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Areál se mění. Nejvíce ve své historii
Lázeňský areál v Luhačovicích
je vyhlášený řadou architektonicky ceněných staveb i svou celkovou rozlohou. Dlouhé desítky let
ale prakticky nedoznal žádných
výraznějších změn. Nyní je vše jinak – celé prostranství bude zcela
nové. Cílem úprav, které budou
z větší části dokončeny do začátku hlavní sezony, je zprůhlednění
parku, vytvoření stromových alejí
podél hlavních pěších promenád
a výsadba skupin dřevin a bylin
v celém areálu.
Investorem je akciová společnost
Lázně Luhačovice, autorem koncepce pak renomovaný odborník, pro-

fesor Ivar Otruba. Ten přitom vůbec
neměl lehkou roli. Nově pojatou zeleň musel sladit s různorodou architekturou v areálu. Jsou zde totiž jak
stavby Dušana Jurkoviče, ovlivněné
lidovou architekturou, tak i stavby
funkcionalistické a novodobé. „Lázeňské areály jsou vždy chápány
jako výkladní skříně zahradní architektury – měly by obsahovat i vzácné
druhy dřevin a bylin, být pestré a vyšperkované. Zároveň je ale potřeba
respektovat duch místa, okolní vazby a stávající architekturu. V případě Luhačovic byl za jednotící prvek
zvolen tok říčky Šťávnice s alejemi,
která se jako nit vine celým areálem.
Na ni pak navazují další úseky,“

uvedl Ivar Otruba. K tomu, aby se
podařilo takový návrh vytvořit, je
kromě erudice, zkušeností a kreativity potřebná i důkladná znalost
místa a jeho okolí. Ani v tomto
směru nemá profesor Otruba žádný
dluh. „Lázně Luhačovice navštěvuji
pravidelně již dlouhá léta. Na návrhu jsem navíc pracoval velmi dlouho. Dá se říci, že první myšlenky
vznikaly již v letech 2006 a 2007,“
vysvětlil uznávaný odborník.
Projekt v číslech
O tom, jak zásadní projekt akciová společnost připravila, svědčí
několik čísel: v lázeňském areálu se
celkem vysadilo či ještě vysadí 476
stromů a 15 290 keřů. Na jaře pak
nastane čas na vysázení 7 499 trvalek. Zároveň bylo provedeno kácení
starých stromů i keřů včetně těch,
jež svým charakterem neodpovídají
významu místa a novým kompozičním záměrům. Navíc byla ošetřena
více než stovka dřevin. U stromů
šlo zejména o ořezy suchých větví,
odstranění výmladků a zlomů v koruně, celkovou regeneraci a odlehčení koruny, výchovné a udržovací
řezy a zvýšení stability aplikací bezpečnostních vazeb. 

Více na straně 4.

Výsledky překonaly očekávání
Do roku 2013 jsme vstupovali s respektem, ale odhodláni. Byli
jsme si vědomi, že situace v našem oboru nebude jednoduchá a omezení v indikačním seznamu na něj dopadnou naplno až letos.
Přesto jsme si v plánu kladli ambiciózní cíl neztratit víc než 10 %

z celkového počtu přenocování. Skutečné počty hostů a přenocování jej
ale dokonce překonaly! Počty přenocování meziročně poklesly o 3 %,
ale počty hostů rostly a už překročily
hranici 30 tisíc, což je o 1200 více
než v roce 2012. Téměř jsme se trefili v odhadu poklesu přenocování
KLP. Výpadek 26 % je kombinací
zhruba 40% výpadku v tradičních
luhačovických diagnózách částečně
kompenzovaného pacienty s nově
získanými diagnózami, především
onemocněními pohybového aparátu
a nervovými onemocněními. Potvrdil se i náš předpoklad meziročního
nárůstu u dětských pacientů. Zájem

rostl hlavně o pobyty mladších dětí
a pobyty rodičů s dětmi ve zrekonstruované dětské léčebně Miramonti, a to i z ciziny. Asi nejvíce si ale
ceníme 10% nárůstu u naší nejpočetnější skupiny, u českých samoplátců.
Vývoj jejich zájmu nejlépe odráží,
zda jsme se naší nabídkou a kvalitou
služeb trefili do očekávání trhu a poptávky. Navíc do této skupiny se vynuceně přesunula část pacientů, kteří
již lázně na křížek nedostali. Tím, že
své pobyty opakují, tzv. za vlastní,
dokazují lépe než všechny průzkumy
spokojenosti, že jim naše péče stojí
za to a opravdu jim pomáhá.
Návštěvnost ze zahraničí zůstala na srovnatelných hodnotách, ale
trend změn v národnostním složení
této klientely pokračoval.

Více na straně 2.

 Vážení hosté, milí čtenáři,
v předvečer Nového roku bych
vám všem chtěl poděkovat za přízeň našim lázním v roce 2013
a popřát klidné svátky v kruhu vašich nejbližších.
Během několika dnů uzavřeme
rok, který našemu oboru nepřál.
Rozhodně nebyl lehký. Regulace
hrazené lázeňské péče byla obrovská. Dvoje lázně už přivedla ke krachu, další k němu míří
a v řadě dalších vedla k zavírání
a omezování provozů. Ve srovnání
s těmito problémy vyznívá aktuální situace obou našich lázní jako
rýma vedle smrtelné nemoci, byť
i my jsme se museli počátkem roku
a v létě utkat s rozsáhlou infekcí,
hodně utáhnout opasek a šetřit.
Měli bychom být ale hrdí na skutečnost, jak jsme se s rozsáhlým
výpadkem pojištěnců či růstem
konkurence vypořádali a ještě
dokázali investovat do zkvalitnění
našich služeb, objektů či dokonce
do obnovy veřejného parku v Luhačovicích. Mě ale nejvíc těší, že
jsme nemuseli přistoupit k sociálně necitlivému propouštění a dokonce jsme v těžké době udrželi
našim zaměstnancům i výši průměrné mzdy.
Výchozí situace, místní podmínky a také letošní výsledky se
v našich lázních liší. Důvodem
je především odlišný dopad zmíněných regulací na oboje lázně.
Jejich schopnost na ně reagovat byla ale podobná, a tak chci
z tohoto místa za zájem, nasazení
i výdrž poděkovat všem našim zaměstnancům.

Více na straně 2.
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Pokračování ze strany 1.
Dovolte mi, abych na závěr
vyjádřil přesvědčení, že vývoj
zájmu o lázně, počty schválených
lékařských návrhů i deklarace
politiků, že lázním i pacientům
pomohou, jsou příslibem zlepšení situace lázní již v roce 2014.
Kdybych o tom nebyl přesvědčen,
tak by stejně muselo znít i moje
novoroční přání. Myslím ale, že
nic nepokazím, když Vám popřeji
ve všech směrech dobrý rok 2014!
Ani v něm nesložíme ruce
do klína a budeme se nadále
zlepšovat. V Luhačovicích zrekonstruujeme druhou část dětské léčebny, dokončíme úpravy
v parku, rozšíříme služby pro
pacienty s onemocněním pohybového aparátu a začneme s přípravou rekonstrukce Moravy.
V Jáchymově obnovíme další část
nábytku a TV, dokončíme penzion
Dagmar, a zaměříme se i na zlepšení podmínek pro kongresovou
turistiku nebo aktivní dovolenou.
Chystáme i řadu novinek
v naší produktové nabídce, které byste si neměli nechat utéct,
a proto na shledanou v lázních
Luhačovice a Jáchymov i v roce
2014.
S úctou

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Lázní Luhačovice

Výsledky překonaly očekávání
Pokračování ze strany 1.
Rakušanů a Němců nadále ubývá, ale nárůsty u izraelských, ruských a především slovenských
hostů tento výpadek zcela nahradily. Velmi dobře se vyvíjela i obsazenost Spa & Wellness hotelu
Alexandria. Počty hostů i přenocování vzrostly shodně o 15 %. V závěru roku nás potěšil také zájem
o vánoční a silvestrovské pobyty.
Vyprodáno jsme měli již ve druhé
polovině listopadu.
Na výsledcích se odráží dobrá
spolupráce v rámci naší skupiny
Spa & Wellness Nature Resorts.
Společně s Léčebnými lázněmi
Jáchymov si vyměňujeme zkušenosti, účastníme se veletrhů a prezentací, sbližujeme propagační

materiály a vzájemně si otevíráme
dveře na nové trhy i k obchodním
partnerům.

Proměnou procházejí naše webové stránky, spustili jsme on-line
objednávání pobytů v hotelu Alexandria a pravidelně informujeme
„fanoušky“ na Facebooku. Naše
pobyty si odvezly cenná prvenství
v prestižních soutěžích HIT sezony
nebo Velká cena cestovního ruchu.
Na letošních výsledcích se určitě podepisuje i skutečnost, že naši
hosté vnímají akciovku jako Lázeňskou jedničku v Luhačovicích
a rozpoznali výhody, které nabízí.
Ať už se jedná o garanci využívání
přírodního léčivého zdroje k léčebným účelům, rozmanitost ubytovacích kapacit a nabídky nebo stále
se rozšiřující výhody naší slevové
karty. 
Ing. Jiří Dědek, MBA,
výkonný ředitel Lázní Luhačovice

Slováci objevují Luhačovice
Až o 40 % se zvýšil v porovnání
s loňskem počet hostů ze Slovenska
a podobně vzrostl také počet přenocování. V roce 2013 tak využilo
služby naší společnosti 1 500 Slováků.
„Lázně Luhačovice jsou Slováky
nejčastěji navštěvované české lázně
a tuto pozici bychom si chtěli nejen
udržet, ale i dlouhodobě zvyšovat,“

říká Ing. Jiří Dědek, výkonný ředitel
společnosti. „V době přetrvávající recese a velké konkurence nejen
v lázeňství je nárůst v řádech desítek
procent možné považovat za vynikající výsledek. Lázně Luhačovice
mají našim nejbližším sousedům co
nabídnout – od atraktivních lázeňských služeb, přes jedinečné prostředí a bohaté kulturní vyžití až po vý-

jimečnou architekturu. Slováci jsou
právem hrdí na svého nejvýznamnějšího architekta Dušana Jurkoviče,
který vtiskl lázním nenapodobitelné
kouzlo,“ dodává J. Dědek.
Kromě týdenních relaxačních pobytů v Jurkovičově domě si Slováci
nejvíce oblíbili prodloužené víkendy
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. 
(red)

Máme odborníky na léčbu nemocí pohybového aparátu
Indikační seznam pro lázeňskou
léčebně rehabilitační péči platný
od října roku 2012 umožňuje akciové společnosti Lázně Luhačovice nově léčit u dospělé klientely
formou komplexní lázeňské léčby,
tedy plně hrazenou zdravotními
pojišťovnami, kromě nemocí oběhového ústrojí též nemoci nervové
a nemoci pohybového aparátu.
Na léčbu některých nemocí pohybového ústrojí byli naši zdravotničtí
pracovníci, především fyzioterapeuti, zvyklí, protože vertebrogenní bo-
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lestivý syndrom nebo nemoci úponů,
šlach či mimokloubní revmatismus
bylo možno i dříve v Luhačovicích
léčit příspěvkovou formou. Rovněž
u většiny klientů s jinou hlavní diagnózou se nějaké potíže s pohybovým ústrojím vyskytovaly a pokud
to kapacitní možnosti dovolovaly,
mohli klienti vylepšit i tyto vedlejší
problémy. Nové léčebné možnosti
jsme však nemohli nechat bez povšimnutí, a proto vedení akciové
společnosti rozhodlo o výrazném
vylepšení podmínek pro poskytování
léčebně rehabilitační péče i o dalším

zdokonalení a rozšíření léčebných
metod fyzioterapeutů. Stejně tak
bylo rozhodnuto o vylepšení podmínek pro klienty, které se týkají bezbariérových přístupů. Proto ve stěžejních léčebných lázeňských hotelech,
jako jsou Palace a Morava, dochází
v době provozní přestávky k rozšíření možností pro individuální rehabilitaci. Dochází také k dovybavení
léčebnými přístroji a pomůckami,
k usnadnění pohybu po balneoprovozu a k vylepšení vstupů do van
instalováním schodišťového výtahu
a zakoupením zvedáku. V LH Morava se pracuje na rozšíření kapacity podávání rašelinových obkladů a masáží bez nutnosti docházet
mimo hlavní budovu. V LH Palace,
kde jsou soustředěny nejvíce komplikované případy, se též rozšiřuje
počet pokojů s bezbariérovým vybavením.
Je pamatováno také na vzdělávání zdravotnických pracovníků, především fyzioterapeutů, aby byli vybaveni co nejširší škálou léčebných
metod. Za tímto účelem absolvují
již v průběhu roku vytipované kurzy
v doškolovacích zařízeních nebo se
pro všechny fyzioterapeuty konají

akreditované kurzy přímo v akciové
společnosti tak, aby se k novým informacím dostali všichni, kdo léčebnou rehabilitaci poskytují. Namátkou můžeme zmínit některé léčebné
postupy uplatňované v našich zařízeních, jako jsou měkké a mobilizační
techniky využívané k léčbě funkčních poruch pohybového aparátu,
mobilizace žeber metodou Mojžíšové, reflexní masáže včetně plosky
nohy, měkké techniky pomocí míčků
a mnohé další.
Po více než ročních zkušenostech nám praxe ukazuje, že díky
nastoupeným trendům se dostavují
i první úspěchy.
A my můžeme konstatovat, že
naprostá většina klientů, léčených
ve zmíněných indikačních skupinách, od nás odjíždí ve zlepšeném
nebo alespoň stabilizovaném stavu
s předsevzetím dalšího opakování
lázeňské léčebně rehabilitační léčby
v akciové společnosti Lázně Luhačovice.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař Lázní Luhačovice,

místopředseda

Společnosti rehabilitační

a fyzikální medicíny
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Děti pozadu nebudou. V lázních je škola

Bude moje dítě pozadu ve škole, když stráví měsíc v léčebně? S touto
otázkou se pracovníci Základní školy při dětské léčebně Luhačovice
setkávají v poslední době velice často.
Základní škola při dětské léčebně je školou, kterou zřizuje
Zlínský kraj. Zajišťuje výchovu
a vzdělávání dětí zdravotně znevýhodněných, dětských pacientů,
kteří se přijíždějí léčit do dětské
léčebny v Luhačovicích. Škola má
tradici sahající do roku 1951, kdy
byla založena škola při dětském
sanatoriu pro děti bronchitické
v Luhačovicích ve vile Vlasta.
Nyní škola působí v pronajatých
prostorách Lázní Luhačovice, a.s.,
v budovách Miramonti a Vítkov.
Do výuky jsou zařazováni žáci
ze všech typů základních a speciálních škol i víceletých gymnázií
z celé republiky, kteří do lázní
přijíždějí samostatně nebo v doprovodu rodičů. Hned po příjezdu
přihlásí rodiče své dítě do naší
školy. Informují nás o úkolech zadaných kmenovou školou, o potí-

žích svých dětí při výuce, o poruchách učení, případně zdravotních
problémech. Vyučování začíná
následující den, žák je zařazen
do třídy a podle rozvrhu je vyučován dvě až čtyři hodiny denně.
Na prvním stupni se učí český
jazyk, cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda a přírodověda,
na druhém stupni se přibírá ještě
dějepis, fyzika, přírodopis, zeměpis, chemie a další jazyk. „Základem naší práce je individuální přístup k žákům, vytváření dětského
kolektivu a přívětivé pracovní atmosféry, navázání a pokračování
v učivu kmenové školy tak, aby se
do ní mohl žák po skončení léčení
bez problémů vrátit. V rámci své
aprobace využíváme nejrůznější
formy a metody práce, nově také
námi vytvořené digitální učební
materiály. Malé učebny jsou vybaveny počítačovou technikou
s připojením na internet, ve dvou
třídách máme interaktivní tabule.
Tak jako v jiných školách i u nás
dostávají žáci známky, hodnotíme
jejich samostatnou práci v hodinách, jejich znalosti prověřujeme
ústně i písemně, zadáváme domácí úkoly, které plní děti odpoledne

Lékař radí: Jak na
nachlazení
Nacházíme se v období, kdy nás může potrápit rýma a nachlazení. Některé statistiky nám říkají, že dospělý člověk prodělá nachlazení dvakrát až čtyřikrát za rok. Děti, u nichž se imunitní systém teprve vyvíjí,
ale mohou takto stonat až desetkrát do roka. Nemoc se šíří kapénkovou
formou, tedy kýcháním, kašláním a také kontaminovanýma rukama.
Je virového původu a příznaky se mohou dostavit již po 12 hodinách.
Prevence spočívá především
v posilování obranyschopnosti organismu, tedy jakýmsi trénováním
imunitního systému. Nejjednodušší
způsob jsou pravidelné procházky na čerstvém vzduchu, střídání
teplé a studené vody při sprchování, návštěva sauny a podobně.
Naopak imunitní systém oslabuje
stres, nedostatek spánku, nadměrná
konzumace alkoholu, kouření a nedostatečná výživa. Účinnými přírodními prostředky proti nachlazení
jsou cibule, černý bez, lipový květ,
jitrocel, šalvěj a také česnek, který
je všeobecně známým přírodním
antibiotikem. Zázvor má antibakteriální a antiseptické účinky a je
vhodný jako čaj v době nachlazení,

rýmy i chřipky, echinacea snižuje
náchylnost k nachlazení a příznivě
ovlivňuje léčbu infekce dýchacích
cest především v jejím počátku,
je ale vhodná i při prevenci. Šípek
je bohatý na vitamin C stejně jako
křen, u kterého oceníme i antiseptické účinky. Nesmíme zapomenout
ani na známý luhačovický přírodní
léčivý zdroj, kterými jsou zdejší
minerální vody, především Vincentka. Pokud jsme nachlazení nebo se
pohybujeme v okolí nemocného,
dbáme, aby se onemocnění nerozšiřovalo. Používáme papírové kapesníky, důsledně umýváme ruce,
případně máme oddělené nádobí.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař Lázní Luhačovice

při pravidelné přípravě na vyučování s paní vychovatelkou ve školní družině nebo se zdravotními
sestrami. V menším kolektivu
a při individuální péči děti navíc
dosahují často lepších výsledků
a mohou zažívat dosud nepoznaný pocit úspěchu ve škole,“ říká
ředitelka školy Mgr. Marta Hubáčková.
Při odjezdu z léčebny dostane
každé dítě závěrečnou zprávu pro
svého třídního učitele, která obsahuje stručné hodnocení dítěte,
klasifikaci z jednotlivých předmětů a přehled probraného učiva.
Rodiče jsou seznámeni s touto
zprávou. Při odjezdu vyplňují žák

i rodiče dotazník o spokojenosti
s výukou v naší škole, kmenová
škola nám zasílá zprávu, jak se
dítě zapojilo do výuky po návratu domů. Ve velké většině se setkáváme s kladným hodnocením
a vědomosti získané v naší škole
jsou vzhledem k podmínkám výuky hodnoceny jako odpovídající.
A to je pro nás nejlepší odpověď
na úvodní otázku.
Všichni pracovníci školy mají
zájem na dalším prohlubování
spolupráce s dětskou léčebnou,
na zajištění co nejlepší péče o dětské pacienty i na zachování a rozšíření komplexní lázeňské péče
pro děti a dorost. 
(red)

Nová technologie pomohla
Přímo v místech nově upravených zpevněných ploch v ulici Nábřežní jsme v polovině října byli nuceni velmi rychle vyřešit opravu potrubí,
které rozvádí minerální vodu. V této části města je použito více než padesát let staré litinové potrubí. Při klasické opravě bychom byli nuceni
rozkopat několik desítek metrů zatravněných ploch, což by v deštivém
podzimním počasí s sebou přineslo spoustu nepříjemností nejen pro
hosty naší společnosti. Zvolili jsme proto moderní bezvýkopovou metodu Berstlining, což je vlastně vložení nového potrubí do stávajícího
a následné zatažení po celé požadované délce při zachování stávajícího
potrubí. Uvedenou metodou jsme provedli opravu a zároveň rekonstrukci potrubí o délce asi 85 metrů. Jedinými nutnými výkopovými
pracemi byly dvě montážní jámy na začátku a konci opravované trasy.

Na setkání nechyběl Elvis
V závěru listopadu se uskutečnilo tradiční setkání zaměstnanců naší
společnosti v prostorách Společenského domu. V uvolněné předvánoční atmosféře generální ředitel Dr. Bláha přítomné nejen seznámil s dosaženými výsledky, ale odpovídal také na řadu otázek.
Hlavním účinkujícím večera byl Elvis Presley Revival v podání
Vladimíra Lichnovského, jednoho z nejlepších evropských imitátorů
slavného zpěváka. Byl to právě on, který rozproudil zábavu hned na samém počátku. Společenský večer pak pokračoval na tanečním parketu
ve vinárně Domino, kde se o program staral DJ Anders. A bylo vidět,
že pracovníci akciovky umějí nejen dobře pracovat, ale také se bavit.
Vzhledem k tomu, že se akce zúčastnilo téměř 350 osob, což je okolo
třech čtvrtin všech zaměstnanců, je patrné, že setkání bylo opět skvěle
připraveno a splnilo svůj účel – poděkovat za odvedenou práci.
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Areál se mění. Nejvíce ve své historii

Pokračování ze strany 1.
Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně koncepčně již od roku
1992. „Je to další z řady filantropických počinů, kdy jsou čas, úsilí
a nemalé finanční prostředky soukromého subjektu věnovány pro
obecně prospěšný účel. V této,
nejen pro lázeňství nelehké, době
je to počin, který je důkazem, že
pojem společenská odpovědnost
firem není jen prázdným heslem,
ale dlouhodobou firemní filozofií,“ uvedl generální ředitel Lázní
Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard
Bláha.
Pomohou dotace
Celý projekt Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice
je spolufinancován z Operačního
programu Životní prostředí, tedy
z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky

Parter před Jurkovičovým
domem oživí ornamentální
záhony, vpravo sloupoví
buků symbolizujících
pokračování kolonády
(vpravo vizualizace, nahoře
původní stav).
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a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady
na realizaci projektu činí zhruba 27,8 milionu korun. Dotace ze státního fondu činí asi 3
miliony korun, z evropského
pak přibližně 17 milionů. Celková výše dotace tedy činí 20
milionů korun. Z vlastních prostředků tak uhradí akciová společnost asi 7,8 milionu korun.
Projekt je součástí komplexního řešení Revitalizace lázeňského areálu Luhačovice, který
se zabývá celkovou obnovou
cestní sítě a technického vybavení. Cílem je další zlepšení
kvality lázeňského prostředí při
zachování stávajících hodnot areálu parku. „Současná obnova zeleně je velmi dobrým základem pro
další úpravy. Pokud by se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce, šlo by o velmi unikátní akci,“
dodal profesor Otruba.

Zajímavosti
Listnaté stromy byly vysazovány vzrostlé o obvodu kmene minimálně 14 až 16 cm. Významnější
stromy, tvořící kostru kompozice,
a stromy v aleji podél Šťávnice
jsou vysázeny ve velikosti výpěstku s obvodem kmínku 20 až 25 cm.
Jedná se o zeleň se zvýšenými nároky na kvalitu. Stromy svým původem i celým obdobím života pocházejí ze shodných klimatických

oblastí, jako jsou Luhačovice. Pro
jednotnost vzhledu bylo rovněž
stanoveno pravidlo, že stromy pocházejí z jedné školky. Kulovité
javory jsou například od nizozemských dodavatelů. Většina nově
vysazených stromů a keřů patří
k dřevinám, které jsou nejen kvalitní, ale nejsou běžně vysazovány.
Mnohé z nich zdobí jen zámecké
parky nebo botanické zahrady.

(red)
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Revitalizace zeleně. Jak to bude vypadat?
Jak již bylo řečeno, nově pojatá zeleň respektuje různorodou architekturu lázeňského středu. Jednotícím prvkem zůstává tok říčky Šťávnice s alejí. Na ni navazuje několik úseků. Pojďme se podrobněji podívat
na to, jak budou vypadat po ukončení prací v příštím roce.
Alej s promenádou
podél Šťávnice
Říčka Šťávnice vytváří v území
určující kompoziční prvek. Nově
vysazené stromořadí kulovitého
javoru pak vytvoří hlavní promenádu propojující město Luhačovice
s Lázeňským náměstím a severními
částmi přírodního parku, dále směrem do Pozlovic. V přemostěném
úseku Lázeňského náměstí budou
doplněny pravidelné květinové
záhony růží a levandulí, jež symbolizují přítomnost řeky, která vystupuje na povrch. Doprovodným
prvkem spoluvytvářejícím atmosféru přítomnosti řeky budou vlnící
se linie kvetoucí vegetace v podobě
pásů kvetoucích keřů a trvalek, které se rozlévají do okolních ploch.
Lázeňské náměstí –
Vincentka, Dům Bedřicha
Smetany
V ústředním prostoru areálu budou rozšířeny plochy zeleně. Před
budovou Společenského domu bude
vytvořena osová kompozice tvořená
stříhaným habrovým plotem, doplněným liniemi letničkových záhonů a skupinami sloupovitých dubů
a topolů, což bude odpovídat funkcionalistické architektuře budovy.
Prostor kolem Bruselské fontány
před Domem Bedřicha Smetany
bude oživen novými výsadbami
vlnících se keřových skupin s navazujícím trávníkem a dvojicí sloupovitých dubů.

Jižní část parku - pramen
Dr. Šťastného, Inhalatorium,
Jurkovičův dům
Tato část parku tvoří jižní vstup
do areálu. Prostor zde bude otevřen
odstraněním přerostlých stromů
a redukcí keřových skupin, trávníky budou doplněny skupinami listnatých stromů a oživeny výsadbou
kombinovaných záhonů keřů a trvalek. Na svahu před Inhalatoriem
bude vytvořeno rozárium tvořené
keřovými i poléhavými růžemi.
Rozsáhlý travnatý parter před Jurkovičovým domem bude osázen ornamentálními záhony, které budou
připomínat tento architektonický
styl. Výrazným prvkem zde bude
alej červenolistých buků představujících sloupoví, jež je pokračováním kolonády směrem od kapličky
k říčce Šťávnici. Alej tak propojí
promenádu s lázeňskou kolonádou.
Západní část parku – vila
Alpská růže, Vila pod lipami,
pramen Ottovka
Travnaté plochy okolo Vily pod
lipami a Alpská růže budou doplněny kvetoucími okrasnými odrůdami
ovocných stromů. Bezprostřední
okolí obou objektů bude osázeno
skupinami poléhavých tisů, kvetoucích rododendronů, kalin a keřových růží. Alpská architektura bude
podpořena výsadbou borovice limby a horského smrku. Přístup k pramenu minerální vody Ottovky bude
ve směru od Šťávnice zvýrazněn

alejí kvetoucích magnolií a dvojicí červenolistých převislých buků.
Schodiště a svahy kolem samotného pavilonu pokryje výsadba poléhavých tisů a skalníků. Prostor okolo pramene bude upraven a doplněn
pravidelnými záhony vonící šanty
a svahy budou zatravněny a obklopeny kvetoucími rododendrony.
Severozápadní část –
krajinářské úpravy
Tato část, jež je poměrně zachovalá, bude doplněna březovou
a modřínovou alejí. Přírodně krajinářskou scenérii umocní barevně
výrazné solitéry i skupiny stromů.
Svahy lučních trávníků budou doplněny kvetoucími keřovými skupinami měnícími se v průběhu vegetace.
Japonská zahrada
Kompozice japonské zahrady
bude obnovena vytvořením ústřední plochy hrabaných písků, nad níž
budou vytvořeny mimoúrovňové
dřevěné lávky a pergoly s posezením. Vegetace bude doplněna o různé druhy keřových a stromkových
javorů a v japonských chrámových
parcích oblíbených kryptomérií,
které odcloní prostor od rušné komunikace. Na okraji travnatých
ploch bude založen vlnící se záhon
bambusů a okrasných trav navozujících charakter japonské zahrady,
který bude doplněn skupinou okras-

ných stromů, z nichž nejpozoruhodnějším je Gingko biloba, která
na první pohled vypadá jako listnatý strom, ale patří mezi jehličnany.
Centrální lázně a okolí
Slunečních lázní
Prostor před Centrálními lázněmi bude řešen pomocí zeleně, která
zpevní příkrý svah a vytvoří reprezentativní přístup do budovy lemovaný keřovými růžemi. Prostor
před Slunečními lázněmi bude otevřen a doplněn výsadbou tmavých
tisů, kalin a rododendronů. Atmosféru podtrhnou kvetoucí třešně.
Ochranný pás podél
komunikace
Obvodový plášť podél státní silnice ll/492 bude posílen výsadbami
keřového patra smíšených a jehličnatých skupin, které budou plnit
ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a sníží tak množství
prašnosti prostupující do vnitřního
areálu.

Lázeňské náměstí se
záhony růží a levandulí
symbolizujících
řeku, která vystupuje
na povrch (vlevo
vizualizace, nahoře
původní stav).
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Relaxace v Krušných horách
Přijeďte si odpočinout, užít si krásy
horské krajiny a nechte se hýčkat v lázeňském hotelu Běhounek.
V Krušných horách zažijete požitek z lyžování v nejmodernějších skiareálech v České republice, na Klínovci | http://zima.klinovec.cz | a na Plešivci | http://skiarealplesivec.
eu |.
Bez čekání na lanovky si zalyžujete
na sjezdovkách nebo na upravených běžec-

kých tratích Krušnohorské magistrály, která
je jedinečná díky své nadmořské výšce a rozsahu na ni napojených běžeckých okruhů.
Každý si může vybrat výlety odpovídající
jeho požadavkům a schopnostem. Po aktivně stráveném dni v přírodě načerpáte novou
energii v lázeňském hotelu Běhounek s příjemným ubytovnáním a kvalitní stravou . Vychutnejte si také lázeňské procedury, bazén
se saunou, solnou jeskyni i fitness cvičení
v Aquacentru Agricola.

Balíček obsahuje:

• ubytování s polopenzí
• d enně vstup do Aquacentra
Agricola včetně sauny na
90 min.

• 1. den solná jeskyně a od

2. dne pobytu 1 procedura denně
z kapacity volných relaxačních
procedur ve výběru: perličková
koupel, částečná masáž, indická
masáž hlavy nebo parafínový zábal
na ruce

• p ro děti 1. den solná jeskyně

(do věku 12 let dítěte doprovod
dospělé osoby zdarma a od
2. dne pobytu pohoštění v kavárně)

Ceny ubytování v hotelu
Běhounek v Kč / osoba / den
Apartmán

½

1720,-

I.A

1/1
2/1

1570,1320,-

BONUS

• 30% sleva pro rodiny 		
s dětmi
• 10% sleva na lanovky
Klínovec- Oberwiesenthal
- Plešivec - Boží Dar

Doprava do krušnohorských areálů každý
den skibusem od Vašeho hotelu.
Rezervujte si svůj pobyt:
353 834 444, behounek@laznejachymov.cz
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Lázeňské pobyty
za výhodnější cenu

VĚRNOSTNÍ KLUB RADONEK

Jak výrazně ušetřit za platbu léčebného nebo relaxačního pobytu v jáchymovských lázních? Nabízíme Vám několik možností jak získat slevu při
přímé rezervaci Vašeho pobytu.
SLEVY
A PRO DRŽITELE
PRO KLUB BECHTĚREVIKŮ, REVMA LIGU
%
10
P
ZTP/
A
ZTP
PRŮKAZU TP,
, léčebných a relaSleva je poskytována z ceny na příspěvkovou léčbu
ě předložení
základ
na
léčby
lexní
xačních pobytů a na doplatky komp
členského průkazu.

Věrní hosté lázní si mohou dopřát 5% slevu (zlatá karta) nebo 3% slevu
(stříbrná karta) na produkty a služby lázeňského hotelu.
V období od 1. do 15. ledna 2014 nabízíme členům klubu mimořádnou
slevu ve výši 20 % na masáž lávovými kameny a thajskou masáž do vyčerpání volné kapacity.

VA
SLE
5%

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI - 7 %
em (netýká se pobytů
Při rezervaci Vašeho pobytu 6 měsíců před nástup
30% zálohy v průběhrazených zdravotní pojišťovnou) a při zaplacení
slevu. Včasným ná7%
e
hu 6 týdnů od data potvrzení rezervace získát
relaxační program
nebo
ý
léčebn
a
vání
kupem pobytu si vyberete ubyto
te.
ušetří
navíc
a
tav
předs
h
přesně podle Vašic

SLE
VA
3%

-5%
SLEVA ZA NOVÉHO HOSTA
dosud nebyl, a získejte slevu
nás
u
který
hosta,
o
Přiveďte k nám novéh
je přímá rezervace
5 % z ceny jeho objednaného pobytu. Podmínkou
nového lázeňského hosta.
SLEVA ZA PŘISTÝLKU

- 10 %

- 30 %
SLEVA DĚTEM
zdarma. Dětem do 12 let
rodičů
ích
pokoj
v
pobyt
Děti do 2 let mají
sleva se nevztahuje
v doprovodu rodičů poskytujeme 30% slevu. Tato
na program Pro vitální děti.

FIRMY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM
zajištěné benefity poskytnuté jeHosté mohou čerpat pobyt na smluvně
.
Plus, Chéque déjeuner a Sphere card
jich zaměstnavatelem, např. Benefit

Novinky, slevy a lastminutové akce sledujte na
www.laznejachymov.cz

Jachymov-karty.indd 1

PROGRAM:

sisi Vás
Vásdovolují
dovolujípozvat
pozvat na
na

PLESVVRADIUM
RADIUM PALÁCI
66. 66.
PLES
PALÁCI

TradičníTradiční
reprezentační
ples Léčebných lázní Jáchymov a.s.
reprezentační ples Léčebných lázní Jáchymov a.s.
se uskuteční
11. ledna 2014 ve všech sálech
se uskuteční 11. března 2014 ve všech sálech
lázeňského
hotelu Radium Palace
lázeňského hotelu Radium Palace
v Jáchymově
v Jáchymově

Hlavní sál:
19:45 hod. Uvítací nápoj pro dochvilné návštěvníky
20:00 hod. Zahájení plesu
Předtančení Taneční skupina MIRÁKL SOKOLOV
Úvodní slovo generálního ředitele MUDr. EDUARDA BLÁHY
21:30 hod. KAMIL STŘIHAVKA, hudební vystoupení
Hlavní host večera
22:30 hod. JAN ONDER & LUCIE HUNČÁROVÁ
Hvězdy tančí klasiku, taneční show účastníků soutěže.
23:30 hod. JAN ONDER & LUCIE HUNČÁROVÁ
Hvězdy tančí latinu, taneční show účastníků soutěže.
23:45 hod. Losování hodnotných cen
24:00 hod. ABBA WORLD REVIVAL
02:30 hod. Konec programu v centrálním sále
K tanci a poslechu hraje po celý večer taneční orchestr
KOALA BAND CHEB

Jachymov-loga-poukazy.indd 1

Moderátor plesu: PETR ČIMPERA
Bar:
20:30 hod. DAVID KEILHAUER - oldies disco
21:00 hod. MIRÁKL SOKOLOV - taneční vystoupení
22:00 hod. MIRÁKL SOKOLOV - show dance
03:30 hod. Konec programu v baru
Program plesu bude přenášen pomocí obrazovek do všech prostor
Radium Palace. V rámci plesu si můžete pořídit profesionální fotografii.
VSTUPNÉ:
Prodej vstupenek v hodnotě 350 Kč, 300 Kč a 200 Kč na recepci
LC AGRICOLA, tel.: 353 836 000
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Dílo Františka Peňáze je spjato i s lázněmi
Prezentace knihy František
Peňáz, akademický malíř a grafik, se uskutečnila 16. listopadu
v hale Vincentka v Luhačovicích
a následně 20. listopadu rovněž
v kulturním institutu Alternativa
ve Zlíně.
K oběma lokalitám měl František Peňáz vyhraněný vztah. Luhačovice a luhačovické Zálesí,
zejména okolí Hřivínova Újezda,
Kaňovic a Velkého Ořechova, byly
součástí jeho malířské inspirace
a se Zlínem a Baťovým koncernem
bylo spojeno jeho mládí a pohnutý
osud politického vězně.
Koncem třicátých let, kdy byl
přijat do reklamního oddělení firmy Baťa, se podílel na myšlence
vytvoření Školy umění, na níž pak
učila v průběhu okupace řada významných umělců. Tato instituce
suplovala Akademii výtvarných
umění Praha a vyšla z ní řada
předních umělců. Spolu s režisérem Karlem Zemanem se podílel
na animaci figurky Včelky Máji,
kterou vytvořil. Ilustroval také jiné
dětské knihy, vydané oddělením
Baťova Tisku.
Zásah komunistické moci byl
pro život Mistra Peňáze osudový.
Po realizaci kaple v Kaňovicích

(bez povolení úřadů) je kaňovický
kaplan Šuránek deportován do Želivu a Mistr Peňáz do komunistické věznice v Uherském Hradišti,
kde prošel všemi stupni mučení.
Nakonec byl bez soudu propuštěn
a pracoval jako grafik ve zlínském
Centroprojektu. Od roku 1969 je
již na volné noze a pokračuje v duchovně orientovaném díle. Teprve
po roce 1989 se mu dostává plné
satisfakce a jsou uspořádávány
postupně výstavy jeho děl, a to:
v kryptě katedrály sv. Václava
v Olomouci, ve Zlíně v Galerii
Dílo, v Muzeu v Uherském Brodě.
Hlavními povahovými rysy Františka Peňáze byla skromnost a bezelstnost.
Po léta stál stranou dobových
trendů a okázalých proudů veřejného života. Svobody se dožil a mohl
ještě několik let pracovat i s uherskobrodským pěveckým souborem
Dvořák. Ten ho rovněž doprovodil
na poslední cestě v roce 1996.
ATELIER IM Luhačovice děkuje za vzpomínky na Františka
Peňáze, jeho život a dílo zejména
Vladimíru Ohlídalovi z luhačovické Art Gallery, PhDr. Nině Pavelčíkové, která přednesla zasvěcený
rozbor života a díla a v neposlední
řadě akciové společnosti Lázně Lu-

hačovice za připravení prezentace
této nově vydané knihy. Věříme,
že kniha s mnoha fotoreprodukcemi děl bude sloužit reprezentativním účelům Luhačovic, neboť
na desítkách kreseb a grafik zachytil ojedinělá a známá místa lázní,
která originálně zobrazil a vytvořil
tak grafická díla vysoké kvality.

Knihu je možno zakoupit
u nakladatele www.atelierim.cz,
v Knihkupectví Lekešová Luhačovice a v Knihkupectví Kanzelsberger Zlín.
PhDr. Irena Voštová,
Ing. arch. Miloš Bařinka,
ATELIER IM Luhačovice

Vzpomínky na počátky hotelu Alexandria
V roce 1939 byl otevřen hotel
Alexandria. Rok 2014 je tedy
rokem 75. výročí tohoto hotelu,
a rozhodně stojí za to připomenout si jeho zajímavou historii.
Stavitelem a původním majitelem hotelu Alexandria byl
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Ing. Alexander Lozovský (1905–
1956), který hotel sám projektoval a také pokřtil svým jménem.
Lozovský byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého
a slovenského stavitelství 30.
a 40. let minulého století.

Svůj luhačovický hotel pojal
v duchu světových kosmopolitních
letovisek jako rozlehlou romantickou stavbu s antickými prvky. Stylově přitom navazoval na pozdně
secesní realizace svého tchána a firemního partnera, stavitele Emila
Hraběte (1870–1942). Součástí
stavby byla i parková úprava v podobě tzv. Římské zahrady a přilehlých teras. Interiéry byly vybaveny
dokonale řemeslně zpracovaným
zařízením. Obklady z bílého mramoru protkaného kresbou černých
arabesek, štíhlé sloupoví, elegantně tvarovaný čalouněný nábytek,
francouzská okna s výhledem
na přilehlé terasy, opalizující skleněné lustry vytvořené firmou Preciosa, servis na stříbře, to vše zvyšovalo dojem luxusního vzhledu,
který doplňovaly špičkové služby.
Dominantou vnitřního schodiště
byla bronzová plastika stojící dívky od Jaroslava Horejce, jednoho
z nejoceňovanějších českých sochařů první poloviny 20. století,
blízkého přítele a spolupracovníka
rodiny. Na přelomu let 1947 a 1948
odešel Lozovský ještě před znárodněním z Československa. Po něko-

lika letech působení ve stavebním
průmyslu v Evropě i v Africe se
přesunul do USA.
Dnes nejstarším žijícím zaměstnancem Alexandrie je Vincenc Jančařík, narozený v roce 1923. V hotelu nastoupil jako číšník v roce
1942 a pracoval zde až do své
emigrace v létě 1968. Své vzpomínky na působení v Alexandrii
vydal v anglickém jazyce již před
deseti lety. V říjnu 2013 pokřtil Luhačovický okrašlovací spolek Calma české vydání pamětí Vincence
Jančaříka nazvaných Svatební dar
aneb 25 let v hotelu Alexandria.
Program v hotelovém night clubu
se nesl v atmosféře swingu a módy
třicátých let 20. století. Publikaci
pokřtili Vincentkou přátelé V. Jančaříka – jeden z prvních šéfkuchařů Alexandrie Miloš Černý a Naďa
Farníková, dcera ředitele Stavěly.
Neznámé fotografie, jídelní lístky a dokumenty o historii hotelu
Alexandria i dalších lázeňských
hotelů, restaurací, kaváren, vináren
a ochutnáváren naleznou návštěvníci až do října 2014 v Muzeu luhačovického Zálesí v Elektře.
PhDr. Blanka Petráková
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V Luhačovicích je úžasná atmosféra
Ivu Kubelkovou, která již
několikrát pracovně zavítala
do Luhačovic, je těžké zařadit
do škatulky českého showbyznysu. Hraje, moderuje, věnuje se ale
i modelingu, k tomu je vicemiss
a má vlastní agenturu. Podle ní se
vše daří skloubit jen díky tomu,
že se obklopila šikovnými lidmi.
V souvislosti s vaším jménem se
nejčastěji pojí slova modelka, moderátorka a herečka. Čím z toho se
cítíte být nejvíce?
Několik posledních roků se cítím
být hlavně moderátorkou, protože mi
to zabírá 80 procent mého profesního života. Jinak je to velmi relativní.
Kdo se dívá na pořady, ve kterých
moderuji, tak pro něj jsem moderátorka, kdo sleduje seriál, ve kterém
hraji, pro toho jsem herečka, kdo
nesleduje televizi, pro toho jsem modelka. A kdo nesleduje tento mediální prostor, ten mě vůbec nezná.
Navíc ještě vedete agenturu
Agemy, která se zabývá mimo jiné
designem a architekturou. Jak se
vám daří vše časově zvládnout?
Mám na to šikovné lidi… A trochu těch manažerských zkušeností
a vzdělání v oboru mediální komunikace.
Vystudovala jste střední a vyšší
ekonomickou školu, na vysoké jste

pak získala titul v oboru sociální
a mediální komunikace. Pomáhají
vám získané znalosti ve vašem profesním životě?
Jistě, kombinace obojího je ideální. Pokud nemáte praktické zkušenosti, jste pouhý teoretik. I když
těch je také zapotřebí.
Jak zásadní zlom pro vás znamenal titul vicemiss v roce 1996?
Pomohl odstartovat vaši kariéru
modelky?
Určitě. Byla to velká změna
mého života. Začala jsem pracovat
jako modelka v českých vodách
a jako vicemiss jsem mohla mít
podstatně vyšší honoráře než jako
neznámá modelka. Navíc už jsem
byla oslovována na konkrétní práce,
tedy jsem nechodila na castingy.
Před zhruba deseti lety vás bylo
často vidět na jevištích v několika
divadelních hrách. Pak jste se jako
herečka, zřejmě i kvůli mateřským
povinnostem, odmlčela. V poslední
době se objevujete především v televizních seriálech. Znamená to, že
divadlo je pro vás minulostí?
Nevím. Máte pravdu, že divadlo
pro mě bylo hodně náročné, když
přišly děti a vzhledem k tomu, že
jsem měla ještě jiné pracovní závazky. Takže divadlo muselo jít stranou. Ale já neříkám, že bych se zase
nemohla na divadelní prkna vrátit.

Iva Kubelková

Co se vám vybaví, když se mluví o Luhačovicích? Neuvažujete
o tom, že byste do největších moravských lázní zavítala i soukromě?
Spojuji většinou mou pracovní
návštěvu i se soukromým pobytem
mé rodiny. Přijedeme dřív a užíváme krásy Luhačovic. Vždy se na to
všichni moc těšíme, protože je tu

opravdu úžasná atmosféra. A abych
byla upřímná, víte, co se mi vybaví
jako vůbec první, když se řeknou
Luhačovice?
Příjemná a usměvavá paní Milena Hrbáčová (jde o kulturní manažerku Lázní Luhačovice, poznámka
redakce). 

(red)

To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž
chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny
Do konce letošního roku 2013 zbývá jen pár dnů. Mnozí z nás vstupují
do nového roku s různými sliby nebo předsevzetím. Pokud ještě žádné
nemáte a přemýšlíte o tom, co byste mohli ve svém životě zlepšit, nabízíme vám ke zvážení jeden z mnoha citátů Karla Čapka „To nejkrásnější
na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny“.
Zkuste si tuto moudrou Čapkovu myšlenku naplnit a v příštím roce si udělat více času třeba

Aleš Briscein

na pěknou knihu, procházku přírodou, návštěvu kina, divadla nebo
koncertu či baletu.
Každá návštěva divadla či koncertní síně s sebou nese obohacení
a sváteční náladu, která je skryta
nejen v kráse a hloubce díla vámi
vybraného autora, ale zároveň
umocněna podáním jednotlivých
herců, pěvců, hudebníků, velkých
či menších ansámblů, profesionálů
nebo také amatérů. Sváteční nálada pramení i z vašeho uvolnění,
úsměvu či společenských šatů,
které vám tolik sluší! Nebo i ze
skleničky sektu vypité s přáteli, jež
v divadle potkáte.
K prožití podobných příjemných
chvil, jež zůstávají dlouho v mysli,
si vás dovolíme pozvat třeba k nám
do Luhačovic. Neboť i pro příští
rok chystáme řadu festivalů, pře-

hlídek a programů z různých žánrů
a oblastí. Na ukázku vybíráme například tip na svátky velikonoční,
ke kterým neodmyslitelně patří
barevný moravský folklor. Bohatý
program slibuje slavnost Otevírání pramenů, Setkání řezbářských
mistrů nebo Luhačovická divadelní sešlost - přehlídka amatérských
divadelních souborů.
Koncerty 23. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice budou zrcadlit Rok české hudby.
Hudbymilovní hosté se mohou
těšit na cyklus pěti koncertů, při
nichž se představí Český filharmonický sbor Brno s Českými
komorními sólisty, violistka Jitka
Hosprová s Janáčkovým komorním orchestrem, Emil Viklický
trio, varhanice Kateřina Chroboková s mezzosopranistkou Dagmar
Šaškovou a v neposlední řadě sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová
s tenoristou Alešem Brisceinem
za doprovodu rezidenčního orchestru festivalu, kterým je Filharmonie Bohuslava Martinů.

Eva Dřízgová – Jirušová
Akademie Václava Hudečka
představí další nové nadějné houslisty společně s vítězi předešlých
let. Luhačovický konec prázdnin
se nemůže obejít bez přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní
Luhačovice. Měkká a nám blízká
slovenština bude znít při programové nabídce slovenského folkloru, divadla a hudby, jež vyvrcholí
excelentním koncertem Štefana
Margity. Termín pro další ročník
Dnů slovenské kultury je rezervovaný na první zářijový víkend.
Na vaši milou návštěvu luhačovických programů se těší
Milena Hrbáčová,
kulturní manažerka

9

PROSINEC 2013 | LÁZEŇSKÉ LISTY

Ohlédnutí za rokem 2013
Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR ►
▼20. výročí vzniku zlínské jízdní policie

▲ Melodie jara – M. Bořuta
◄▼ Slavnost ptačích budek

▲ Slavnostní odhalení pramene Nový Jubilejní

▼ Kloboukový den

▲ Slavnostní otevření pramene Nový Jubilejní

▲ Křest knihy Svatební dar aneb 25 let v hotelu Alexandria
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v Lázních Luhačovice
◄Věra Špinarová
▼ Jiří Korn

▲ 17. reprezentační lázeňský ples - zahájení

▼ S. Jaffé, Festival Janáček a Luhačovice

▲ Jiří Stivín & Beladona Quartet

Křest knihy V. Jančaříka, Okrašlovací spolek Calma ▲

▲ Všetko o ženách – Luhačovická divadelní sešlost
◄ 50. výročí souboru Malé Zálesí

▲ Obnova areálu lázní – práce u Bruselské fontány
▲ Koncert Sisy Sklovské

Obnova areálu lázní – nová výsadba stromů kolem řeky ►
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KULTURNÍ PROGRAM | LEDEN - BŘEZEN 2014
Společenský dům
zač. v 19.30 hod.
So 25. 1. 18. Reprezentační lázeňský ples – Moderuje Jan Čenský,
hosté večera: Hana Zagorová, Pavel
Vítek, Queenie – World Queen
tribute band, hrají: Top Band Jana
Smolíka, Marathon Band, Caroline
Band a Strážnická cimbálová muzika
Michala Miltáka.

LH Palace – kavárna
zač. v 19.30 hod.
Pá 3. 1. Taneční večer. K tanci a poslechu hraje duo R Boom
Pá 10. 1. Večer se Strážnickou cimbálovou muzikou Michala Miltáka
Pá 17. 1. Večer operetních a muzikálových melodií
St 22. 1. Dixieland Jazzzubs
St 29. 1. Koktejl poslechových
a tanečních melodií. V. Szabó –
klavír, akordeon, R. Hamaj – zpěv,
kontrabas, M. Šlapanský – bicí
Spa & Wellness hotel
Alexandria – night club
Melodie pro Vás
Večer poslechových melodií
od 21. 1. každé úterý od 19.30 hod.
Taneční večery
So 18. 1. hraje R Boom
od 1. 2. každou sobotu od 19.30 hod.
Pá 24. 1. Cimballica. Spojení žánru
populární a filmové hudby. Pro posluchače nový hudební zážitek, který
nadchne a pobaví.
Pá 31. 1. Šanson & jazz s Ivou
Kevešovou. I. Kevešová – zpěv,
J. Kubica – klavír, M. Pohl – bicí,
V. Veselý – kontrabas.
Pá 7. 2. Létající rabín. Starodávné a okouzlující melodie židovské
hudby.

Létající rabín
Pá 14. 2. Cimballica. Spojení žánru
populární a filmové hudby. Pro posluchače nový hudební zážitek, který
nadchne a pobaví.
Pá 21. 2. Dixielandu není nikdy
dost. Hraje dixieland band Jazzzubs
Pá 28. 2. Setkávání… Večer šansonů
v podání H. Čermákové, J. Ručka klavír
Pá 7. 3. Los Rumberos Dúo. Večer
podmanivé afro-kubánské hudby.
Pá 14. 3. Cimballica. Spojení žánru
populární a filmové hudby. Pro posluchače nový hudební zážitek, který
nadchne a pobaví.

Cimballica
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Pá 21. 3. Petra Fúriková band.
Šansony a písně Z. Navarové
Pá 28. 3. Setkávání…
Večer šansonů v podání H. Čermákové, J. Ručka – klavír

Helena
Čermáková

KULTURNÍ AKCE ROKU 2014, Lázně Luhačovice, a. s.
NOVOROČNÍ KONCERT
komorní orchestr Královny klasiky (Queens of Classic) se sólistkou
Martinou Kociánovou
1. ledna 2014
18. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
Hana Zagorová, Pavel Vítek, Queenie, World Queen tribute band
25. ledna 2014
OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
9. – 11. května 2014

Zájezdová představení
Městské divadlo Zlín
zač. v 19.00 hod.
Pá 24. 1. Největší s Pierotů / F. Kožík, P. Michálek
Kongresové centrum Zlín
zač. v 19.00 hod.
Čt 27. 2. Dostaveníčko s paní operou. L. Silkenová – soprán, A. Voráček – tenor, Filharmonie Bohuslava
Martinů
Hala Vincentka
zač. 15.00 hod.
So 8. 3. Dívčí saxofonový orchestr
z Luhačovic
MěDK Elektra
sál Rondo
zač. ve 20.00 hod.
So 11. 1. Ples Zálesí
Pá 17. 1. Ples SOŠ – SOU
So 18. 1. Křesťanský ples
Pá 7. 2. Hasičský ples
So 8. 2. Ples růží ČSSD
Kostel sv. Rodiny
zač. v 15.00 hod.
St 1. 1. Novoroční koncert. Účinkují Královny klasické hudby se
sólistkou M. Kociánovou
Galerie Elektra
6. – 26. 1. Výstava 100 let kopané
v Luhačovicích
29. 1. – 16. 2. Hudební nástroje /
výstava ZUŠ Luhačovice k Roku
české hudby
19. 2. – 14. 3. Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Luhačovice
16. 3. – 8. 4. Výstava A. Smrčková
– keramika, vosková batika
Muzeum luhačovického Zálesí
Otevřeno denně kromě pondělí: 9.00
– 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Čt 16. 1. Z receptářů našich babiček. Výstavka nástěnných kuchařek
a burza oblíbených prvorepublikových receptů.
Čt 20. 2. Historie restaurací a hotelů se žlutou hvězdou v Luhačovicích. Přednáška o židovských
restauracích a hotelech v Luhačovicích s ochutnávkou macesových
knedlíčků.
Čt 20. 3. Kafíčko aneb vše, co je
sladké. Přednáška o kávě s ochutnávkou.
Knihovna
LH Palace po, st, čt 13 – 15 hod.

ZAHÁJENÍ LETNÍ DIVADELNÍ SEZONY
květen 2014
20. ročník
KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Luhačovické setkání řezbářských mistrů
2. – 7. 6. 2014
2. ročník
LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST
Setkání ochotnických divadelních souborů
12. – 14. 6. 2014
2. ročník
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
19. června 2014
TOUR DE KIDS 2014
21. června 2014
FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
14. – 18. července 2014
23. ročník
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
28. července – 8. srpna 2014
18. ročník
DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
18. – 23. srpna 2014
16. ročník
DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Výběr ze slovenského folkloru, divadla a hudby
4. – 6. září 2014
2. ročník
KLOBOUKOVÝ DEN
Oslava narozenin Marie Calmy Veselé s Luhačovickým okrašlovacím
spolkem Calma
7. září 2014
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
12. – 14. září 2014, 22. ročník
KOLONÁDNÍ KONCERTY
květen - září
Rezervace a předprodej vstupenek
Lázně Luhačovice a. s.: 577 682 220, kultura@lazneluhacovice.cz
CA Luhanka: denně 9 – 12, 13 – 17 hod.
Luhainfo: po – pá: 8 – 16 hod.
LH Palace – knihovna: po, st, čt: 13 – 15 hod.

LÁZEŇSKÉ LISTY | PROSINEC 2013

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH ZÁJEZDŮ - LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
VIZOVICE
čtvrtek 2. 1., 16. 1. a 30. 1., čtvrtek 13. 2. a 27. 2., čtvrtek 13. 3. a 27. 3.
Prohlídka umělecké sklárny. Exkurze v prezentačních prostorách čokoládovny – poblíž likérky R. Jelínek. Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.
MODRÁ, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pátek 3. 1., 17. 1. a 31. 1., pátek 14. 2. a 28. 2., pátek 14. 3. a 28. 3.
Prohlídka Areálu Živá voda v Modré. Návštěva poutního místa Velehradu
s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie. Degustace vína v Galerii Slováckých vín v Uherském Hradišti.

TUPESY, VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pátek 10. 1. a 24. 1., pátek 7. 2. a 21. 2., pátek 7. 3. a 21. 3.
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.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
od března každý čtvrtek od 14.30 hodin
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
od března každý pátek od 14.30 hodin
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

STRÁNÍ, BLATNIČKA
čtvrtek 9. 1. a 23. 1., čtvrtek 6. 2. a 20. 2., čtvrtek 6. 3. a 20. 3.
Prohlídka umělecké sklárny ve Strání-Květná. Degustace vína při hudbě
ve vinném sklípku v Blatničce. Ukázka tradičního zdobení kraslic.

Čokoládovna Vizovice
sází na ruční práci
Malou čokoládovou firmu Carletti (dodavatel čokoládových specialit)
založily sestry Zdena Šimková a Eva
Šafránková v roce 1997. Do svého
názvu si vybraly historické jméno
Carletti, což byl benátský kupec,
který v roce 1606 přivezl kakaové
boby do Itálie.
Firma dává důraz na kvalitní ruční zpracování svých výrobků. Celoročně nabízí kolem 80 druhů dutých
figurek, ale i čokoládová lízátka,

nebo filigrány. Celoroční sortiment
rozšiřuje široká vánoční a velikonoční nabídka. Na tyto figurky používá
kvalitní bílou, mléčnou i tmavou
compound polevu i pravou čokoládu italské provenience. Hlavním
kriteriem pro výběr základní suroviny byla co nejvyšší kvalita suroviny za cenu, která je příjemná pro
konečného zákazníka. Samostatnou
a velmi významnou kapitolu výroby
tvoří originální pralinky, jichž firma
vyrábí na 60 druhů. Tvary pralinek
jsou inspirovány belgickými pralinkami. Při jejich výrobě používá jak
výše zmíněný italský produkt, tak
čokoládovou hmotu Belcolade. Některé náplně pralinek jsou hotovým
produktem vyrobeným například již
zmíněnou firmou Belcolade. Velkou část tvoří náplně, které si firma
Carletti míchá sama. Inspirací jí jsou
staré belgické receptury. Vznikají tak
unikátní pralinky s neopakovatelnou
chutí.
Své výrobky nabízejí především
v blízkém okolí a na Moravě. Část
produkce jde i na Slovensko a do západních Čech. Domovskými prodejnami jsou čokoládovny - Zámecká
čokoládovna Vizovice, Lázeňská
čokoládovna Luhačovice a Zámecká
čokoládovna Kroměříž. 
(red)

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

ceny, Přesná místa a časy odjezdů najdete na
nabídkových letácích. ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

KLIENTSKÁ
KARTA

Slevy
• v partnerských obchodech
až 15 procent
• v restauracích až 20 procent
• na procedury až 50 procent
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Malí pacienti nemají na nudu čas
Součástí několikatýdenního pobytu dětí bez doprovodu rodičů jsou
i aktivity zaměřené na sportovní a kulturní činnosti. Děti si z nabídky
kroužků sami vybírají dle svého zájmu a uvážení. Nejvíce volného
času děti tráví ve sportovních hrách a kroužcích s výtvarným a rukodělným zaměřením.
Kroužky a aktivity
● pohádkový les – jedna z nejoblíbenějších akcí, děti zde potkávají
pohádkové bytosti, překonávají malé
překážky a plní různé úkoly
● hledání pokladu – děti jdou v doprovodu vychovatelky vyznačenou
trasou v lese a plní různé úkoly
● sportovní hry – například florbal,
fotbal, vybíjená, volejbal, basketbal,
tenis, stolní tenis a jiné
● bazén – děti mají možnost navštěvovat venkovní i vnitřní bazén
● výtvarný kroužek – pod vedením
vychovatelek se dětí učí novým výtvarným technikám, využívají přitom
i materiály, které by byly v soukromí
těžko dostupné; obrázky slouží k výzdobě či jako dárek pro příbuzné
● rukodělný kroužek – je využíván
především dětmi mladšího věku;
mezi oblíbené techniky patří vyšívání, šití, batikování, ubrousková technika, malba barvami na sklo a keramiku, origami

● karneval – masky si tvoří děti
většinou samy v rámci kroužků.
Součástí karnevalu jsou různé soutěže či tance
● diskotéka – probíhá v kinosále;
slouží k seznámení dětí, konají se
zde soutěže ve zpěvu, recitaci, tanci a podobně
● divadelní představení – organizována vychovatelkou jednou
měsíčně, v sezoně v Lázeňském
divadle, mimo sezonu v prostorách dětské léčebny; účinkující
jsou různé divadelní soubory z celé
České republiky
● Zoo Zlín – polodenní výlet se zajištěnou společnou dopravou
● táborák – odpočinková akce
● bowling – dvakrát za pobyt je
využíváno bowlingových drah
v Pizzerii u Jána nebo v Penzionu
Vyhlídka
● vycházka – zde se děti seznamují s malebnými krásami Luhačovic
a jejich okolím

Zapojit se mohou i rodiče
Stále častěji přijíždějí do dětských
léčeben děti předškolního věku
se svými rodiči. Volnočasové aktivity jsou přizpůsobeny jejich
potřebám a často se zapojují také
rodiče.
● školka – probíhá každý týden
v prostorách kluboven a heren
v dětské léčebně. Ve dvouhodinovém bloku se děti učí písničky, říkadla a různé hry; taky mají prostor
k výrobě obrázků a předmětů sloužících k dekoraci

● karneval – organizovaná akce,
oblíbená zejména malými dětmi;
hudbu, zábavu a soutěže chystá vychovatelka spolu se staršími dětmi
● pohádkový les – za příznivého
počasí se koná akce spojená s vycházkou lesem, kde děti plní různé
úkoly, které jim dávají pohádkové
postavy (starší děti v přestrojení)
● sportovní hry – jedná se o soutěže o ceny pro družstva dětí i rodičů
● divadelní představení – organizována jednou měsíčně

Stravování v lázních? Důraz na region a výlety do světa
Šéfkuchařka ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu Jitka Boráňová pracuje v akciové společnosti Lázně Luhačovice již deset let.
Po předchozích zkušenostech v několika komerčních provozech v Luhačovicích nastoupila v roce 2003 jako šéfkuchařka do LH Jurkovičův
dům a po otevření Alexandrie v roce 2010 tam přešla na stejnou pozici.
Ve vašem oboru je jistě nutné se
stále vzdělávat. Jaká školení, stáže
jste absolvovala, co bylo pro vás
největším přínosem?
Seminářů a vzdělávacích kurzů byla za ta léta tolik, že bych je
všechny ani nespočítala. Každý
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kurz, každé vzdělávání má svůj
přínos. Dovíte se nové trendy, nové
recepty, nové pracovní postupy.
Největším přínosem byla Kulinářská akademie, kterou jsme rok a půl
pravidelně navštěvovali. Vedli ji ti
nejlepší šéfkuchaři z oboru.
V hotelu Alexandria pracuje hodně mladých lidí, jak je to s vaším
kolektivem v kuchyni, kolik pracovníků řídíte?
V kuchyni spolupracuji kromě
pomocnic v kuchyni se šesti kuchaři. Mladý kolektiv je skvělý, jsou
pro mne hnacím motorem.
Jakou kuchyni vaříte nejraději?
Vařím s láskou každé jídlo, ráda
se učím nové věci, práce je mým
koníčkem. Mám ráda přírodu a ta
se promítá do všech pokrmů a jejich
úpravy na talíři. Samozřejmě nedám dopustit na naši českou a moravskou kuchyni a regionální jídla.
Jak se stravují hoteloví hosté?
Pro naše hotelové hosty jsou připraveny pobytové balíčky, jejichž

součástí je polopenze. V hotelové
restauraci na ně denně čeká bohatě
prostřený bufet na snídani i večeři.
Určitě si každý vybere. Zajímavé
jsou pro hosty tematické bufetové
večeře. Pravidelně děláme českou
a moravskou kuchyni, hostům chutnala i italská a připravujeme bufetové večeře na téma slovenská a mexická kuchyně.
Jistě není lehké připravovat nabídku pro vyhlášenou Francouzskou restauraci, dokážete hosty ještě něčím překvapit?
Kromě stálého jídelního lístku,
který pravidelně měníme, máme
vždy pro hosty připravenou aktuální nabídku podle gastronomického ročního kalendáře. Mimo jiné
organizujeme tematické brunche.
V tomto roce máme za sebou velikonoční a dožínkový a také brunch
na téma Moravská zabijačka. Snažíme se nabízet zejména regionální
a moravské pokrmy, ale samozřejmě chceme vyhovět všem návštěvníkům. Stálí hosté Francouzské restaurace ví, že naší specialitou jsou
flambované pokrmy.
Na co byste hosty pozvala
do Francouzské restaurace počátkem příštího roku?

Zima je ještě časem honů, proto je v lednu zveme na pokrmy ze
zvěřiny. V únoru si nemohou nechat
ujít japonské sushi.
A co by si naši čtenáři podle vás
mohli připravit i doma?
V naší březnové nabídce hosté
naleznou sladkovodní ryby, které
jsou v naší kuchyni stále opomíjené
a kapra si mnozí z nás dají jen u vánočního stolu. Jednoduchým způsobem je přitom možné si jej připravit
i jinak.
Recept: Kapr pečený
v zeleninovém kabátku
Filety osolíme a nakrájíme
na 100 g porce. Mrkev s celerem
krátce blanšírujeme (ponoření potraviny do vroucí vody a následné
ochlazení) a po vychladnutí přimícháme vejce, nastrouhaný sýr,
petrželovou nať, šalvěj a špetku
soli. Kousky ryby poklademe
na plech vyložený pečícím papírem. Na porce navršíme zeleninovou směs a posypeme lněným
semínkem. Pečeme na 180 °C asi
10 až 15 minut. Vhodná příloha je
bramborová kaše nebo šťouchaný
brambor s jarní cibulkou.

Valentýn
nezapomenutelné chvíle ve dvou
 
Dopřejte si ničím nerušený
prodloužený víkend v luxusním
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu
 6690 Kč/osoba

www.HotelAlexandria.cz

Gastronomický kalendář 2014
Francouzská restaurace
v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu
LEDEN
Ani v lednu neodkládají myslivci svou pušku a zelenou kamizolu. Originální chuť zvěřiny si připomenete
v menu pod názvem „Zvěřinové speciality“.
Termín: 17. – 19. 1. 2014 a 24. – 27. 1. 2014

ÚNOR
Nejznámější japonské jídlo sushi si pro svoji lehkost,
originalitu a výživovou hodnotu získává stále více
příznivců. Přijďte i Vy ochutnat „Sushi“.
Termín: každý pátek a sobota

Gastronomický kalendář 2014
hotel Dům B. Smetany****

únor

„Valentýnovo sladké pokušení“
Svatý Valentýn, svátek všech zamilovaných. I v tomto
období je na místě přísloví, které říká, že "Láska prochází
žaludkem". Připravíme pro vás sladké dezerty s příchutí
lásky.
„Horké nápoje pro zahřátí“
Čím jiným se v zimě zahřát než horkým nápojem?
Zahřeje nejen tělo, ale i vaši mysl.

březen
BŘEZEN
Rybníky mají své kouzlo především na jaře, kdy za koberci rozkvetlých bledulí vyrůstá nový rákos a v mlhavém ránu začíná jejich první výlov.
Připravili jsme pro Vás „Ryby českých toků“.
Termín: každý pátek - neděle

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

www.HotelAlexandria.cz

„Nevšední dezerty na Smetánce“
Créme brulée, Churros, Parafit, Flameri… nechejte se
zlákat na nevšední dezerty a zpříjemněte si den sladkým
pokušením u lahodné kávy.

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

15

Velikonoce


• P řivítejte jaro v Luhačovicích a pochutnejte



si na tradičních velikonočních pokrmech

• 5 dní/4 noci
• 9 390 Kč/osoba







www.HotelAlexandria.cz

Tajenka ze 3. čísla Lázeňských listů: Pobyt v lázních je nejlepší vánoční dárek. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Romaně Žilincové ze
Znojma. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 28. 2. 2014.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování. Příští číslo vyjde v březnu 2014.
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NEUE FLUGVERBINDUNG AUS DEUTSCHLAND ERÖFFNET
KUR & VITAL WELLNESS 2014
Ihre Reise zur Gesundheit wird jetzt einfacher. Eine neue Flugverbindung zwischen
Düsseldorf und Karlovy Vary wird bereits am 17. Februar 2014 eröffnet. Die bequeme
Flugreise und der Transfer nach Jáchymov dauern ganze 2 Stunden. Ihr Kuraufenthalt
beginnt angenehm – mit dem Mittagessen.
FLUGPLAN – JEWEILS AM MONTAG
Flugzeug Boeing 730-700
Flug-Nummer ST 1872
Abflüge von Düsseldorf um 10:00 Uhr – Ankunft in Karlovy Vary um 11:20 Uhr
Flug-Nummer ST 1873
Abflüge von Karlovy Vary um 12:05 Uhr – Ankunft in Düsseldorf um 13:20 Uhr
WINTER - FRÜHJAHR 2014			
17.2. - 3.3.
|
3.3. - 17.3.		
17.3. - 31.3.
|
31.3. – 14.4.		
14.4. – 28.4.					

SOMMER - HERBST 2014
25.8. – 8.9.
|
8.9. – 22.9.
22.9. - 6.10.
|
6.10. - 20.10.
6.10. – 27.10.
|
20.10. – 27.10.

WILLKOMMEN IN JÁCHYMOV

DÜSSELDORF – KARLOVY VARY – DÜSSELDORF
Preis für Flugticket hin und zurück			
198 EUR
Preis für 1 Flugticket und 1 Busfahrkarte		
178 EUR
Nutzen Sie zu Ihrer Fahrt nach Jáchymov auch die Flugverbindungen nach Karlovy Vary von Jekaterinburg, Moskau-Scheremetjewo und Sankt Petersburg-Pulkowo. Gern bringen wir Sie bequem vom Flughafen in Karlovy Vary und auch vom Flughafen Václav Havel Prag in die Hotels Radium Palace,
Ak. Běhounek, Curie, Praha und Elektra.

Einzigartige Behandlungen des Bewegungsapparats
Bad Jáchymov errang hohe Anerkennung und Weltruf dank seiner
Radontherapie und der professionellen Rehabilitationsbetreuung durch
Physiotherapeuten nach den modernsten Methoden. Hydrotherapie,
Elektrotherapie, Massagen, Heilgymnastik, Thermotherapie, Magnetfeldtherapie oder Behandlungen mit dem Biostimulationslaser
und viele weitere Methoden fördern
die Heilung und helfen, verlorenge-

gangene oder geschwächte Funktionen des Bewegungsapparats zu
erneuern. Unser Heilbad arbeitet
langfristig mit den Morbus-Bechterew-Vereinigungen
zusammen,
außer mit der tschechischen auch mit
den Verbänden in Deutschland, der
Schweiz, in Österreich und den Niederlanden. Bei kaum einer Krankheit sind gerade Gymnastik und Rehabilitation so wichtig wie gerade
bei der Bechterewschen Krankheit

(Spondylitis ankylosans). Dank einer geeigneten Rehabilitation kann
das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt werden. Wichtig ist, dass
die Rehabilitation fachgerecht geleitet und richtig dosiert wird. Patienten
mit der Bechterewschen Krankheit
kehren regelmäßig nach Jáchymov
zurück und loben die hohe Qualität der Arbeit und das verantwortungsvolle Herangehen der Physiotherapeuten. Für Mitglieder der

Morbus Bechterew Vereinigungen
bietet unser Heilbad 10 % Nachlass
bei direkter Reservierung des Kuraufenthaltes an. Reservierung unter:
Tel.: + 420 353 833 333,
info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/de
KURHOTEL RADIUM PALACE****
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Das Schönste auf der Welt sind nicht Dinge, sondern Momente,
Augenblicke, flüchtige Sekunden
Bis zum Ende dieses Jahres 2013 verbleiben nur wenige Tage. Viele von uns gehen in das neue Jahr mit verschiedenen Vorsätzen und
Versprechungen. Wenn Sie noch keine haben und darüber nachdenken, was Sie in Ihrem Leben verbessern könnten, bieten wir Ihnen
ein Zitat von Karel Čapek zum Nachdenken an: „Das Schönste auf
der Welt sind nicht Dinge, sondern Momente, Augenblicke, flüchtige
Sekunden“.
Versuchen Sie, diesen weisen
Ausspruch des Schriftstellers mit
Leben zu erfüllen und sich im kommenden Jahr mehr Zeit etwa für ein
schönes Buch, Spaziergänge in der
Natur, interessante Kino-, Theater-,
Konzert- oder Ballettbesuche zu
nehmen. Jeder Besuch im Theateroder Konzertsaal bringt uns Bereicherung und feierliche Stimmung,
die nicht nur in der Schönheit und
Tiefe des von uns ausgewählten
Werks verborgen sind, sondern
noch vertieft wird durch die Darbietungen der Schauspieler, Sänger,
Musiker, der großen und kleinen
Ensembles, der Berufs- oder auch

Amateurkünstler. Die feierliche
Stimmung entspringt auch Ihrer
Entspannung, Ihrem Lächeln oder
dem Gesellschaftsanzug und Festtagskleid, die Ihnen so gut stehen!
Oder dem Glas Sekt, getrunken mit
Freunden, die Sie im Theater treffen.
Zum Erleben ähnlicher angenehmer Augenblicke, die uns lange
im Sinn haften bleiben, erlauben
wir uns, Sie nach Luhačovice einzuladen. Denn auch für das nächste Jahr bereiten wir eine Reihe von
Festivals, Schauen und Programmen aus unterschiedlichen Genres
und Bereichen vor.

KULTUREVENTS 2014
Bad Luhačovice AG
NEUJAHRSKONZERT –
NEUJAHRSHALLELUJA
Queens of Classic
mit der Solistin Martina Kociánová –
Mezzosopran
1. Januar 2014
18. REPRÄSENTATIONS-KURBALL
25. Januar 2014
ÖFFNEN DER QUELLEN
Eröffnung der Hauptkursaison
9. – 11. Mai 2014
ERÖFFNUNG DER SOMMER-THEATERSAISON
20. Jahrgang
Mai 2014
IM HOLZ VERBORGENE SCHÖNHEIT
Luhačovicer Holzschnitzmeister-Treffen
2. Jahrgang
2. – 7. Juni 2014
LUHAČOVICER THEATERTREFFEN
Laientheaterschau
2. Jahrgang
12. – 14. Juni 2014
ORCHESTER DER BURGWACHE UND
DER POLIZEI DER TSCHECHISCHEN
REPUBLIK
19. Juni 2014

FESTIVAL JANÁČEK UND LUHAČOVICE
23. Jahrgang
14. – 18. Juli 2014
AKADEMIE VÁCLAV HUDEČEK
18. Jahrgang
28. Juli – 8. August 2014
THEATER UND LUHAČOVICE
Schau des Kammertheaterschaffens
16. Jahrgang
18. – 23. August 2014
TAGE DER SLOWAKISCHEN KULTUR
Auswahl aus slowakischer Folklore,
Theater und Musik
2. Jahrgang
4. – 6. September 2014
HUT-TAG
Geburtstag von Marie Calma-Veselá mit
dem Luhačovicer Verschönerungsverein
Calma.
7. September 2014
INTERNATIONALES FESTIVAL DER
KINDERFOLKLORE-GRUPPEN IN LIED
UND TANZ
22. Jahrgang
12. – 14. September 2014
KOLONNADENKONZERTE
Mai - September

So empfehlen wir einen Tipp für
die Osterfeiertage, von denen die
farbenfreudige mährische Folklore
nicht wegzudenken ist. Ein reichhaltiges Programm versprechen
die Feierlichkeiten zum Öffnen
der Quellen, das Treffen der Holzschnitzmeister oder das Luhačovicer Theatertreffen – eine Schau der
Laientheaterensembles.
Die Konzerte des 23. Festivaljahrgangs Janáček und Luhačovice
werden das Jahr der tschechischen
Musik 2014 widerspiegeln. Unsere musikliebenden Gäste können sich auf einen Zyklus von
fünf Konzerten freuen, bei denen
sich vorstellen: der Tschechische
Philharmonische Chor Brünn mit
den Tschechischen Kammersolisten, die Violistin Jitka Hosprová
mit dem Janáček Kammerorchester, das Emil Viklický Trio,
die Organistin Kateřina Chroboková mit der Mezzosopranistin Dag-

mar Šašková und nicht zuletzt die
Sopranistin Eva Dřízgová-Jirušová
mit dem Tenor Aleš Briscein unter
Begleitung des Residenzorchesters
unseres Festivals, der Bohuslav
Martinů Philharmonie.
Die Akademie Václav Hudeček
stellt neue hoffnungsvolle Violinisten gemeinsam mit Siegern der
Vorjahre vor. Der Ferienausklang in
Luhačovice kommt nicht ohne die
Schau des Kammertheaterschaffens
Theater und Luhačovice aus. Die
benachbarte slowakische Sprache
erklingt beim Programmangebot an
slowakischer Folklore, Theater und
Musik, das in einem exzellenten
Konzert des Tenors Štefan Margita
gipfelt. Als Termin für den nächsten
Jahrgang der Slowakischen Kulturtage ist das erste Wochenende im
September reserviert.
Auf Ihren lieben Besuch der
Luhačovicer Programme freut sich
Milena Hrbáčová, Kulturmanagerin

SCHNUPPERWOCHE
MIT MUSIK

. 7. 2014
13. – 20
b 378 €
Der einwöchige Aufenthalt während des Festivals JanáPreise: a
ček und Luhačovice beinhaltet Übernachtung in einem
Hotel nach Wahl, Halbpension, Kuranwendungen und eine Dauereintrittskarte für alle Konzerte mit umfangreichem Begleitprogramm:
Das Prestigefestival Janáček und Luhačovice, das unter der Schirmherrschaft von Prof.
Eva Blahová in seinen 23. Jahrgang geht, bietet unseren musikliebenden Gästen ein
prächtiges Programm aus den Werken weltberühmte Komponisten.
Die feierliche Eröffnung gehört dem Konzert des in aller Welt bekannten Tschechischen
Philharmonischen Chors Brünn unter Begleitung der Tschechischen Kammersolisten.
Im Zyklus der fünf Konzerte stellen sich ferner vor:
• d ie führende Violistin Jitka Hosprová mit dem renommierten Janáček Kammerorchester
• d er bedeutende Jazzpianist und -komponist Emil Viklický mit seinem Trio in der
Besetzung E. Viklický – Piano, Petr Dvorský – Bass und Cyril Zelenák – Drums
• d ie hervorragende in Frankreich wirkende Organistin Kateřina Chroboková mit
der Mezzosopranistin Dagmar Šašková
• u nd nicht zuletzt die Sopranistin und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen Eva Dřízgová-Jirušová, der
weltbekannte Tenor Aleš Briscein mit dem Residenzorchester des Festivals – der Bohuslav
Martinů Philharmonie. Das Konzertprogramm wird aus Opernarien tschechischer
Komponisten anlässlich des Jahres der
tschechischen Musik zusammengestellt.
Spezialbonus: 1x Dauerereintrittskarte für alle
fünf Festivalkonzerte

www.BadLuhacovice.cz
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Unser Bad verfügt über gute
Bedingungen und Spezialisten
Fortsetzung von S. 1
Im Palace, wo die kompliziertesten Fälle behandelt werden, wird
auch die Anzahl der Zimmer mit
behindertengerechter Ausstattung
erweitert.
Gedacht wird ebenso an die
Weiterbildung der medizinischen
Fachleute, vor allem der Physiotherapeuten, um sie für eine möglichst
breite Skala an Behandlungsmethoden zu befähigen. Zu diesem Zweck
absolvieren sie bereits im Laufe des
Jahres ausgewählte Kurse in Fortbildungseinrichtungen oder es erfolgen
für alle Physiotherapeuten akkreditierte Kurse direkt in unserem
Heilbad, so dass alle zu den neuen
Informationen gelangen. Erwähnt
seien nur einige der in unseren Kureinrichtungen angewandten Behandlungsmethoden, wie "weiche"

Techniken und Mobilisierungstechniken bei Funktionsstörungen des
Bewegungsapparats, Rippenmobilisierung nach Mojžíšová, Reflexmassagen einschließlich der Fußsohlen oder weiche Techniken mit
dem Ball.
Nach mehr als einjährigen Erfahrungen zeigt uns die Praxis, dass
sich dank der jetzt greifenden Trends
auch die ersten Erfolge einfinden.
Und wir können feststellen, dass die
große Mehrheit der in den erwähnten
Identifikationsgruppen behandelten
Patienten unser Heilbad in einem
besseren oder zumindest stabilisierten Zustand verlässt mit dem Vorsatz, die Rehabilitationsbehandlung
in der Aktiengesellschaft Bad Luhačovice demnächst zu wiederholen.

MUDr. Jiří Hnátek

Chefarzt

Fortsetzung von S. 1
Jedoch denke ich, dass ich nichts
verderbe, wenn ich Ihnen ein in
jeder Hinsicht gutes Jahr 2014
wünsche! Auch im kommenden
Jahr legen wir die Hände nicht in
den Schoß und werden uns weiter
vervollkommnen. In Luhačovice
modernisieren wir den zweiten
Teil des Kindersanatoriums, wir
vollenden die Umgestaltung des
Parks, erweitern unser Angebot für
Patienten mit Erkrankungen des
Bewegungsapparats und bereiten
die Modernisierung des Kurhotels

Morava vor. In Jáchymov erneuern
wir einen Teil der Möbel und Fernsehgeräte, stellen die Pension Dagmar fertig und verbessern die Bedingungen für Kongresstourismus
und aktiven Urlaub. Ebenso bereiten wir eine Reihe von Neuheiten
in unserem Produktangebot vor, die
wir uns nicht entgehen lassen sollten, und deshalb auf Wiedersehen
auch im Jahr 2014 in Bad Luhačovice und in Bad Jáchymov.

Hochachtungsvoll

MUDr. Eduard Bláha,
Generaldirektor

Das Kurgelände wandelt sich.
So wie nie in seiner Geschichte.
Fortsetzung von S. 1
In Luhačovice wurde als vereinheitlichendes Element die Allee
am Flüsschen Šťávnice gewählt,
das sich wie ein Faden durch das
gesamte Parkgelände schlängelt. An
die Allee schließen dann die weiteren Anlagenbereiche an,“ führt Ivar
Otruba aus.
Damit ein derartiger Entwurf
gelingen kann, ist neben akademischer Bildung, Erfahrungen und
Kreativität ebenso eine gründliche
Ortskenntnis erforderlich. Auch in
dieser Hinsicht schuldet Professor
Otruba nichts. „Bad Luhačovice
besuche ich seit vielen Jahren regelmäßig. Am Entwurf habe ich außerdem sehr lange gearbeitet. Die ersten
Gedanken, kann man sagen, entstanden bereits in den Jahren 2006 und
2007,“ erläuterte der international
anerkannte Fachmann.
Das Vorhaben in Zahlen
Wie grundsätzlich das von der
Aktiengesellschaft geplante Projekt
ist, davon zeugen einige Zahlen:
im Kurgelände wurden und werden
noch insgesamt 476 Bäume und
15 290 Sträucher angepflanzt. Im
Frühjahr kommt dann die Pflanzzeit
für 7 499 Stauden. Zugleich wurden
überalterte Bäume und Sträucher
gefällt. Entfernt werden auch jene
Gehölze, deren Charakter nicht der
Bedeutung ihres Standorts und den
neuen kompositionellen Absichten
entsprechen. Über einhundert Gehölze wurden außerdem behandelt. Bei

den Bäumen sind das insbesondere
Beschneiden der trockenen Äste,
Entfernen von Schösslingen und
Brüche in der Krone, ein allgemeines
Regenerieren und Lichten der Krone, Erziehungs- und Pflegeschnitte sowie Erhöhung der Standfestigkeit durch Sicherheitsbindungen.
Die Aktiengesellschaft Bad Luhačovice bereitete schon seit 1992
im Konzept die Planung zur Erneuerung der Grünanlagen vor. „Es
ist dies eine weitere der zahlreichen philanthropischen Taten, bei
der Zeit, Mühen und nicht geringe
Finanzmittel eines Privatunternehmens gemeinnützigen Zwecken
gewidmet werden. In dieser nicht
nur für die Heilbäder nicht leichten
Zeit beweist es, dass der Begriff
gesellschaftliche Verantwortung der
Unternehmen nicht nur ein leeres
Schlagwort ist, sondern langfristige
Unternehmensphilosophie,“ betont
der Generaldirektor von Bad Luhačovice MUDr. Eduard Bláha.
Das gesamte Projekt Revitalisierung der Grünanlagen im Kurgelände Luhačovice wird aus dem
operationellen Programm Umwelt
mitfinanziert, also aus Mitteln
des Staatlichen Umweltfonds der
Tschechischen Republik und des
Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung. Die Gesamtkosten
des Projektes belaufen sich auf 27,8
Millionen Kronen.
Die Subventionen aus dem Staatlichen Umweltfonds betragen etwa

3 Millionen Kronen, aus dem europäischen Fonds annähernd 17
Millionen. Insgesamt machen die
Subventionen also 20 Millionen
Kronen aus. An Eigenmitteln zahlt
die Aktiengesellschaft somit 7,8
Millionen Kronen. Das Vornheben
ist Teil der komplexen Revitalisierung des Kurgeländes Luhačovice, die sich mit einer Gesamterneuerung des Wegenetzes und der technischen Ausstattung befasst. Ziel ist
eine weitere qualitative Verbesserung des Kurgeländes bei Beibehaltung der bestehenden Werte des Parkareals. „Die jetzige Erneuerung der
Grünanlagen ist eine ausgezeichnete
Grundlage für spätere Umgestaltungen. Wenn es gelingt, alles zu einem erfolgreichen Ende zu bringen,
verwirklichen wir ein einzigartiges
Vorhaben,“ fügt Professor Otruba
hinzu.
Wissenswertes
Die Laubbäume wurden als
erwachsene Bäume mit einem
Stammumfang von mindestens 14 bis
16 cm ausgepflanzt. Wichtige Bäume, die das Rückgrat der Komposition bilden, sowie die Bäume in der
Allee entlang der Šťávnice werden
mit einem Stammumfang von 20
bis 25 cm ausgepflanzt. An die ausgewählten Pflanzen werden erhöhte
Qualitätsansprüche gestellt. Die Bäu-

me stammen hinsichtlich Herkunft
und gesamter Anzuchtzeit aus den
Gebieten mit dem gleichen Klima
wie in Luhačovice. Für ein einheitliches Pflanzbild wurde zur Regel
gemacht, dass die Bäume aus der
gleichen Baumschule stammen. Die
Kugelahorne stammen zum Beispiel
von niederländischen Lieferanten.
Die meisten neu angepflanzten Bäume und Sträucher zählen zu jenen
Gehölzen, die nicht nur von sehr
hoher Qualität sind, sondern auch
wenig gepflanzt werden. Viele von
ihnen zieren nur Schlossparks oder
botanische Gärten.
Eine Sehenswürdigkeit wird
auch der japanische Garten am Hotel Jestřabí sein. Seine Komposition
wird erneuert durch das Schaffen einer zentralen Fläche mit geharktem
Sand, über der Holzstege in mehreren Ebenen und Pergolen mit Sitzgelegenheiten angelegt werden. Die
Vegetation wird mit verschiedenen
Arten Strauch- und Kleinahorn
und mit in den japanischen Tempelparks so beliebten Sicheltannen
vervollständigt, die den Raum von
der belebten Straße abschirmen. Am
Rand der Rasenflächen wird ein sich
windendes Beet mit Bambus und
Ziergräsern angelegt, das den Charakter japanischer Gärten evoziert
und durch eine Gruppe Zierbäume
ergänzt wird.
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Unser Bad verfügt über gute
Bedingungen und Spezialisten
Die seit Oktober 2012 geltende
Indikationsliste für Rehabilitationsbehandlungen in Heilbädern
ermöglicht der Aktiengesellschaft
Bad Luhačovice neuerdings, bei
erwachsenen Kurgästen in der
von den Krankenkassen voll
erstatteten sog. komplexen Kurbetreuung neben Kreislaufleiden
auch Erkrankungen des Nervenund des Bewegungsapparats zu
behandeln.

Kreis der Nächsten wünschen.
In wenigen Tagen schließen wir
ein Jahr ab, das unserer Branche
nicht gewogen war. Ganz entschieden war das Jahr nicht leicht. Die
Einschränkungen der von den
Krankenkassen erstatteten Kurbetreuung waren einschneidend.
Zwei Heilbäder führte dies bereits
in den Ruin, weitere nähern sich
dem Bankrott und in vielen weiteren Bädern riefen die staatlichen
Sparmaßnahmen Schließungen und
Betriebseinschränkungen einzelner
Kureinrichtungen hervor. Angesichts
dieser Probleme klingt die aktuelle
Lage unserer beiden Heilbäder wie
ein Schnupfen im Vergleich zu einer
tödlichen Krankheit, obwohl auch
wir zu Jahresbeginn und im Sommer
mit einer ausgedehnten Infektion zu
kämpfen hatten, den Gürtel erheb-

am Vorabend des neuen Jahres
möchte ich mich für Ihre unseren
Heilbädern im Jahr 2013 entgegen
gebrachte Sympathie bedanken
und Ihnen ruhige Feiertage im

gegebenen Behandlungsmöglichkeiten konnten wir jedoch nicht unbeachtet lassen und daher beschloss
die Leitung der Aktiengesellschaft
eine deutliche Verbesserung der
Bedingungen für die Rehabilitationsbehandlung sowie die weitere
Vervollkommnung und Erweiterung der von den Physiotherapeuten
erbrachten Behandlungsmethoden.
Ebenso wurde entschieden, die
Bedingungen für die Kurgäste zu
verbessern, insbesondere die behindertengerechten Zugänge. Deshalb
werden in Schwerpunkt-Kurhotels
wie Palace und Morava während
der Betriebspause die Möglichkeiten für individuelle Rehabilitationen
erweitert. Sie werden mit weiteren
Behandlungsgeräten und Hilfsmitteln ausgestattet, die Bewegung im
Spa-Bereich wird einfacher und das
Einsteigen in die Wannen wird verbessert durch den Einbau von Treppenaufzügen und die Anschaffung
von Personenliftern. Im Kurhotel
Morava wird unter anderem daran gearbeitet, die Kapazitäten für
Moorpackungen und Massagen
ohne Verlassen des Hauptgebäudes
zu erweitern.

Fortsetzung S. 2

An die Kurbehandlung einiger
Krankheiten des Bewegungsapparats waren unsere medizinischen
Mitarbeiter, vor allem die Physiotherapeuten, durchaus gewohnt, denn
das vertebrogene Schmerzsyndrom,
Krankheiten der Muskelansätze und
Sehnen oder Rheumatismus außerhalb der Gelenke konnten auch
früher in Luhačovice in teilweise
zu bezahlenden Kuren behandelt
werden und auch bei den Patienten
mit anderen Hauptdiagnosen traten zumeist Beschwerden mit dem
Bewegungsapparat auf und wenn
unsere Kapazitäten dies erlaubten,
konnten bei diesen Kurgästen auch
die Nebenbeschwerden gelindert
werden. Die erwähnten uns neu

 Sehr geehrte Gäste und
Leser,

Das Kurgelände wandelt sich.
So wie nie in seiner Geschichte.

ten Regulierungen auf beide Unternehmen. Ihre Fähigkeit, darauf zu
reagieren, war jedoch ähnlich und
so möchte ich an dieser Stelle allen
unseren Mitarbeitern für ihr Interesse, ihren Einsatz und ihre Ausdauer
danken.
Erlauben Sie mir, abschließend
meine Überzeugung zum Ausdruck
zu bringen, dass das sich entwickelnde Interesse an Kuren, die Anzahl der
genehmigten ärztlichen Kuranträge
und die Erklärungen der Politiker,
dass sie den Bädern und Patienten
helfen werden, Versprechen für die
Verbesserung der Situation in den
Heilbädern noch im Jahr 2014 sind.
Wäre ich nicht davon überzeugt,
so müsste ebenso auch mein Neujahrwunsch lauten.

lich enger schnallen und sparen
mussten. Doch sollten wir stolz darauf sein, wie wir mit dem ausgedehnten Ausfall an Versicherten und
dem verschärften Wettbewerb fertig
wurden und noch in eine höhere Qualität unserer Leistungen und Gebäude oder sogar in die Erneuerung
des öffentlichen Parks in Luhačovice zu investieren vermochten. Am
meisten freut mich jedoch, dass wir
nicht zu sozial empfindlichen Entlassungen schreiten mussten und sogar in dieser schweren Zeit den Durchschnittslohn unserer Mitarbeiter halten konnten.
Die Ausgangslage, die örtlichen
Bedingungen und auch die diesjährigen Ergebnisse unterscheiden sich
in unseren beiden Heilbädern. Der
Grund sind vor allem die unterschiedlichen Auswirkungen der erwähn-

keine einfache Aufgabe. Die neu
konzipierten Grünanlagen musste er
mit der verschiedenartigen Architektur im Kurgelände in Einklang
bringen. Hier stehen nämlich sowohl
von der historischen Dorfbaukunst
beeinflusste Bauwerke von Dušan
Jurkovič als auch funktionalistische
und moderne Gebäude. „Kurgelände werden stets als Schaufenster
der Gartenarchitektur verstanden
– sie sollten auch seltene Bäume,
Sträucher und Stauden zeigen, vielgestaltig und ein Schmuckstück sein.
Zugleich sind jedoch der Standort,
die Beziehungen zur Umgebung und
die bestehende Architektur zu respektieren. 

Fortsetzung S. 2

Das Kurgelände in Luhačovice ist berühmt für seine zahlreichen architektonisch wertvollen
Gebäude und seine Ausdehnung.
Lange Jahrzehnte erfuhr es jedoch praktisch keine einschneidenden Änderungen. Doch jetzt ist
alles anders – das ganze Gelände
wird völlig neu gestaltet. Ziel der
Umgestaltung, die zum Großteil
bis zum Beginn der Hauptsaison abgeschlossen sein wird, ist
es, mehr Sichtachsen im Park zu
schaffen und Baumalleen entlang
der Hauptpromenaden anzulegen.
Bauherr ist die Aktiengesellschaft
Bad Luhačovice, Autor des Konzepts
der renommierte Architekt Professor
Ivar Otruba. Er hatte dabei überhaupt



Fortsetzung S. 2

