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 Vážení hosté, milí čtenáři,
rok se rychle přehoupl přes
svou polovinu, a protože jde
o rok pro české lázeňství zcela
převratný, je čas zhodnotit, jak
Luhačovice zasáhly tolik diskutované změny v lázeňské péči
a jejích úhradách zdravotními
pojišťovnami.
Pesimisté strašili zánikem
českého lázeňství, optimisté vše
odbývali rčením, že lázně tu
byly dávno před pojišťovnami
a my, kteří jsme se s úbytkem
pojištěnců měli vypořádat, jsme
věděli, že to bude těžký rok. Rok
špatných zpráv, nepopulárních
opatření, bez oddechu, bez pochval a s pochybnostmi, zda

nešlo udělat a zachránit víc.
Míra úspěchu letos totiž není
měřena rozvojem nebo růstem,
natož ziskem, ale jen tím, jak
málo nebo ještě lépe, jak „moc
málo“ ztratíme a jakou část
pojištěneckého koláče ubráníme a nahradíme. Rok nezačal
dobře a výpadky dospělých
pojištěnců byly především
v prvním kvartále významné.
Mnohem větší, než jsme čekali. V březnu dokonce překročily 35 %. A to navíc návštěvnost
pojištěnců klesala zvolna několik let a díky dlouhé přípravné fázi ministerských regulací
se v posledních dvou letech
v součtu propadla o 20 %.
Velkou naději letos na jaře
vzbuzovala jen stabilní situace
u dětských pacientů, kteří ale
bohužel netvoří víc než čtvrtinu z pojištěnců.
S postupujícím časem ale
začala přinášet ovoce naše více
než roční informační kampaň
a extrémně zvýšená obchodní
aktivita.

Více na straně 2.

Novinky v lázeňské léčbě
Od loňského října platí nový indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé,
děti a dorost. Tato vyhláška umožnila akciové společnosti rozšířit
spektrum indikací zde léčených.
V předchozích Lázeňských listech
jsme se zabývali problematikou
léčby především pohybového aparátu, nyní bychom zaměřili svoji
pozornost i na další nové indikace.
Lázně Luhačovice jsou uvedeny díky svému přírodnímu léčivému zdroji u celého spektra nemocí oběhového ústrojí. Ovšem
vzhledem k tomu, že respektujeme
další doprovodnou legislativu týkající se především věcného, technického a personálního vybavení,
máme se zdravotními pojišťovnami
nasmlouvány jen některé indikace
ze zmíněné skupiny. Jsou to tyto diagnózy: symptomatická ischemická
choroba srdeční, hypertenzní nemoc
II. až III. stupně, onemocnění tepen
končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém, funkční
poruchy periferních cév a stavy

po trombózách včetně chronického
lymfatického edému. Poslední uvedená diagnóza byla v Luhačovicích
léčena již v rámci starého indikačního seznamu. I tak se nám otvírá
dostatečný prostor pro získání nové
klientely, neboť již jenom fakt, že
kardiovaskulární choroby jsou u nás
příčinou více než poloviny všech
úmrtí, z čehož větší část tvoří mortalita na ischemickou chorobu srdeční,
nás v této víře může jen utvrdit.
Hlavní složkou lázeňské léčby
nemocí oběhového ústrojí je uhličitá terapie, v našem případě se jedná
o koupele v přírodní minerální vodě,
i když máme možnost v indikovaných případech podávat suché uhličité koupele. Účinek léčby uhličitými
koupelemi se projevuje zlepšením
ekonomiky srdeční práce, zvýšením
systolického a minutového objemu,
zpomalením tepu, zlepšením koronárního oběhu, poklesem krevního
tlaku a podobně. U cévních onemocnění dochází ke kožnímu překrvení,
rozšíření cévní pleteně v podkoží
a zlepšení oxidačních pochodů.

Více na straně 2.

Více lázeňské péče pro děti, navíc od 1,5 roku
Nový indikační seznam umožňuje v Luhačovicích léčit děti již
od 1,5 roku věku. Navíc do největších moravských lázní mohou
jezdit také děti s nemocemi trávicího ústrojí, kožními chorobami a děti po léčbě onkologických
onemocnění.
„S léčbou nemocí trávicího ústrojí máme již několik let velmi dobré
zkušenosti, protože i dříve k nám
jezdily děti například s celiakií (nesnášenlivostí na lepek), ulcerózní
kolitidou či Crohnovou chorobou
jako s dalšími diagnózami při základním onemocnění dýchacího
ústrojí. U těchto nemocí využíváme
minerální vody k pitné kúře, čímž
dochází k urychlenému rozpouštění
hlenu v žaludku a ve střevech, zvyšuje se sekrece žluči a zevní vylučování slinivky břišní. Vody navíc
působí proti zánětům zažívacího
ústrojí. Součástí léčby je samozřej-

mě rehabilitace, například cvičení
ovlivňující vysoký stav bránice
u nemocí zažívacího ústrojí, a další procedury včetně klimatoterapie,
vodoléčebných procedur, fyzikální
léčby atd.,“ popisuje primářka dětských léčeben Jana Rydlová.
I děti, které prodělaly onkologickou léčbu, využívají přírodní minerální vody k pitné kúře, inhalacím
nebo přírodním minerálním koupelím. Součástí léčby je samozřejmě
klimatoterapie, rehabilitace skupinová nebo individuální. Sestavení
léčebného plánu je individuální
podle typu onemocnění. „Děti zde
načerpají energii, zvýší svoji tělesnou zdatnost. Neméně důležitá je
jejich psychická pohoda,“ upozorňuje primářka.
Novinkou v lázních je od loňska léčba kožních nemocí. „S onemocněním kůže jsme už také měli
zkušenosti. Atopický ekzém se totiž
často vyskytuje při alergické rýmě

a astmatu. Jsou to tři onemocnění,
která se kombinují, protože mají
stejný genetický základ,“ sdělila lékařka s tím, že tedy v Luhačovicích
vloni jen rozšířili možnost léčit to,
co už roky dělali a co umí. Luhačovické vody, silně mineralizované
s vysokým obsahem kysličníku uhličitého, mají výrazný protizánětlivý a protisvědivý účinek.  

Pro léčebný efekt lázeňského pobytu je důležitá také zdravá strava,
která se dětem připravuje podle speciálního jídelníčku. „Máme tu dvě
nutriční terapeutky, vaříme všechny
druhy diet,“ uvedla primářka. Kladně hodnotí to, že do lázní mohou
jezdit děti už od roku a půl, protože
tak se může začít s léčbou včas.

Více na straně 2.
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Pokračování ze strany 1.
Kapacity se začaly zaplňovat
stále víc. A nešlo jen o pacienty,
kteří na lázně už nedosáhli přes
pojišťovnu, a tak si je uhradili,
nebo o cizince, rekreanty či firemní a kongresovou klientelu. Vedle
tradičních diagnóz začali Luhačovice totiž objevovat i pacienti
s diagnózami, které jsou pro naše
zdroje i technickou a personální vybavenost nově uznané. Přes
nevůli některých úředníků a konkurence jsme je obhájili těsně
před uzávěrkou novely vyhlášky
o indikačním seznamu a ukazuje
se, že šlo o krok pro budoucnost
luhačovického lázeňství strategický. Jde hlavně o pacienty s onemocněními pohybového aparátu
a neurologickými diagnózami.
Tedy s civilizačními chorobami,
kterých rozhodně nebude ubývat.
Právě tito pacienti by měli v budoucnu zaplnit největší mezeru
po tzv. edukačních pobytech diabetiků. I kdyby léčení těchto jejich
diagnóz pojišťovny časem hradit
přestaly, tak léčebný efekt zdejším
minerálním vodám ani kompetenci vyškoleným zdravotníkům nikdo nesebere.
Stabilitu u dětských pacientů
postupně od dubna vystřídal růst,
který stvrzuje, že stejně strategicky důležité, jako rozšíření spektra
léčených diagnóz, je i snížení věkové hranice léčených dětí nebo
rekonstrukce léčebny Miramonti, která je nyní svým vybavením
vhodná pro pobyty rodičů s dětmi
a uspokojí i nároky zahraničních
hostů.
Díky kladnému či zlepšenému
vývoji ve všech segmentech v posledních měsících tak před sebou
máme na poměry posledních let
velmi dobré září a říjen. Loňského

počtu přenocování ale v celoročním úhrnu tak jako tak nedosáhneme. Zhruba o 7 %. Nevypadá
to jako vysoké číslo, ale v zařízení
s vysokými fixními náklady a sezónností to je z roku na rok dost.
Spolu s ostražitostí bank, které si
nyní daly lázeňství na black list, to
znamená, že není možné realizovat
ani tak nezbytnou zásadní rekonstrukci LH Morava, natož filantropickou obnovu veřejných prostor
kolonády. Tak jako tak je ale situace Luhačovic nesrovnatelně lepší
než v řadě ostatních českých lázní.
Naše odvolané investice a výdajová omezení vypadají vedle likvidací, konkurzů, zavírání provozů
či masivních propouštění v řadě
lázní jako rýma vedle amputací.
Luhačovice si prostě i v těžké době
stojí skvěle!
I přes napjatou finanční situaci jsme se rozhodli Luhačovicím věnovat další zajímavá místa
k relaxaci a odpočinku a deklarovat tak, že i přes titulky o krizi
lázeňství lázně žijí a rozvíjejí se.
Ještě do konce letošního roku
bude zahájena potřebná a dlouho
očekávaná obnova zeleně v celém
lázeňském parku a již na začátku
září jsme pro obyvatele i návštěvníky otevřeli páté veřejné pítko
našich pramenů. A sice pramene Nový Jubilejní. Jeho soudobé
pojetí a okolní odpočinková zóna
rozvíjejí funkcionalistické tóny
sousedního Společenského domu
architekta Roitha a motiv bedrníku jej propojuje s Jurkovičovým
domem.
Věřím, že se vám pítko i celá
zóna líbí, pramen chutná, a že našim lázním zůstanete věrni i v dalších letech.
MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel

Novinky v lázeňské léčbě
Pokračování ze strany 1.
Uhličité terapie je vhodné doplnit
i pohybovou léčbou a doplňkovými
procedurami příznivě působícími
na oběhové ústrojí. Důležitá jsou
režimová opatření k eliminaci stresu
a vhodná dietní opatření s omezením
živočišných tuků.
Další skupinou, kterou nám
umožňuje v Luhačovicích léčit nový
indikační seznam, jsou nemoci nervové. Tak jako v případě nemocí
oběhového ústrojí akciová společnost nenasmlouvala s pojišťovnami
celé spektrum, ale pouze následující
diagnózy: polyneuropatie s paretickými projevy, kořenové syndromy
s iritačně-zánikovým syndromem,
syringomyelie s paretickými projevy a Parkinsonova nemoc. U všech
těchto diagnóz stanovuje indikační
seznam jako vhodný přírodní léčivý
zdroj mimo jiné přírodní uhličitou
minerální vodu. Metodika komplexní lázeňské léčby nervových nemocí
se řídí charakterem choroby, individuálními rozdíly a stupněm po-

Více lázeňské péče pro děti,
navíc od 1,5 roku
Pokračování ze strany 1.
Například astma začíná v padesáti procentech případů u dětí do 3
let a atopický ekzém se objeví v 60
% už v kojeneckém věku. 
Při
dětské léčebně funguje rovněž základní škola.
„Každý školák si přiveze ze své
kmenové školy požadavky a úkoly
na celý měsíc. Vzhledem k různé
pokročilosti dětí i k tomu, že přicházejí z různých typů škol, je základem práce učitelů individuální
přístup,“ podotkla primářka.

Lázně mají nového výkonného ředitele
o zkušeného pracovníka, který již
ve společnosti působí delší dobu.

Novým výkonným ředitelem
Lázní Luhačovice, a.s., se stal
Ing. Jiří Dědek, MBA. Funkce
se ujal na začátku července. Jde
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„Chci se zaměřit na další zkvalitňování poskytovaných služeb u léčebných i samopláteckých pobytů.
Úkolem bude péče o stálé klienty
lázní, ale také hledání nových příležitostí na trhu tak, abychom zajistili
celoroční obsazenost lázní a zabezpečili práci pro naše zaměstnance.
V neposlední řadě do mé práce patří
také hledání dalších úspor v nákladech, které však nesmí mít dopad
na kvalitu služeb,“ uvedl Jiří Dědek.
Jiří Dědek vystudoval Vysokou školu technologickou ve Zlíně, v Lázních Luhačovice pracuje

stižení. Rozeznáváme dvě skupiny
onemocnění. Jednak skupinu s převážně bolestivými projevy nervové
soustavy a skupinu s postižením pohybového aparátu. U první skupiny
využívá balneoterapie procedury
působící analgeticky, relaxačně, protizánětlivě a působící zlepšení prokrvení. U skupiny nemocí s postižením
pohybového aparátu je režim od počátku trénující, zaměřený na zlepšení pohybových funkcí. Kromě
přírodních uhličitých koupelí může
být využíváno plynových injekcí, tepelných obkladů či fyzikální terapie.
I v případě nemocí nervových se nabízí široký léčebný potenciál. Týká
se to především bolestí v oblasti páteře a pánve, kdy ve vyspělých zemích se s těmito obtížemi setká 70 až
80 procent obyvatel alespoň jednou
za život, a pacienti s chronickou bolestí v kříži, to znamená bolestí, která trvá déle než tři měsíce, využívají
zdravotnické služby častěji.
prim. MUDr. Jiří Hnátek,
vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a.s.

od roku 1996. Vedl cestovní agenturu Luhanka, byl referentem oddělení marketingu a prodeje a následně
toto oddělení vedl. Byl ředitelem
Společenského domu a v poslední
době pracoval na pozici obchodního ředitele. V těchto funkcích se seznámil se všemi oblastmi fungování
lázeňské společnosti. Od roku 2007
se pohybuje v různých funkcích
ve Svazu léčebných lázní, v roce
2010 ukončil studium MBA.
Jiří Dědek žije v Uherském Brodě, je ženatý a má dvě dcery. K jeho
zálibám patří tenis, kultura a cestování. „Je ale pravdou, že na koníčky
mnoho času nezbývá,“ dodává nový
výkonný ředitel.

„I když převažuje česká klientela, máme pacienty i ze zahraničí.
Jedná se především o Rusko, občas
se objeví anglicky mluvící pacienti.
Léčba u nás je efektivní, dosahujeme dobrých výsledků, takže se jim
vyplatí jednou za rok k nám přijet,
i když si musí lázně hradit plně,“
konstatovala Jana Rydlová s tím,
že skupina samoplátců do budoucna poroste. Čeští pojištěnci však
nadále využívají možnost pobytu
v lázních formou plně hrazené péče
zdravotní pojišťovnou.

Jak s dítětem
do lázní?
Trápí-li vaše dítě častá
onemocnění
dýchacích
cest, navštivte dětského
lékaře, který na základě
zdravotního stavu dítěte
vystaví návrh na lázeňskou péči.

Co hradí pojišťovna?
Lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování. Děti od 1,5 roku až
do 6 let mohou být léčeny v doprovodu rodičů,
jejichž pobyt je také plně
hrazen pojišťovnou.
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Představujeme pobytovou nabídku 2014
I když ze všech stran slyšíme, že
české lázeňství prožívá těžké chvíle,
tak naší snahou je jít dál, inovovat
a nabízet vám kvalitní služby. Kromě zpřístupnění pramene Nový
Jubilejní, které symbolizuje naši
snahu se rozvíjet i v nelehkých dobách, vám v těchto dnech přinášíme
také širokou nabídku léčebných,
relaxačních a wellness pobytů pro
příští rok v nejrozmanitější škále
ubytovacích kapacit v Luhačovicích od penzionů přes secesní Dům
B. Smetany až po špičkový wellness
hotel.
Nabídka byla sestavena našimi
odborníky tak, aby upevnila postavení naší společnosti na trhu a dostála
našemu heslu „Lázeňské jedničky
v Luhačovicích“, která garantuje našim klientům využívání přírodního léčivého zdroje k léčebným i relaxačním
pobytům.
Luhačovice, to už nejsou jen
dýchací cesty…
Prioritou je pro nás stále poskytování odborné lázeňské léčby. Změny
spojené s novým indikačním seznamem pro nás byly výzvou. Možnost
léčit nová onemocnění do naší společnosti přivedla stovky pacientů s pohybovými nebo nervovými obtížemi, ale
také spoustu batolat s doprovodem již
od 1,5 roku, kterým je umožněna léčba dýchacích cest nebo třeba kožních
onemocnění. Celá pětina dospělých
pacientů přijela letos do Luhačovic
za plně hrazenou léčbou pohybového
aparátu. Velmi nás to těší, že kromě tradičních onemocnění dýchacího ústrojí,
diabetu, onkologických onemocnění,
nemocí oběhového a trávicího ústrojí,
můžeme tato nová onemocnění léčit.
V Luhačovicích tak nyní pokrýváme
téměř celé spektrum onemocnění.

Léčebné, relaxační
a wellness pobyty
I letos jsme pro vás připravili novinky. Jako rozhodující poskytovatel služeb v Luhačovicích
můžeme nabídnout od příštího
roku kombinaci plnohodnotného
léčebného pobytu s komfortem
luxusního wellness hotelu. Pobyt
Léčba&Wellness vám nabídne
léčbu v hotelu Palace****, který
je největším léčebným zařízením
v Luhačovicích, a kvalitní ubytování a služby v ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu s největším
wellness centrem v místě. Vyhověli
jsme tak vašim žádostem o vytvoření produktu, který by spojil ty
nejlepší služby v Luhačovicích.
Věděli jste, že poukazy na rehabilitaci vystavené praktickým
nebo odborným lékařem, čili poukaz FT, můžete použít v lázních?
Poukaz FT se opravdu může stát
základem pro váš cenově výhodný
rehabilitační pobyt, kde zdravotní
pojišťovna hradí léčebné procedury. Tento poukaz lze kombinovat
také s vybranými pobyty s výjimkou léčebného. Navíc si pobyt můžete rozšířit o zvýhodněný balíček
služeb.

Kromě léčebných pobytů je připravena i široká nabídka oblíbených
relaxačních, wellness i víkendových pobytů pro ženy, muže, seniory či aktivní sportovně založené
klienty. Součástí většiny pobytů je
konzultace s našimi lékaři a ve srovnání s pobyty bez lékařské konzultace jsou tyto pobyty cenově příznivější. Využijte této možnosti a zeptejte
se našich odborníků na záležitosti
týkající se vašeho zdraví. V lázních
máte, na rozdíl od běžného života,
na to čas. Chybět nebudou ani pobyty spojené s kulturními programy
a letními festivaly či Jarní prázdniny
pro rodiny s dětmi. Připravena je
také rozšířená nabídka pobytů pro
zájemce o aktivní dovolenou (kolo,
tenis, turistika apod.). Nejluxusnější wellness dovolenou již tradičně
nabídne ALEXANDRIA**** Spa
& Wellness hotel, který je pro řadu
našich hostů synonymem luxusních
wellness víkendů.
Být hostem akciovky přináší řadu výhod
Až do poloviny prosince si můžete objednat většinu pobytů s atraktivní slevou za včasnou objednávku až 20 %. Nejvyšší slevy budou

poskytovány u pobytů s lékařem.
Slevou za včasnou objednávku lze
ušetřit i několik tisíc korun za jeden
pobyt.
U příspěvkové lázeňské péče
v délce 3 týdny vám po celý příští
rok poskytneme jeden týden ubytování a stravy zdarma. U vybraných
pobytů vám nabídneme jednolůžkové pokoje bez příplatku. Každý host
akciovky při pobytu na tři noci a více
obdrží po příjezdu slevovou kartu,
při jejímž předložení ušetří např.
ve wellness centru, bazénu v Centrálních lázních nebo při objednání
výletů.
Originální dárek – pobyt
v Luhačovicích
Jako každý rok jsou připraveny
dárkové poukazy na všechny typy
pobytů pro zájemce, kteří chtějí udělat radost nevšedním dárkem k Vánocům, narozeninám nebo k výročí
svým blízkým, přátelům, spolupracovníkům nebo i sami sobě.
Na přání vám rádi zašleme náš
nový ucelený katalog Léčba, relaxace, wellness 2014, kde se kromě naší
nabídky můžete seznámit i s vybra-

Navíc hosté naší společnosti
budou mít vždy garanci
poskytnutí procedur
s využitím přírodní uhličité
vody.
nými pobyty z Léčebných lázní Jáchymov. Podrobné informace a objednávky pak naleznete na stránkách
www.LazneLuhacovice.cz a také na
www.HotelAlexandria.cz. Zajímavé
tipy, aktuální informace, novinky
a postřehy hledejte na našich firemních stránkách na Facebooku.
Ing. Dalibor Chrastina,
vedoucí oddělení marketingu
a prodeje

Lázeňský poplatek
se nezvyšuje
Před pár dny to ještě vypadalo, že je
velmi reálná možnost zvýšení místního
lázeňského poplatku z nynějších 15 korun
až na dvojnásobek. Změnu měla umožnit
novela zákona o místních poplatcích, která
byla schválena Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky. Nicméně
rozpuštění Sněmovny na konci srpna narušilo celý legislativní proces a zákon tudíž
nevstoupil v platnost. Kdy a jestli se bude
tento zákon znovu projednávát, není zatím
jasné.
Pro všechny návštěvníky a hosty Luhačovic to znamená jediné. Lázeňský
poplatek se nemění.
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Luhačovice mají další zpřístupněný pramen
V neděli 8. září 2013 byl v Luhačovicích slavnostně zpřístupněn další pramen – Nový Jubilejní. Široká veřejnost se tak po téměř padesáti
letech dočkala v pořadí pátého veřejně dostupného pramene přímo v lázeňském areálu. Novinku mohou návštěvníci lázeňského města najít
na prostranství mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Slavnostního aktu se kromě generálního ředitele Lázní Luhačovice, a.s.,
MUDr. Eduarda Bláhy a starosty města Dr. Františka Hubáčka zúčastnili vnučka slovenského architekta Dušana Jurkoviče Katarína Salayová Jurkovičová, prof. Eva Blahová, šéfka Janáčkovy opery v Brně, herec a pedagog Jan Přeučil, architektka Ing. Alena Vránová, autorka díla,
a sochař Ondřej Oliva, syn známého sochaře Otmara Olivy, který je autorem samotného vodního prvku.

„Pramen Nový Jubilejní byl navrtán v roce 1988 a jeho vydatnost
je 15 litrů za minutu.  Tento přírodní léčivý zdroj se nachází v hloubce 50,5 m a doposud byl využíván
hosty akciové společnosti Lázně
Luhačovice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím,“ řekl
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.
„Po čtvrt století tak dostali všichni
návštěvníci také možnost pramen
ochutnat a využívat k pitné kúře,“
poukázal na zajímavost E. Bláha.

koutí, které je však otevřené pohledům na okolní stavby. Uprostřed
kruhu se nachází samotný vodní
prvek (pítko), jehož tvar připomíná krystal soli, která je ve zdejších
minerálních pramenech bohatě obsažena a podle legendy o solných
sloupech ukrytých v zemi vystupuje symbolicky nad terén.
Tvar krystalu koresponduje se
strohou funkcionalistickou architekturou přilehlého Společenského
domu.  Horní část kvádru je tvořena skleněnou nádobou, pod níž se

Ve tvaru krystalu soli
Nově vzniklý pavilon je komponován do kruhu, který bude obklopen stále zelenými rododendrony.
Vznikne tak uzavřené intimní zá-

voda rozstřikuje a vnáší tak do celé
kompozice pohyb. Minerální vodu
je možné nabírat u čtyř okrasných
kohoutků. „Technickou zajímavostí je, že kohoutky jsou ovláda-

né fotobuňkou reagující na pohyb
návštěvníka již při vstupu do prostoru a ne až u vlastního pramene,“
dodal E. Bláha. Na stranách kvádru
jsou otištěny stylizované květinové
motivy vycházející z původního
názvu tohoto pramene jako Lučního, objeveného v lučním porostu.
Přesněji se jedná o květy bedrníku,
které se staly základním motivem
a inspirací Jurkovičovy architektury. Celý prostor dotváří výrazná
atypická čtrnáctimetrová lavice
s opěradlem komponovaná jako
pohodlné křeslo. K výrobě bylo použito speciální dřevo ze severského
smrku. Dřevěná lavice symbolicky
propojuje pavilon s vilou Alpská
růže, která je dnes nejcharakterističtějším představitelem alpského
stylu z druhé poloviny 19. století.
„Pítko vzniklo na strategickém
místě na Lázeňském náměstí poblíž Společenského domu, proto se
dalo očekávat, že první ochutnání tohoto pramene si nenechá ujít
velké množství návštěvníků i místních obyvatel,“ řekl E. Bláha.
„Veškeré náklady na vybudování pavilonu hradily ze svých

Je to investice, která nebude sloužit jen hostům akciové společnosti,
ale i všem dalším návštěvníkům.
Kromě zpřístupnění pramene jsme
v únoru dokončili také rozsáhlou
rekonstrukci dětské léčebny Miramonti,“ dodal na závěr E. Bláha.
Dílo vzniklo podle architektonického návrhu manželů Vránových a samotný krystal je dílem
sochaře Ondřeje Olivy.
Lázně dbají o 11 pramenů
Akciová společnost Lázně Luhačovice v současné době spravuje
celkem 11 minerálních pramenů.
Nejznámější z nich je Vincentka,
která je přístupná v hale na kolonádě. Dalšími veřejně přístupnými prameny jsou  Ottovka, Aloiska a pramen Dr. Šťastného.
Všechny prameny jsou charakteru hydrogenuhličitanochloridosodných kyselek s obsahem jódu. Jedná
se o studené minerální vody o teplotě 10 až 12 °C.
Při lázeňské léčbě se minerální
vody užívají k pitné kúře, inhalacím
a přírodním minerálním koupelím.
Lázně Luhačovice, a.s., jsou jednou

prostředků Lázně Luhačovice, a.s.
V době, kdy se české lázeňství potýká s poklesem hostů a doba není
rozvoji lázeňství příliš nakloněná,
je tento počin opravdu ojedinělý.

ze dvou společností v Luhačovicích,
která může garantovat použití minerálních vod k uhličitým koupelím.
Žádný jiný hotel nebo penzion v Luhačovicích tuto možnost nemá.

Dožínkové posvícení a moravská zabijačka
V sobotu 14. září se konalo
ve Francouzské a hotelové restauraci
Alexandria**** Spa & Wellness hotelu Moravské dožínkové
posvícení. Dožínkový brunch, který
pořádal hotel Alexandria již druhý
rok, se opět nesl v duchu regionální
kuchyně a místních specialit. Přestože počasí nebylo právě nejvlídnější,
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přišlo nemálo hostů, které přivítala
moravská slivovice a hruškovice. Neomezená konzumace pokrmů nabízela kromě rožněného selete třeba také
moravské uzené s trnkovou omáčkou,
vepřové výpečky se zelím, valašskou
kyselici s tradičními slanými koláči přesňáky a řadu dalších slaných
i sladkých specialit.

Hosté mohli ochutnat také pravý
burčák z moravských hroznů, který
skvěle doplňoval dožínkovou atmosféru.
Kdo si nechal tuto zajímavou
kulinářskou příležitost ujít, může
se již 30. listopadu 2013 zúčastnit
další akce ve formě brunche, Moravské zabijačky.
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Říční a sluneční lázně byly znovu otevřeny
Luhačovice jsou svou architekturou odlišné od většiny lázní
a tato odlišnost je dána především osobností architekta Dušana Jurkoviče, který do lázeňské
architektury vnesl svůj nezaměnitelný rukopis.

prostoru. Pro tento účel se doplnily lehátka na slunění, slunečníky,
sprchy, stolky a křesílka. V měsíci

červenci a srpnu využívaly desítky
hostů možnost odpočinku se sluněním. Zpříjemněním byla rovněž

Jednou z jeho staveb byly také
Říční a sluneční lázně postavené
roku 1902, které svému účelu sloužily do roku 1995. Před 14 lety byla
provedena rekonstrukce dřevěných
prvků, ale z důvodu zpřísněných
hygienických norem na vodu pro
koupání nebylo možno tyto lázně
provozovat.
Dochované Jurkovičovy stavby jsou kulturními památkami,
a proto se akciová společnost letos
rozhodla umožnit hostům vrátit
se do starých časů, slunit se a relaxovat v jedinečném historickém

možnost sprchování, k dispozici
byl badminton a byl zde také stánek s občerstvením.
Kromě těchto hostů se přicházely stovky zájemců podívat, jak
dnes vypadají unikátní Říční a sluneční lázně se svými 82 historickými kabinkami.
Pro představu původního provozování byly v areálu vystaveny
i sto let staré fotografie. Mnoho návštěvníků nostalgicky vzpomínalo,
jak se tam v minulosti chodívali
koupat. Někteří místní obyvatelé
se zde dokonce učili plavat zavěšeni na speciálním dlouhém bidle
s pásem. Letošní horké letní počasí
přispělo ke spokojenosti slunících
se návštěvníků. Snad se pro příští
rok podaří dostat výjimku, aby bylo
umožněno i koupání ve vodě přitékající z přehrady tak, jak tomu bylo
po celá desetiletí.

Dny slovenské kultury v Luhačovicích
Luhačovice, lázně s přírodními
léčivými prameny, barevnou a li+
dovými
prvky zdobenou architekturou Dušana Jurkoviče, s nesčetnými všedními či neobyčejnými
příběhy řady osobností, které se
zde za více než jedno století setkávaly nebo míjely, mají nesporně
svůj genius loci.
Největší a nejdůležitější roli
v rozvoji lázní sehrál MUDr. František Veselý, lékař, balneolog, zakladatel a ředitel první Akciové společnosti lázní luhačovických, jehož
snem bylo vybudovat lázně slovanské duchem i tvarem.
S odstupem času lze říci, že
se mu podařilo svoji vizi naplnit.
Na konci dvacátých let minulého
století, v době, kdy větší lázeňská
místa na západě Čech byla prakticky v cizích rukou, zdobily morav-

skoslovenské pomezí nepřehlédnutelné lázně, které vlastnili Češi,
a jež se staly i místem setkávání
Čechů a Slováků.
Nezastupitelný podíl na splnění
přání Dr. Veselého měly tři osobnosti pocházející ze Slovenska,
které spojoval kromě přátelství
také vřelý vztah ke zdejším lázním.
Byli jimi architekt Dušan Jurkovič,
jehož krásné stavby zdobí lázně
do současnosti, národní buditel, lázeňský lékař a iniciátor setkání Čechů a Slováků MUDr. Pavel Blaho
a správce Cyril Holuby, který založil v Luhačovicích místní odbočku
spolku Českoslovanské jednoty.
Traduje se, že Dr. Blaho s Cyrilem
Holubym byli „luhačovskými Slováky“, kteří sem začali zvát své
slovenské přátele, aby proklamovaná československá jednota nebyla
prázdným pojmem.

Vlevo Mgr. Katarína Salayová – Jurkovičová, vpravo Prof. Eva Blahová

K obnovení a podpoře tradice
česko-slovenské vzájemnosti připravily Lázně Luhačovice, a. s.,
Dny slovenské kultury, které se
setkaly s velkým zájmem a ohlasem. Velmi srdečný a plný krásných
slovenských táhlých i jiskrných
lidových písní byl koncert Ľudové hudby Miroslava Dudíka, jehož
děd Samko Dudík hrával v Luhačovicích na začátku 20. století.
Milý a úsměvný příběh o toleranci
a velkém lidském srdci Šofér slečny Daisy v podání M. Matrtajové,
V. Rohoně a R. Kurica sklidil velký
divácký aplaus. Za roli Hokeho Coleburna z této hry získal V. Rohoň
Cenu Jozefa Kronera za nejlepší
herecký výkon. Představení uvedlo
Divadlo J. G. Tajovského, nesoucí
jméno předního slovenského prozaika a dramatika, který rovněž býval
v dávné minulosti hostem při čes-

koslovenských setkáních v Luhačovicích. Součástí projektu byla také
výstava Architektura Dušana Jurkoviče v Luhačovicích. Společnost
hostů si prošla lázně s Dr. Petrákovou při vycházce Po slovenských
stopách, aby si vyposlechli příběhy
velkých osobností ze Slovenska,
jež se zapsaly do historie zdejších
lázní. Dny slovenské kultury vyvrcholily sobotním koncertem Sisy
Sklovské a Richarda Rikkona, který
měl úžasnou atmosféru a nadchnul
všechny hosty. Akciovou společnost Lázně Luhačovice těší, že při
tomto projektu mohla přivítat celou
řadu vzácných hostů, k nimž patřila
například Prof. Eva Blahová, vnučka Dr. P. Blaha, a vnučka Dušana
Jurkoviče Mgr. Katarína Salayová
– Jurkovičová.

Milena Hrbáčová,

kulturní manažerka

Sisa Sklovská a Richard Rikkon
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Za zdravím
do krušnohorských lázní
Jáchymov, ležící v údolí pod
nejvyšší horou Krušných hor Klínovcem (1244 m), je věhlasným lázeňským městem. Lázně
s více než stoletou tradicí léčí
pacienty unikátní radonovou vodou, která je čerpána z nejstaršího
funkčního dolu ve střední Evropě
– Svornosti. Lázeňská rehabilitační péče, založená na radonových

koupelích a profesionální fyzioterapii pod odborným dohledem
lékařů, je vyhledávána pacienty
z celého světa.
Trvale rostoucí počet věrných
pacientů s opakovanými pobyty, kde nejsou výjimkou 40. i 50.
výroční pobyty v lázních, je důkazem kvality a prospěšnosti radonové léčby na lidské zdraví.

OBJEVTE I VY LÉČEBNÉ ÚČINKY RADONU PRO VAŠI TĚLESNOU I DUŠEVNÍ POHODU.
Ceník ubytování s polopenzí

BĚHOUNEK

DALIBOR

JITŘENKA

kategorie

pokoj

dospělý

Apartmán

1/2
1/1
1/2
1/2
1/2
1/1
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
1/2

1720
1570
1320
1320
1270
1320
1180
1320
900
800
1350
1200
1250
1270
1130
1050
950
1150
1030
1150
1030

I.A
Apatrmán
I.A plus
I.A
Apartmán

CURIE & Praha
& Elektra

III.
I.A
de Luxe
I.

LUŽICE

I.A

ASTORIA *

I.A

DAGMAR *

I.A

uvedené ceny jsou v Kč/den/osoba		

Aktivní dovolená
Malebná krušnohorská příroda
poskytuje svým návštěvníkům neopakovatelné zážitky v jakémkoliv
ročním období. Zalesněné kopce,
vyhlídky do údolí, významné mokřady, horská rašeliniště a říčky společně s rozsáhlými pláněmi s jedinečnými živočišnými a rostlinnými
druhy, geologické zajímavosti a pozůstatky minulé těžby jsou znovu
objevovány turisty pěšky, na kole
nebo na lyžích.
Kromě kvalitní lázeňské péče poskytují léčebné lázně i bohatou a cenově dostupnou nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, wellness
a relaxačních procedur. V neposlední řadě možnost sportovního vyžití
láká do Jáchymova návštěvníky
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všech generací. Zvláště pak rodiny
s dětmi najdou v lázeňských hotelech ideální podmínky pro svou
rodinnou dovolenou.
Saskou a českou stranu Krušných
hor spojují jedinečné hornické tradice a kulturní poklady. Nově vybudovaná cyklostezka v projektu Cíl
3 „Silberstrasse“ spojuje Jáchymov se Žďárem. Cyklisté tak dojedou z Jáchymova po cyklotrase až
do Ostrova. Vydejte se po stopách
stříbra z hlubokých dolů. Zažijte nedotčenou přírodu, nabídku
skvělých aktivit a vřelou pohostinnost.
Pro milovníky turistiky, cyklistiky i lyžování nabízí lázně příjemné
ubytování v Garni hotelu Astoria,

* Garni hotel Astoria certifikovaný cyklohotel
* příplatek na plnou penzi
150 Kč/den/osoba
* děti do 2 let mají pobyt
zdarma (v pokoji rodičů,
bez stravy)
* slevy pro rodiny s dětmi,
doporučujeme ubytování
v Daliboru, Jitřence
a Dagmar
* v období Vánoc
a Silvestra účtujeme
speciální ceny
* cena nezahrnuje láz.
poplatek 15 Kč/ den/
osoba

Cyklohotel Astoria
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který získal certifikaci hotelu „Cyklisté vítáni“. Jen několik kroků
od hotelu se nachází aquacentrum
Agricola s bazénem, saunami, solnou jeskyní a celou řadou wellness
a relaxačních procedur.
Rozvoj
sportovních
areálů
na Božím Daru, Plešivci, Klínovci
a Oberwiesenthalu otevírá novou
etapu celoročního aktivního odpočinku pro stále početnější skupiny
návštěvníků. V letošním roce je
nově propojen areál Klínovec s německým areálem na Fichtelbergu
skibusem se společnou jeden a půldenní permanentkou. Nově vybudovaný lyžařský areál na Plešivci,
který bude v   provozu od prosince
tohoto roku, nabídne rodinám s dětmi široké sportovní vyžití. A nezapomeňte, že jeden z nejkrásnějších

pohledů na panorama krušnohorské kotliny se nabízí ze sjezdovek
na Neklidu u Božího Daru.
Jáchymovské lázně poskytují svým klientům zajímavé slevy
na lanovky, vybrané vleky a služby v uvedených horských areálech.

PŘIJEĎTE DO KRUŠNÝCH HOR
NAČERPAT NOVOU ENERGII. JE TU
KRÁSNĚ PO CELÝ ROK.

Léčebné lázně Jáchymov, a.s.,
T. G. Masaryka 415, 362 51
Jáchymov
Více informací na tel.:
353 833 333
e-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Wellness novinky v Radium Palace
Milé dámy a pánové,
rozšířili jsme naše služby
o nové wellness procedury. Nabízíme kvalitní péči o vaši pleť pomocí španělské přírodní kosmetiky Alqvimia a maximální prožitek
a příjemnou relaxaci.
V lázeňském hotelu Radium
Palace nabízíme k již vyzkoušeným a oblíbeným Rituálům
královny Kleopatry z produktů
Alqvimia i obličejové ošetření
Rejuvenace a obličejové ošetření pro zklidnění pleti. Tyto
procedury poskytnou pleti rege-

neraci, hydrataci, zpevnění a přirozený lifting.
Vyzkoušejte i další naši novinku
– anticelulitidní masáž. Tato příjemná regenerační masáž je jednou
z mála účinných metod v boji proti
celulitidě. Pro zvýšení jejího efektu
doporučujeme celotělový peeling.
V neposlední řadě bychom
vám rádi doporučili uhličitou
koupel se zábalem. Tato koupel
vám napomůže ke snížení krevního tlaku, místnímu a celkovému
prokrvení a k celkovému psychickému uvolnění.

Nechte se rozmazlovat a přitom hubněte!
Od září tohoto roku nabízí lázeňské centrum
Agricola novou masáž G A R S H A N přispívající k dobré celkové kondici žen i mužů.
Jedná se o relaxační a povzbuzující masáž, při níž dochází k usnadnění toku lymfy,
ke zlepšení krevního oběhu a k detoxikaci organismu. Významně také přispívá k odstraňování
a předcházení celulitidy a rovněž napomáhá
redukci váhy.
Typická ayurvédská velice účinná masáž celého těla, která se provádí rukavicemi ze surového hedvábí a směsí himálajské soli s bylinami, je doplněna použitím ayurvédských olejů.
Při masáži dochází k narušení svrchní vrstvy
kůže, a tím k následnému vstřebávání léčivých
látek do těla. Po masáži se dostavují pocity síly,
tepla a čistoty. Doporučuje se při pocitech těžkosti, nedostatku vitality a při celkové únavě.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Luhačovice? Neopakovatelná atmosféra
Miroslav Dvorský, světoznámý
tenorista, jehož koncertem vyvrcholil Festival Janáček a Luhačovice, zavítal do zdejších lázní vůbec poprvé. Publikum nadchl, on
sám pak byl nadšen atmosférou
lázeňského města, která je podle
něj neopakovatelná.
Měl jste tu čest vystupovat
na světových operních scénách.  
Na kterou z nich máte nejzajímavější či nejkrásnější vzpomínky?
Nebo která z nich vám nejvíce
utkvěla v paměti?
Každá   operná scéna má svoje
špecifikum a je svojim spôsobom
krásna a zaujímavá. Veľmi rád ale
spomínam na produkcie a predstavenia vo viedenskej štátnej opere,
kde už roky spievam a zažil som
tam naozaj krásne chvíle, premiéry
a predstavenia. Stretnutia a spolupráce s veľkými umelcami a super
ľuďmi. Veľký dojem na mňa zanechali aj operné domy ako: londýnska Covent Garden, kde som debutoval v premiére Pucciniho Madam
Butterfly, alebo parížska opera Bastille – Princ v Dvořákovej Rusalke.
Samozrejme, že k najsilnejším
zážitkom patrí moje prvé vystúpenie v milánskej opere La Scala.
Debutoval som tam ako Lacom

v Janáčkovej Jenůfe a potom som
tam spieval ešte ďalšie produkcie.
Mám na ne naozaj veľmi krásne
spomienky a silné zážitky. Moje
spomienky na La Scalu siahajú ešte
do mojich študentských čias, kde
som ako študent študoval v „Cento per i cantantilirici“, ktoré sídlilo
priamo v budove La Scaly...
Ešte by som spomenul koncertné siene, ako tokijská Santory Hall,
kde som odspieval doteraz okolo
50 koncertov s viedenskými symfonikmi a filharmonikmi... Je to
sála s dokonalou akustikou a vždy
s výbornou atmosférou koncertov.
Za svoji kariéru jste vystupoval s mnoha dalšími pěveckými
hvězdami a orchestry pod taktovkami významných dirigentů. Jsou
ještě jména, která byste rád spojil
s vaším?
Ani neviem, či by som mal vyložene túžbu spievať s nejakým
novým, konkrétnym dirigentom,
alebo s nejakým konkrétnym spevákom, alebo speváčkou. Na svete
je veľmi veľa nových vynikajúcich
dirigentov a spevákov a na našej
práci je nádherné práve to, že sa nečakane stretávame na rôznych koncertoch, alebo operných produkciách s novými umelcami... Ale ešte
príjemnejšie je, stretnúť sa znova

so známymi spevákmi a dirigentmi,
s ktorými som už spieval. Prial by
som si ešte veľa takýchto nových
stretnutí so „starými“ známymi kolegami a dirigentmi.
Řečeno sportovní terminologií,
na vrcholové úrovni se držíte již tři
desítky let. Co je k tomu potřeba?
Myslím, že je to predovšetkým
dobré zdravie, potom veľká láska a túžba k tejto krásnej profesii.
V neposlednom rade je to ale systematická a usilovná práca na sebe.
Myslím si, že každý umelec musí
svoju profesiu milovať a mať k nej
úctu a v určitom slova zmysle pokoru. Pokiaľ tieto atribúty stratí,
alebo nerešpektuje, ťažko môže vo
svojom raste napredovať ďalej.
Váš pracovní kalendář je plný
na několik let dopředu. Jakým způsobem ho sestavujete? Jde o tvrdé
obchodní jednání nebo se spíše necháte vést srdcem?
Spolupracujem s viacerými
agentmi, ktorí mi pripravujú ponuky podľa môjho aktuálneho repertoáru, z ktorých si potom vyberiem.
Samozrejme, že každý ďalší krok
agenta vždy spolu konzultujeme.
Ale sú tu skúsení agenti, ktorí poznajú môj repertoár a vedia čo
a kde by mohlo byť pre mňa zaujímavé. Takže je to skôr o tom srdci...
Prozradíte čtenářům a příznivcům své plány či přání do budoucna?
Mám rozpracované viaceré ponuky v Staatsoper Wien, Staatsoper Hamburg, Staatsoper Berlin,
v Semperoper Dresden, v National
Teather Tokio, koncerty v Madride,
v Prahe...atď.  V bratislavskej Opere SND by som mal v budúcej sezóne naštudovať Hermana v novej
inscenácii Čajkovského Pikovej
dámy, na ktorú sa veľmi teším.
K mojim najbližším aktivitám
po koncerte na festivale v Luhačoviciach patrí aj produkcia Verdiho
La Traviaty, ktorá sa začína 26. 7.  
na zámku Loučeň a končí 17. 8.
na zámku Ploskovice. Predstavenia hráme každý týždeň v piatok
a v sobotu.

Máte svoje krédo, myšlenku či
citát, kterého se držíte nebo je vám
blízké?
Moje životné krédo je – správať
sa ku všetkým ľuďom tak, ako by
som si prial, aby sa oni správali ku
mne.
S jakými pocity jste přijížděl
do Luhačovic na zdejší festival zasvěcený Leoši Janáčkovi?
Festival Leoše Janáčka v Luhačoviciach poznám a sledujem už
niekoľko rokov a s potešením som
prijal pozvanie na záverečný koncert tohto krásneho festivalu.
Prišiel som s veľkou radosťou,
ale aj s úctou a rešpektom pred odkazom, ktorý tu zanechal velikán
českej hudby, ktorému je tento festival venovaný.
V jeho operách zpíváte Lacu
v Její pastorkyni, Gregora ve Věci
Makropulos či Borise v Káti Kabanové. Jde o vašeho oblíbeného
autora?
Leoš Janáček je môj obľúbený
autor. Jeho diela sú pre mňa podmanivé a pri každom opakovanom
interpretovaní jeho diel, alebo aj
jeho počúvaní, objavujem vždy
novú a neopakovateľnú krásu. Jeho
neopakovateľný hudobný rukopis
a hĺbka jeho kompozície je skvostom českej tvorby.
Prozradíte jiné hudební skladatele, jejichž operní árie či písně jsou
vám blízké?
Mám rád každú krásnu hudbu,
ale je pravda, že mám slabosť pre
tvorbu napr. Pucciniho,  alebo Verdiho. Milujem ale aj piesne B. Smetanu či A. Dvořáka...
Jaký dojem ve vás zanechaly Luhačovice?
Do Luhačovic som prišiel
s veľkým očakávaním, pretože to
bola moja prvá návšteva. Je to nádherné, malebné mesto s neopakovateľnou atmosférou. Našiel som tu
veľmi vrúcne a náročné publikum,
pre ktoré bolo naozaj potešenie
spievať.   Moje pocity z koncertu,
vrelé prijatie publika, ako aj   úroveň celého festivalu, predčili moje
očakávania.

Co tvořím, to ve vteřině zmizí
Jan Mráček je mnohdy označován za
nejtalentovanějšího
současného houslistu v České
republice. O své umění se podělil
i s publikem v Luhačovicích.
Pocházíte z hudební rodiny a je
známo, že na housle jste začal hrát
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v pěti letech. Co vás nadchlo a drželo při pravidelném cvičení a zároveň častém odříkání těch „her - či
bezstarostnosti dětství“?
V první řadě musím podotknout,
že jelikož hraji na housle od tak
útlého věku, bylo to pro mě v podstatě samozřejmostí. Do třinácti

let se mnou cvičila mamka, takže
na nějaké přemýšlení o lítání venku
s kamarády nebyl čas z důvodu neustálého profesionálního dohledu.
Až když jsem začal cvičit sám, měl
jsem občas nutkání zabalit to o hodinku dřív a jít se bavit s kamarády,
ale vždy mě to brzy opustilo, ne-

boť jsem již za sebou měl úspěchy
a chtěl jsem se stále sebezdokonalovat. To mě donutilo cvičit. Vidina
toho, že se budu pořád zlepšovat.
Měl jste a máte nějaký vzor?
A po dosažení určitých výsledků
či úspěchů „zdvihnul“ jste si svoji
„laťku“ vzoru? Nebo zůstal stejný?
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Myslím si, že nejsem jediný,
který má více vzorů. Jeden z největších je pan Václav Hudeček.
Tím, že se s ním osobně setkávám
od svých dvanácti let, troufnu si
říci, že mě ohledně profesionálního hudebního života naučil nejvíce. Vždy jsem k němu vzhlížel
jako k ohromnému mistrovi a to,
že dnes máme možná až přátelský
vztah, je pro mne ohromnou ctí.
Jako malý kluk jsem trpěl obrovskou trémou, ale po absolvování
předvánočního turné s Václavem
Hudečkem, což bylo asi třicet koncertů každý den pokaždé v jiném
městě, jsem si na podium zvykl
jako na můj obývací pokoj a od té
doby se na koncert vždy jen těším.
Co se týče mých dalších vzorů, tak
to jsou určitě Itzak Perlman, David
Oistrakh, Michael Rabin, Jasha
Heifetz ad.
Dosáhl jste již řady úspěchů, absolvoval jste mnoho soutěží a získal ocenění. Co z toho si vyžádalo
nejvíce vašeho úsilí? Nebo kterého
si nejvíce vážíte?
Určitě je to titul nejmladšího
laureáta v historii soutěže Pražské jaro. Pro mne je to nejvíce, co
jsem dokázal, avšak doufám, že to
není konec mých úspěchů. Pražské
jaro byl můj cíl již od útlého věku.
Vždy jsem na tuto soutěž chtěl jít,
neboť je to největší česká soutěž
v rámci největšího českého festivalu a prestižnost je neskutečná. Při
první příležitosti, co jsem mohl,
jsem se přihlásil a vyšlo to hned
na poprvé, což je pro mne velkou
ctí a nesmírně si toho vážím. Určitě si ale velmi vážím i vítězství
na soutěži Beethovenův Hradec.
To je velmi uznávaná mezinárodní
soutěž, která bohužel v posledních
letech velice upadá z důvodu nedo-

statku financí. Již minulý houslový
ročník se z finančních důvodů zrušil a to i přes ohromný zájem jak
českých, tak i zahraničních houslistů.
Je opravdu velmi smutné, jak
tato soutěž dopadla s její neuvěřitelnou tradicí a já jen doufám, že už
se to bude pouze zlepšovat a že to
přežije, neboť by to byla ohromná
škoda pro nastupující muzikanty.
Jaké sny a přání máte nyní?
Čeho byste chtěl dosáhnout?
Mým celoživotním snem je být
sólovým houslistou. Zatím se mi
daří za tímto snem jít, ale doba je
velmi nehostinná a není to vůbec
jednoduché. Už tomu tak není, kdy
se rozdělovalo na sólisty a tutti
hráče. Dnes jsou všichni rádi, že se
uživí a bohužel spousta velice nadaných houslistů už tu příležitost
sólového hráče nedostane. Samozřejmě nemám nic proti hře v orchestru, nebo například působení
jako koncertní mistr, ale já si vždy
šel za sólovou dráhou a ačkoli nyní
funguji jako sólista, nikdo neví, co
bude za pár let.
Dráha sólového umělce je jistě
velmi náročná a složitá. Určitě není
jednoduché získat koncertní turné
či možnosti sólového vystoupení.
Nedal byste přednost postu koncertního mistra v renomovaném
orchestru?
Jak jsem již odpověděl na minulou otázku, být sólistou je mým
snem, ale čím jsem starší, tak vidím, že to není vůbec jednoduché.
V podstatě si myslím, že být koncertním mistrem je pro perspektivního sólistu kompromisní cestou.
Získá mnoho zkušeností ohledně
vedení orchestru, orchestrálních
partů ad., ale zároveň má možnost
hrát s daným orchestrem i sólově.

Já osobně to nechávám náhodě.
Dokud budu mít možnost a příležitost hrát pouze sólově, naplno ji
využiji.
Při   Festivalu Janáček a Luhačovice vystupujete na zahajovacím
koncertě. Vzhledem k vaší účasti
na několika ročnících Akademie
Václava Hudečka jsou vám Luhačovice známé a snad i blízké? Jaký
je váš vztah k Luhačovicím?
Někdo jezdí na chatu a já jezdím
do Luhačovic. Jsou mi nesmírně
blízké a vždy, když se blíží termín
letní houslové akademie, jsem celý
natěšený, až tam zase budu. Jsou
to až neuvěřitelně krásné lázně a je
to pro mne taková životní etapa.
Těch zážitků a příběhů, co jsme
tam s účastníky kurzů zažili, je nespočet a nikdy na to nezapomenu.
Luhačovice jsou jako můj druhý
letní domov.
A jaký je váš vztah k hudbě Leoše Janáčka?
Ačkoli mám z českých autorů
nejradši Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nesmírně obdivuji. Já
se považuji za zarytého romantika, tudíž moderní hudbu moc
nemusím a Leoš Janáček je jeden
z mála, který dokázal skloubit vše
dohromady s úžasným výsledkem.

Od folklóru, přes romantismus až
k impresionismu. Jeho skladby
mě opravdu velmi naplňují a patří
k autorům, kteří se nikdy neomrzí
jak hrát, tak poslouchat.
Jste jistě velmi zaneprázdněný.
Zbývá vám čas třeba na pěknou
knihu, film, divadlo či procházku
v přírodě? Máte oblíbeného spisovatele, či hudební skupinu nebo
zpěváka?
Samozřejmě toho času moc
není, ale jsem zastáncem toho, že
stejně jako práce a dřina je neméně důležitý relax, a tak si vždy
najdu chvilku času, kdy se lidově
řečeno svalím na gauč a kouknu
na pěkný film nebo vezmu pěknou
knížku. Mě samotného velice fascinuje druhá světová válka, a tak
většinou vybírám podle toho. Mezi
mé nejoblíbenější knihy patří například Pianista, což je pro mne
až neskutečný příběh toho, čeho
jsme v krajních situacích možni
dosáhnout a udělat proto, abychom
přežili.
Máte svoje nějaké  krédo či citát, kterého se držíte nebo je vám
blízké?
Co tvořím, to není jako dům,
který tu bude stát ještě za sto let.
Co tvořím, to ve vteřině zmizí.
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jaké bylo léto v luhačovicích...

Představení Popel a pálenka,
Divadelní Luhačovice

Ballet folklorico de Tulancingo, kolonádní koncert

Akademie Václava Hudečka, I. Absolventský koncert
v hale Vincentka, L. Klánský, klavír

Koncert Radka Baboráka,
Festival Janáček a Luhačovice

Slavnostní zpřístupnění pramene Nový Jubilejní

Hana a Jana Jonášovy, V. Rejlek a Musica Minore,
Akademie Václava Hudečka

Jiří Stivín & Beladona Quartet, Festival Janáček a Luhačovice
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Koncert Sisy Sklovské,
Dny slovenské kultury

Festival Janáček a Luhačovice, zahájení Ing. Eva Kropová,
předsedkyně představenstva Lázní Luhačovice, a.s.

Ukázky cvičení koní při příležitosti slavnostního koncertu k 20. výročí
vzniku zlínské jízdní policie
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Luhačovické kulturní léto ve znamení festivalů
Po ukončení Luhačovického kulturního léta lze říci, že
jeho hlavní dramaturgickou
linií jsou festivaly a přehlídky.
Vzpomeňme červnové řezbářské sympozium Krása v dřevě
ukrytá, přehlídku amatérských
divadel Luhačovická divadelní
sešlost, Festival Janáček a Luhačovice, Akademii Václava
Hudečka, Divadelní Luhačovice, Dny slovenské kultury či
MFDFS Písní a tancem.
Nejstarším luhačovickým festivalem, jehož dvaadvacet uplynulých ročníků svědčí nejen o jeho
hluboké tradici, ale i kvalitách,
je nepochybně Festival Janáček
a Luhačovice. Snahou a zároveň
nelehkým úkolem jeho pořadatelů je připravit dramaturgii, která by nejen uspokojila náročné
festivalové publikum, ale také
zaujala lázeňské hosty. V cyklu
pěti koncertů se letos představili
špičkoví interpreti, jimž aplaudují posluchači dalších významných
českých hudebních festivalů, jako
je MHF Český Krumlov, MHF
Petra Dvorského nebo Janáčkův
máj, a zároveň posluchači ve světově proslulých koncertních síních a operních domech. Byli
jimi R. Baborák se svým Baborák
Ensemblem a hostem K. Košárkem, německá houslistka S. Jaffé,
Jiří Stivín & Beladonna Quartet

vrací naši stálí hosté – věrní předplatitelé, kteří mají v hledišti již
svoji oblíbenou řadu a místo. Vedle
hudebních uměleckých zážitků
prožijí i příjemné chvíle v krásném lázeňském místě, které svádí
k procházkám s ochutnávkou minerálních vod, k posezení v romantických zákoutích parku nebo třeba
k vyzkoušení wellness programu.
Oblíbené Akademie Václava
Hudečka se letos zúčastnilo celkem 18 studentů. Vítězný nástroj
– housle – z rukou V. Hudečka
a mistra houslaře P. Rácze přijal
na závěr při galakoncertu jednadvacetiletý Anton Čonka. Již šestým rokem jsou součástí Akademie
Svátky hudby v Luhačovicích,
jejichž koncerty rozezněly kostel
svaté Rodiny a Lázeňské divadlo.
S velkým ohlasem se setkal večer
se sopranistkami J. a H. Jonášovými a trumpetistou V. Rejlkem
za doprovodu komorního orchestru
Musica Minore.
Široká nabídka přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní
Luhačovice, v čele s jejím prezidentem M. Mejzlíkem, potěšila
ke konci srpna příznivce Thálie.
Za zmínku jistě stojí například
představení Tisíc a jedna vášeň
Divadla Viola s uvedením dramatizací šesti Čechovových povídek v titulní roli s T. Medveckou.
Velký aplaus jistě potěšil slovenskou herečku B. Turzonovovou,

Anton Čonka, vítěz Akademie Václava Hudečka 2013

ný Ludwig van Beethoven - Hudba
a duše génia představil slavného
komponistu nejen prostřednictvím
hudby, ale také úryvky z jeho korespondence, jež interpretoval
M. Roden. Klavírního doprovodu se zhostil L. Šabaka. Posledním představením a také tečkou
za létem bylo představení S. Zindulky a M. Hádka Návštěvy u pana
Greena - dojemný a zároveň humorný příběh lásky a odpouštění.
Svoje nezastupitelné místo
v lázních mají i kolonádní koncerty. Rozmary léta - vysoké teploty nebo pro změnu déšť „přinutily“ některé účinkující vystupovat
ve stínu kolonády u Amandky –
jako například Holešovský komorní orchestr nebo mexický soubor
Holešovský komorní
G. J.
Demeterová
orchestr
Stivín

a slovenský tenorista M. Dvorský
s klavíristou D. Buranovským.
Svoje stálé místo na festivalu má
Filharmonie Bohuslava Martinů,
s níž se představil pod taktovkou
hostujícího dirigenta T. Braunera i nadějný houslista, nejmladší
laureát v historii soutěže Pražské
jaro, J. Mráček. Velmi si vážíme,
že se na festival již po několik let

jež se představila ve hře Divadla
J. Palárika Vrátila sa raz v noci.
Úspěšná a zcela obsazená byla také
beseda s kmotrou festivalu H. Gregorovou a O. Brzobohatým.
Konec prázdnin patřil naší přední houslové virtuosce G. Demeterové, která nadchla hudbymilovné
hosty koncertem věnovaným německému skladateli. Večer nazva-

Ballet folklorico de Tulancingo.
Velmi pěkně rovněž vyzněl kolonádní koncert ansámblu Academic Jazz Band, který se také pro
přemíru sluníčka uskutečnil až
ve večerních hodinách. Na stovky
návštěvníků přilákal do Luhačovic
již tradiční Kloboukový den, který
pořádá Luhačovický okrašlovací
spolek Calma. S velkým zájmem

se setkal i koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR uspořádaný
při příležitosti 20. výročí založení
zlínské jízdní policie, jehož součástí byly i ukázky cvičení koní.
Říjnové a listopadové dlouhé
večery budou patřit nabídce programů v night clubu hotelu Alexandria. Hosté se mohou těšit na večer s kapelou Cimballica, která se
v roce 2012 zúčastnila televizní
soutěže Česko Slovensko má talent, kde se s velkým úspěchem
probojovala do Velkého třesku. Příjemné zážitky slibuje i Pocta Evě
Olmerové, koncert Medicimbalu
nebo Tria Mavora či Večer šansonů
s H. Čermákovou a další programy.
V podzimní nabídce budou zahrnuty i večerní zájezdy na představení
do Městského divadla Zlín nebo
na koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů do Kongresového centra ve Zlíně.
Vánoce a Silvestr, to jsou již
tradiční dny naplněné pohodou,
zábavou a relaxací v Luhačovicích. Z nabídky těchto posledních
dnů roku, ve které jsou zahrnuty
různé žánry, vybíráme a doporučujeme například „notoricky známou“ muzikálovou komedii Světáci, která rozesmála a pobavila
hosty Luhačovic v červenci. Pro
velký letní úspěch jsme ji zařadili
do nabídky ještě 30. prosince 2013.
Svoji reprízu bude mít Silvestrovská oslava, která bude i letos připravená ve všech prostorách Společenského domu. Hostem bude
Y. Blanarovičová, I. Kubelková
a Elvis Presley Revival. Krásným
vstupem do roku 2014 bude Novoroční koncert komorního orchestru
Queens of Classic (Královny klasiky) s vynikající sólistkou Martinou Kociánovou. Koncert se uskuteční ve středu 1. ledna v 15 hodin
v kostele svaté Rodiny.

Milena Hrbáčová,
kulturní manažerka
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KULTURNÍ PROGRAM | ŘÍJEN – PROSINEC 2013
Lázeňské divadlo
zač. v 19.30 hod.
So 12. 10. Koncert FS Malé Zálesí
Luhačovice. zač. v 15 hod.
Po 30. 12. Světáci. A. Gondíková, O. Želenská, I. Andrlová, M.
Kantorková, F. Tomsa, Z. Pantůček,
M. Zounar, J. Přeučil, M. Sobotka,
P. Vítek.

LH Palace – kavárna
zač. v 19.30 hod.
Pá 27. 12. Varmužova cimbálová
muzika
So 28. 12. Večer muzikálových
a populárních melodií
Ne 29. 12. Houslová show Jiřího
Erlebacha
Společenský dům – Vinárna
Domino
Ne 29. 12. Taneční hity s DJ Andersem. zač. v 19 hod.
Silvestr ve Společenském
domě
Út 31. 12. Marathon Band, Jam
Miros, DJ Anders, Srážnická
cimbálová muzika, Elvis Presley
Revival, Y. Blanarovičová,
I. Kubelková, Fun Casino, Facepainting, Ohňostroj

Hala Vincentka
zač. 19.30 hod.
So 16. 11. Dívčí saxofonový
orchestr, zač. v 15 hod.
Pá 13. 12. Adventní zpívání s pěveckým sborem L. Janáčka
So 28. 12. Stanley‘s Dixie Street
band. zač. v 15 hod.
Ne 29. 12. Bzenecké Drmolice
a CM Ohnica. zač. v 15 hod.
Zájezdová představení
Městské divadlo Zlín
(zač. v 19.00 hod.),
odjezd v 18.00 hod.
Čt 3. 10. Králova řeč / D. Seidler
Kongresové centrum Zlín
(zač. v 19.00 hod.),
odjezd v 18.00 hod.
Čt 10. 10. Jiří Pavlica
Čt 24. 10. Sedlák kavalír /
P. Mascagni
Pá 22. 11. Slavné muzikálové
melodie
MěDK Elektra
sál Rondo
zač. v 19.30 hod.
So 7. 12. Vánoční koncert
MěDK Elektra - Taneční
večery
zač. v 19.00 hod.
Pá 11. 10. DH Fialenka
Pá 25. 10. DH Mistříňanka
So 23. 11. Šlágrparáda / Progres
Městský dům kultury Elektra
Kinosál
Čt 14. 11. Kabaret / Divadlo
Československo zač. v 19 hod.
So 28. 12. Labutí jezero / záznam baletu zač. v 18 hod.
Po 30. 12. Popelka / záznam
baletu zač. v 18 hod.

Y. Blanarovičová

LH Morava - kavárna
každé pondělí od 19.30 hod.
Večer s harmonikou
Kostel svaté Rodiny
Zač. v 15.00 hodin
St 1. 1. Novoroční koncert. Účinkují Královny klasiky se sólistkou
M. Kociánovou

Královny klasiky
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Náměstí 28. října
Pá 6. 12. Vánoční řemeslný
jarmark a rozsvěcení Vánočního
stromu 9 – 17 hod.
Výstavy
Galerie Elektra
14. 9. - 6. 10. L. Pálka – obrazy,
malba, J. Lapčík - keramika
14. 10. - 31. 10. Výstava prací
dětí MŠ Luhačovice, téma Hrajeme si!
2. - 29. 11. S. Nemrava – “Nová
okna”

Muzeum luhačovického Zálesí
Otevřeno denně kromě pondělí: 9.00
– 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
So 26. 10. Vernisáž Lázeňské menu
a Hotel na Hlavní ulici. zač. v 15 hod.
Čt 19. 12. Štědrá večeře našich předků. Přednáška zač. v 17 hod.
Alexandria S & W hotel –
night club
zač. v 19.30 hod.
Taneční večery, každou sobotu
Večer poslechových melodií, každé
úterý
Pá 4. 10. Setkávání… Večer šansonů
s H. Čermákovou, J. Ručka - klavír
Pá 11. 10. Cimballica
Pá 18. 10. Trio Mavora - latinskoamerický rytmus a jazzové standardy
Pá 25. 10. Pocta Evě Olmerové.
D. Neumann – foukací harmonika,
zpěv, M. Kostaš – kytara, Ž. Dubská
- zpěv
Pá 1. 11. Setkávání… Večer šansonů
s H. Čermákovou, J. Ručka - klavír
Čt 14. 11. Hotel na Hlavní ulici, čtení
vzpomínek V. Jančaříka na jeho působení v hotelu Alexandria a křest knihy.
zač. v 19.00 hod.

Pá 8. 11. Večer s dixielandem
Pá 15. 11. Medicimbal. R. Veverka – zpěv, cimbál, J. Doležal – bicí,
perkuse, T. Kedzior – baskytara
Pá 22. 11. Houslová show Jiřího
Erlebacha – zábavný pořad
Pá 29. 11. Ze zlatého fondu světových písní. M. Hammerle – zpěv,
Š. Králová – klavír, O. Dvořák saxofon
Pá 6. 12. Petra Fúriková Band
So 21. 12. Čas přání. Poslechové
melodie. V. a M. Obdržálkovi
Ne 22. 12. Předvánoční punčování
S punčem, pohodou a zpíváním se
členy smíšeného PS Leoše Janáčka
Po 23. 12. Došli jsme k vám na koledu. Strážnická CM M. Miltáka
St 25. 12. Modrá hvězda Vánoc.
Sólisté zpěvohry ND Brno
Čt 26. 12. Na Štěpána není pána
k tanci a poslechu hraje Jam Miros
Pá 27. 12. Melodie pro vás
So 28. 12. Taneční večer s hudební
skupinou R Boom
Ne 29. 12. Dixielandu není nikdy
dost. Dixieland band Jazzzubs

Rezervace a prodej vstupenek
Lázně Luhačovice, a. s., kulturní oddělení tel. 577 628 220, 724 585 773
Alexandria**** S & W hotel – recepce: programy v night clubu
CA Luhanka: denně 9 – 12, 13 – 17 hod. (divadlo, zájezdy)
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH ZÁJEZDŮ - ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
VIZOVICE
čtvrtek 3. 10., 17. 10. a 31. 10., čtvrtek 14. 11. a 28. 11., čtvrtek 12. 12.
Prohlídka umělecké sklárny. Exkurze v prezentačních prostorách čokoládovny – poblíž likérky R. Jelínek. Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.

TUPESY, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pátek 11. 10. a 25. 10., pátek 8. 11. a 22. 11., pátek 6. 12.
Prohlídka Muzea tupeské keramiky a majolikové dílny. Bazilika na Velehradě – poutní   místo spojené s cyrilometodějskou tradicí. Posezení
ve sklípku s ochutnávkou vín v Uherském Hradišti.
MIKULÁŠSKÝ „JARMEK“ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
sobota 7. 12.
Návštěva vyhlášeného valašského mikulášského „jarmeku“ ve Valašských
Kloboukách. Volný program – ukázka řemesel a jejich výrobků, hrají
a zpívají lidové soubory, Mikuláš s čerty, na náměstí „zabijačka“.
BOJKOVICE, BLATNIČKA
neděle 29. 12.
Návštěva muzea v Bojkovicích. Degustace vína při hudbě ve vinném sklípku v Blatničce.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

MODRÁ, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pátek 4. 10. a 18. 10., pátek 1. 11., 15. 11. a 29. 11., pátek 13. 12.
pondělí 30. 12.
Prohlídka Areálu Živá voda v Modré. Návštěva poutního místa Velehradu
s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie. Degustace vína v Galerii Slováckých vín v Uherském Hradišti.
STRÁNÍ, BLATNIČKA
čtvrtek 10. 10. a 24. 10., čtvrtek 7. 11. a 21. 11., čtvrtek 5. 12.
Prohlídka umělecké sklárny ve Strání-Květná. Degustace vína při hudbě
ve vinném sklípku v Blatničce. Ukázka tradičního zdobení kraslic.
ceny, Přesná místa a časy odjezdů najdete na nabídkových letácích. ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý čtvrtek v říjnu ve 14.30
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 v říjnu ve 14.30
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 50 Kč, děti zdarma
Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura

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

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

Bazilika na Velehradě
Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Historie tohoto místa se začala psát před
více než 800 lety, kdy do údolí říčky
Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce
Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na základě
své polohy dostal klášter své jméno
a stal se záhy nositelem mnohem
starší duchovní tradice, která sahá
až do 9. století, kdy na Moravu přišli
slovanští věrozvěstové Konstantin
a Metoděj. A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž
se připojil v roce 1990 také papež
Jan Pavel II.
Zakladateli kláštera byli moravský markrabě Vladislav Jindřich se
svým bratrem Přemyslem Otakarem
I. a olomoucký biskup Robert. Výstavba kostela byla zahájena patrně
v letech 1210-1215. Jako většina
cisterciáckých kostelů přijal patrocinium Nanebevzetí Panny Marie.
(Spolupatronát Cyrila a Metoděje

byl připojen až v roce 1932 dekretem papeže Pia XI. Titulem bazilika
byl chrám vyznamenán v roce 1928
z rozhodnutí papeže Pia XI.).
Mezi kaple sv. Cyrila a sv. Máří
Magdalény byla vsazena kazatelna. Je přisuzována italské řezbářské
dílně Baltassara Fontany, který vybudoval v bazilice také zděné oltáře
se sochami. Na stříšce kazatelny je
alegorická postava církve s atributy
božských ctností – s křížem (víra),
kotvou (naděje) a kalichem (láska).
Původní románsko-gotická bazilikální stavba byla budována podle
stavebních tradic cisterciáků, které
charakterizovala krása prostých linií
a střídmá výzdoba. Devadesát devět
metrů dlouhá stavba byla rozvržena
na půdorysu latinského kříže. Východní stranu uzavírala pětice apsid.
V této podobě se kostel do dnešních
časů nedochoval v důsledku tragických událostí, jež v průběhu dějin
cisterciácký klášter postihly. V roce
1421 vypálili velehradské opatství
moravští husité z Nedakonic. Klášter

150 let chátral. Nesnadného úkolu obnovy se ujal až opat Ekard ze
Schwöben ve druhé polovině 16. století. Středověkou podobu však kostel
ztratil až v důsledku obrovského požáru, který v klášteře vypukl v roce
1681. V důsledku této pohromy byl
kostel radikálně přestavěn. Stavba
byla zkrácena o chrámové průčelí
s románským ústupkovitým portá-

lem a nahrazena novým, jemuž dominují dvě věže. Boční lodě baziliky
byly přezděny příčkami s pilastry,
a tak vzniklo 14 samostatných postranních kaplí, z nichž 10 má oltáře
a pod podlahou krypty. Z křížení lodí
byla snesena 100 metrů vysoká renesanční věž a byla nahrazena kupolí
s nízkou věží zvanou lucerna. Nyní
je tedy bazilika dlouhá 86 metrů.
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Karlovský gastrofestival: Frgály, kyselice i „Michelin“

To nejlepší z valašské kuchyně,
ale také třeba soutěž frgálů, frgálovou
manufakturu, mezinárodní farmářský
trh, kuchařské show, ochutnávky vín
předních tuzemských vinařů či galavečeři s českým držitelem michelin-

ské hvězdy – to vše letos nabídne tradiční Karlovský gastrofestival, který
se uskuteční ve dnech 4. až 6. října
ve Velkých Karlovicích, jen hodinu
cesty autem z Luhačovic. Dopřejte
si příjemně prožitý den na čerstvém

horském vzduchu (nejen) s valašskou
kuchyní, k níž neodmyslitelně patří
kyselice, halušky, frgál či slivovice,
ale také třeba jehněčí a rybí či zabijačkové speciality. Hlavní program
– Gastro tour – se koná v sobotu
5. a neděli 6. října. Vždy od 10 do 18
hodin můžete navštěvovat místní
hospody, ale i další gastro zastávky
a ochutnávat různé speciality a krajové produkty. Mezi jedenácti gastro
zastávkami, které jsou rozprostřeny
ve vzdálenosti do 3,5 km, se můžete
projít po cyklostezce Bečva, nebo se
svézt vláčkem, koňským povozem
a historickým autobusem. Vstup je
zdarma, čímž je Karlovský gastrofestival mezi podobnými akcemi v ČR
ojedinělý. Součástí gastrofestivalu
jsou i populární Galavečeře v hotelech Lanterna a Horal, připravované

místními šéfkuchaři i renomovanými
hosty. Hvězdou tohoto ročníku bude
Oldřich Sahajdák, šéfkuchař pražské
restaurace La Degustation Boheme
Bourgeoise, který loni získal michelinskou hvězdu, jednu z pouhých
dvou v Česku. Během gastrofestivalu
se také můžete těšit na populární soutěž o nejlepší valašský frgál.
Jedinečné kulinářské zážitky
nabízí i zařízení Lázní Luhačovice,
například Francouzská restaurace
v hotelu Alexandria, jejíž gastronomický kalendář představujeme
níže. Letos se navíc v Luhačovicích
konal první ročník Food Festivalu,
uspořádaný hoteliéry sdruženými
v Resortu Luhačovice. Nabídky
využilo na 3 000 spokojených hostů. Lázně Luhačovice se do projektu příští rok také rády zapojí.

Gastronomický kalendář 2013
Francouzská restaurace
v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

Gastronomický kalendář 2013
hotel Dům B. Smetany****
říjen

ŘÍJEN

Dýně není jen podzimní strašák, ale i zdravá zelenina…
„Dýňové menu“
Tradiční pokrmy ze zvěřiny, které při jejich pouhém vyslovení nedají spát mnohým z nás a dokonce pohnou
svědomím i zarputilému vegetariánovi… „Na pytlácké
stezce“

LISTOPAD

Ke svátku Svatého Martina neodmyslitelně patřila posvícenská svatomartinská husa. A když se řekne mladé
víno, rychle se Vás zmocní myšlenky na „Martinské
hodování“
Kdo ví, jak naložit s vůní křupavých škvarků, s chutí
čerstvých jitrniček, či se studeným ovárkem na čerstvém domácím podpažáku? Pokud znáte odpověď,
máte vstup volný… „Moravská zabijačka“

PROSINEC

Zimní slunovrat, poklidné chvíle v kruhu svých nejbližších provoněné svařeným kořením a vánočním cukrovím… „Adventní menu“ a „Nápoje pro zahřátí“

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

www.HotelAlexandria.cz

„Netradiční dobroty z jablek - královen podzimu“
Voňavá podzimní sklizeň na vašem talíři v podobě netradičních
jablečných dezertů.
„Halloween na Smetánce s pokrmy z dýní“
Dýně není spojena pouze s kompoty a džemy, ale i s delikátními
pokrmy. Přijďte ochutnat!

listopad

„Mladá svatomartinská vína“
Na Svatého Martina si milovníci vína mohou poprvé
přiťuknout jiskrným mladým vínem a ochutnat nový ročník.
„Svatomartinské“ vás zaujme svou příjemnou ovocnou vůní
a svěží chutí.
„Zimní sypané čaje podávané ve speciálním setu“
Pití čaje je jako klidná příjemná procházka zahradou. Přijďte si
vychutnat šálek čaje do příjemného prostředí Snack baru.

prosinec

„Horké nápoje pro zahřátí“
Moravský grog, vánoční punč a další speciální horké alkoholické
i nealkoholické nápoje, které vás v chladném zimním počasí
zahřejí a přivodí příjemnou předvánoční atmosféru v lázních.

Užijte si pohodu a příjemné chvíle v útulném baru s výhledem
na kolonádu přímo na Lázeňském náměstí.
Dům Bedřicha Smetany, tel.: 577 134 050
www.LazneLuhacovice.cz
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Tajenka ze 2. čísla Lázeňských listů: Nově léčíme pohybový aparát plně hrazenou formou. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu manželům
Janě a Antonínovi Peprnovým z Blatnice pod Svatým Antoníčkem. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší
redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 30. 11. 2013. Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2013. Příští číslo vyjde v prosinci 2013.
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Lázně Luhačovice

Z POBYTOVÉ NABÍDKY DOPORUČUJEME:
• TÝDEN PRO ZDRAVÍ • REGENERACE ZAD A KLOUBŮ
• RELAXAČNÍ POBYT • MALÁ LÁZEŇSKÁ KÚRA
• PRODLOUŽENÝ VÍKEND

Léčba
ReLaxace
WeLLness
LÉČBA DOSPĚLÝCH

LÉČBA DĚTÍ OD 1,5 ROKU
nemoci dýchacího ústrojí
nemoci trávicího ústrojí
nemoci kožní
nemoci onkologické
obezita spojená s dalšími
rizikovými faktory

nemoci dýchacích cest
nemoci pohybového ústrojí
formou komplexní lázeňské péče
A4_MSD_MFD_Sestava 1 3.6.2013 10:15 Stránka 1
nemoci trávicího ústrojí
nemoci oběhového ústrojí
cukrovka
nemoci nervové
nemoci onkologické

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

NA POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE, VČETNĚ NOVÝCH INDIKACÍ, MÁME SMLOUVU
SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI ČR.

DOH
LÁZNÍ
LUHAČOVICE,
L Á Z E Ň S K10É+ L1 DŮVOD
É Č B APROČ
V LU
A ČO
V I C Í C H a.s.
Garantujeme využívání nejznámějšího pramene
Vincentky a dalších 10 přírodních minerálních
pramenů k léčebným účelům pro naše hosty
Přírodní minerální voda je přivedena téměř do všech
našich léčebných zařízení
V Luhačovicích poskytujeme nejvíce procedur s využitím
přírodního léčivého zdroje
Garantujeme nejširší nabídku léčebných, relaxačních
a wellness pobytů
Garantujeme nejrozmanitější nabídku ubytování
od penzionů po hotely
Každoročně přijíždí nejvíce hostů právě do naší
společnosti

Slevy pro hosty „akciovky“ – do restaurací a kaváren,
na kulturu, zájezdy, do bazénů a wellness centra …
Odbornosti našich lékařů pokrývají celé léčené
spektrum
Garantujeme 24hodinovou lékařskou i sesterskou
službu pro dospělé i děti
Pečujeme o kolonádu, parky, chodníky, veřejně
přístupné stavby a 11 minerálních pramenů

+
Společně s Jáchymovem nabízíme stabilitu největší
lázeňské skupiny v ČR

Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 682 100, e-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz

LÉČBA DOSPĚLÝCH

LÉČBA DĚTÍ OD 1,5 ROKU

