrtek 9. 5. a 23. 5., čtvrtek 6. 6. a 20. 6.
Prohlídka areálu Živá voda v Modré. Návštěva poutního místa Velehradu
s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Posezení v Galerii slováckých vín
v Uherském Hradišti spojené s ochutnávkou a pohoštěním.
Cena 430 Kč, dětské slevy
VELKÉ KARLOVICE, HOVĚZÍ, HORNÍ LIDEČ
pátek 12. 4. , pátek 10. 5. a 24. 5., pátek 7. 6. a 21. 6.
Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Muzeum Velké Karlovice s etnografickou expozicí. Posezení ve valašské kolibě U Splavu
Hovězí. Prohlídka česko-slovenského mechanického betlému Horní Lideč.
Cena 430 Kč, dětské slevy
Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, VIZOVICE
pátek 17. 5.
Exkurze v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí,
kde se ručně tkají klasické gobelíny
a umělecké tapisérie, ochutnávka
frgálů. Exkurze v prezentačních
prostorách čokoládovny – poblíž
likérky R. Jelínek. Exkurze v likérce
R. Jelínek s ochutnávkou.
Cena 430 Kč, dětské slevy
BLATNICE, BLATNIČKA
čtvrtek 18. 4., čtvrtek 30. 5.
Návštěva retro-muzea v Blatnici.
Posezení při hudbě ve vinném sklípku, spojené s ochutnávkou a malým
tradičním pohoštěním. Ukázka
tradičního zdobení kraslic.
Cena 430 Kč, dětské slevy

Ilustrační foto.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý čtvrtek ve 14.30 hod. od hotelu Jurkovičův dům
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem
Jurkovičem. Prohlídka objektu Sluneční lázně.
Cena 50 Kč, děti zdarma
LUHAČOVICE GENIUS LOCI MÍSTA
každý pátek ve 14.30 hod.
Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a o jejich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných metodách od počátků
až po současnost, o bohatém kulturním životě v Luhačovicích.
Cena 40 Kč, děti zdarma
Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura

Nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice, e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz

PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE
V NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH. ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA

tel.: 577 681 103, www.LazneLuhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Vydejte se pod vodu suchou nohou
Projít se suchou nohou po dně
rybníka plného vody? V obci Modrá u Velehradu to můžete vyzkoušet.
Umožní vám to unikátní projekt, jehož výsledkem je expozice
přirozených, mokřadních a sladkovodních ekosystémů. Největším
lákadlem je přitom prosklený tunel
pod úrovní hladiny. Jde o největší
sladkovodní tunel v přírodě v Evropě. Po obou stranách je k vidění
život ve velké tůni plné původních
druhů ryb a obojživelníků.
Návštěvníci mají možnost sledovat život v potoce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni
s chladnomilnými rybami, kde
v prvním podzemním patře vstoupí průhledným tunelem přímo do
světa pod vodou. Po levé straně

uvidí život ve velké tůni, po pravici
a pod sebou život v rybníce se sumci, kapry, líny či candáty. Druhé
podzemní patro umožní zhlédnout
přes průhlednou akrylátovou stěnu
život v hlubině i se zimováním ryb
pod ledem v šestimetrové hloubce.
Celý systém je projektován odborníky a je první vlaštovkou, ukazující život v lese a také nad i pod
vodou v přirozeném prostředí, ne
v akváriu.
Výukový areál je doplněn
o ukázky lesů a luk z oblasti povodí
řeky Moravy. Areál sestává ze dvou
částí – naučné a naučně relaxační,
ve které bude v letních měsících
i koupání v ekologickém jezeře
s brouzdalištěm a dočišťováním
vody skrze rostliny a štěrky o hloubce vody 2,5 metru.

Jde o společný projekt příhraničních partnerů Slovenské republiky – obce Uhrovec, a České
republiky – obce Modrá. Vychází
z akutní potřeby obou obcí a oblastí,
ve kterých se nacházejí, realizovat
opatření pro zachování přírodního
dědictví příhraničního regionu

včetně podpory rozvoje technické
infrastruktury a ochrany přírody.
Projekt Živá voda spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy nad i pod
vodou. Projekt je financován hlavně
ze zdrojů Evropské Unie.
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Nejvyšší soud dal ve sporu s OSA za pravdu lázním
Kolektivní správci autorských práv, kteří celé roky respektovali
v autorském zákoně zakotvenou výjimku pro zdravotní péči, se poté,
co prosadili odstranění podobné výjimky pro hotelové pokoje, pustili
do boje i proti ní. Nečiní to ale už standardní cestou legislativní změny,
protože to se jim ani ministerstvu kultury proti ministerstvu zdravotnictví
opakovaně nepodařilo.
Zdravotnictví si totiž při každé novelizaci autorského zákona na
vládě i v parlamentu obhájilo, že hospitalizovaný pacient není svobodně
se rozhodující hotelový rekreant, a protože motivem jeho pobytu
je zlepšení zdraví, tak není možné jej považovat za veřejnost a vybírat
za TV na jeho pokoji licenční poplatek. Když to nešlo touto cestou, tak
se OSA (nejznámější z pěti kolektivních správců) pustila do soudních
sporů s lázněmi a její právníci se snaží přesvědčit soudy, že třeba hospitalizace při KLP je hotelovým pobytem bez ohledu na neschopenku takového pacienta nebo úhradu pobytu ze zdravotního pojištění.
Záměr OSA je jasný. Lázně jsou pro ně zdravotnickým zařízením, které
je hotelům nejblíže, a tak věří, že jim ve sporech pomůže jejich úspěch
proti hotelům a cesta k poplatkům za nemocnice se jim tak otevře sama.
Při pohledu na dosavadní bilanci sporů by člověk řekl, že tahle jejich stra-
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tegie má velkou šanci na úspěch. Soud od soudu rozhodoval jinak a mnohdy
dal za pravdu jejich advokátům, kteří vše překroutili a odvedli pozornost
od jasných holých vět zákona ke složitým konstrukcím. Celé to vypovídá
nejen o našem právním řádu, ale spíš o společnosti a morálce. V sousedním
Německu, které snad nikdo nepodezírá z malé ochrany autorských práv,
v zákoně nenajdete žádnou ochranu zdravotní péče, ale přesto tamní správci od zdravotnických zařízení vybírají sotva třetinu toho, co od hotelů,
a i od nich chtějí zhruba polovinu, co chtějí čeští od tuzemských hoteliérů.
Lázním i celému zdravotnictví šlo o hodně peněz. Všem obyvatelům
země šlo ale ještě o víc! Šlo a stále jde o to, zda máme věřit v právní
řád. Zda platí zákon a jeho srozumitelná věta znamená to, co jasně říká,
nebo zda máme místo zákonů číst až rozsudky, abychom obsah těchto
jasných vět pochopili. Po měsících a letech zmaru, kdy jsme o tom pochybovali, se objevilo na konci tunelu světlo. Soud dal lázním v tomto sporu
za pravdu, když konstatoval, že pojem zdravotní péče v tomto zákoně
je třeba vykládat dle právních norem, které jej definují, a že zejména KLP
je péčí zdravotní v celém svém rozsahu.
To, co Nejvyšší soud říká jasně, tak advokátům autorských svazů zní
opět neurčitě...

Gastronomický kalendář 2013

Francouzská restaurace

SNACK BAR

v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

DŮM BEDŘICHA SMETANY ****
DUBEN
Jarní svátky s velikonočním menu
KVĚTEN - Májové menu
Dny specialit z bílého a zeleného chřestu
ČERVEN
Koktejly a dezerty z čerstvých jahod

DUBEN

Přijďte oslavit příchod jara právě k nám, potěšíme
Vás svěžím a hlavně zdravým menu, sestaveným
pouze z typicky jarních surovin, jehněčího a králičího
masa či pokrmů z mladých kuřátek… „Mladé maso
na talíři“.

KVĚTEN

Příroda se probouzí a chystá nám své první dary.
Jedním ze symbolů příchodu teplých dnů se stal
chřest, jenž se pod taktovkou zkušeného kuchaře
mění v chutnou a zdravou lahůdku… „Pochoutky
z chřestu“ vám dodají tolik potřebnou energii.

ČERVEN

Čerstvé voňavé jahody… není co dodat. Přijďte se
ale podívat, co všechno se dá ještě z jahod připravit.
Třeba budete mile překvapeni, co se skrývá pod
názvem „Jahodování“.

Užijte si pohodu a příjemné chvíle v útulném baru
s výhledem na kolonádu přímo na Lázeňském náměstí.
Kontakt: tel.: 577 134 050

kontakt:
tel.: 577 120 700, email: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

www.LazneLuhacovice.cz

Centrální lázně - Rehabilitační pavilon nabízí
nejteplejší bazén a whirlpool
v Luhačovicích
pro hosty akciové společnosti se slevou 50 %
běžná cena 60 Kč, hosté a.s. 30 Kč za hodinu
Otevírací doba: po - so 16:00 – 20:00 hod.
rezervace: tel.: 577 682 353

lázeňské procedury pro každého
pro hosty akciové společnosti

www.LazneLuhacovice.cz

se slevou 30 %

hydromasážní koupel se světelnou terapií
• masáže •perličkové koupele •aromaterapie…
Lázeňská poliklinika (otevírací doba 7:00 – 14:30 hod.)
rezervace: tel.: 577 682 323

Tajenka ze 4. čísla Lázeňských listů: Nově léčíme děti od jeden a půl roku. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Lucii Navarové z Mohelnice. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 5.
2013. Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2013.
Šťastnou výherkyní, která získala týdenní pobyt pro 2 osoby, je paní Helena Matoušková z Ivanovic na Hané. Příští číslo vyjde v červnu 2013.
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LÉČBA DĚTÍ
OD 1,5 ROKU
ALERGIE,
ASTMA...

www.LazneLuhacovice.cz

...

...
NOVĚ
...

LÉČBA
POHYBOVÉHO APARÁTU
PLNĚ HRAZENÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNOU
www.LazneLuhacovice.cz

