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Oblíbená Morava v novém.
Všechny pokoje mají sociální zařízení
V polovině června byla po sedmi měsících dokončena první etapa rekonstrukce oblíbeného hotelu Morava, který byl postaven v roce 1927. Cílem modernizace, která si vyžádala 80 mil. Kč, bylo zkvalitnění
ubytovacího standardu i dalších služeb na úrovni kategorie tří hvězdiček Superior.  

Vážení a milí hosté,
současné teploty už nikoho
nenechají na pochybách, že tu
máme léto, čas prázdnin a dovolených. Ačkoliv přišlo ve stejnou
dobu jako jindy, tak je v obojích
našich lázních o něco jiné než ta
předchozí. Liší se skladbou našich hostů a pacientů i nástupními termíny pojištěnců, které jsou
letos znatelně delší než loni.
V jáchymovském mixu národností citelně chybí Rusové. Jejich
pomyslná místa ale obsadila klientela z arabského světa a pacienti pojišťoven. Jak se v zimě
objevili lyžaři a rodiny s dětmi,
tak se nyní v našich penzionech
a kapacitách pro aktivní lidi
objevují cyklisté a turisté. V Luhačovicích, které jsou tradičně
česko-slovenské, je nejviditelnější změnou rostoucí koncentrace
návštěvníků města v lázeňském
parku. Je po loňské obnově letos zase o stupeň krásnější, jak se
stromy i keře rozrůstají. K pobytu v lázeňské části města ale motivuje i táhnoucí se rekonstrukce
ulice Dr. Veselého. V nové podobě se jí dočkáme v srpnu a nabídne skutečnou promenádu, jak
je patrné z její hotové části. Co
vidět není, ale změnilo se hodně, je skladba léčených diagnóz.
Pacienti s onemocněními pohybového aparátu již tvoří druhou
největší skupinu pojištěnců a stále jich přibývá.

Pokračování na str. 2.

V hotelovém komplexu, který je
tvořen čtyřmi vzájemně propojenými
objekty, byly pokoje v hlavní budově
i v pravém přilehlém křídle doplněny
především o sociální zařízení a vybaveny novým nábytkem. Modernizace
se dotkla i krajního objektu D, kde
byla na pokojích zrekonstruována
sociální zařízení a došlo k výměně
nábytku a koberců. Všechny pokoje
jsou nyní vybaveny moderními televizory, Wi-Fi připojením k internetu
a telefonem. Právě dokončené práce
se netýkaly objektu A, který se nachází vlevo od hlavní budovy. Nicméně
v další etapě se zde počítá s úpravami,
které budou zahrnovat například výstavbu bazénu.
Změnu k lepšímu pozná host
hned při vstupu v recepci, u příjmu
a časování procedur či v kavárně.
Díky citlivé rekonstrukci odrážející
historický charakter budovy září novotou i dvě jídelny, kde se podařilo
zachovat původní stoly i židle z dvacátých let minulého století. Rozšířila
se i nabídka v oblasti gastronomie.
Nyní je možné si objednat podobně
jako v hotelu Palace výběrovou stravu. 
Pokračování na str. 2.

Rekonstrukce ulice Dr. Veselého spěje do finiše
Do konce července bude důležitá ulice Dr. Veselého, která je spojnicí městského centra a lázeňského
areálu, zářit novotou. Stavbaři již finišují s náročnou stavbou, která mimo jiné obohatí město s největšími moravskými lázněmi o zcela nové architektonické prvky – malou městskou kolonádu či stěnu se
vzpomínkou na výrazné osobnosti, jež Luhačovice navštívily.
Stavba byla zahájena v dubnu loňského roku. Město připravovalo tolik
potřebnou investici již delší dobu, teprve na podzim roku 2013 se mu ale
podařilo získat dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Morava. Z těchto zdrojů bude zaplaceno 80
procent z celkových nákladů ve výši
bezmála 35 milionů korun. „Z hlediska rozsahu i finanční náročnosti patří
tato akce k nejvýznamnějším projektům města posledních let. Bez zapojení dotací by nebylo možné ji realizo-

vat,“ říká starostka Marie Semelová.
Hlavním cílem projektu je ulici
kompletně zrekonstruovat, včetně
technických sítí pod povrchem. „Tím
vytvoříme moderní lázeňské korzo
splňující funkční i estetické požadavky související s takovým typem
komunikace,“ vysvětluje důvody rozsáhlých úprav starostka. Novou tvář
získá celý prostor 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 výškové úrovně, což zabezpečí bezbariérové přístupy. Součástí
investice je i dostavba opěrné zdi
ve svahu k silnici, která je již ve špatném technickém stavu. V rámci toho
pak městu přibudou i dva zcela
nové prvky – malá městská kolonáda a stěna cti s připomínkou
významných osobností spojených
s Luhačovicemi.

Pokračování na str. 2.
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Oblíbená Morava v novém. Všechny pokoje mají
sociální zařízení
před rekonstrukcí

Dokončení ze str. 1
Mezi poskytovanými službami nebude chybět ani kadeřnictví nebo prodej doplňkového sortimentu. Výkonná
vzduchotechnika a plynová kotelna,

po rekonstrukci

která nahradila nevyhovující centrální rozvod páry, zase přispějí k lepší
tepelné pohodě v celém komplexu.
Vyměněny byly však i elektrické a vodovodní rozvody, které nejsou na prv-

ní pohled pro hosty viditelné. Naopak
nová čelní fasáda i z dálky působí čistě
a dokresluje celkové změny v hotelu.

Ing. František Bača,

ředitel HS Palace a Morava

Rekonstrukce ulice Dr. Veselého spěje do finiše
Dokončení ze str. 1
„Novou podobu získá plocha
před poštou, která tak vytvoří malé
náměstí,“ doplňuje starostka města.
Celá stavba měla být původně
dokončena v květnu. Realizaci ale
zbrzdila nutnost vypořádat se s vícepracemi, které stavbařům přinesl
větší rozsah sanací podloží a za-

bezpečení opěrných zdí. „Se zhotovitelem jsme se dohodli na novém termínu dokončení, konkrétně
do konce července. Jako poslední
přijde na řadu úprava plochy před
poštou. To si na nezbytně nutnou
dobu vyžádá i určitá omezení pro
chodce,“ podotýká vedoucí odboru
správy majetku města Jiří Šůstek.

Generální ředitel MUDr. Eduard Bláha ve finále
soutěže Manažer roku
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., a Léčebné lázně Jáchymov, a. s., byl vybrán
hodnotitelskou komisí mezi 77 finalistů 22. ročníku soutěže Manažer roku 2014. Jedná se o nejprestižnější
a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle
vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu.
Co pro Vás účast ve finále letošního ročníku znamenala?  
Jsem znám tím, že nominace tohoto typu nepřeceňuji. Tahle mi ale
udělala radost. Hlavně proto, že s návrhem přišel můj předchůdce v Luhačovicích, a tak to vnímám jako projev jeho uznání i radosti, jak pečuji
o jeho „dítě“. Určitou satisfakcí pak
byl i fakt, že z navržených jmen se
do finále dostala jen polovina a před
branami zůstala i známá jména.
V čem je podle Vašeho názoru
soutěž Manažer roku přínosná pro
rozvoj manažerské profese?
Já bych nemluvil o profesi. Jde
o schopnost vést i motivovat lidi, nebát se nést odpovědnost a definovat
strategii. Pro mě bylo největším přínosem setkání se zajímavými lidmi,
k nimž bych se asi hned tak nedostal.
Co považujete za Váš největší
manažerský úspěch v uplynulém
období?

2

Dokončení ze str. 1
K lázním v létě patří kultura
a naše nabídka je v obou lokalitách tradičně velmi bohatá.
Aby se mohla kultura nerušeně
snoubit s lázeňskou pohodou, tak
si stejně pravidelně dopřáváme
investiční prázdniny. Letos jsou
zasloužené. Vysvědčení za realizované projekty nevyznívá špatně. Pension Dagmar je s apartmány, studii, restaurací, malým
wellness, kolárnou či lyžárnou
a úžasnými slunečními terasami
v Jáchymově první svého druhu.
Obě zrekonstruované Moravy
v Luhačovicích byly rozsahem
investice i výsledným provedením
rovny téměř maturitní zkoušce,
která dopadla na výbornou. Tyto
naše investiční prázdniny ale nebudou časem nicnedělání. Budou
naopak časem horečných příprav, abychom se mohli v závěru
roku pustit do dalších projektů
náležitě připraveni. A co že nás
čeká, respektive pro Vás připravujeme? V Luhačovicích získá
Palace vlastní plynovou kotelnu
a dětské léčebny přípojku minerální vody a nový balneoprovoz.
V Jáchymově nás čeká zásadní
proměna Astorie, jejíž ubytovací
kapacita vzroste a celý objekt získá větší prostory pro stravování
i důstojný centrální vstup s recepcí.
Opět se máme na co těšit. Léto
už je ale tady a je třeba si jej užít!
Tak ať je způsob našeho léta co
nejméně rozmarný.



MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel
Lázní Luhačovice, a.s.

nanci i zákazníky spojení pupeční
šňůrou.

že se nám daří získávat talentované
a schopné spolupracovníky.
Jednak fakt, že se nám společně
podařilo proplout rozbouřenými vodami pro obor nepříznivé doby plné
skokových regulací a vyjít z ní silnější. A pak to, že se v našich lázních modernizují nejen budovy, ale i postupy,
služby, marketing či řízení, a hlavně

Koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost v současném českém
byznysu?
Vážím si řady lidí. Pana Frolíka
z Linetu, Piškanina z Hopi nebo třeba
Jančury ze Student Agency. Ve všech
případech jde o typické selfmademany, kteří jsou s firmou a jejími zaměst-

Jste ženatý, máte dvě téměř
dospělé dcery. Jak těžké je skloubit práci vrcholového manažera
s osobním životem? Zbývá Vám čas
i na koníčky?
První otázku jste měl položit mé
ženě a dcerám. Jejich pohled by se
od toho mého mohl lišit... Ne, je to
tak, že rodina je pro mě na prvním
místě, byť to tak časově nevypadá.
Ona mi umožňuje dělat práci, která
mě baví, a já jsem tak pro ni lepší.
Rodina mi dává rovnováhu, kterou
potřebuji pro práci, a práce mi dává
naplnění, které moji blízcí cítí ze zájmu o ně. Vzhledem k náročnému
cestování a odloučení to ale vyžaduje
řadu kompromisů a tolerance. Koníčků moc nemám. Volný čas na mých
lázeňských štacích ale vyplňuji kolem, které mi dokonale vyčistí hlavu
a nastaví rovnováhu mezi tělesnou
a duševní únavou.
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Kinesiotaping zmírňuje bolest
Lepení barevných elastických pásek čili kinesiotaping je světově uznávaná metoda, která je využívána i při léčbě v našich lázních.
Vedoucí fyzioterapeutky akciové
společnosti Šárky Tomové jsme se
zeptali, na čem je tato metoda založena a k čemu se hlavně používá.
Přibližte nám pojem kinesiotaping.
Kinesiotaping, neboli tejpování,
je metoda, která se vyznačuje užíváním elastických pásek (kinesio tapů)
nalepených na kůži, kdy v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře
kloubů a vazů.
Tejpování je u nás poměrně
mladou léčebnou technikou. Jak
dlouho je tato metoda známá a kde
vznikla?
Kinesiotaping pochází z Japonska,
zakladatelem je japonský chiropraktik dr. Kenzo Kase. Od roku 1973
po dobu 6 let vyvíjel metodiku a speciální tape, jehož struktura a elastičnost je velmi blízká lidské kůži. Položil tak základ na poli sportovních
výkonů, zvládání bolesti a rozšířil
možnosti fyzioterapie.
Z čeho je páska vyrobena a jakým způsobem se připevňuje?

Páska je vyrobena z bavlny a je
možné ji natáhnout až na 160 % její
délky. Jako lepidlo se používá přírodní pryskyřice. Tejp je prodyšný
a také voděodolný.
Ve kterých oborech se využívá
a jaké jsou hlavní výhody?
Své uplatnění si dnes kinesiotaping našel mimo odvětví sportu
také ve fyzioterapii, ortopedii, pediatrii, neurologii, ergoterapii, terapii lymfedému a při korekci jizev.
Kinesiotaping umožňuje podporu
a stabilitu kloubům, vazům a svalům bez omezení cévního zásobení
a rozsahu pohybu. S výhodou se
také používá jako prevence proti
poškození kloubů a šlach, nebo pro
posílení stability již narušeného
kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování. Může
být i metodou volby při redukci bolesti. Taping je také využíván jako
korekční prostředek pro drobné
deformace, jako je propadlá nožní
klenba nebo při vbočeném palci.
Dobře také působí na nervový
a oběhový systém. Aplikací tapu
jsme schopni především zmírnit bo-

lest, snížit zánět a podporovat sval
při pohybu.
Výhodou tapu je šetrnost ke kůži
a možnost pohodlné aplikace bez
omezení, celodenně po dobu jednoho až pěti dní. Umožňuje svalu
ideální napětí a tím pozitivně působí na krevní oběh a lymfatický
tok, čímž podporuje hojení tkání
a urychluje kvalitní regeneraci a rehabilitaci. Celý proces tejpování je
poměrně jednoduchý a účinný, ale
měla by jej vždy provádět dostateč-

ně kvalifikovaná a zaškolená osoba,
nejlépe proškolený fyzioterapeut.
Díky přednostem, o kterých
mluvíte, má tato technika určitě
své místo i v lázeňské léčbě.
Ano, pomáhá zkrátit dobu hojení
a tím urychlit rekonvalescenci a rehabilitaci. Umožňuje současné použití s dalšími terapeutickými postupy, jako je kinezioterapie, vodoléčba,
elektroterapie, kryoterapie, manuální
medicína nebo akupunktura.

Páska je vyrobena z bavlny a je možné ji
natáhnout až na 160 % její délky.

VINCENTKA

ČESKÁ ZNAČKA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Produkty z přírodního léčivého zdroje Vincentka
Zdroj minerálních solí, stopových prvků a dalších důležitých látek
Prověřený účinek při rýmě a nachlazení
Nejbohatší přírodní zdroj jódu
Vhodné i pro těhotné, kojící ženy a novorozence

Více informací naleznete na www.vincentka.cz

/ VincentkaLuhacovice

3

ČERVEN 2015 | LÁZEŇSKÉ LISTY

Lékař radí:
Křečové žíly

Lázeňský park v celé
své kráse
Je to právě rok, co byla dokončena
nejrozsáhlejší proměna lázeňského
areálu v historii. Revitalizace změnila celé území k nepoznání. Vysázeno
bylo pět stovek stromů, patnáct tisíc
keřů a tisíce trvalek. Nově pojatá koncepce zeleně, jejímž autorem je přední
znalec v oboru architektury a urbanismu Ivar Otruba, byla citlivě sladěna
s různorodou architekturou lázní. Letos na jaře se poprvé dvacetihektarový
areál mohl představit v celé své kráse
od prvních zelených lístků na kulovitých javorech podél řeky přes bohatě
kvetoucí rododendrony až po záhony
modrofialových květů levandulí, které uprostřed Lázeňského náměstí spolu s bílými růžemi symbolizují řeku

vystupující na povrch. Výjimečností
jsou také použité vzácné dřeviny,
které jsou typické spíše pro zámecké
nebo botanické zahrady. Park působí svěže a umožňuje nové průhledy,
které ještě nedávno nebyly možné.
Návštěvníci tak mohou obdivovat
i budovu Inhalatoria z 20. let minulého století, která byla až donedávna
ukryta za přerostlou zelení. Díky jedinečné atmosféře je park stále častěji
využíván pro svatební obřady a stává
se vítanou kulisou pro nezapomenutelné svatební fotografie. Pro hosty,
návštěvníky i obyvatele Luhačovic
je celý areál místem pro odpočinek,
zábavu i sportovní vyžití. Přijďte se
přesvědčit i vy.

Křečové žíly (varixy) nebo též
žilní městky nejsou nijak vzácné
a jsou někdy označovány jako
jedna z civilizačních chorob.
Trpí jimi 30–60 % lidí a jsou závislé na věku. Mladší generace je
postižena méně, ale ve věku nad
60 let je výskyt již poměrně častý. Více jimi trpí ženy.
Na vzniku křečových žil se
podílí řada faktorů. Jsou to věk,
ženské pohlaví, životní styl, těhotenství, dědičné faktory, nadváha, hormonální změny nebo
dlouhodobé stání. Klíčovým momentem je porucha pevnosti žilní
stěny. Úseky s oslabenou stěnou
se vlivem tlaku krve rozšiřují
a tím dochází k poruše funkce
žilních chlopní, neboť v těchto
rozšířených místech nedomykají
a přestávají plnit funkci jakéhosi ventilu, který brání zpětnému toku krve. Krev se hromadí
a dále se zvyšuje tlak na žilní
stěnu, vzniká tzv. žilní nedostatečnost a s ní první příznaky nemoci. Typickým projevem je
uzlovité ztluštění žil na dolních
končetinách, nejčastěji na zadní
a vnitřní straně lýtek. Rozšíření
žil však může mít různý charakter, od popisovaných uzlů, až
po tzv. metličky. Zpočátku mohou být křečové žíly jen vadou
kosmetickou, mohou být zcela
bez dalších projevů, jindy přistupují další potíže, jako jsou otoky
zhoršující se v průběhu dne, pocit „těžkých nohou“, jejich snadná únavnost, bolesti, svědění
kůže či noční křeče.
Přesnou diagnózu stanoví odborný lékař na základě vyšetření.
Jednou z nejpřesnějších metod
je tzv. duplexní ultrasonografie,

která odhalí změny v povrchovém i hlubokém žilním systému.
Existuje řada způsobů léčby
křečových žil. Vždy však záleží na rozsahu poškození žilního
systému. K základním způsobům
patří kompresivní léčba (stlačování). Pravidelné a důsledné
nošení kompresivních punčoch
zmírní bolesti a zabrání dalšímu
rozšiřování žil. Metličky a drobné žilky lze léčit sklerotizací
– pomocí injekční stříkačky je
do rozšířených žil vpravována látka, která vyvolá potřebné
změny. Moderní metodou je
endovaskulární uzávěr vaena
saphena (povrchové podkožní
žíly dolní končetiny) sondou
vysílající laserové záření nebo
radiofrekvenční proud. Vyzařovaná energie způsobí zatavení
a smrštění žíly. K dalším způsobům patří farmakologické léčba,
léčba laserem nebo klasická chirurgická léčba.
Jaká je tedy prevence? Každý
den si najděte čas na pohybovou
aktivitu, vyvarujte se jednostranné zátěže, jako je dlouhé stání
a sezení, udržujte dolní končetiny ve zvýšené poloze a neseďte
s překříženýma nohama. Doporučuje se také chůze v botách
s nižším podpatkem a nenošení
oblečení staženého v oblasti třísel nebo kolen. Dbát by se
mělo i na hygienu dolních končetin. Velmi vhodné je sprchování
nohou střídavě teplou a studenou vodou, udržování optimální
tělesné hmotnosti a stravování
podle zásad zdravé výživy. 
 prim. MUDr. Jiří Hnátek,

vedoucí lékař

Lázní Luhačovice, a.s.

Personální posílení. Základem je kvalifikace a zkušenost
Tak jako každý rok, i ten letošní
jsme měli před zahájením lázeňské sezony na personálním oddělení napilno. Naším hlavním úkolem bylo doplnit stav zaměstnanců
tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod všech provozů. Týkalo
se to zejména doplnění personálu
pro nově zrekonstruovaný hotel
Morava. S potěšením mohu nyní
konstatovat, že se nám tento úkol,
v těsné spolupráci s řediteli jed-
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notlivých hospodářských středisek, podařilo splnit. Naší snahou
bylo zabezpečení všech Vašich potřeb kvalifikovaným personálem.
Před hlavní sezónou naše řady
posílili především fyzioterapeuté a lékaři nejen z Česka, ale i ze
sousedního Slovenska. V týmu
našich zaměstnanců převažují
zkušení pracovníci, kteří u naší
společnosti pracují řadu let a mohou tak své zkušenosti předávat

dál novým spolupracovníkům. Při
výběru nových zaměstnanců vždy
klademe velký důraz na kvalifikaci a zodpovědnost, ale nemůžeme
rovněž opomenout jeden důležitý
faktor, a to je, laicky řečeno, chuť
do práce. Pokud člověk pracuje
s chutí a baví ho to, vždy se to projeví na jeho vystupování a kvalitě
odvedené práce. A naším společným cílem je, abyste se u nás cítili
dobře a odjížděli jste s pocitem, že

se naši zaměstnanci v Lázních Luhačovice o Vás dobře starali a že
náš tým pracovníků ze zdravotních, stravovacích i ubytovacích
úseků je kvalifikovaný a zkušený.
A možná jedním z důvodů, proč se
k nám zase vrátíte, bude právě fakt,
že Vás tu čeká příjemný a vstřícný
personál, který je připravený splnit
Vaše potřeby.
 Mgr. Vladimíra Juřeníková,

personální manažerka
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Snídaně s Novou na cestách
Po celé léto televize Nova ve spolupráci s agenturou CzechTourism
představuje každý pátek v pořadu Snídaně s Novou na cestách jednotlivé turistické regiony České republiky.
12. června proběhlo živé vysílání ze dvou atraktivních míst
východní Moravy – Luhačovic
a Kroměříže. Během rozhovorů
přímo na Lázeňském náměstí mo-

derátoři Hana Mašlíková a Petr
Říbal hovořili s hosty o lázeňství,
místních pramenech, architektuře
nebo historii největších moravských lázní.

O vztah k našim lázním se
v závěrečném vstupu podělil
i zpěvák Stanislav Hložek, který
jezdí do Luhačovic již od dětství.
S lázeňským pohárkem v ruce pak
každou půlhodinu seznamovala
diváky s předpovědí počasí Tereza Juščíková. Na zajištění celého
vysílání se podílel dvacetičlenný

štáb, dva přenosové vozy a celkem čtyři kamery, z nichž jedna
byla netradičně umístěna na střeše
kolonády. Celé dění se za nádherného slunného rána těšilo značnému zájmu hostů a návštěvníků,
kteří si museli přivstat, protože
první vstup začínal již před šestou
hodinou.

Na přehradu nově pěšky i na kole
Rekonstruovaná Jurkovičova
alej spojující Luhačovice s přehradou byla slavnostně otevřena v neděli 14. června. Nová
rozšířená komunikace vedoucí
od Slunečních lázní podél řeky
Šťávnice až na přehradu je ur-

čena nejen pro pěší, ale i cyklistům. Oprava nevyhovující cesty
je společným dílem Luhačovic
a Pozlovic a byla realizována
za přispění evropských dotací.
Práce byly zahájeny loni v září
a trvaly až do konce roku.

Sluneční lázně budou i letos
otevřeny
Jedinečná památka Dušana Jurkoviče z roku 1903, kde jsou dodnes
zachované unikátní převlékací dřevěné kabiny s původním vybavením,
bude i letos po celý červenec a srpen
otevřena pro veřejnost. Areál bude
možné využít denně za příznivého
počasí od 10 do 18 hodin 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 vstupné s 50% slevou.
Každý návštěvník navíc obdrží zdarma láhev minerální vody.

Noční wellness

Slavnostní otevření
Jurkovičovy aleje.
Foto: Antonín Miškařík

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel

s uvítacím drinkem

vždy první pátek v měsíci, 21.00 až 23.00
Cena vstupu
300 Kč / 2 hodiny
Cena pro hosty ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu
150 Kč / 2 hodiny
Na vstup se nevztahují žádné slevy.
Wellness centrum je přístupné dospělým a dětem od 12 let.
Tel. 577 120 700, e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz		

www.HotelAlexandria.cz
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Luhačovice a Lázně Jáchymov tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice
známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky
spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

Zahájena 109. lázeňská sezóna
Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově 16. května organizovala akciová společnost
Lečebné lázně Jáchymov za podpory města Jáchymov a mnoha sponzorů.

Součástí sobotního programu byl již tradičně
alegorický průvod za doprovodu hornické kapely
Barbora a mažoretek a následné svěcení lázeňského pramene za účasti MUDr. Eduarda Bláhy,
generálního ředitele lázní, Ing. Bronislava Grulicha, starosty města Jáchymov, a Mgr. Marka
Bonaventury Hrice, administrátora ŘKF Jáchymov. V lázeňském parku byly přichystány atrakce pro děti a ukázky řemeslné výroby. O zábavu
se postaraly hudební kapely, skupiny historického šermu i dobového tance. Součástí sobotního
programu byla VIP party v lázeňském hotelu Běhounek spojená s oslavou jeho 40. výročí. Hotel
nese jméno žáka Marie Curie-Sklodowské, fyzika a spisovatele profesora Františka Běhounka.
Ten se na její osobní přímluvu zúčastnil v roce
1926 Amundsenovy výpravy k severnímu pólu
vzducholodí Norge, při níž prováděl radiologická
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měření na Špicberkách. Let k pólu fyzicky absolvovaly jen jeho měřicí přístroje. Coby expert
na kosmické záření se roku 1928 stal již plnohodnotným členem posádky vzducholodi Italia
Umberta Nobileho, a díky tomu prvním Čechem,
který přeletěl nad severním pólem. Následné
ztroskotání vzducholodi, několikatýdenní pobyt
na ledové kře a záchranu ledoborcem Krasin
popsal v knize „Trosečníci na kře ledové“. Tuto
etapu jeho života připomněla fotostěna, u níž se
fotili hosté oslav.
V neděli 17. května uspořádal spolek Jáchymov pro život 1. ročník závodu v běhu – Běh
o 106. Na start u Lázeňského centra Agricola se
za ideálního počasí postavilo 50 běžců a běžkyň.
6 km trať s převýšením 600 m vedla po pěšinkách a zpevněných cestách k dolní stanici nové
lanovky Prima Express a pak po nové sjezdovce

do cíle na vrcholu Klínovce. Nejrychlejším mužem byl pan Čeněk Filingr s časem 39:04 min.
a mezi ženami Romana Lubinová s časem 44:01
min. Všem patří náš obdiv za předvedený výkon.
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Ubytujte se a relaxujte v penzionu Dagmar
Přijeďte s partou nebo s rodinou do Jáchymova a prožijte víkend či několik dní aktivně v krásné přírodě.
Máme pro vás připravené příjemné ubytování v nově rekonstruovaném penzionu Dagmar, který se nachází v blízkosti komplexu Curie. Disponuje ubytovací kapacitou 29 pokojů s 54 lůžky. Penzion je ideálním
místem pro turisty a cyklisty, kteří ocení rodinnou atmosféru a relaxační
zázemí. Stravování probíhá v restauraci penzionu nebo v komplexu Curie. Pro hosty je připraveno malé wellness se saunou, masážní vanou
a odpočinkovou zónou. V nedalekém bazénu Agricola, lázeňských kavárnách a restauracích pak načerpáte další síly k novým výletům za poznáním krás Krušných hor.

AKČNÍ NABÍDKA
ubytování se snídaní
od 600 Kč / osoba / noc
All inclusive 3.990 Kč
2 os. +1 dítě do 12 let
/ 2 noci
Rezervace:
tel.: 353 836 666,
curie@laznejachymov.cz

Navštivte Floutrejl
Park Klínovec
Začínajícím cyklistům, rodinám s dětmi i zkušeným jezdcům milujícím
adrenalin nabízí nově budované trasy FPK neopakovatelné zážitky. Stačí si
zvolit ze 3 náročností tras a spustit se lesem po cyklostezkách. Trasy začínají na vrcholu Klínovce a vedou na dolní stanici lanovky Prima Express.
Ve Floutrejl Parku Klínovec naleznete kompletní zázemí včetně restaurace, půjčovny kol, obchodu s cyklistickým vybavením a servisem, sprchy
a myčky kol.

NOVÉ TRASY PRO KOLOBĚŽKÁŘE
16 km nově značených tras vám poskytne neobyčejný zážitek z jízdy na koloběžce
po zpevněných cestách. Koloběžku si můžete
zapůjčit na horní stanici a vrátit na dolní stanici lanovky Prima Express.

ADVENT, VÁNOCE
A NOVÝ ROK
V JÁCHYMOVĚ
Prožijte závěr roku v prvních radonových lázních světa,
které Vám utuží zdraví a dodají novou energii. Během
svátečních dnů zregenerujete váš organismus, aktivně
si odpočinete v přírodě a strávíte příjemné chvilky
ve společnosti našich lázeňských hostů.
Poznejte krásy Krušných hor, tradiční adventní
a vánoční trhy u nás i v Německu spojené
s neopakovatelnou atmosférou. Dopřejte sobě i svým
blízkým pohodu a zasloužený
odpočinek. Objednejte si svůj pobyt včas a využijte 5%
slevy za včasnou rezervaci. Nečekejte
na poslední chvíli a zajistěte si ubytování podle vašeho
přání. Těšíme se na vás.

www.leto.klinovec.cz

www.laznejachymov.cz
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Blahopřejeme!
Rádi bychom se připojili
ke gratulantům, které bude přijímat pan Vladimír Schlimbach
v srpnu při svém životním jubileu, krásných 80. narozeninách.
Když se vysloví jméno Vladimír Schlimbach, vybaví si
Luhačovičtí a také mnozí lázeňští hosté nejen vitálního,
usměvavého a vždy dobře naladěného člověka, oblíbeného
a oceněného pedagoga, ale také
hlavně zakladatele a dirigenta
ojedinělého, již 51 let působícího Dívčího saxofonového orchestru. Soubor pravidelně vystupuje nejen v Luhačovicích,
ale i na Pražském hradě a také
na řadě akcí v zahraničí.

Dalo by se říci, že se pan
Schlimbach po celý svůj život řídil mimo jiné i citátem
francouzského
dramatika
J. Anouilha, který praví, že
„Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je umí sbírat,
má bohatství“. Toto bohatství
je v jeho případě poskládáno
z letité práce věnované mládeži,
z mnoha příběhů, zážitků, setkávání či poznávání za doprovodu
tónů podmanivého saxofonu.
Přejeme pevné zdraví, hodně pozitivní energie a těšíme se
spolu s hosty na další koncerty
Dívčího saxofonového orchestru pod Vaším vedením.

Lázně Luhačovice, a.s.

Hudba Hradní stráže
a Policie ČR

Vladimír Schlimbach

Koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR po osmnácté
Známé a populární melodie
v podání Hudby Hradní stráže
a Policie ČR rozezněly ve čtvrtek
18. června Lázeňské náměstí. Jako
sólisté se představily z předešlých
let známé Ivana Brožová a Gabriela Urbánková. K těmto pěveckým
stálicím se letos přidal i Tomáš
Savka. Koncertu předcházel průvod orchestru, ukázky programu
jednotky Hradní stráže a motorizo-

vané jednotky. Nutno podotknout,
že tento prestižní orchestr začal
psát svoji historii v roce 1945.
Během 70 let svého trvání koncertoval desetkrát na Mezinárodním
festivalu Pražské jaro a v roce 2002
také ve slavné Carnegie Hall. Stál
u zrodu svatováclavských koncertů
na Pražském hradě a navštívil při
svých koncertních zájezdech téměř
dvacet zemí Evropy i Asie.

Podpora soutěže pro zrakově postižené děti
Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí a mládeže s názvem Radost tvořit se stala již tradiční součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se konal na přelomu května a června. Letošní 18.
ročník si zvolil téma Svět jako pohádka.
Podobně jako v loňském roce poskytla naše společnost dva pobyty
v Luhačovicích jako hlavní ceny pro
vítěze. Jednu z cen získala nevidomá desetiletá Andrea Matulová ze
ZŠ Mysločovice za práce Kamarádi, Pohádkové probuzení a Můj pohádkový svět. Druhou hlavní cenu
získal v kategorii nad 15 let Slovák
Maxim Kutliak ze ZŠ pro žáky se
zrakovým postižením Levoča. Porotu oslovila jeho práce Rozprávka
O krídlach.
„Soutěž je ukázkou dovedností
zrakově postižených dětí a seznamuje veřejnost s výtvarnými projevy těchto mnohdy velmi talentovaných dětí. Děti i přesto, že jsou
slabozraké, se zbytky zraku či jsou
nevidomé, mají velmi bohatou fantazii a s velkým úspěchem dokážou
využít svých náhradních smyslů
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k vytvoření prací, nad kterými se
mnohdy tají dech. Velmi si vážím
všech, kteří naši soutěž podporují,
a jsem moc ráda, že právě Lázně
Luhačovice mezi ně patří,“ sdělila
Iva Janálová, hlavní organizátorka
soutěže.
Radost tvořit je jedna z doprovodných akcí ZLIN FILM FESTIVALU, které se zúčastňují i přední
osobnosti města Zlína, a tak tomu
bylo i v letošním roce, kdy osobní
ceny předávali hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák, primátor města Zlína MUDr. Miroslav
Adámek nebo starosta města Otrokovic Jaroslav Budek.
V předešlých letech pozvání
na toto setkání přijali také například
Annie Girardot, Jiřina Bohdalová,
Helena Růžičková, Petr Nárožný,
ale i Michael York.

Radost tvořit
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Janáček a Luhačovice patří k sobě
Pětidenním cyklem koncertů (13. – 17. 7. 2015) si připomenou Luhačovice
hudebního skladatele Leoše Janáčka, k jehož oblíbeným místům opakovaných pobytů patřily právě zdejší lázně.
V letošní koncertní řadě se zaskví
jména proslulých sólistů, souborů
a orchestrů. Příznivci hudebního
umění se mohou těšit na Dvořákův
Koncert pro violoncello a orchestr č.
2 h moll v podání skvělé violoncellistky Michaely Fukačové a Filharmonie
Bohuslava Martinů. Wihanovo kvarteto, které letos slaví 30 let od svého
vzniku, představí nejznámější smyčcová kvarteta hudebních velikánů
J. Haydna, A. Dvořáka a L. Janáčka.
Sopranistka Simona Houda Šaturová
patří mezi přední interpretky mozartovských postav a repertoáru období
italského belcanta. Při svém recitálu
zazpívá nejen operní árie, ale i duety
s Petrem Nekorancem od W. A. Mozarta, G. Donizettiho, G.   Rossiniho
a dalších skladatelů. Luhačovický
kostel svaté Rodiny rozezní díla vr-

cholného baroka a raného klasicismu,
která představí komorní orchestr Musica Florea, působící pod úspěšným
vedením svého zakladatele Marka
Štryncla. Hostem koncertu bude jeden z nejlepších varhaníků v České
republice Jaroslav Tůma. Festival
vyvrcholí koncertem houslového
virtuosa Pavla Šporcla, který věnuje houslovým legendám. Kromě
děl J. S. Bacha či L. Janáčka zahraje také skladby houslových virtuosů
E. Ysaye, F. A. Lauba a J. Kociana.
Pro 24. ročník festivalu, který
pořádá Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., je připravený také
doprovodný program. Jeho součástí
bude expozice s názvem „Slovutný
mistře!“. V hale Vincentka, kde bude
výstava umístěna, si budou moci hosté prohlédnout gratulace, které Leoš

Pavel Šporcl

Janáček obdržel v letech svých kulatých narozenin. Doprovodný program bude dále zahrnovat odpolední
koncert souboru Musica Folklorica
s ženským pěveckým sborem Oskoruša. V jejich podání zazní mimo
jiné i písně z Horňácka, z kraje, kde

sbíral lidové písně nejen Martin Zeman, ale i Leoš Janáček. Literární
nadání hudebního skladatele Leoše
Janáčka přiblíží ve své besedě Janáček literární v Lázeňském divadle
PhDr. Eva Drlíková, ředitelka Nadace Leoše Janáčka.

Luhačovická divadelní sešlost
nabídce přehlídky ochotnických divadelních souborů měla prim komedie,
která je nejoblíbenějším
lázeňským žánrem. Divadelní soubor při MKS
Františkovy Lázně přivezl brilantní komedii
z pera našeho předního
Kapustnica
herce, scenáristy, režiséra a dramatika Antonína
Již potřetí rozehráli svoje role Procházky Klíče na neděli. Jen
„kumštýři z ochoty“ na prknech jeden rok chybí uvedenému souLázeňského divadla. I v letošní boru do oslav „sedmdesátin“.

Divadelní
spolek
Kroměříž se představil s hrou mistra
francouzské konverzační komedie Marca Camolettiho Báječná Anna, ve které hospodyně
Anna zabraňuje katastrofálním
situacím mladého manželského
páru. Nelze se nezmínit o tom,
že tradice ochotnického divadla
v městě Kroměříž „žije“ již 150
let. První ochotnický spolek byl
založený v roce 1865. A Divadlo
Commedia z Popradu pobavilo
lázeňské publikum hrou Kapust-

Krása nejen v dřevě ukrytá

Alberto Gedeón
Soto s manželkou
Táňou a synem
Arthurem u svého
díla Přání

3. ročník řezbářského sympozia, kde byl hostem peruánský malíř a sochař
Alberto Gedeón Soto, který vytvořil dílo z pískovce, vyvrcholil vernisáží
v sobotu 6. června.
S velkým zájmem sledovali lázeňští hosté po celý týden od 1. do 6.
června vznik uměleckých děl, která
vytvářeli mistři řezbáři na téma Čtvero ročních období. V pořadí již 3. ročníku se zúčastnilo šest řezbářů. Čtyři
z nich se s velkým úspěchem představili již v předešlých letech. Dva měli
svoji luhačovickou premiéru a sklidili jen a jen tu nejlepší kritiku. V atriu
na kolonádě jsou tedy vystavena
nová, z dubu vyřezaná díla, která
svojí krásou, uměním a zpracováním
potěší korzující hosty. K prohlídce
se nabízí Krása léta Martina Bořuty,
Jarní poupě Martina Cigánka, Matka příroda Ondřeje Hudce, Podzim

ve víně Petra Krajíčka, Májová láska
Zdeňka Matyáše a Ledové království
Petra Steffana.
Vzhledem ke krátkému času trvání sympozia si musel Alberto Gedeón Soto svoje dílo rozpracovat již
předem. Během šestidenního pobytu pouze dokončoval a precizoval
detaily. Jeho socha nazvaná Přání
bude umístěna v lázeňském parku.
Alberto Gedeón Soto žije v Brně se
svojí manželkou Táňou, jejíž profesí je zpěv. Seznámili se na Tenerife,
kde oba pracovně působili. Zde vytvořil Alberto Soto řadu nádherných
a monumentálních děl. Jelikož mezzosopranistka Táňa Soto Janošová

nica, jejíž předlohou byla známá a populární kniha R. Falleta
Zelňačka. Divadlo Commedia patří k nejúspěšnějším ochotnickým
souborům na Slovensku. Diváky
oslovuje svojí hravostí, lidovou
poetikou a osobitým humorem.
Ani letos nechybělo představení
pro děti, tudíž budoucí diváky.
Odměnou ke konci školního roku
jim byla pohádka O princezně
Čárypíše v podání Divadelního
souboru Zdeňka Štěpánka z Napajedel.

pochází ze zdejšího regionu, a nesčetněkrát koncertovala i v Luhačovicích,
řekli si své „ano“ v luhačovickém
kostele svaté Rodiny v červenci 2014.
Také letos jsou všechna díla řez-

bářských mistrů prodejná. Bližší informace k cenám jednotlivých děl lze
získat na e-mailové adrese: kultura@
lazneluhacovice.cz nebo na telefonech 577 682 220, 724 585 773.
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OHLÉDNUTÍ ZA JAREM V LÁZNÍCH LUHAČOVICE
Otevírání pramenů ►

▲ Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

▲ Otevírání pramenů
- Pouliční divadlo
Klaunérie

▲ Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

▲ Luhačovice v tanci - Luhačovický okrašlovací spolek Calma

▲ Luhačovická divadelní sešlost - Klíče na neděli

▲Ř
 ezbářské sympozium - P. Steffan, Ledové království
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▲ Otevírání pramenů
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Hudba a divadlo

Fragile

Tyto dva fenomény jsou nedílnou součástí druhého prázdninového měsíce srpna, kdy se v Lázeňském divadle mimo jiné vystřídá
Akademie Václava Hudečka a přehlídka komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice.
Akademie slibuje absolventské koncerty mladých nadaných
houslistů pod pedagogickým vedením Mistra Václava Hudečka.
Nejlepší z nich bude při závěrečném galakoncertu oceněný houslemi z dílny Karla Vávry. Jako
každoročně se představí i vítězové předešlých ročníků, k nimž
patří například i Jiří Vodička, vítěz Akademie v roce 2002.
Přehlídka komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice nabídne skvěle připravenou
dramaturgii prezidenta festivalu

pana Miloslava Mejzlíka. V ní
se zaskví šest vybraných představení renomovaných divadel
s předními herci. V Lázeňském
divadle se letos představí kromě
Divadla Viola Divadlo v Rytířské, Divadlo v Řeznické, Slovácké divadlo z Uherského Hradiště
a také Slovenské národné divadlo Bratislava. Kmotrem letošní
přehlídky bude slovenská herečka Zuzana Kocúriková. Programovou nabídku obou projektů
najdete v Kulturním přehledu
na straně 12.

Miloslav Majzlík

Slovenština v Luhačovicích
V Luhačovicích mají svoje stálé místo i Dny slovenské kultury.
Pro letošní 3. ročník (2. – 5. 9.)
je připravena nabídka, která potěší milovníky folkloru, historie,
filmu, divadla a hudby. Krásnou
a měkkou slovenštinou rozezní
Lázeňské divadlo (3. 9.) s představením Skok z výšky přední herečka Divadla A. Bagara z Nitry
Eva Pavlíková. Její monodrama
pro ženu a o ženě těsně před padesátkou bude hudebně doprovázet akordeonista M. Osadský,
kytarista K. Kompas a na perkuse
I. Holka. Lázeňské náměstí roztančí za doprovodu lidové muziky
folklorní soubor Skaličan (4. 9.)

a v sobotu večer (5. 9.) bude patřit
Lázeňské divadlo vokální skupině Fragile pod vedením dirigenta a producenta B. Kostky. Členy
jsou populární osobnosti známé
z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV show. Skupina Fragile
získala letos již podruhé slovenskou diváckou cenu OTO (2014
a 2015) a připravuje na letošní rok
dlouhé koncertní turné po Česku.
Jeden z koncertů bude i v Luhačovicích. V nabídce nebude chybět
ani výstava ze Záhorského muzea
ze Skalice spojená s besedou nebo
filmové představení Tanec medzi
črepinami.

Luhačovice se připojily
k Mezinárodnímu dni tance
Tanec, stejně jako hudba, divadlo
či výtvarné umění, patří do společenského života lázní. Proto připravily
Lázně Luhačovice, a.s., na konec
dubna k Mezinárodnímu dni tance
nový projekt Luhačovice v tanci.

Ve zdejších lázních mohli hosté tančit, či tanci třeba jen přihlížet a taneční umění obdivovat od neděle 26.
do středy 29. dubna 2015.
Prvního programu – zahajovací taneční přehlídky na Lázeňském
Roztančené Lázeňské náměstí

Taneční kroužek Gymnázia
Uherské Hradiště
náměstí Kolonáda ve víru tance
– se zúčastnilo na 160 účinkujících z 16 tanečních škol, klubů či
kroužků. Svoji lásku k tanci a pohybu vyjádřily různými tanečními
žánry všechny věkové kategorie,
a to od malých dětí přes mládež až
po starší generaci. V nabídce nového projektu byly dále zahrnuty
večerní Tančírny v night clubu hotelu Alexandria s ukázkami latinsko-

amerických, standardních a dalších
společenských tanců. Milovníci baletu mohli zhlédnout dva záznamy
z Královského baletu v Londýně,
a to Romeo a Julie a Zimní pohádka.
Mezinárodní den tance vyvrcholil
představením Tanec v divadle a divadlo v tanci, se kterým se v Lázeňském divadle představilo brněnské
taneční divadlo Davida Strnada MAXIMVS.

11

ČERVEN 2015 | LÁZEŇSKÉ LISTY

KULTURNÍ PROGRAM
Červenec 2015
1. 7. Středa 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / ŽESŤOVÁ HARMONIE
Lázeňské náměstí

23. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DIXIELAND BAND JAZZZUBS
Lázeňské náměstí

2. 7. Čtvrtek 19.00 DH SLOVÁCKÁ KAPELA R. HORŇÁČKA / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

24. 7. Pátek 19.00 KABARET ŠLÁGRŮ /
Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

3. 7. Pátek 19.30 DASHA & PAJKY PAJK
Lázeňské divadlo

25. 7. Sobota 19.30 FILUMENA MARTURANO
Manželství po italsku s dojetím a komikou.
V hlavních rolích se objeví S. Stašová
a S. Skopal
Lázeňské divadlo

4. 7. Sobota 14.00 VÝLETY S DVOJKOU
Z LUHAČOVIC
Moderuje Václav Žmolík, host pořadu Dasha.
Lázeňské náměstí
4. – 5. 7. Sobota – neděle 19.30 MILONGA – TANČÍ VŠICHNI, KOMU SE
TANGO LÍBÍ / Taneční večer
LH Palace - kavárna

Filumena a Marturano

2. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / krojovaný ženský PS Tetky
z Kyjova, krojovaný mužský sbor z Boršova
a CM Pavla Růžičky
Lázeňské náměstí
19.30 HOŘÍ, MÁ PANENKO
Hrají: P. Nový, D. Suchařípa, J. Náhlovský
Městský dům kultury Elektra

8. 7. Středa 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / ŽENSKÝ PS KRNOV
Lázeňské náměstí
12. 7. Neděle 9.00 JARMARK PŘI LUHAČOVICKÉ POUTI
Nám. 28. října
16.00 PLOVÁRNA – (Bra)tři v tricku
Říční a sluneční lázně
19.30 KOLONÁDNÍ KONCERT / MELODY GENTLEMEN LEDNICE
Lázeňské náměstí

6. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / STANLAY’S DIXIE STREET
BAND
Lázeňské náměstí
19.00 DH STRAŇANKA / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
9. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / MELODY GENTLEMAN
LEDNICE
Lázeňské náměstí

16. 7. Čtvrtek 19.00 DH FRYŠTÁCKA
JAVOŘINA / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
19. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / KOMORNÍ ORCHESTR
KOPŘIVNICE
Lázeňské náměstí

26. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DH VLČNOVJANKA
Lázeňské náměstí

22. 7. Středa 19.30 LAĎA KERNDL SE
SKUPINOU JAZZ FRIENDS
Lázeňské divadlo

31. 7. Pátek 19.30 EVA A VAŠEK / Taneční
zábava
Městský dům kultury Elektra

FESTIVAL HUMORU A ZÁBAVY / LUHAČOVICKÝ ŠVIHÁK
Městský dům kultury Elektra

8. 7. Středa 19.30 V. HRON S POŘADEM HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU

6. 8. Čtvrtek 19.30 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Lázeňské divadlo
7. 8. Pátek 19.30 GALAVEČER S PŘEDÁNÍM CEN
Městský dům kultury Elektra

Srpen 2015

6. 7. Pondělí 19.00 MILONGA NA KOLONÁDĚ / Hudebně taneční večer
Lázeňské náměstí

7. 7. Úterý 19.30 J. A. NÁHLOVSKÝ SE
SKUPINOU KOZÍ BOBKY

1. 8. Sobota 19.30 NÁVRATY VÍTĚZŮ
J. Vodička, J. Junek – housle, Komorní
sdružení Musica Minore
kostel svaté Rodiny
2. 8. Neděle 18.00 KRÁSNÉ STAVBY
S KRÁSNOU HUDBOU

5. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ STANLAY’S DIXIE STREET BAND
Lázeňské náměstí

6. 7. Pondělí 19.30 KOMICI s. r. o,
M. KNOR A E. KOČIČKOVÁ

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA, 27. 7. – 7. 8. 2015, 19. ročník
pro hosty lázní luhačovice, a.s., sleva 15 %
V. Hudeček – housle, M. Hroch – varhany,
27. 7. Pondělí 19.30 ZAHAJOVACÍ
cembalo, J. Hrochová Wallingerová –
KONCERT
mezzosoprán
V. Hudeček, L. Pavlová – housle, J. Stivín,
Poutní chrám Narození P. Marie
M. Stivínová, flétna, Komorní sdružení
ve Štípě
Musica Minore
Městský dům kultury Elektra
3. 8. Pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
30. 7. Čtvrtek 19.30 IN NOMINE AMOhala Vincentka
RIS…Ve jménu lásky
Účinkuje: M. Hroch – cembalo, J. Hrocho5. 8. Středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ
vá Wallingerová – mezzosoprán, J. Barťoň
KONCERT
– přednes
Lázeňské divadlo
Lázeňské divadlo

14. 8. Pátek 19.30 NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ / Manželský trojúhelník vskutku s originálním řešením. Hraji
R. Hrušínský, J. Carda, J. Švandová
Lázeňské divadlo
16. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DH VĚROVANKA
Lázeňské náměstí

21. 8. Pátek 19.00 DH MISTŘÍŇANKA /
Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
23. 8. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / ACADEMIC JAZZ BAND
Lázeňské náměstí
26. 8. Středa 19.30 LAĎA KERNDL SE
SKUPINOU JAZZ FRIENDS
Lázeňské divadlo
27. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / SPS JANÁČEK LUHAČOVICE
Lázeňské náměstí
28. 8. Pátek 19.30 BEZ PŘEDSUDKŮ
Brilantní komedie v podání J. Paulové
a P. Zedníčka
Lázeňské divadlo
19.30 EVA A VAŠEK / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
30. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / C. A K. DYCHOVÝ ORCHESTER BRATISLAVA
Lázeňské náměstí

9. 7. Čtvrtek 19.30 Z. TROŠKA
A J. SUCHÁNEK V POŘADU
Z HOŠTIC DO BABOVŘESK
10. 7. Pátek 19.30 ABBA CHIQUITA
REVIVAL & THE BEATLES GIRLS,
show 60. až 80. let

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE, 24. ročník, 13. – 17. 7. 2015
3. – 16. 7. SLOVUTNÝ MISTŘE!
Výstava gratulací, které Leoš Janáček obdržel v letech svých kulatých narozenin.
hala Vincentka
13. 7. Pondělí 16.30 SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Žesťová harmonie Zlín
Busta Leoše Janáčka
19.30 ZAHAJOVACÍ KONCERT
M. Fukačová – violoncello, Filharmonie
Bohuslava Martinů, V. Spurný – dirigent
Městský dům kultury Elektra
14. 7. Úterý 16.00 POEZIE V MORAVSKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍCH
Musica Folklorica a ženský sbor Oskoruša
Lázeňské náměstí
19.30 WIHANOVO KVARTETO
L. Čepický – 1. housle
J. Schulmeister – 2. housle
J. Čepický – viola
A. Kaspřík – violoncello
Lázeňské divadlo
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15. 7. Středa 19.30 KONCERT SIMONY
HOUDA ŠATUROVÉ
S. Houda Šaturová – soprán, P. Nekoranec
– tenor, E. Ferguson – klavír
Lázeňské divadlo
16. 7. Čtvrtek 15.00 JANÁČEK LITERÁRNÍ
O literární tvořivosti a ambicích Leoše
Janáčka
Lázeňské divadlo
19.30 MUSICA FLOREA & JAROSLAV TŮMA
Komorní orchestr Musica Florea, J. Tůma
– varhany
kostel svaté Rodiny
17. 7. Pátek 15.00 LEV S BÍLOU
HŘÍVOU
Film o životě skladatele Leoše Janáčka
Kino Elektra
19.30 PAVEL ŠPORCL – MOJE
HOUSLOVÉ LEGENDY
P. Šporcl – housle, P. Jiříkovský – klavírní
doprovod
Lázeňské divadlo

Bez předsudků
DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2015, 17. ročník,
pro hosty lázní luhačovice, a.s., sleva 10 %
Lázeňské divadlo
17. 8. Pondělí 19.30 PA - PAPAPA - PA
Hrají: studenti JAMU v Brně
18. 8. Úterý 19.30 ILÚZIE
Hrají: Z. Kocúriková, B. Turzonovová,
M. Huba, D. Jamrich

21. 8. Pátek 15.00 BESEDA – Z. Kocúriková a M. Mejzlík
Společenský dům – koncertní sál
19.30 COMMEDIA FINITA
Hrají: D. Černá, J. Synková, D. Kolářová,
M. Málková

19. 8. Středa 15.00 BESEDA –
MUDr. Jan Cimický: „Jak jsem je
poznal“
Společenský dům – koncertní sál
19.30 SMLOUVA
Hrají: M. Etzler, K. Zima

22. 8. Sobota 19.30 STUDNA SVĚTCŮ
Hrají: P. Majkus, I. Vacková, M. Vrtáček,
P. Hejcmanová, A. Pospíchalová,
R. Feibergová, P. Hromádka, Š. Goiš,
I. Stránský ml., R. Lacina

20. 8. Čtvrtek 19.30 NĚJAK SE TO
ZVRTLO / Hrají: T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna, L. Jurek

Kmotrou Přehlídky komorní divadelní
tvorby Divadelní Luhačovice je Zuzana
Kocúriková.
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KULTURNÍ PROGRAM
ZÁŘÍ 2015
DNY SLOVENSKÉ KULTURY V LUHAČOVICÍCH, 3. ročník, 2. – 5. 9. 2015
2. 9. Středa 19.30 TANEC MEZI STŘEPINAMI
Kino Elektra

ha, K. Salayová – Jurkovičová, vnučka
architekta D. Jurkoviče
Hala Vincentka

3. 9. Čtvrtek 17.00 JURKOVIČOVY
HISTORICKÉ PAMÁTNÍKY A HŘBITOVY V HALIČI
Vernisáž výstavy
Muzeum Luhačovického Zálesí
19.30 SKOK Z VÝŠKY
Melodrama pro ženu a o ženě těsně před
padesátkou. Hraje E. Pavlíková, hudební
doprovod: M. Osadský – akordeon,
K. Kompas – kytara, I. Holka – perkuse
Lázeňské divadlo

5. 9. Sobota 19.30 KONCERT skupiny
FRAGILE
Přední slovenská vokální skupina, která
získala v roce 2014 a 2015 diváckou cenu
OTO.
Lázeňské divadlo

4. 9. Pátek 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / SKALIČAN ZDRAVÍ
LUHAČOVICE
Lázeňské náměstí
19.30 PAVEL BLAHO A VZPOMÍNKY
NA SLOVENSKOU BÚDU
Hosté Prof. E. Blahová, vnučka Dr. P. Bla-

DOPROVODNÝ PROGRAM
1. – 6. 9. KUCHÁRSKA KNIHA STAREJ MAMY
Speciality Slovenské kuchyně
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotelu
1. – 14. 9. OSOBNOST MUDR. PAVLA
BLAHA
Výstava Záhorského muzea ze Skalice
hala Vincentka

Skok z výšky

6. 9. Neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
S CALMOU
Lázeňské náměstí
11. 9. Pátek 19.30 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Hrají: S. Stašová a P. Nárožný
Lázeňské divadlo
13. 9. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / DÍVČÍ SAXOFONOVÝ
ORCHESTR
Lázeňské náměstí

Předprodej vstupenek
CA Luhanka:
denně: 9.00 – 12.00,
13.00 – 17.00

Luhainfo: 
po – pá 8.00 – 18.00,
so – ne: 9.00 – 17.00

Lázeňské divadlo:
v den představení
od 18.00

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů
PÍSNÍ A TANCEM, 18. – 20. 9. 2015
18. 9. Pátek 19.00 DH DRIETOMANKA /
Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra  

22. 9. Úterý 15.00 Z HISTORIE ČETNICKÝCH HUMORESEK
Beseda s plk. JUDr. M. Dlouhým, autorem
námětu a odborným poradcem úspěšného
televizního seriálu Četnické humoresky
Lázeňské divadlo
24. 9. Čtvrtek 19.30 ANI SPOLU, ANI
BEZ SEBE
Komedie v podání J. Paulové a D. Suchařípy
Lázeňské divadlo
27. 9. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / DECHOVÝ ORCHESTR
MLADÝCH KRNOV
Lázeňské náměstí
28. 9. Pondělí 9.00 SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK
Nám. 28. října

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ - ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2015
BOJKOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

čtvrtek 2. 7, 16. 7. a 30. 7., čtvrtek 13. 8. a 27. 8., čtvrtek 10. 9. a 24. 9.
Návštěva Muzea Bojkovska s bohatou expozicí. Posezení ve vinném sklepě
spojené s degustací vysoce kvalitních vín a s malým pohoštěním.

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy

LUHAČOVICE V MOZAICE ARCHITEKTURY
každý pátek ve 14.00
Poznejte naše lázně v jejich architektonické pestrosti od baroka přes alpský styl, secesi, funkcionalismus, socialismus…a díla architektů Jurkoviče,
Králíka, Roitha, Fuchse…

Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma

VIZOVICE
čtvrtek 9. 7. a 23. 7., čtvrtek 6. 8. a 20. 8., čtvrtek 3. 9. a 17. 9.
Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou. Prohlídka Mikuláštíkového fojství v Jasenné. Posezení s pohoštěním v restauraci Sirákov u Vsetína.
Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy
ZOO LEŠNÁso
středa 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., středa 5. 8., pátek 4. 9. a 18. 9.
Návštěva zoologické zahrady Lešná s největší tropickou halou Yucatan
a s faunou Afriky, Asie, Austrálie, Etiopie, Střední i Jižní Ameriky. Nejrozsáhlejší japonská zahrada v České republice – Mu-Shin a zátoka rejnoků.
Možnost prohlídky zámku s bohatým interiérem a zachovalou historickou
expozicí – individuální platba.
Cena 460 Kč za osobu, dětské slevy
PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH. ZMĚNA
ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každý pátek ve 14.00
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. Prohlídka objektu Sluneční lázně.
Cena 80 Kč za osobu, 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
Červenec a srpen – otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 20 hodin
Září – otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin
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Tip šéfkuchařky

Jitka
Boráňová

Jitka Boráňová, šéfkuchařka
hotelu Alexandria, doporučuje
letní specialitu – grilované kuřecí prsíčko se sušenými rajčaty
doplněné grilovanou zeleninou.

Kuřecí maso osolíme a prošpikujeme sušenými rajčaty, potřeme
olivovým olejem a necháme odpočinout 2 hodiny v ledničce. Uležená
prsíčka prudce grilujeme při teplotě
asi 200 °C z obou stran po dobu 3 až
5 minut. Poté maso dopečeme na nepřímém žáru. Ke špikovaným prsíčkům se skvěle hodí grilovaná paprika, cuketa, žampiony, chřest a cherry
rajčátka. Papriku očistíme a nakrájíme na větší kusy, stejně tak cuketu,
chřest a žampiony. Cherry rajčátka
připravujeme v celku. Zeleninu vložíme na gril, rozpálený na 230 až
260 °C. Zeleninu potíráme olivovým
olejem, osolíme a opepříme. Hotovou zeleninu vyjmeme do misky
a pokapeme olivovým olejem smíchaným s limetovou šťávou. Připravenou zeleninu a maso servírujeme
na předehřátý talíř a ozdobíme snítkou tymiánu. Jako přílohu doporuču-

ji kváskový cibulový chléb a bylinkový dip ze zakysané smetany.Tento
letní pokrm si můžete připravit sami
nebo si ho přijďte po celý červenec

vychutnat se sklenkou vychlazeného
moravského vína na vyhlídkovou terasu Francouzské restaurace.

Gastronomický kalendář 2015
Francouzská restaurace

SNACK BAR

v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

HOTELU DŮM B. SMETANY****

ČERVENEC
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

SRPEN
Po loňské úspěšné nabídce specialit z hub přicházíme opět s její
novou podobou pod názvem „Houbové mámení“.
Termín: 1. – 31. 8. 2015

ZÁŘÍ
U příležitosti Dnů slovenské kultury jsme pro Vás připravili slovenské speciality pod názvem „Kuchárska kniha starej mamy“.
Termín: 1. – 6. 9. 2015
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. Sobota 12. 9. 2015.

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

www.HotelAlexandria.cz
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Léto je v plném proudu a k němu neodmyslitelně patří také
různé míchané nápoje. Přijďte si je vychutnat k nám, i když
třeba řídíte!

ČERVENEC
„Koktejly se sektem“ 20. - 31. 7. 2015
V každé sklence může váš oblíbený sekt roztančit jinou hru chutí,
vůní i barev společně s dalšími lákavými hráči. Tak jakou kombinaci si
k bublinkám dopřejete?
„Víkendové grilování steaků a ryb“ 17. a 18. 7. 2015
Na jeden víkend se u nás rozpálí grily a opojná vůně šťavnatých steaků a lahodných ryb připravovaných s největší precizností vám uspokojí vaše chuťové buňky.

SRPEN
„Melounové dny /koktejly, dezerty z melounu“ 17. - 31. 8. 2015
Meloun je to pravé osvěžení pro teplé srpnové dny a navíc prospěje
i našemu zdraví a kráse. Proto jsme pro vás připravili různé speciality
z této úžasné pochutiny.
„Víkendové grilování steaků a ryb“ 14. a 15. 8. 2015

ZÁŘÍ
„Švestky – modrý poklad zahrady /sladké pokrmy ze švestek“
Švestky patří již po mnoho generací k oblíbenému ovoci pozdního
léta. Ani my jsme na ně nezapomněli a přinášíme vám pokrmy, které
naše tělo dobijí v dnešní době tak potřebnou energií.

Dům Bedřicha Smetany, tel.: 577 134 050

www.LazneLuhacovice.cz

Vánoční
večírek
v lázních

LÁZEŇSKÉ LISTY | ČERVEN 2015

dopřejte svým zaměstnancům oslavu vánočních svátků letos trochu
nevšedně - v lázních. prožijte chvíle před koncem roku obklopeni pohodou
a zařizování nechte na nás.
Dle vašich požadavků zajistíme vánoční večírek až pro 300 osob!

vyberte si noblesní prostředí nočního klubu s nádechem 30. let minulého
století a reprezentační prostory Francouzské restaurace v aleXandria****
Spa & Wellness hotelu nebo funkcionalistický styl Společenského domu
s multifunkčním prostorem pro vaši akci.

Nabízíme vám:

• atraktivní lázeňské prostředí,
• špičkové cateringové služby,
• hudební programy všech žánrů, umělce, hostesky, originální
doprovodné programy,

• širokou nabídku ubytování v lázeňských hotelích a penzionech.
na náš profesionální event tým se můžete spolehnout!

www.HotelAlexandria.cz, www.LazneLuhacovice.cz, tel. +420 730 804 408
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Silvestrovské
pobyty
2015
v Lázních Luhačovice

ji
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d
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v
Právě
Nově i ve zrekonstruovaném

hotelu Morava

Slavnostní galavečer
s Alešem Cibulkou

www.LazneLuhacovice.cz

● luxusní wellness centrum ve stylu
starořímských lázní s bazénem a saunovým
světem nejen pro ubytované hosty
● koupele v přírodní minerální vodě
● vyhlášená Francouzská restaurace a noční klub

