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Lázeňský areál je k nepoznání
Jako v jiném světě. Tak si musejí připadat lázeňští hosté či návštěvníci, kteří letos po delší době zavítají do lázeňského areálu v Luhačovicích. Ten totiž v uplynulých měsících prošel nejrozsáhlejší proměnou
v jeho historii. Byť statistika je považována za nudnou, v tomto případě skvěle poslouží pro ilustraci provedených změn – bylo vysázeno
přes 470 stromů, bezmála 15 300 keřů a zhruba 7 500 trvalek. Proměna parku byla symbolicky ukončena 19. června. Celé území, jehož se
revitalizace týká, je v majetku akciové společnosti a je součástí městské památkové zóny.
Autorem koncepce proměny lázeňského areálu je renomovaný odborník, profesor Ivar Otruba. Jeho
práce nebyla vůbec jednoduchá.
Nově pojatou zeleň bylo nezbytné sladit s různorodým architektonickým stylem budov tak, aby
atmosféra místa byla zachována.
„Za jednotící prvek jsme zvolili
tok říčky Šťávnice, která se jako
nit vine celým areálem. Na ni pak
navazují další úseky,“ vysvětlil profesor Ivar Otruba. O tom, že v Luhačovicích historicky nejrozsáhlejší
proměnu celého prostranství svěřili
do dobrých rukou, svědčí i skutečnost, že profesor Otruba lázně
i město důvěrně zná.
„Lázně Luhačovice navštěvuji
pravidelně. Na návrhu jsem pracoval
dlouho. Dá se říci, že první myšlenky
vznikaly již v letech 2006 a 2007,“
svěřil se uznávaný odborník.

 Vážení lázeňští hosté a milí
návštěvníci našeho lázeňského areálu,
letošní lázeňská sezona se rozběhla na plné obrátky. Myslím to
doslova. Po roce nejistoty a poklesu
poptávky díky ministerským regu-

Financování projektu
Projekt obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice Revitalizace zeleně v lázeňském
areálu Luhačovice je spolufinancován v rámci Operačního programu
Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostredí ČR
(SFŽP) a Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF). Celkové
výdaje činí asi 27,8 mil. Kč, dotace
ze SFŽP je zhruba 3 mil. Kč, dotace
z ERDF pak přibližně 20 mil. Kč.
Zbývajících 7,8 mil. Kč poskytla akciová společnost Lázně Luhačovice.
Projekt obnovy zeleně je součástí
komplexního řešení Revitalizace lázeňského areálu Luhačovice, který
se zabývá celkovou obnovou cestní
sítě a technického vybavení a je zároveň součástí širších záměrů města,
na které lázeňský park navazuje.

Pokračování na str. 2.
lacím jsou lázně opět plné. Dětské
léčebny už dokonce musí malé pacienty s rodiči objednávat až na závěr
roku a ani v kapacitách pro dospělé
moc volných lůžek nezůstává. A to
se přitom v regulacích dosud nic nezměnilo, byť se toho stalo opravdu
hodně. Nejprve nám ministr Holcát
dal za pravdu, že regulace byla moc
výrazná a skoková. Pak ustanovil
pracovní skupinu, která připravila
návrh novely zmíněné vyhlášky, tzv.
indikačního seznamu, jež měla některé regulace zmírnit. Snahu ministra
Němečka uvést tuto novelu urychleně v dubnu v platnost ale zhatil svým
rozhodnutím Ústavní soud. Rozhodl
totiž, že regulovat lázeňskou péči
v tomto rozsahu mohou jen poslanci prostřednictvím zákona, kterým
vyhláška není. Tento závěr soudu
jsme my i vy jistě přivítali, jeho na-

Rozsáhlá rekonstrukce
ulice Dr. Veselého
Město Luhačovice připravovalo potřebnou rekonstrukci ulice již řadu
let. Až na podzim 2013 ale bylo úspěšné při podání žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Hlavním cílem
projektu je ulici kompletně zrekonstruovat, včetně technických sítí pod
povrchem, a vytvořit tak moderní lázeňské korzo splňující funkční i estetické požadavky související s takovým typem komunikace.
Celkové náklady stavby jsou
29,6 mil. Kč, maximální výše dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava je stanovena na 85 % uznatelných nákladů.

Z hlediska rozsahu i finanční náročnosti patří tato akce k nejvýznamnějším projektům města v posledních letech.

Pokračování na str. 3.

časování už ale ne. Protože o pár
dní předběhl ministrovu novelu, tak
de facto do konce letošního roku
zakonzervoval regulace ze stávající
vyhlášky. Tedy ty nejvíce restriktivní
a mnohdy i problematické. Následná
jednání s MZ, všemi stranami i deklarace premiéra Sobotky nám ale
dávají naději, že se výsledná podoba
zákona od připravené novely vyhlášky nebude lišit a bude pro pacienty
i lázně přátelská.
S výše uvedeným sdělením o stále
platné regulaci ale nejdou dohromady slova o plných lázních. Jejich vysvětlení ale složité není, byť
za stávající obsazeností je důvodů
celá řada. Poptávku po dětských
léčebnách v Luhačovicích zvýšilo
snížení věkové hranice pro léčené
děti, rozšíření spektra léčených diagnóz, rekonstrukce léčebny Mira-

monti, rozsáhlá propagace i uzavření řady jiných léčeben. U dospělých
pacientů jde také o širší spektrum
diagnóz. Významný je ale letošní návrat pravidelných pacientů, kteří se
svými obtížemi dostali restriktivním
indikačním seznamem od roku 2012
do režimu dvouleté periody mezi pobyty. Současně si dovolím tvrdit, že
se zlepšujeme v marketingu i tvorbě
produktů, cílíme na více skupin potenciálních zákazníků, na nové trhy
a také výrazně stoupá atraktivita
Luhačovic, čehož důkazem je stále
zaplněný obnovený park a kolonáda.
Nad těmito důvody ale stojí výrazný
růst zájmu veřejnosti o lázně zejména díky zrušení regulačního poplatku 100 Kč a rozsáhlé kampani Svazu lázní a zájmu médií o tento obor
v souvislosti s omezením jeho úhrad.

Pokračování na str. 2.
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Dokončení ze str. 1.
Právě zmíněná obnova lázeňského parku je naším hlavním vkladem
do letošní lázeňské sezony a z pozitivních reakcí jeho návštěvníků
máme radost. Kazí nám ji jen opakovaná neukázněnost řady cyklistů.
Sport patří ke zdravému životnímu
stylu a nechtěli jsme zavírat oči ani
před faktem, že lázně opravdu leží

uprostřed města a průjezdu místních obyvatel jsme uměle bránit nechtěli. Jejich pohyb v našem areálu
jsme tedy umožnili, ale za určitých
podmínek. Jet mohou jen na vyznačených cestách. Přes písek a dva
problematické uzly musí kolo vést.
Při vstupu do prostor kryté kolonády ale musí kolo zcela odložit.
Pravidla to nejsou složitá. Přesto je

více jezdců porušovalo, než dodržovalo, a někteří je dokonce ostentativně ignorují, hlavně místní.
Ani nyní jsme to ale nevzdali
a ty odpovědné nechceme potrestat
zrušením našeho povolení nebo
uzavřením areálu po vzoru jiných
parků a vlastníků. Na pohyb tak
nyní dozírá pověřená správa areálu
a už i městská policie, která bude

přestupky evidovat a městský úřad
trestat. Jedině tak je možně zajistit
naplnění naší vize lázeňského areálu otevřeného všem.
Užijte si léto i naše lázně!


MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Lázní Luhačovice, a.s.

Lázeňský areál je k nepoznání

Dokončení ze str. 1.
Jedná se hlavně o právě započatou
celkovou rekonstrukci ulice Dr. Veselého. „Cílem revitalizace je zlepšení kvality lázeňského prostředí při
zachování stávajících hodnot areálu
parku. Po nedávno zpřístupněném
pítku pramene Nový Jubilejní je to
další z řady filantropických počinů
naší společnosti,“ řekl generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice
MUDr. Eduard Bláha.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o výjimečný zásah, který ovlivní
pohled na Luhačovice na několik
dalších generací, byl i rozsah prací
zcela mimořádný. V listopadu bylo
vykáceno celkem 283 vzrostlých

stromů, 2 320 m2 keřů a 962 m2 nárostů. „Káceny byly zejména stromy přestárlé a ty, které ohrožovaly
bezpečný pohyb návštěvníků. Řada
stromů vykazovala špatný zdravotní stav se sníženou vitalitou a mnohé byly nakaženy houbovou infekcí.
Některé stromy označili odborníci
přímo za havarijní,“ zdůraznil Eduard Bláha.
Projekt v číslech
Po vykácení a odstranění přestárlých dřevin a nevzhledných přerostlých keřů bylo ještě na podzim
během pouhých čtyř týdnů vysázeno téměř pět set nových vzrostlých
stromů. V jarních měsících práce

pokračovaly především výsadbou
tisícovek keřů a trvalek. V lázeňském areálu se tak vysadilo celkem
476 stromů, 15 290 keřů, 7 499 trvalek a bylo ošetřeno 104 dřevin.
Celkově se jedná o zeleň se zvýšenými nároky na kvalitu. „Většina
nově vysazených stromů a keřů
patří k dřevinám, které jsou nejen
velmi kvalitní, ale nejsou běžně vysazovány. Mnohé z nich zdobí jen
zámecké parky nebo botanické zahrady,“ sdělil výkonný ředitel Lázní
Luhačovice, a.s., Ing. Jiří Dědek.
K hlavním dominantám parku patří nepřehlédnutelné zelené
stromořadí kulovitých javorů podél řeky Šťávnice, které pokračuje

téměř přes celé Lázeňské náměstí.
V přemostěném úseku byly dokončeny pravidelné květinové záhony
růží a levandulí, které budou symbolizovat řeku vystupující na povrch.
Rozšířena byla i travnatá plocha
na náměstí před Společenským domem a v jižní části parku vznikla
buková alej, která s nově vytvořeným chodníkem propojila promenádu s lázeňskou kolonádou. Dále
byla upravena japonská zahrada
vedle hotelu Jestřabí.
Pavilon pramene Nový Jubilejní
zdobí rododendrony a proměnou
prošlo také okolí vily Alpská růže
i Vily pod lipami.

Znovuobjevená Bruselská fontána
Luhačovice jsou známé nejen
díky svým minerálním pramenům,
ale také jako místo s řadou architektonicky cenných staveb. Kromě
ojedinělého souboru staveb architekta Dušana Jurkoviče se zde nacházejí díla secesní, rané moderny
nebo funkcionalismu. Najdeme zde
však i různé pozoruhodnosti, které
zaujmou a překvapí svým příběhem a originalitou. Právě takovou
výjimečností je Bruselská fontána,
která již více než padesát let vytváří před hotelem Dům B. Smetany
ojedinělou kompozici připomínají-
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cí malé náměstíčko. Jedná se o dílo
pražského sochaře Jana Kavana,
které bylo původně vytvořeno pro
nádvoří československého pavilonu na světové výstavě EXPO 1958
v Bruselu. O dva roky později byla
"Fontána československého lázeňství", jak se původně nazývala,
přenesena do Luhačovic. Základem Bruselské fontány je jednoduchá miskovitá kašna, kde leží tři
divoženky, které stráží tryskající
pramen, kolem kterého se prohánějí pravěké ryby a hvězdice. Další
reliéfy připomínají zkameněliny

pravěkých rostlin a živočichů. Ještě na podzim minulého roku před
zahájením prací na obnově zeleně byla její originalita zastíněna
nevzhlednými a přerostlými keři,
které postupem času pohltily třetinu díla. Dnes, kdy jsou zahradnické práce dokončeny, je možné
fontánu opět obdivovat v celé její
kráse jako v šedesátých letech minulého století. Bruselská fontána
se tak stala jedním ze znovuobjevených míst lázeňského parku. Až
půjdete okolo, tak si chvíli sedněte
na lavičku a připomeňte si, že prá-

vě toto dílo se nacházelo nedaleko
jednoho ze symbolů Belgie, známého Atomia.
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Rozsáhlá rekonstrukce ulice Dr. Veselého
Dokončení ze str. 1.
Práce se dotknou úseku od pošty až po vilu Lékárna. Ulice bude
mít nový povrch, materiálově
i skladebně navazující na již rekonstruované úseky chodníku
v ulici Masarykova. Budou zrušeny dvě stávající komunikační
úrovně, což zabezpečí bezbariérové přístupy. Dále bude rekonstruována a dostavena opěrná
zeď ve svahu k silnici, která je
již ve špatném technickém stavu.
V rámci ní vzniknou i dva nové
prvky – malá městská kolonáda
a „stěna paměti" s připomínkou
významných osobností spojených
s Luhačovicemi.
Součástí stavby budou dále re-

konstrukce schodišť, veřejného
osvětlení, dešťové kanalizace,
vodovodu, plynovodu, parovodu, přeložka trasy minerální vody
a také vegetační úpravy ve svahu
nad opěrnou zdí a v dalších místech podél komunikace. Zcela
nově bude upravena plocha před
poštou, která tak vytvoří malé
náměstí. Úplně jiný tvar a vzhled
také získá křižovatka před vilou
Lékárna a vytvoří tak nový vstup
do lázeňského parku.
Stavební práce začaly probíhat
od začátku dubna 2014 a budou
pokračovat až do května 2015

Odborníci na rehabilitaci
jednali v Luhačovicích
Za velkého zájmu lékařů a fyzioterapeutů nejen z tuzemska, ale
také ze Slovenska se v závěru května konal ve Společenském domě
již jednadvacátý sjezd Společnosti
rehabilitační a fyzikální medicíny.
Jedná se o každoroční stěžejní akci
této odborné společnosti, která si
v kalendáři odborných akcí pořádaných v naší republice vypracovala prestižní postavení.
"Nás pochopitelně těší, že se
tato významná akce koná právě
v Luhačovicích, zvláště když současný indikační seznam umožnil
našim lázním léčit i nemoci nervové a nemoci postihující pohybové
ústrojí," sdělil prim. MUDr. Jiří
Hnátek, vedoucí lékař Lázní Luhačovice a zároveň místopředseda
SRFM. "Pro naše zdravotnické
pracovníky jsou tyto sjezdy důležitým zdrojem cenných informací,
které mohou využít ve své každodenní práci. Je to také příležitost
k navázání kontaktů s odborníky
z klinických, ambulantních i pedagogických pracovišť," dodal J.
Hnátek.
Letošní nosná témata se týkala
krční páteře a ramenního pletence
a moderní technologie v rehabi-

litaci. Více než čtyřem stovkám
odborníků bylo prezentováno
62 příspěvků formou přednášek
a posterů. "Problematika krční
páteře byla zvolena zcela záměrně, jelikož se jedná o velmi časté
onemocnění, se kterým se prakticky setkáváme denně," informoval
MUDr. Jan Vacek, Ph.D., předseda
SRFM. "Krční páteř je nejpohyblivějším úsekem páteře, což způsobuje časté poruchy při pohybu
i jejím držení. Terapie se soustředí
na úpravu svalových hypertonů,
obnovu pohyblivosti jednotlivých
úseků, odstranění bolestí a nesprávného držení. K tomu slouží
řada léčebných postupů z oblasti
rehabilitace a fyzikální medicíny,
o nichž jsme zde diskutovali," doplnil J. Vacek.
Na řadě skutečných případů
byly demonstrovány léčebné postupy s využitím moderních technologií u nemocí pohybového
aparátu, nervového i kardiovaskulárního ústrojí. Prezentovány byly
rovněž výsledky klinických studií.
"Uplynulý sjezd opět potvrdil
vysokou odbornou i společenskou
úroveň a profesionalitu organizátorů," řekl závěrem J. Vacek.

s tím, že nebude zásadně narušena letošní lázeňská sezona. Práce
budou zahájeny od nábřeží po vilu
Slavii a jarní část prací by měla být
ukončena okolo 18. června 2014.
V tomto období ještě dojde k položení plynovodu v části od pošty
po vilu Slavii.
Od 1. září 2014 budou naplno
pokračovat práce na celém úseku
od nábřeží až po poštu, průchod

pro chodce bude po celou tuto dobu
umožněn.
Aktuální informace o projektu a jeho průběhu, včetně kontaktů
na odpovědné pracovníky zhotovitele a investora, jsou pro občany a návštěvníky k dispozici také na webových stránkách města Luhačovice
www.mesto.luhacovice.cz.
Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru
správy majetku města

Lékař radí: Jak na úpal
a úžeh
V obou případech dochází k přehřátí organizmu, zpravidla se vyskytují společně jen s určitým časovým posunem propuknutí příznaků
a hlavně většina lidí si myslí, že je to totéž, ale opak je pravdou.
Úpal, tedy tepelné přehřátí organizmu, nemusí být způsobeno sluníčkem. Vzniká působením vysoké teploty zpravidla větší než 35° C a vysokou vlhkostí vzduchu, kdy organizmus není schopen pomocí regulace
odvést z těla dostatečné množství tepla. Dochází k němu v místnostech
s vysokou teplotou, kde není zajištěno dostatečné větrání, ale i cestou autem, v hromadných dopravních prostředcích, při nadměrné tělesné zátěži
či sportu, při masových akcích, v halách, při oblékání do neprodyšných
oděvů. Podílí se na něm nedostatek tekutin a solí a schopnost organizmu
odvést přebytečné teplo potem. Vyšší riziko je u dětí, starších osob, osob
s onemocněním srdce a obézních.
Úžeh je také přehřátí organizmu, které vzniká přímým působením
slunce při nadměrném a dlouhém slunění bez pokrývky hlavy. Dochází
k přehřátí a podráždění mozku a mozkových blan. Příznaky obou fenomenů jsou si podobné. U úpalu je to zmatenost, závratě, bolesti hlavy,
zvracení, horečka, pocení, porucha vědomí, dechu, zrychlení srdeční
činnosti, snížení krevního tlaku či šokový stav.
U úžehu dochází k projevu příznaků po stráveném dni na slunci zpravidla v nočních hodinách. Nastupuje horečka, bolesti hlavy, zvracení,
porucha vědomí, křeče, známky meningeálního dráždění se ztuhlostí
šíje, kůže je suchá a horká. Prevencí úžehu je především pokrývka hlavy,
dostatek tekutin a zchlazování koupáním či sprchováním.
Pokud se setkáme s těmito případy, je potřeba postiženým poskytnout
první pomoc, což je především zchlazení odsunutím do stínu, chladné
místnosti, podání studených obkladů, dostatečné množství tekutin, nejlépe neperlivých minerálek nebo čaje. Zchlazování musí být postupné.
Těžší případy patří do nemocnice.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek,

vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a.s.
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Hotel Alexandria je wellness
jedničkou ve Zlínském kraji
fráze platí, že důvěra velmi
zavazuje,“ doplnila M. Fialová. I když převažující část
klientely hotelu Alexandria
tvoří hosté z tuzemska, tak
si hotel získal renomé i v zahraničí.
Pravidelně zde tráví wellness pobyty skupiny z Izraele, Rakouska či
Slovenska. "Právě v loňském roce
jsme zaznamenali neobyčejný zájem
slovenských hostů. Meziroční nárůst
Slováků byl téměř sedmdesátiprocentní! Naši východní sousedé objevili kouzlo Luhačovic a jezdí do našeho hotelu nejčastěji na prodloužené
víkendy," řekla závěrem M. Fialová.
Největší hotelová událost roku
Czech Hotel Awards je soutěž o titul
nejoblíbenějšího hotelu v České re-

publice a je přehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služby.
Cílem soutěže je zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České
republice. V letošním roce je to již
třetí ročník soutěže. Ocenění pro Hotel roku 2014 jsou udělována pro každý kraj a pražský obvod. Soutěží se
v kategoriích 3, 4, 5 hvězd a Wellness
& spa a o vítězi rozhoduje veřejnost
svými hlasy.
Soutěž se konala pod záštitou
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR.

Hotel Alexandria**** potvrdil své výsadní postavení mezi wellness
hotely, když získal již podruhé prestižní ocenění v soutěži Czech Hotel
Awards - Hotel roku 2014 v kategorii Wellness & spa ve Zlínském kraji. Je tak nejlepším wellness hotelem nejen v Luhačovicích, ale v celém
Zlínském kraji. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo 5. června, cenu převzala ředitelka hotelu Ing. Miloslava Fialová.
„Ceny si velmi vážíme a těší nás
o to víc, že hlasování bylo veřejné,"
sdělila své první dojmy po předání

ceny M. Fialová. „V příštím roce bychom se velmi rádi pokusili o pomyslný hattrick, polevit nesmíme, bez

Závěr roku ve znamení svátečních pobytů plných kultury
ve vyhlášeném klubu s prvorepublikovou atmosférou.
Pro všechny, kteří chtějí oslavit
v největších moravských lázních
příchod nového roku, jsou v nabídce
silvestrovské pobyty v nejširší škále
ubytování v Luhačovicích. Pobyty
jsou připraveny v luxusním hotelu,
vile v alpském stylu nebo útulném
penzionu. Vrcholem silvestrovských
pobytů bude pro všechny hosty slavnostní galavečer ve Společenském
Heidi Janků
Na konci roku se hosté našich
lázní mohou opět těšit na sváteční
pobyty a bohatý kulturní program.
Adventní čas lze vyplnit léčebným
pobytem v hotelu Palace nebo si dopřát opravdový wellness ve vánočně
vyzdobeném a vánoční vůní provoněném hotelu Alexandria. Všem
zájemcům můžeme navíc ještě napéct cukroví. Odpočinek pak bude
tou nejlepší přípravou na blížící se
Vánoce. Kouzlo nejkrásnějších svát-
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ků v roce v Luhačovicích objevuje
každý rok stále více hostů. Proto
vánoční pobyt v luxusním ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotelu v naší nabídce nesměl chybět.
Klid, relaxace, atmosféra, špičková
gastronomie a služby nejvyšší kvality přece k Vánocům patří. Kromě
volného vstupu do vyzdobeného
wellness centra bude pobyt zahrnovat i řadu relaxačních procedur. Součástí pobytu je také kulturní program

domě, během kterého bude hrát
nejen taneční hudba, ale také moravská cimbálová muzika ze Strážnice.
Hlavními hosty budou Heidi Janků
a Michal David Revival. Silvestrovským večerem bude provázet Aleš
Cibulka.
Sváteční odpoledne na Nový rok
zpříjemní koncert v kostele svaté
Rodiny, kde se přestaví komorní
orchestr Czech Virtuosi a varhaník
Martin Jakubíček.
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Dva roky života v Luhačovicích
JUDr. Stanislav Marchal, CSc., strávil letos v květnu v Luhačovicích
svůj v pořadí již třicátý pobyt a za tu dobu zde prožil 2 roky, 1 měsíc
a 3 týdny. Za léčbou horních cest dýchacích a astmatu jezdí do Luhačovic s malou přestávkou již od roku 1983. Lázeňská léčba je pro
něj nezbytná, protože ve své náročné právnické praxi, při práci pro
Legislativní radu vlády, ale i jako turistický průvodce po celé republice nadprůměrně používá svůj hlas a potřebuje mít své onemocnění
pod kontrolou.
Podle pravidel pro lázeňství je
délka komplexní lázeňské péče 21
dní. Vy jste si ale ještě objednal týden léčby navíc. Považujete tedy
28denní pobyt pro léčbu jako optimální?
Nemohu posoudit ostatní diagnózy, ale u astmatu zkrácení délky
na 21 dní byla chyba. Čtyři týdny
považuji za standard, který značně přispěje ke zlepšení zdravotního stavu. Tato délka je opravdu
nezbytná, a proto jsem si také ten
čtvrtý týden léčby doplatil. V případě, že nastane předpokládaná právní úprava a délka lázeňské léčby
se opět u některých diagnóz vrátí
na 28 dní, tak to bude mít bezesporu kladné následky. Je opravu škoda, že se Ministerstvu zdravotnictví
nepodařilo v dubnu vydat upravenou vyhlášku (indikační seznam)
ještě před rozhodnutím Ústavního
soudu. Určitě by to všem pacientům pomohlo.
V kterých luhačovických hotelech jste se léčil?
Vyzkoušel jsem celkem 4 léčebná zařízení. Kromě hotelu Morava
jsem byl také jednou na Vltavě
a pak jsem několik let jezdil do ho-

telu Dům B. Smetany. Posledních
dvacet let jsem byl vždy v hotelu
Palace. Můžu říct, že za celou tu
dobu si hotel Palace drží svůj vysoký standard služeb. Velmi mě tady
těší, že když přijedu, tak 95 % lidí
v hotelu dobře znám a navíc bydlím vždy ve stejném pokoji. Je to
velmi příjemný pocit, jako když
člověk přijede domů. Tím, že jsem
tady byl tolikrát a cítím se zde jako
doma, tak mi to vždy neuvěřitelným způsobem uteče a čtyři týdny
se zdají jen jako několik dní.
Využil jste služeb i jiných lázní?
V roce 1981 a 1982 jsem své
první pobyty strávil v Mariánských
Lázních a pak jsem byl jednou
v roce 1985 v Karlově Studánce.
Nemůžu si stěžovat, i tam je to moc
pěkné, ale co se týká léčebných
účinků, tak tyto lázně pro mne zdaleka nemají ten efekt jako Luhačovice.
Jak se změnila léčba a služby
od Vašeho prvního pobytu?
Základy procedur jsou stejné,
ale za ty roky se změnily přístroje,
které jsou modernější a účinnější.
Mám na mysli především inhalace
a vodoléčebné procedury.

Piano na kolonádě.
Zahrát si může každý

Svoje kouzlo a inspiraci má
piano na lázeňské kolonádě, které
všem lázeňským hostům věnoval
Radek Charvát. Svým hudebním uměním můžete potěšit sebe
i ostatní v čase od 8 hodin ranních
do 8 hodin večerních, než se roz-

proudí vinárny a tančírny, či herci
rozehrají svoji roli v Lázeňském
divadle.V době kolonádního koncertu posečkejte prosím s hraním
do jeho ukončení.Večerní, noční
a časně ranní hudební produkce
nejsou dovoleny.

Jste velmi vytížený člověk. Daří
se Vám v lázních nepracovat?
Je to těžké. Sice jsem zde měl
dvě přednášky pro místní firmu
a Agrární komoru v Uherském Hradišti a snažím se odpovídat na telefonáty, ale zcela z principu ten měsíc nepoužívám počítač. Kdybych
v poště našel něco nepříjemného,
tak bych na to zbytečně myslel.
Jak trávíte volný čas v lázních?
Dáváte přednost kulturním pořadům, sportu, turistice nebo procházkám?
Já se snažím co nejvíce chodit.
Když je alespoň trochu příznivé počasí, tak urazím 10 až 15 kilometrů
denně. Nejraději mám procházku
na přehradu. S určitou nadsázkou
říkám, že za ty čtyři neděle, když
je horší počasí, tak dojdu tak maximálně do Linze, a když je počasí
hezčí, tak dojdu až do Salzburgu.

Každoročně navštěvuji také místní
muzeum, kde se vždy dozvím něco
nového. Letos jsem s přáteli navštívil i Velehrad a Uherské Hradiště
a musím říct, že jsem byl velice
mile překvapen. Především nově
opravené nádvoří na Velehradě je
překrásné.
Jak se Vám líbí právě dokončovaná obnova zeleně?
Nová zeleň se mi moc líbí. Určitě se to povedlo. Rád sbírám staré
pohlednice a vždy se mi líbil ten
původní stav ze začátku 20. století,
kdy bylo vše nově osázeno. Nyní
lázně opravdu vypadají jako v době
svého vzniku, které znám z historických obrázků.
Načnete příští rok čtvrtou desítku pobytů v Luhačovicích?
Ano, stoprocentně. Luhačovice
nemohu vynechat a rok bez nich si
nedovedu vůbec představit.

Zrakově postižené děti
pojedou do Luhačovic
Naše společnost aktivně spolupracovala s Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež, který
se uskutečnil na přelomu května
a června ve Zlíně. Při této příležitosti byly do soutěže poskytnuty dva
pobyty v Luhačovicích jako hlavní ceny zrakově postižených dětí
a mládeže s názvem Radost tvořit. Jednu z hlavních cen získala
v kategorii 8 až 11 let nevidomá
desetiletá Veronika Bajnociová
ze ZSI pro slabozraké a nevidomé v Bratislavě za její výtvarnou
práci Moje cesta na koni. Druhou
hlavní cenu získal v další kategorii čtrnáctiletý Jan Balloš ze ZŠ
TGM Otrokovice za práci Moje
cesty řídím sluchem.
"Je až neuvěřitelné, jak citlivě tyto děti vnímají svůj svět

a jak dokážou všechny své pocity
vyjadřovat úplně jinými smysly.
Nesmírně si vážím všech, kteří tento
velmi smysluplný projekt podporují,
a jsem velmi ráda, že právě Lázně
Luhačovice mezi ně patří," sdělila
Iva Janálová, hlavní organizátorka
soutěže.
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Jáchymovské lázně zahájily 108. lázeňskou sezonu

Bohatý program nejen pro lázeňské hosty, ale i pro
širokou veřejnost, byl připraven v sobotu 24. května.
Dopoledne se návštěvníkům představila kapela Swing
Melody Ostrov a po nich nastoupily mažoretky z Chebu. Odpolední program odstartoval před kulturním
domem malý koncert hornické kapely Barbora. Velkou pozornost vzbudili automobiloví veteráni.
Historické automobily čekaly na své pasažéry a společně
s koňským spřežením se zúčastnily slavnostního průvodu.
Alegorický průvod městem je tradiční a oblíbenou součástí zahajovacího ceremoniálu. V letošním roce se ho zúčastnili také horníci z nejstaršího funkčního dolu na světě
– Dolu Svornost a horníci ze sousedního Německa. Dále
i oddíl sokolů a s Jáchymovem spjaté historické osobnosti. V kočáru dorazili pan Šlik, vědec Agricola a manželé
Curie. Ve veteránech pak následoval hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, generální ředitel Léčebných
lázní Jáchymov Eduard Bláha, starosta města Jáchymova Bronislav Grulich a farář ostrovské farnosti P. Marek
Hric.
Vlastní ceremoniál zahájil vtipný rozhovor madam Curie s manželem Pierrem a Georgiem Agricolou, načež se
slova ujali další přítomní hosté. Úvodní ceremoniál vyvrcholil symbolickým odemčením lázeňské sezony a posvěcením lázeňského pramene. Odpolední hudební program otevřela zpěvačka Leona Šenková. Koncert hlavní
hvězdy programu, kapely Burma Jones, se pak odehrál
v kulturním domě.
Další akcí, na kterou bychom vás rádi pozvali, je 1. Zahájení zimní sezony 2014/15 v sobotu 6. prosince. Tato
akce se uskuteční ve spolupráci se Skiareálem Klínovec v souvislosti s otevřením nové lanovky a sjezdovky
na Klínovci. Mottem celodenního programu bude „Ze
svahu rovnou do bazénu“.
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Mistrovské pěvecké kurzy v Jáchymově
Neodmyslitelnou součástí lázeňského života je dobrá kultura.
V Jáchymovských lázních mají
velkou tradici pravidelné koncerty nejrůznějšího žánru nejen
v Radium Paláci, ale také v hotelu Běhounek a Curie. Řadu
vystoupení skvělých účinkujících
v letošním roce poprvé rozšíří
špičkové pěvecké „soustředění“
pod názvem Mistrovské pěvecké
kurzy pod vedením mezzosopranistky Dagmar Livorové.
Mistrovské pěvecké kurzy jsou
určeny pro maximálně deset oper-

ních pěvců z celého světa. Jsou
pečlivě vybráni na předzpívání
nebo dle nahrávek přímo pedagogem kurzu. Účastní se jich také vítězové Mezinárodní pěvecké soutěže pro 35 zemí světa. V minulých
letech se kurzu zúčastnili pěvci
z Japonska, Koreje, Číny, Ukrajiny, Ruska, Německa, Litvy, Belgie,
Francie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Česka. Kurzy
budou probíhat týden za klavírního doprovodu. Pedagog učí pěvce
pěvecké technice, ale především
interpretaci operních árií a duetů.

Výuka bude po celý týden volně
přístupná veřejnosti.
Součástí pěveckých kurzů budou tři koncerty. V úterý 22. července se lázeňští hosté mohou těšit
na klavírní recitál, ve čtvrtek 24.
července jsou na programu slavné
operní a operetní duety a na sobotu
26. července připravujeme exkluzivní galakoncert, na kterém vystoupí všech deset operních pěvců.
Slovenská
mezzosopranistka Dagmar Livorová patří mezi
přední světové interprety a nejúspěšnější pedagogy současnos-

ti. Její až neuvěřitelný hlasový
fond velmi syté a objemné barvy
zněl v divadlech po celém světě.
V roce 1988 zpívala ve Filadelfii
po boku tenoristy Luciana Pavarottiho. Jako host působila ve Státní opeře v Praze a Janáčkově opeře
v Brně. V zahraničí vystupovala
na operních scénách v Rakousku,
Německu, Itálii, Švédsku, Francii
a USA. Její žáci patří dnes mezi
nejúspěšnější operní pěvce a získávají nejvyšší ocenění na světových soutěžích. Těšíme se na váš
zájem a návštěvu.

ADVENT, VÁNOCE A SILVESTR V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Přijed’te si užít léčbu i relaxaci v období nejkrásnějších svátků v roce!
At’ už se chcete o svátcích léčit
nebo pouze relaxovat, jáchymovské lázně jsou tu pro vás.
A pokud ještě nemáte nápad, co
pod stromeček, nadělte (si) dárkový poukaz z jedinečných krušnohorských lázní!
Dopřejte si plnohodnotnou
zdravotní péči s unikátní metodou
léčby pohybového aparátu. Základem jsou koupele v radonové vodě
vhodně kombinované s nejmoder-

Z vrcholků Krušných hor
přímo do bazénu
Slavnostní zahájení první zimní
lázeňské sezony proběhne 6. prosince 2014. V úzké spolupráci s Novým
Skiareálem Klínovec (zima.klinovec.
cz), nejmodernějším lyžařským areálem v České republice, nabídnou
lázně cenově zvýhodněné balíčky.
Lyžování v běžeckých areálech či
na sjezdovkách na Klínovci a německém Fichtelbergu nebylo nikdy
tak zábavné a cenově výhodné. Pohodlná doprava lyžařů z Jáchymova
moderní čyřsedačkovou lanovkou
na Klínovec, široká nabídka služeb,
jež zpříjemní váš čas, a v neposlední řadě lyžování bez čekání na vlek.
Kvalitní hotelové ubytování podle
vašeho výběru, chutné stravování
i moderní Aquacentrum s bohatou
nabídkou wellness procedur uspokojí i nejnáročnější hosty. A nezapomeňte, že rodinám s dětmi nabízíme
na produkt „Krušné hory aktivně“
mimořádnou 30% slevu.

nějšími metodami fyzikální terapie
a odborné rehabilitace. Po celou
dobu pobytu budete navíc pod
dohledem lékaře. Samoplátecký
léčebný pobyt je možné objednat
od 11 přenocování.
Během vánočního a novoročního pobytu je pro vás přichystán
bohatý kulturní program, bohoslužby a výlety za poznáním bohaté
historie Karlovarska či do blízkých
turistických cílů v Německu.

Informujte se o adventních, vánočních a silvestrovských pobytech
i o zimní dovolené na tel.: 353 833 333,
info@laznejachymov.cz
Svůj pobyt si rezervujte přímo
přes internet nebo v těchto hotelech:
RADIUM PALACE****
tel.: 353 835 555,
radiumpalace@laznejachymov.cz
BĚHOUNEK***+
tel.: 353 834 444,
behounek@laznejachymov.cz
CURIE, PRAHA, ELEKTRA***
tel.: 353 836 666,
curie@laznejachymov.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!
www.laznejachymov.cz
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130 let okrašlování Luhačovic
V roce 2014 si Luhačovice připomínají vedle výročí narození Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a dalších hudebních velikánů také 130. výročí
založení luhačovického okrašlovacího spolku. Jeho historie, úzce propojená s historií lázní, je barvitá a pozoruhodná. Navazuje na ni před deseti lety vytvořený Luhačovický okrašlovací spolek Calma, který přejal
jméno básnířky, pěvkyně a organizátorky kultury Marie Calmy Veselé
a angažuje se zejména na poli kulturních aktivit.

Hraběnka Serényiová u stánku
Okrašlovacího spolku

Spolek pro okrašlování a pořádání
zábav v Luhačovicích byl ustanoven
dne 6. července 1884. Mezi zakládajícími členy spolku nacházíme jména
vážených luhačovických občanů i lázeňských hostů.
Založení spolku v roce 1884 řadí Luhačovice mezi první padesátku míst
Rakousko-Uherska, v nichž byly
ve druhé polovině 19. století zakládány nejstarší spolky tohoto typu
u nás. V počátcích okrašlovacího
hnutí byla snaha aktivistů o zajištění
čistoty a úpravy blízkého okolí. Rozvinula se v promyšlené úsilí o ochranu „domoviny“ s důrazem na českou
kulturní tradici. Okrašlování domoviny spočívalo v propojení ochrany
Dobročinná sbírka
na Lázeňském
náměstí, 30. léta
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přírody s péčí o kulturní a historické
památky. Spolky organizovaly výstavy, přednášky a semináře, koncerty,
usilovaly o propagaci a úpravu turistických cílů výstavbou odpočinkových míst, laviček, naučných stezek,
vysazovaly stromy a okrasné zahrádky, pořádaly soutěže. Ustavující valná hromada Spolku pro okrašlování
a pořádání zábav v Luhačovicích
se uskutečnila v lázeňské kanceláři
prvního lázeňského hotelu za přítomnosti Václava Pirchana, správce
lázní a zástupce hraběte Otto Serényiho. Dalšími zúčastněnými byli
hraběcí nadlesní Karel Kvíčala, lékárník Ignác Seichert, lázeňský lékař
Dr. Eduard Spielmann, majitel mlýna
Karel Janík, hospodářský správce
Trávníček, kupec Šalamoun Jellinek
a kupec Jan Sonnenschein. Na návrh
nadlesního Kvíčaly byli na základě
veřejného hlasování do vedení spolku jednohlasně zvoleni I. Seichert
jako předseda, K. Kvíčala jako místopředseda, Jan Žadinek coby zapisovatel a současně pokladník a děkan
F. Taufer. Jako kontroloři byli vybráni Dr. Küchler, K. Janík, Dr. E. Spielmann a Dr. W. Gallus. Dále byli
do vedení spolku z lázeňských hostí
kooptováni následující pánové: dvorní rada rytíř z Langhammerů z Vídně, Dr. Folkmann z Vídně a J. Mühlmann z Kroměříže.
Přítomní pánové se usnesli, že výsledek volby bude oznámen lázeňskému publiku v obou zemských jazy-

cích a potvrzené stanovy že budou Zaběhnuté pořádky změnila valná
vytištěny v 1000 exemplářích taktéž hromada okrašlovacího spolku kove dvou jazycích, německém a čes- naná 15. června 1902. Karel Kvíčala
kém. Stanovy měly být poskytnuty na ní odstoupil z funkce předsedy
lázeňským hostům s výzvou k účasti spolku a jeho funkci převzal nový
na činnosti spolku. Výtisk české mu- správce lázní Cyril Holuby. Nastatace stanov je dnes uložen v Morav- la nejen nová etapa luhačovického
ském zemském archivu. Dočteme okrašlování, ale zejména nová éra
se v nich, že cílem spolku bylo na- luhačovických lázní pod správou
pomáhat potřebám léčebného místa, české akciové společnosti, jejichž
zavádět taková vylepšení, která by ředitelem byl po dobu prvních osmi
zpříjemňovala pobyt hostů v lázních, sezon MUDr. František Veselý.
rozšiřovat věhlas léčebného místa Velký rozmach spolkových aktivit
a podporovat lázeňskou správu v je- nastal ve dvacátých letech 20. stojích snahách. Prostředky na svoji čin- letí. Spolek pravidelně zveřejňoval
nost čerpal spolek z ročních příspěv- v Lázeňských listech své výroční
ků jednotlivých orgánů, což byli stálí zprávy, v nichž jen prostý výčet akčlenové, příležitostní přispěvatelé tivit zabral řadu stránek. Po první
a čestní přispěvatelé, z dobrovolných světové válce přebraly hlavní roli
darů a z výtěžků rozličných zábav ve vedení spolku ženy, manželky
pořádaných spolkem – divadelních filantropů, lázeňských lékařů a zapředstavení, koncertů a tombol.
městnanců akciové společnosti,
7. července 1884 se v místnostech k nimž se v době lázeňské sezony
lékárny ve vile Austria (dnešní Vila přidávaly i agilní partnerky výs lékárnou) konalo zasedání spolko- znamných návštěvníků lázní.
vého vedení, na němž bylo rozhod- V duchu vlasteneckých nálad se
nuto pořídit koncertní křídlo a pan oblékaly do národních krojů, orgaDr. Folkmann byl požádán, aby ná- nizovaly bazary cukroví, vybíraly
stroj v ceně do výše 300 zlatých pro prostředky na charitu a organizovaspolek zakoupil.
ly zábavní večírky. Aktivity spolku
Dále se výbor usnesl pořádat v sezoně každou neděli
a čtvrtek zábavy.
Pro zajišťování zábav byl zvolen výkonný
podvýbor,
jehož členy se stali
B. Friess, M. Husserl, J. D. Limantauer a J. Mühlmann. Luhačovický okrašlovací spolek Calma
Jména napovídají, že
šlo o lázeňské hosty či sezonní pra- utichly s vypuknutím druhé světové
covníky lázní s rakouskými kořeny.
války. V roce 1951 byly všechny
V následujících dvaceti letech se vý- spolky a sdružení v Českoslovenbor spolku bez dramatických změn sku, včetně těch okrašlovacích, zručlenské základny scházel několikrát šeny komunistickým zákonem.
ročně.

Blanka Petráková

Sluneční lázně se
po roce opět otevřou
Vzhledem k loňskému zájmu hostů o Sluneční lázně se
opět počítá s jejich otevřením
pro veřejnost během července
a srpna. Jedinečná architektonická památka Dušana Jurkoviče z roku 1903, kde jsou
dodnes zachované unikátní
převlékací dřevěné kabiny
s původním vybavením, bude
za příznivého počasí otevřena
denně od 10 do 18 hod. Areál

bude možné využít pro slunění a relaxaci. K dispozici budou sprchy, lehátka a stánek
s občerstvením. Celodenní
vstupné je 70 Kč a za půldenní vstup zaplatí návštěvníci
40 Kč. Hosté akciové společnosti Lázně Luhačovice mají
zvýhodněné vstupné s 50%
slevou. Každý návštěvník navíc obdrží zdarma láhev minerální vody.
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Nevyhýbám se žádné kvalitní hudbě

Štefan Margita
Celosvětově uznávaný operní
pevěc s neskutečně nabitým kalendářem na několik let dopředu.
Přesto si dokáže najít čas na experimenty, třeba na album plné šansonů či muzikálů. Láska k hudbě
a zpěvu je prostě větší než potřeba
odpočinku. A jak sám v rozhovoru
říká, nevyhýbá se žádné kvalitní
a melodicky invenční hudbě.

Zlatým hřebem letošních
Dnů slovenské kultury v Luhačovicích bude 6. září Váš koncert. Luhačovice jsou známy
nejen jako místo vzájemného
setkávání, porozumění a poznávání Čechů a Slováků, ale rovněž jako místo návratů Leoše
Janáčka. Máte svoje oblíbené
místo, jako měl Mistr Janáček,
kam se rád vracíte?
Nemám jen jedno speciální
místo, kam bych se chtěl vracet. Samozřejmě rád vystupuji
ve svých rodných Košicích, ale
i na dalších místech v Čechách
i na Slovensku, kde mne publikum očekává a chce slyšet.
Mám vždy radost, když dojde
ke kontaktu s posluchači. Vnímavé publikum je pro mne to
nejdůležitější.
Do Vašeho operního repertoáru patří i role z Janáčkových oper, jejichž excelentní
provedení vypovídá mimo
jiné také o hlubokém vztahu k Janáčkovi. Uměl byste tento vztah
nejen vyzpívat, ale i vyslovit?
Hudba Leoše Janáčka mne provází celou mou kariéru a nacházím
k ní stále hlubší a silnější vztah.
Jsem vždy nesmírně pyšný, když
v daleké cizině Janáček strhne publikum a někdy je mi líto, že tomu tak
není vždy u nás.

Sbírka na Libušín
V noci z 2. na 3. března došlo
na Pustevnách k rozsáhlému požáru historického objektu Libušín. Následky byly strašlivé.
Česko tak přišlo o architektonický unikát, který patří do souboru
nejznámějších beskydských secesních lidových staveb, které se staly
symbolem Pusteven. Byly vystavěny v letech 1897 - 1899 podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče,
jež mu vynesly označení "Básník

Jsem pěvec, raději Janáčka zpívám, než o něm mluvím.
Nedávno jste vydal album slavných melodií, od šansonu po muzikál. Co pro světově uznávaného
operního pěvce znamená takový
krok do oblasti populární hudby?
Máte ještě další plány na „výlet
na pomezí žánrů“?
To album bylo nesmírně úspěšné,
měl jsem radost ze spolupráce s dalšími skvělými umělci, já mám rád
v hudbě různé žánry, nevyhýbám se
žádné kvalitní a melodicky invenční
hudbě.
Než jste se začal naplno věnovat
hudbě, byl jste studentem oboru fotografie na umělecko-průmyslové
škole. Co Vás k výběru této školy
vedlo? Zůstalo fotografování alespoň Vaším koníčkem?
To už je všechno hodně dávno,
věnuji se opravdu jen zpěvu, na fotografování nemám tolik času, ale
dovedu dobře posoudit kvalitu fotografie. To je v mé profesi velmi
užitečné.
Co bylo impulzem k rozhodnutí
vydat se pěveckou dráhou?
Jednoduše řečeno – láska ke zpěvu a hudbě, bylo to tak silné, že se
tomu nedalo odolat.
Poslední léta jste účinkoval převážně jen v zahraničí. Kdy si Vás
užijeme v českých koncertních síních a na operních scénách?

Často se mne na moje vystupování doma posluchači nebo novináři ptají.
Ano, je pravda, že až do roku
2018 jsem velmi vytížen svými
závazky v zahraničí. Momentálně
mne ale pozvalo Národní divadlo
do inscenace Janáčkovy opery
Z mrtvého domu.
Když přijde nabídka, která mne
osloví a bude odpovídat mému naturelu a hlasu, tak budu rád hostovat i na našich scénách, pokud mi
to kalendář dovolí.
Jak je zaplněný Váš diář na další sezony? Na co z toho se nejvíce
těšíte?
Můj kalendář je opravdu nabitý takřka beze zbytku, to je sice
krásné, ale zároveň velmi náročné.
Těším se na každou umělecky kvalitní inscenaci a spolupráci s vrcholnými pěvci a dirigenty.
Vaše manželka, paní Hana Zagorová, vystupovala v Luhačovicích na začátku letošního roku
na reprezentačním lázeňském plese. Koncem léta budete v lázních
koncertovat i Vy. Neuvažujete
o tom, že byste přijeli třeba společně v roli lázeňských hostů?
Je to krásná nabídka, Luhačovice jsou opravdu krásné prostředí
a určitě by bylo příjemné strávit
zde chvíle oddechu, zatím ale nemohu říci nic určitého.

Blbec k večeři

dřeva" a mezinárodní proslulost.
Jídelna Libušín byla pojmenována
k poctě české kněžny Libuše. Interiér byl vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle návrhů Mikoláše
Alše. K unikátům interiéru patřily
tři secesní lustry, příborník, skleník
a hodiny. Kolem stolů bylo umístěno 100 vyřezávaných židlí. Podle
odborníků patří Libušín k nejcennějším dílům, která architekt Jurkovič navrhl.
Přispět je možné i v lázních
Hned na začátku března byla Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna
sbírka na jeho obnovu. Snahou je
opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že akciová společnost
dlouhodobě pečuje o odkaz Dušana Jurkoviče v Luhačovicích, byla
do haly Vincentky, kde prochází
většina návštěvníků Luhačovic,
umístěna pokladnička, do níž je
možné na obnovu Libušína přispět.

Divadelní sešlost
V polovině června se hosté bavili
v Lázeňském divadle při 2. ročníku
přehlídky ochotnických divadelních
souborů Luhačovická divadelní sešlost. Představily se čtyři soubory
z Čech, Moravy a nám v Luhačovicích tolik blízkého Slovenska.
Z nabídky skvěle pobavila brilantní
komedie Blbec k večeři divadelního
souboru J. K. Tyl z Brodku u Přero-

va, měkká slovenština zazněla při
milém a vtipném příběhu S. Štepky
Ako bolo v podání Divadla Hlavina
z Radošiny a přehlídku uzavřela komedie Na drátě je klokan Divadelního spolku Jiří z města Poděbrady.
Letošní dramaturgie byla rozšířena
o pohádku Divadla Tyjátr Princezna
se zlatou hvězdou na čele, která potěšila nejen dětské diváky.

9

ČERVEN 2014 | LÁZEŇSKÉ LISTY

LÁZNĚ LUHAČOVICE V OBRAZECH

▲ Hosté koncertu Hudby Hradní stráže

▲ ► Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

a Policie ČR – velvyslankyně ČR na
Slovensku Livia Klausová a policejní
prezident Tomáš Tuhý

▲ Komentovaná prohlídka nově revitalizovaného

▲ Ing. P. Heydušek,

lázeňského areálu

pravnuk B. Smetany
(vlevo)

▼ Natáčení seriálu Znamení koně II



Česká promenáda
s Calmou

▼ Řezbářské sympozium – M. Cigánek,
Hudební variace
▲T
 our de Kids

▲ ▼ Otevírání pramenů 2014

▲ ▼ Otevírání pramenů 2014

10
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Letní inspirace s pozvánkou
„Upadá-li kroj v lidu, upadá vše:
řeč, písně, zvyky, způsob života i čistota mravní. Ztrátou kroje lid sprostne, hrubne, krásný zevnějšek ukládá
lidem i celou řadu jiných povinností.
Krásně se nosit znamenalo i krásně
chodit, slušně se chovat, čistěji myslit, vybraněji mluvit, počínati si tak,
jak si počíná každý, který si dává
na sobě záležet.“
Tento nadčasový citát Viléma
Mrštíka byl jedním z podnětů k výběru návštěvy Galerie Joži Uprky
jako součásti doprovodného programu letošního 23. ročníku Festivalu
Janáček a Luhačovice.
Joža Uprka, malíř svého lidu, pocházel a působil v malebném kraji
Moravského Slovácka. Znal důvěrně
tamější krajinu, život lidu, jeho práci, tradice, zvyky, slavnosti, písně
a lidové kroje typické pro jednotlivé
oblasti Slovácka. Na jeho obrazech
nás dodnes upoutává zářící hra barev
slováckých krojů. K hostům ateliéru
Joži Uprky nepatřil jen Leoš Janáček, který také v tomto kraji čerpal
z pokladnice lidových písní, ale svojí
návštěvou jej poctili i Alfons Mucha
doprovázející Augusta Rodena, či
Zdenka Braunerová, Vilém Mrštík,
Dušan Jurkovič nebo také z Luhačovic MUDr. František Veselý s chotí
a MUDr. Pavel Blaho ze Skalice.
Tyto všechny spojovalo přátelství
a láska k folkloru a umění.
Návštěva Galerie Joži Uprky je
naplánována až na poslední festivalový den, kterému bude předcházet
hudební mozaika poskládaná z koncertů předních a světově proslulých
sólistů, orchestrů a pěveckého tělesa.
Hosté se mohou těšit na sopranistku
E. Dřízgovou – Jirušovou, tenoristu
A. Brisceina, violistku J. Hosprovou,
E. Viklického, varhanici K. Chrobokovou
s
mezzosopranistkou
D.   Šaškovou, Český filharmonický sbor Brno a jeho přední sólisty,
Filharmonii Bohuslava Martinů,
Janáčkův komorní orchestr a České

komorní sólisty. Koncertní programy
slibují hudbu nejen našich hudebních velikánů, jako je B. Smetana,
A. Dvořák a L. Janáček, ale také
dalších světových skladatelů, ke kterým patří A. Vivaldi, G. P. Telemann,
W. A. Mozart, J. S. Bach a jiní.
O oblíbenosti hudby v lázních
vypovídá i zájem o koncerty Akademie Václava Hudečka. Při letošním
18. ročníku se představí harfistka
K. Englichová, flétnista R. Stallman
(USA), komorní sdružení Musica
Minore nebo Pražský komorní balet. Svým uměním a nadáním určitě
překvapí a potěší skupina mladých

Emil Viklický Trio

Joža Uprka – Vlčnovská rodina, Galerie J. Uprky,
Uherské Hradiště
začínajících houslistů pod vedením
Mistra Hudečka.
Nejen hudba, ale i divadelní Thálie má v Luhačovicích svoje stálé
místo. Lázeňské divadlo nabídne
řadu komedií, při kterých budou
v hlavních rolích zářit herecké osobnosti, jako je P. Nárožný, M. Etzler,
N. Boudová, F. Němec, P. Kostka,
A. Vránová, S. Skopal, J. Čenský,
V. Vydra, S. Postlerová, Z. Adamovská, L. Vaculík, A. Gondíková nebo
V. Limr. Termíny a nabídku divadelních přestavení najdete v kulturním
přehledu tohoto čísla.
Do 16. ročníku svého trvání vstupuje přehlídka komorní divadelní
tvorby Divadelní Luhačovice, která

má v programu celkem šest představení, k nimž patří hudební komedie
Zvonokosy, komedie Divadla Radka
Brzobohatého Zlatý časy, dramatizace slavného humoristického románu
Stará dáma vaří jed, herecký koncert
plný překvapivých proměn a stylových zvratů Druhá smrt Johanky
z Arku, zápletková fraška Tři letušky
a hříčka zlínského rodáka B. Kurase
Nikdy nekončí.
Programová nabídka 2. ročníku
Dnů slovenské kultury bude bohatší a pestřejší než v předešlém roce.
Na prohlídku slovenským krajem pozve v hale Vincentka výstava Krásy
Slovenska předního slovenského
fotografa J. Lomnického. V hotelu

Alexandria budete moci ochutnat
speciality slovenské kuchyně skrývající se pod názvem Kuchárska
kniha starej mamy a Muzeum luhačovického Zálesí připraví besedu
Vzpomínka na Slovenskou búdu.
Společné vystoupení Z dvoch strán
Karpat folklorního souboru Družba
z Trenčína a Oldšava (bývalí Olšaváci) z Uherského Brodu jistě okouzlí
milovníky folkloru. Můžeme se také
těšit na komedii s přední slovenskou
herečkou, známou z filmu Líbáš jako
bůh, K. Magálovou v brilantní komedii s M. Geišbergem nazvanou Ani
za milión. Vyvrcholením nejen Dnů
slovenské kultury, ale i Roku české
hudby v Luhačovicích, bude zajisté
koncert světově proslulého tenoristy
Štefana Margity. Společně s touto
operní hvězdou vystoupí sopranistka
K. Šmídová – Kalvachová a klavíristka K. Bachmannová.
Tečkou za letními kolonádními
koncerty různých hudebních žánrů,
které zpříjemní nejedno lázeňské
odpoledne, bude i letos, a to po dvaadvacáté, Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní
a tancem.
Milena Hrbáčová,
kulturní manažerka

Luhačovické dřevosochání

M. Krajíček - Ta Nota

Nejen lázeňskou kolonádu, ale
i soutok říček u hotelu Jestřabí a park
zdobí nová umělecká díla, která
vznikla v týdnu od 2. do 7. června
v Luhačovicích při 2. ročníku řezbářského sympozia. Letošního dřevosochání se zúčastnilo sedm řezbářů, kteří byli představeni se svými
díly při sobotní (7. 6.) vernisáži. Patří
k nim: M. Bořuta - „Zrození hudby“,
M. Cigánek – „Hudební variace“,
P. Eschler – „Basa v tanci“, P. Krajíček „Ta Nota“, Z. Matyáš – „Vodník“, B. Petráš – „Chvilka s liškou

Bystrouškou“ a L. Sikora – „Hudební fantazie“. Zúčastněným řezbářům
se podařilo díky dovednosti, umění
a fantazii v rozmezí pěti dnů vdechnout dřevu novou duši či příběh.
Řezbářské sympozium se těšilo
velké pozornosti lázeňských hostů,
kteří denně sledovali s neskrývaným
zájmem proměnu dřeva v umělecké
dílo. Řada hostů zná sympozium již
z loňského roku a plánuje si objednat termín svého pobytu na období
od 1. do 6. června 2015, kdy se uskuteční 3. ročník.
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KULTURNÍ PROGRAM | ČERVENEC – ZÁŘÍ 2014
Lázeňské divadlo
zač. v 19.30 hod.

Pá 4. 7. Heslo morálka. V hlavní roli
M. Etzler, N. Boudová.
St 23. 7. V Paříži bych tě nečekala,
tatínku. V hlavní roli P. Nárožný.
Pá 25. 7. Tři bratři v nesnázích.
A. Gondíková, M. Zounar, F. Tomsa.
Pá 15. 8. Šansonový koncert
Radky Fišarové
Pá 29. 8. Lo stupendo. Hrají
V. Vydra, S. Skopal, S. Postlerová,
Z. Adamovská.

MěDK Elektra Taneční večery
zač. v 19.00 hod.

Pá 4. 7. DH Stříbrňanka
Čt 31. 7. DH Straňanka
Pá 1. 8. Eva a Vašek
So 16. 8. Duo Adami
Pá 29. 8. Eva a Vašek
Čt 18. 9. DH Fryštácká Javořina

Hala Vincentka
19.30 hod.
So 13. 9. Prezentace knihy Nevšední
osudy Baťova exportéra Inocence
Krutila
MěDK Elektra
sál Rondo
Po 1. 9. Shirley Valentine. V hlavní
roli S. Stašová
Mezinárodní festival dětských folklorních souborů
PÍSNÍ A TANCEM 2014,
19. – 21. 9. 2014
Muzeum luhačovického Zálesí
Otevřeno denně kromě pondělí:
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

St 10. 9. Koncert Laďa Kerndl
Pá 12. 9. Vztahy na úrovni. V hlavní
roli L. Vaculík, I. Andrlová, A. Gondíková a další.

Kolonádní koncerty
Lázeňské náměstí, zač. v 16.00 hod.
Čt 3. 7. DH Lieskované
Ne 6. 7. Nebeská muzika z Terchové
Čt 10. 7. Salonní orchestr Ostrava
Ne 13. 7. DH Vlčnovjanka
St 16. 7. CM Danaj
Ne 20. 7. Melody Gentlemen Lednice
Út 22. 7. Smyčcový orchestr z Lutychu
Čt 24. 7. Bezobratři
Ne 27. 7. SPS L. Janáčka
St 30. 7. Swingdixie VH Olomouc
Ne 3. 8. Natalika
St 6. 8. Jazzzubs
Ne 10. 8. Fryštácká Javořina
Čt 14. 8. Posádková hudba Olomouc
Ne 17. 8. Academic Jazz Band
St 27. 8. Swingdixie VH Olomouc
Ne 31. 8. Holešovský komorní
orchestr
Ne 7. 9. Kloboukový den 15 hod.
Ne 14. 9. Dívčí saxofonový orchestr
15 hod.

Alexandria**** S & W hotel –
night club
zač. v 19.30 hod
Taneční večery každý čtvrtek a sobotu
Večer poslechových melodií každé
úterý
Lázeňské náměstí
So 5. 7. Milonga na kolonádě – večer
s argentinským tangem 19 hod.
So 12. 7. Chcete se oblékat jako Květa Fialová? - módní přehlídka FIRMY
IVETA 16 hod.
Společenský dům – vinárna
Domino
zač. v 19.30 hod
Retro disko v rytmu 50. – 90. let
každý pátek
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Lázeňský švihák, festival humoru a smíchu, 4. ročník,
7. - 11. 7. 2014
MěDK Elektra, zač. v 19.30 hodin

Pondělí 7. 7.
Komici s. r. o,
M. Knor a Ruda z Ostravy
Úterý 8. 7.
EIN Klesl Bžundes,
J. A. Náhlovský a J. Mladý
Středa 9. 7.
Večer plný evergreenů,
L. Kerndl s orchestrem
Čtvrtek 10. 7.
Dvojkoncert,
M. Paleček a I. Janík
Pátek 11. 7.
Jedeme dál,
J. Laufer a B. Divílek elastic show

DIVADELNÍ LUHAČOVICE,
16. ROČNÍK,
18. – 23. 8. 2014
Lázeňské divadlo, zač. v 19.30 hod.
Po 18. 8.
Zvonokosy
Uvádí: JAMU Brno
Út 19. 8.
Zlatý časy
Uvádí: Divadlo Radka
Brzobohatého Praha
St 20. 8.
Stará dáma vaří jed
Uvádí: Divadlo Viola Praha
Čt 21. 8.
Druhá smrt Johanky z Arku
Uvádí: Golden Archer
Productions, s.r.o. Praha
Pá 22. 8.
Tři letušky v Paříži
Uvádí: Divadlo Jana Palárika
v Trnave
So 23. 8.
Nikdy nekončí
Uvádí: Městské divadlo Zlín

AKADEMIE VÁCLAVA
HUDEČKA, 18. ROČNÍK,
28. 7. – 8. 8. 2014
Po 28. 7. v 19.30 hod.
MěDK Elektra
Zahajovací koncert
V. Hudeček, A. Čonka – housle,
K. Englichová – harfa, R. Stallman
(USA) – flétna, Musica Minore
Čt 31. 7. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
Pocta Pavlu Šmokovi
Účinkuje Pražský komorní balet
So 2. 8. v 19.30 hod.
kostel svaté Rodiny
Návraty vítězů
H. Hložková, J. Mráček – housle,
P. Svoboda – varhany, Musica
Minore
Ne 3. 8. v 18.00 hod.
Poutní chrám Narození
P. Marie ve Štípě
Krásné stavby s krásnou hudbou
Po 4. 8. v 19.30 hod.
hala Vincentka
I. Absolventský koncert
St 6. 8. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
II. Absolventský koncert
Čt 7. 8. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
III. Absolventský koncert
Pá 8. 8. v 19.30 hod.
MěDK Elektra
Galavečer
Slavnostní zakončení 18. ročníku
Akademie V. Hudečka, předání cen

DNY SLOVENSKÉ
KULTURY
25. 8. – 8. 9. 2014
25. 8. – 8. 9.
hala Vincentka
Krásy Slovenska
Výstava slovenského fotografa
Jozefa Lomnického
1. – 7. 9.
Alexandria****
Spa & Wellness hotel
Francouzská restaurace
Kuchárská kniha starej mamy
Čtvrtek 4. 9. v 16.00 hod.
Lázeňské náměstí
Z dvoch strán Karpat
společné vystoupení folklorního
souboru Družba z Trenčína
a Oldšava z Uherského Brodu
Čtvrtek 4. 9. v 19.00 hod.
Muzeum luhačovického
Zálesí
Vzpomínky na Slovenskou búdu
Pátek 5. 9. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
Ani za milión
Komedie s K. Magálovou
a M. Geišbergem
Sobota 6. 9. v 19.30 hod.
kostel svaté Rodiny
Koncert Štefana Margity
K. Šmídová – Kalvachová – soprán,
K. Bachmannová – klavír

FESTIVAL JANÁČEK
A LUHAČOVICE,
23. ROČNÍK,
14. – 18. 7. 2014
Po 14. 7. v 16.30 hod.
Busta Leoše Janáčka
Slavnostní zahájení festivalu
Po 14. 7. v 19.30 hod.
kostel svaté Rodiny
Zahajovací koncert
Český filharmonický sbor Brno,
Čeští komorní sólisté
Sólisté: H. Škarková,
E. Daňhelová – soprán,
P. Zbořilová – alt, P. Levíček
– tenor, P. Kopecká – harfa,
M. Jakubíček – varhany,
L. Zavadilík – housle
Út 15. 7. v 15.00 hod.
kinosál MěDK Elektra
Lev s bílou hřívou
Út 15. 7. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
Jitka Hosprová a Janáčkův
komorní orchestr
St 16. 7. v 16.00 hod.
Lázeňské náměstí
Koncert CM Danaj
St 16. 7. v 19.30 hod.
Lázeňské divadlo
Emil Viklický trio
Čt 17. 7. v 15.00
Lázeňské divadlo
Luhačovické inspirace
Přednáška Prof. PhDr. M. Štědroně
a PhDr. J. Zahrádky
Čt 17. 7. v 19.30 hod.
kostel svaté Rodiny
Varhanní koncert
K. Chroboková – varhany,
D. Šašková – mezzosoprán
z Versailles
Pá 18. 7. ve 14.00 hod.
odjezd od CA Luhanka
Přátelé Leoše Janáčka
Návštěva Galerie Joži Uprky
v Uherském Hradišti
Pá 18. 7. v 19.30 hod.
MěDK Elektra
Koncert k Roku české hudby
Eva Dřízgová – Jirušová –
soprán, Aleš Briscein – tenor,
Filharmonie Bohuslava Martinů

Předprodej vstupenek
CA Luhanka:
denně 9 – 12, 13 – 20 hod.
Luhainfo: po – pá: 8 – 17 hod.
Lázeňské divadlo:
v den programu od 18 hodin
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH ZÁJEZDŮ - ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2014
KROMĚŘÍŽ
čtvrtek 3. 7. a 17. 7., čtvrtek 7. 8. a 21. 8., čtvrtek 4. 9. a 18. 9.
Návštěva muzea s Památníkem Maxe Švabinského a s expozicí Příroda a člověk. Prohlídka historického náměstí. Návštěva Arcibiskupských zámeckých
sklepů s výkladem a s ochutnávkou mešních vín.
Cena 490 Kč, dětské slevy
MODRÁ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
čtvrtek 10. 7. a 24. 7., čtvrtek 14. 8. a 28. 8., čtvrtek 11. 9. a 25. 9.
Prohlídka Archeoskanzenu v Modré. Návštěva poutního místa Velehradu
s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie. Degustace vína v Galerii Slováckých vín v Uherském Hradišti.
Cena 490 Kč, dětské slevy

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý pátek 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 čtvrtek 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
PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH. ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

SLUNEČNÍ LÁZNĚ

Archeoskanzen Modrá

MOŽNOST SLUNĚNÍ: ČERVENEC A SRPEN
denně od 10.00 do 18.00
Vstupné: celodenní 70 Kč, půldenní 40 Kč. Hosté akciové společnosti
sleva 50 %.

ZOO ZLÍN
Zlínská zoologická zahrada je
nejnavštěvovanějším
turistickým
místem celé Moravy.
Každoročně sem zavítá téměř půl
milionu návštěvníků. V rámci všech
15 českých zoo jim v návštěvnosti
patří druhé místo. Za poslední dvě
desetiletí se ZOO Zlín změnila k nepoznání. Areál byl rozdělen do čtyř
zoogeografických oblastí, vznikly
unikátní pavilony, tropická hala Yucatan, objevily se atraktivní a vzácné druhy zvířat, zlepšily se služby
a zdvojnásobil se počet návštěvníků.
Ruku v ruce s rozšiřováním zoologické zahrady a se získáváním nových druhů zvířat jde také výstavba
nových expozic. Stalo se již téměř

pravidlem, že každoročně se návštěvníci mohou těšit na novou expozici či pavilon.
Návštěvu můžete doplnit i prohlídkou zámku, který byl obýván
až do roku 1945. Historie zámku
Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova. V roce 1724 získal hrad a celé
lukovské panství rakouský hraběcí
rod Seilernů. Na Moravě však téměř
nepobývali, hrad chátral a v roce
1793 byl už neobyvatelný. Seilernové proto začali hledat prostor pro
stavbu nového sídla. Zvolili si návrší
na dohled od původního hradu Lukova, místo zvané Lešná.
Japonská zahrada Mu-Shin
Mu-Shin od loňského prosince
postupně vyrůstala v asijské oblasti poblíž vloni otevřené expozice

ZOO Zlín
HALA-BALA. Jedná se o jednu
z nejrozsáhlejších japonských zahrad v České republice. Návštěvníci
na ploše téměř tisíc metrů čtverečních mohou obdivovat typickou suchou kamennou horskou zahradu.
Jejími dominantními prvky jsou tři
exempláře borovice drobnokvěté dovezené přímo z Japonska. Všechny
dosahují stáří zhruba sta let. Podobných stromů existuje v České repub-

lice jen pár kusů. Stejně důležité jako
zeleň je i obrovské množství kamenů všech možných velikostí a tvarů
a také několik velkých kamenných
lamp kasuga. Do celkového pojetí
výborně zapadá i nový klenutý dřevěný most přes Lukovský potok,
kterým návštěvníci zahradu opustí.
A co vlastně znamená název Mu-Shin? Doslovný překlad znamená
„bez myšlenky“ či „mimo mysl“.

Myslí se i na nejmenší.
Mají nové hřiště
Při obnově zeleně se nezapomnělo ani na nejmenší návštěvníky. Hned při vstupu do lázeňského
parku nedaleko dětských léčeben
byla na začátku června dokončena
výstavba hřiště za zhruba 300 000

korun. Lanová pyramida, houpačky, skluzavky, houpadlo na pružině nebo třeba kolotoč jsou určeny
především pro pacienty dětských
léčeben, ale přijít mohou i všichni
ostatní.
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Martin Nevěřil: Kuchařem od malička
Martin Nevěřil po vyučení pracoval jako kuchař ve Společenském domě a pak také v hotelu
Morava. Od roku 2002 pracuje
v největším luhačovickém hotelu
Palace, kde se po třech letech stal
šéfkuchařem.

Jak jste se dostal k této profesi?
Zpočátku jsem byl „kuchařem
z povinnosti“, protože jsem se jako
nejstarší musel starat o mladší souro-

zence a to včetně přípravy jídla. Pak
jsem se vyučil na SOU Zlín a po závěrečných zkouškách jsem nastoupil
do Lázní Luhačovice. Neměl bych
zapomínat ani na vojnu, kde jsem byl
zařazen také jako kuchař.
Kolik jídel musíte denně pro hosty Palace uvařit? A co jim chutná
nejvíce?
Většinou je v našem hotelu okolo 200 hostů, kterým připravujeme
snídaně, obědy a večeře. Poskytujeme rovněž závodní stravování nejen
pro vlastní zaměstnance, ale i pro
cizí strávníky. K oblíbeným jídlům
patří pokrmy z hovězího masa, z ryb
a roste zájem o studené saláty. Stabilní úspěch však má i klasická česká
kuchyně, jako je svíčková na smetaně, moravský vrabec či kachna se
zelím a knedlíkem.
Kolik a jaké druhy diet vaříte?
Mají někteří hosté specifické požadavky na stravu?

Vaříme většinou 5 základních diet
(šetřící, šetřící s omezením tuku, se
sníženým množstvím cholesterolu,
redukční a diabetickou) a dále pak
speciální diety, jako je bezlepková,
s vyloučením laktózy ("bezmléčná")
a redukce kyseliny močové. Při kombinovaném onemocnění pacienta sestavujeme individuální jídelní lístek.
Přání hostů se řídí nejen zdravotními
komplikacemi, ale i odlišnými stravovacími zvyklostmi nebo vírou.
Jak se změnily postupy a suroviny za posledních deset let?
Surovinová základna se mění
neustále a většinou je to ku prospěchu věci, protože jsou nyní zajištěny celoroční dodávky čerstvého
ovoce a zeleniny a je větší sortiment
u jednotlivých potravin, jako jsou
například těstoviny. Mezi důležité povinnosti šéfkuchaře patří výběr kvalitních potravin při nákupu
od dodavatelů.

Poradíte čtenářům, jak si připravit
rychlé zdravé letní jídlo?
Velmi rychlý a jednoduchý na přípravu je zeleninový salát s cizrnou
a bylinkovým dresinkem, který je
vhodný jako lehká letní večeře.
Suroviny:
1 ledový salát krájený, 1 malé
balení rukoly, 1 svazek ředkviček
nakrájených na plátky a 100-150 g
sterilované cizrny, olivový olej
Postup:
Cizrnu
promícháme
se
zeleninou a jednou polévkovou
lžící olivového oleje, rozdělíme
do misek a prolijeme dresinkem.
Dresink připravíme ze 400 g
kvalitního bílého jogurtu, který
smícháme s nasekanou čerstvou
majoránkou a česnekem. Bylinky
můžeme obměňovat a salát
můžeme využít jako základ
ke grilovaným masům.

GASTRONOMICKÝ KALENDÁŘ 2014
FRANCOUZSKÁ RESTAURACE

SNACK BAR

v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

HOTELU DŮM B. SMETANY****

ČERVENEC

„Letní nabídka osvěžujících alko i nealko míchaných
nápojů a koktejlů“
Jsou barevné, sladké a především osvěžující. K horkým letním
dnům koktejly a míchané nápoje neodmyslitelně patří. Ať už
ty s obsahem alkoholu nebo bez něj. Přijďte se osvěžit!

SRPEN

ČERVENEC

„Letní nabídka osvěžujících alko i nealko míchaných
nápojů a koktejlů“
„Melounové dny 11. – 31. 8. 2014“
Sladké, šťavnaté, zářivě barevné osvěžení, na kterém si rádi
pochutnáme každé léto. Meloun nám vedle osvěžení dodává
také spoustu vitamínů. Ochutnejte speciality, které jsme pro
vás z této pochutiny připravili.

ZÁŘÍ

K letnímu večeru jistě patří šťavnatý grilovaný steak. „Grilované
speciality“ připravíme přímo před Vašima očima a nabídneme Vám
je na vyhlídkové terase. Termín: pátek - neděle

„Bublinkové opojení – drinky se sektem“
Máte rádi sekt? A chtěli byste jeho chuť ještě více podtrhnout? Připravili jsme pro vás lahodné drinky, které dodají vašim kouzelným chvilkám ještě více lesku.

Jen ti nejvášnivější houbaři ví, co budou mít v období houbařské sezony na talíři… V kulinářské nabídce „Houbové mámení“ si vyberou
všichni milovníci této voňavé pochoutky. 
Termín: 1. – 31. 8. 2014

„Klasické i nevšední speciality ze švestek – modrého pokladu zahrady 15. – 30. 9. 2014“
Jednou z nejbáječnějších chutí podzimu jsou švestky. Nejlepší jsou samozřejmě čerstvě utržené ze stromu, ale když se
úroda vydaří, najdou spoustu využití i v kuchyni, kde s nimi
můžete doslova čarovat. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit.

SRPEN

ZÁŘÍ

Celá úroda je z pole bezpečně sklizená… Děkujeme za ni při brunchi
na téma „Dožínkové hodování“, kdy Vás čeká neomezená konzumace nejen regionálních pokrmů moravské kuchyně.
Termín: sobota 13. 9. 2014
itosti Dnů slovenské
„Kuchárska kniha starej mamy“ – u přílež
nabídku typických
kultury pro Vás připravíme rozmanitou
2014
9.
7.
1.
n:
Termí
lit.
specia
slovenských

tel.: 577 120 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
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SPECIÁLNÍ POZVÁNKA

TERASE SNACK BARU
GRILOVÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM NA LETNÍ
GRILOVÁNÍ STEAKŮ
22:00, SOBOTA 11:30 – 22:00
PÁ a SO 4. a 5. července 2014, PÁTEK 15:00GRILOVÁNÍ RYB
, SOBOTA 11:30 – 22:00
PÁ a SO 8. a 9. srpna 2014, PÁTEK 15:00-22:00

Dům Bedřicha Smetany, tel.: 577 134 050

www.LazneLuhacovice.cz
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Food Festival Luhačovice letos ve znamení luhačovické kuchyně
Zatímco v historii byly Luhačovice a okolí známé spíše jako ovocnářská oblast, kde se trnky a jablka
sušily v každé chalupě a knedlíky se
zadělávaly Vincentkou, postupem
času se z lázeňského městečka stalo
místo určující nové trendy v gastronomii. Už na přelomu 19. a 20. století se k nám sjížděli labužníci z celé
republiky, aby tu spolu s blahodárným působením lázeňských pramenů potěšili také chuťové pohárky.
Hotely, restaurace, bary, jídelny
i bufety nabízely speciální dietní pochoutky i neobvyklé pokrmy inspirované světovou kuchyní. I dnes jsou
Luhačovice místem, kde si můžete
pochutnat na dobrotách z místních

surovin, vyrazit na večeři za zážitkovou gastronomií nebo si jen tak
pochutnat na lázeňském oplatku někde na lavičce na kolonádě. Historii
i současnost luhačovické kuchyně
představí Food Festival Luhačovice, který se koná v sobotu 16. srpna
od 10 do 19 hod. v areálu Luhaparku (bývalý minigolf) v Jurkovičově
aleji. Kromě vybraných menu pěti
hotelů budete moci sledovat komentované vaření, ochutnat molekulární
kuchyni nebo se dozvíte něco o tom,
jak se vařilo na luhačovickém panství. Na programu bude výstava historických kuchařských knih, výlety
do historie s okrašlovacím spolkem
Calma, program pro děti, cooking

show s Daliborem Navrátilem nebo
Jiřím Eichnerem a především kulinářské speciality ve stáncích hotelů.

Svou kuchyni letos představí hotely
Alexandria, Augustiniánský dům,
Vega, Vyhlídka a Pohoda.

Tajenka z 1. čísla Lázeňských listů: Garantujeme léčbu přírodním zdrojem. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu Zdeňkovi Slezákovi
z Pardubic. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovu adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 8. 2014.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2014.
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LÁZEŇSKÝ
PARK OŽÍVÁ

Park, který je v majetku akciové společnosti Lázně Luhačovice, je zpřístupněn všem návštěvníkům i stálým
obyvatelům Luhačovic, kteří si chtějí odpočinout, pobavit se svými přáteli nebo si zasportovat.
Zavítejte i vy do našeho parku. Příroda je tou nejlepší tělocvičnou!

MINERÁLNÍ PRAMENY

KOLONÁDNÍ KONCERTY

Ochutnejte naše minerální
vody přímo v parku.
Najdete zde prameny
Vincentka, Ottovka,
pramen Dr. Šťastného
a Nový Jubilejní.

Máte rádi hudbu? Zavítejte
na lázeňskou kolonádu.
Po celé léto ji oživují živé
koncerty rozličných
hudebních žánrů.

ODPOČINEK

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Lavičky u pramenů,
na kolonádě nebo ve stínu
stromů nabízejí nerušený
odpočinek.

• běhání
• tenis
• nordic walking
• turistika
Dají se provozovat v každém
věku.

CYKLISTÉ VÍTÁNI

PARKOVÉ HRY

Lázeňský park se nově
otevřel i cyklistům. Cyklisté
mohou parkem projíždět
po vyznačených trasách.
Na pískových plochách je nutné
sesednout z kola.

• frisbee
• pétanque
• kroket
• geocashing
Pobaví každého bez ohledu
na věk a fyzickou kondici.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PIKNIK

Nezapomněli jsme ani na
naše nejmenší hosty.
V parku jsme pro ně
vybudovali nové dětské
hřiště.

Udělejte si čas na svou
rodinu či přátele a vyražte
do lázeňského parku.
Travnaté plochy jsou jako
stvořené pro opravdový
piknik.

SVATBY

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM

Lázeňský park je dokonalou
kulisou pro svatební

Vytvořená díla jsou vystavená
v atriu lázeňské kolonády
a jsou prodejná.

