
LÁZEŇSKÉ
LISTY

LUHAČOVICE 3/2015 ROČNÍK XIX  |  založeny 1909  |  ZDARMA  |  www.LazneLuhacovice.cz

Luhačovice mají dlouho očekávané lázeňské korzo. Rekonstrukce ulice 
Dr. Veselého, která pojí centrum města s lázeňským areálem, byla v polovi-
ně září dokončena. Novou tvář získal celý úsek od pošty až po vilu Lékárna. 
Zajímavostí je přibližně šestnáctimetrová Stěna cti, která nese dvacet jmen 
významných osob, které jsou s Luhačovicemi spojeny (například zakladatelů 
lázní Serényiů, Leoše Janáčka, Dušana Jurkoviče nebo Vlasty Buriana). Na ni 
navazuje malá městská kolonáda, klidová zóna s lavičkami. Výraznou promě-
nou prošla plocha před poštou, kde vzniklo malé náměstí i s pódiem. Úplně jiný 
tvar a vzhled získala také křižovatka před vilou Lékárna. Vytvořil se tak nový 
vstup do lázeňského areálu. 

Vaše postřehy a doporučení jsou 
pro nás inspirací, jak dál inovovat 
a zlepšovat služby i jejich kvalitu. 
Rovněž Léčebné lázně Jáchymov, 
s nimiž společně tvoříme největší 

lázeňskou skupinu v ČR, právě nyní 
přináší pobyty 2016 založené na účin-
cích unikátní přírodní radonové vody, 
ale i aktivní dovolenou zahrnující pěší 
turistiku, cyklistiku i lyžování.

Práce na pobytové nabídce pro následující rok jsou dokončeny. Věří-
me, že vás výsledky našeho několikaměsíčního úsilí při jejich sestavování, 
výběru služeb i tvorbě katalogu osloví. Snažili jsme se vycházet z našich 
zkušeností i vašich potřeb, které nám sdělujete v dotaznících a častokrát 
i osobně.

Pěší zóna slouží veřejnosti 

Pobyty 2016. Základem je léčba a regenerace

    Vážení a milí hosté a příz-
nivci našich lázní,

léto, které se své vlády nechtělo 
vzdát ani začátkem podzimu, je již 

za námi. Nezvykle horké počasí vliv 
na snížení počtu hostů určitě nemělo, 
spíše naopak. Těšit se už ale můžeme 
z podzimu, který je podle mnohých 
pravidelných hostů Luhačovic nej-
lepším obdobím pro lázeňský pobyt 
či nezapomenutelnou dovolenou. 

Během právě skončené hlavní se-
zóny byly téměř všechny naše kapa-
city od penzionů přes dětské léčebny 
až po čtyřhvězdičkové hotely plně 
obsazeny. Ač neradi, jsme byli nuce-
ni řadě pacientů komplexní lázeňské 
péče v posledních měsících oznámit, 
že volné místo opravdu nemáme. 
Pro nadcházející období, s výjimkou 
silvestrovských a vánočních pobytů, 
kde nám zbývají k prodeji poslední 

volná místa, mám příznivější zprávy. 
Kapacity jsou opět volnější. U chro-
nicky nemocných budou nastávají-
cí zimní měsíce zvlášť vhodné pro 
lázeňskou léčbu, protože zvýšenou 
zátěž např. v podobě inverze budou 
moci lépe překonat na čistém vzdu-
chu v Luhačovicích. Mimosezónní 
pobyty skýtají mnoho dalších výhod. 
U pobytů hrazených zdravotními 
pojišťovnami jsou příplatky výrazně 
nižší nebo nejsou vybírány vůbec. 
Možnost strávit pobyt v často po-
ptávaných jednolůžkových pokojích 
je v zimě daleko reálnější. A v ne-
poslední řadě jsou ceny samoplá-
teckých pobytů ve srovnání s hlavní 
sezónou až o desítky procent nižší. 

Přijet do lázní, když ostatní odjíždějí 
na hory, se skutečně vyplatí. 

První hosty přivítal v červnu 
po dokončení rekonstrukce také lá-
zeňský hotel Morava, jehož 154 lůžek 
pomohlo uspokojit značnou poptávku 
během léta. Z reakcí od pravidelných 
i nových hostů se dovídáme, že jsou 
s „novým“ hotelem nadmíru spokoje-
ni. A to nás těší nejvíce. Plány s ho-
telem, který k Luhačovicím neodmys-
litelně patří již od konce dvacátých 
let minulého století, jsou ale daleko 
větší. Již nyní intenzivně pracujeme 
na záměru rozšíření léčebného úseku 
a především balneoprovozu, kde ne-
bude chybět ani bazén. 

 Pokračování na str. 2. 

Základem je léčba
Dlouhodobým záměrem naší 

společnosti je poskytovat tradiční lá-
zeňskou léčbu založenou na využití 
zdejší přírodní léčivé vody v kom-
binaci s nejmodernějšími léčebnými 
a rehabilitačními metodami. Vysoká 
odbornost je garantována našimi zku-
šenými lékaři a fyzioterapeuty.  Kro-
mě léčby dýchacích cest, na kterou 
k nám přijíždí stále nejvíce pacientů, 
se soustředíme i na rostoucí zájem 
o léčbu pohybového aparátu. Již ně-
kolik let zaznamenáváme také zvyšu-
jící se počty pacientů po dokončené 
onkologické terapii.  Vyžaduje-li to 
zdravotní stav, má každý právo na lá-
zeňskou péči hrazenou ze zdravotní-
ho pojištění a to buď plně hrazenou 
komplexní nebo částečně hrazenou 
příspěvkovou lázeňskou péči. Lázeň-
skou léčbu poskytujeme pojištěncům 
všech českých zdravotních pojiš-
ťoven. Výrazným příspěvkem pro 

léčebné pobyty z pohledu kapacity 
i kvality služeb byla nedávno dokon-
čená částečná rekonstrukce oblíbené-
ho hotelu Morava ***Superior, jehož 
všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení a který poskytuje většinu 
procedur včetně uhličitých koupelí 
a inhalací pod jednou střechou. Mo-
dernizací před několika měsíci prošly 
také penziony Vepřek, Póla a Taťána.     

Léčba dětí
Příznivý vliv na zvýšení kvality 

služeb měla i loni dokončená re-
konstrukce dětských léčeben, kde 
jsou nyní všechny pokoje pro děti 
s doprovody vybaveny moderním 
příslušenstvím a novým nábytkem, 
což odpovídá standardu tříhvězdičko-
vého hotelu. Na dalších úpravách se 
pracuje a již na jaře budou moci první 
pacienti absolvovat uhličité koupele 
přímo v dětské léčebně Miramonti. 

 Pokračování na str. 3

Stěna cti 
na ulici Dr. Veselého
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Inhalace přírodní minerální vody 
je nejdůležitější formou léčby nemocí 
dýchacích cest v lázních. K tomu-
to účelu jsou využívány právě vody 
typu Vincentky, které jsou rozprášeny 
na velikost částic do 10 u (u-1 atomo-
vá hmotnostní jednotka = 1,661 × 1027 
kilogramů). Inhalační přístroje jsou 
konstruovány tak, aby podíl větších 
kapek nepřesahoval 3 %. Větší kapky 
10 u a více se usazují v nosohltanu, 
menší pronikají hlouběji až do alveo-
lů (plicních sklípků). U velmi malých 
částic 0,1 u – 0,3 u však hrozí nebez-
pečí, že budou vydechnuty zpět. Není 
na závadu, když inhalační přístroje 
produkují co do velikosti širší spek-
trum částic, protože pak aerosol po-
stihne dýchací cesty v celém rozsahu. 
K výrobě mlžiny používáme přístroje 
na stlačený vzduch, který je vyráběn 
centrálně pro každé inhalatorium. 
Inhalatoria v akciové společnosti 
Lázně Luhačovice jsou vybavena 
špičkovou technikou firmy Heyer, 
a to jak pro inhalaci individuální, tak 
skupinovou.

Léčebná metodika v Lázních Luhačovice je založena na využití přírod-
ních minerálních vod. Jsou to alkalické, hydrouhličitanochloridosodné, 
jodové vody, které jsou silně mineralizované (Na, K, Mg, Ca, Mn, chlori-
dy, bromidy, jodidy, sírany) s vysokým obsahem volného oxidu uhličité-
ho. Využívají se k pitné léčbě, inhalacím a koupelím. 

Vody slané, tedy chlorido sod-
né, jsou známy jako čisté expekto-
rans, tj. při onemocnění dýchacích 
cest způsobí zředění vazkého hle-
nu a jeho snadnější vykašlávání. 
Ke zředění hlenů přispívá též alka-
lická reakce minerálních vod, stejně 
tak jako uhličitany (lithný, sodný, 
vápenatý) a ionty jodidové či bro-
midové. Kalciové ionty působí pro-
tizánětlivě, spasmolyticky (uvolnění 
stažení vnitřních orgánů) a mají sti-
mulační vliv na činnost řasinkového 
epitelu, jímž je sliznice dýchacích 
cest pokryta. Podobně příznivě pů-
sobí i další sloučeniny v luhačovické 
minerální vodě obsažené. Volný oxid 
uhličitý, který se při inhalaci rovněž 
vstřebává, způsobuje roztažení kapi-
lár, čímž je zajištěn zvýšený průtok 
krve nemocnou sliznicí a tím od-
plavování toxických meziproduktů 
zánětu. Urychluje též vstřebávání 
minerálních vod a dráždí dýchací 
centrum. Chemický či farmakoche-
mický účinek inhalovaných mine-
rálních vod není jediným činitelem, 

Léčba dýchacích cest v Luhačovicích. Základem jsou inhalace

Dokončení ze str. 1 
V těchto dnech se zabýváme rovněž 

myšlenkami na propojení stávajících 
budov s bývalým hotelem Zálesí, který 
se nachází v těsné blízkosti Moravy 
a již řadu let neplní svůj účel. Jsme 
přesvědčeni, že během krátké doby 
budeme mít reálnější představu, s níž 
vás samozřejmě rádi seznámíme.

 Kromě uvedeného projektu prá-
vě probíhá výstavba plynové kotelny 
v hotelu Palace a také již začaly práce 
na přivedení přírodní léčivé vody pří-
mo do dětských léčeben.

Po několikerém posouvání termínu 
byla dokončena rekonstrukce ulice 

Dr. Veselého, která patří k nejvýznam-
nějším projektům města Luhačovic 
v posledních letech. Škoda jen, že 
potenciální výhody, které by plynuly 
z včasného otevření před hlavní se-
zónou, se změnily v rozpačité reakce 
hostů, návštěvníků, místních obyvatel 
i podnikatelů, což dobrému jménu Lu-
hačovic nepřispělo. Věříme však, že 
nyní již bude nová pěší zóna společně 
s nedávno revitalizovaným lázeňským 
areálem další chloubou našich lázní. 

Kromě jedinečných pramenů a lá-
zeňské léčby, okolní přírody či růz-
norodé architektury láká k návštěvě 
Luhačovic i bohaté kulturní a spole-

čenské vyžití. Již dubnový premiérový 
projekt Luhačovice v tanci ukázal, že 
nejen v hlavní sezónu budou v na-
bídce zajímavé kulturní akce. Tra-
diční Luhačovické kulturní léto pak 
představilo pestrou nabídku hudeb-
ních i divadelních představení a fes-
tivalů. Jedním z vrcholů byl již třetí 
ročník Dnů slovenské kultury, který 
rok od roku získává více příznivců. 
I nadále budeme podporovat nejen 
kulturní aktivity, které mají svoji dlou-
holetou tradici, ale budeme přicházet 
i s dalšími novinkami. Již na začátku 
prosince se připojíme k projektu Čes-
ko zpívá koledy. 

Říká se, že Luhačovice jsou láz-
ně z nejkrásnějších. Zachytit půvab 
a výjimečnou atmosféru prvorepub-
likových lázní se rozhodla také Čes-
ká televize v nově připravovaném se-
riálu Četníci z Luhačovic. Zavítáte-li 
ještě letos do lázní z nejkrásnějších, 
při troše štěstí můžete během natá-
čení vidět Martina Donutila, Rober-
ta Hájka, Pavla Zedníčka nebo další 
hrdiny dvanáctidílného seriálu dříve 
než ostatní. 

V Luhačovicích se stále něco 
děje. Buďte při tom s námi. 

 Ing. Jiří Dědek, MBA
 výkonný ředitel

který ovlivňuje nemocnou sliznici 
dýchacích cest. Místní účinek aero-
solové mlžiny se projevuje též fyzi-
kálně, tj. mechanicky, tepelně a os-
moticky. Především tepelný účinek 
má inhalace na horní cesty dýchací. 
Izotermická mlžina 37 st. C teplá ne-
mění podstatně slizniční funkci a má 
na ni vliv mírně zklidňující. Teplejší 
mlžina do 39 stupňů způsobuje pře-
krvení sliznice, povzbuzení místní-
ho metabolizmu, zvýšenou sekreci 
žlázových buněk, aktivaci pohybu 
řasinkového epitelu, případné zvlh-
čení a uvolnění zaschlého hlenového 
sekretu a krust. Chladnější inhalát 
kolem 25 stupňů působí naopak zú-
žení kapilár a protizánětlivě. 

Při inhalaci minerálních vod se ale 
především uplatňuje jejich komplex-
ní účinek, neboť vliv jednotlivých 
složek, tedy teploty a ostatních fyzi-
kálních činitelů, se může navzájem 
potencovat, případně kompenzovat.

Všeobecně lze účinek inhalací 
minerálních vod shrnout takto:
1. účinek mukolytický (zřeďující 
hlen)
2. ovlivnění lokálního metabolizmu 
sliznice dýchacích cest
3. snížení dráždivosti sliznic horních 
cest dýchacích

4. zvýšení sekrece, snadnější vy-
kašlávání se zlepšením funkce řa-
sinkového epitelu
5. protizánětlivý účinek
Řada odborných prací i bohaté 
praktické zkušenosti našich lékařů 
tyto účinky potvrzují.

Kromě inhalace mlžiny čisté 
minerální vody se na základě lé-
kařského předpisu mohou inhalo-
vat i bronchodilatační (rozšiřující 
průdušky) či mukolytické (uvol-
ňující vykašlávání) medikamenty, 
speciální olejové směsi či antibio-
tika, které účinky minerálních vod 
doplňují nebo zvyšují.

Předpis procedur při lázeňské 
léčbě chronických nemocí dýcha-
cích cest obsahuje kromě inhalací 
též dechová cvičení, vodoléčebné 
procedury, masáže apod.

V poslední době se připravuje 
novela stávajícího seznamu vý-
konů s bodovými hodnotami hra-
zenými zdravotními pojišťovna-
mi, které umožní širší využívání 
přírodních léčivých zdrojů a tedy 
i inhalací přírodními minerálními 
vodami také ambulantním pacien-
tům. 

 prim. MUDr. Jiří Hnátek, 
 vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a.s.
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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

Dětští pacienti budou moci 
od března příštího roku využívat 
blahodárné účinky koupelí v přírod-
ní minerální vodě přímo v objektu 
dětské léčebny Miramonti. Až do-
sud totiž museli za nejtypičtější lu-
hačovickou procedurou docházet až 
do Inhalatoria. 

Do dětských léčeben bude přive-
dena minerální voda z pramene Nová 

Janovka, který byl získán v roce 1987 
vrtem do hloubky 30,5 m severový-
chodně od budovy Inhalatoria. Jedná 
se o přírodní léčivý zdroj s vysokou 
vydatností, která činí 60 l/min. 

„Minerální voda bude dodává-
na potrubím od vrtu do vzdálenosti 
celých 900 m. Práce spojené s pří-
vodem budou zahájeny na začátku 
října a předpokládáme, že budou 

trvat do konce letošního roku. Bude 
se jednat především o výkopové prá-
ce, ale na části úseku bude použita 
bezvýkopová technologie formou 
tzv. řízených protlaků s minimální-
mi zásahy do komunikací. Nicméně 
lokálnímu omezení a uzávěrkám 
v lázeňském areálu se nevyhneme,“ 
popsal plánované kroky vedoucí 
střediska technických služeb Radek 

Skovajsa. Samotné rozšíření balneo- 
provozu bude dokončeno v únoru 
2016. V přízemí budou instalovány 
4 tradiční nerezové vany se dvěma 
plášti, které umožní šetrný ohřev 
vody přímo ve vaně. Při tomto způ-
sobu ohřevu dochází k minimálnímu 
úniku oxidu uhličitého, jehož množ-
ství určuje kvalitu a účinky poskyto-
vané procedury. 

Uhličité koupele přímo v dětských léčebnách

Dokončení ze str. 1
V posledních třech letech se pozi-

tivně projevila možnost léčit děti již 
od 1,5 roku s doprovodem, což oce-
ňují především maminky na rodičov-
ské dovolené. Kromě tradiční léčby 
dýchacích cest, která převažuje, roste 
i počet dětí s nemocemi kožními. 

Relaxace, wellness a ví-
kendy 

V nově vydaném katalogu nalez-
nete tradiční a osvědčené produk-
ty doplněné o novinky. Nabídka je 
zde přehledně řazena od léčebných 
a regeneračních přes wellness až 
po krátkodobé a víkendové pobyty. 
Nechybí ani velikonoční, vánoční, 
adventní nebo silvestrovské pobyty 
s bohatým programem. U samoplá-

teckých pobytů je poprvé v nabídce 
relaxační pobyt TOP pro každý věk 
(Terapie Odpočinek Pohyb) zaměře-
ný na zdravý životní styl doplněný 
o bonusy ve formě výrazných slev 
na procedury a spa rituály. I příští rok 
najdete v nabídce pobyt Rehabilitace 
páteře, vítězný produkt z posledního 
ročníku celostátní soutěže Velká cena 
cestovního ruchu. Jakýkoli pobyt mů-
žete kromě klasických pokojů strávit 
i v našich apartmá s nejvyšším stan-
dardem ubytování. Objednat si může-
te i pobyty spojené s kulturními pro-
gramy. K nejžádanějším budou jistě 
patřit pobyty v době zahájení hlavní 
lázeňské sezóny, červencového Fes-
tivalu Janáček a Luhačovice nebo 
během Dnů slovenské kultury. Bu-
dete-li mít čas jen pár dní, pak správ-

nou volbou by mohl být nejžádanější 
wellness pobyt Víkend v Alexandrii. 

Ušetřete až 20 % 
Rezervujte si váš pobyt na rok 

2016 právě teď a získejte slevu 
FIRST MINUTE, se kterou ušetříte 
i několik tisíc korun a ještě budete 
mít nejširší výběr kapacit i termínů. 
Nezapomeňte, že snížit cenu u vy-
braných pobytů příštího roku až 
o dvacet procent můžete jen do 20. 
prosince 2015. 

Ušetřit lze i u příspěvkové lázeň-
ské péče v délce 3 týdny, kdy vám 
po celý příští rok poskytneme jeden 
týden ubytování a stravy zdarma. 
U léčebných pobytů v délce 14 nebo 
21 dní máte možnost si objednat 
1lůžkové pokoje bez příplatku.

Podobně jako v předcházejících 
letech získá i v dalším roce každý 
host akciovky po příjezdu slevovou 
knížku, s níž výrazně ušetří ve well-
ness centru, bazénu v Centrálních 
lázních nebo při objednání výletů. 
Řadu dalších slev v našich partner-
ských prodejnách v Luhačovicích 
lze čerpat po předložení klientské 
karty naší společnosti.

Hledáte-li vhodný dárek k na-
rozeninám, rádi vám připravíme 
dárkový poukaz na jakýkoli pobyt 
nebo zážitkový balíček. 

Nový katalog Léčba, relaxace, 
wellness, víkendy 2016 vám na po-
žádání rádi zašleme. Více informací 
také na www.LazneLuhacovice.cz 
nebo www.HotelAlexandria.cz.

 Ing. Dalibor Chrastina

Pobyty 2016. Základem je léčba a regenerace
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Lékař radí: Artróza
Toto onemocnění můžeme za-

řadit mezi tzv. civilizační choroby. 
Některé statistiky udávají, že jím 
trpí až 12 % populace. Nejčastě-
ji postihuje lidi nad 50 let, avšak 
první charakteristické změny se 
mohou vyskytnout již kolem dva-
cátého roku života. Postihuje prak-
ticky všechny klouby, nejčastěji 
kolena, kyčle, ramena, ale i malé 
klouby rukou a páteř. Dochází při 
ní k poruše obnovy kloubní chru-
pavky a v této souvislosti ke kost-
ním změnám a změnám přilehlých 
měkkých tkání.

Příčinou jsou dědičné dispozice, 
metabolické poruchy, např. cukrov-
ka, nadměrné či jednostranné zatě-

žování příslušných kloubů, sport, 
nadváha, mikrotraumata nebo úra-
zy, kloubní záněty apod., často jsou 
příčiny kombinované.

Příznakem artrózy je především 
bolest kloubů při zvýšené zátěži 
nebo při změně polohy. Při změ-
ně polohy se projevuje i další pří-
znak, kterým je ztuhlost, zvláště při 
vstávání z postele, z křesla apod. 
V postiženém kloubu může při po-
dráždění vzniknout zánět, který se 
projeví otokem. Dále při artróze 
může dojít k omezení rozsahu po-
hybu v kloubu, při těžším postižení 
i k jeho deformaci. 

Diagnostika artrózy vychází 
jednak z anamnestických údajů, 

Péče o dětské pacienty s potravinovou alergií.  
Systém je propracovaný

Pro léčebný efekt lázeňského pobytu v dětských léčebnách je nezbyt-
ná vyvážená a zdravá strava, která musí zároveň zohledňovat stále čas-
tější potravinové alergie malých pacientů a nezřídka i jejich doprovodů. 
V současné době přijíždí do Luhačovic téměř 90 % dětí s nějakým druhem 
potravinové alergie. V dětských léčebnách mají proto systém stravování 
s ohledem na tuto skutečnost dokonale propracovaný.

„Před nástupem dítěte do našeho 
zařízení lékaři seznámí nutriční tera-
peuty s dietami dětí, které jsou uve-
deny v jejich návrzích na lázeňskou 
léčebnou péči. Někdy nás rodiče in-
formují předem, které potraviny dítě 
nesmí. Můžeme pak mít pokrm bez 
alergenů připravený již v den nástu-
pu,“ říká primářka dětských léčeben 
MUDr. Jana Rydlová. K upřesnění 
informací dochází při příjmu dítěte. 
Pokud je alergie závažnější či kombi-
novaná, je nutná přítomnost nutriční 
terapeutky. „U kombinovaných aler-
gií se nejčastěji setkáváme s alergií 
na bílkovinu kravského mléka, vejce, 

lepek, sóju nebo ořechy,“ upřesňuje 
J. Rydlová.

Nutriční terapeut musí násled-
ně sepsat důkladnou anamnézu, tj. 
vypsat všechny potraviny včetně 
koření, které dítě nemůže jíst. Poté 
navrhne individuální jídelní lístek. 
Dále seznámí kuchaře i pracovníky 
v obsluze s veškerými alergiemi dětí. 
U specifických diet rovněž každý 
den kontroluje, zda je pokrm vydán 
ve správné úpravě. Během pobytu 
dítěte nutriční terapeut  edukuje děti 
nebo jejich rodiče, účastní se stolová-
ní, dohlíží, aby děti nesnědly potravi-
nu, na niž mají alergii. Na požádání 

jsou informace rodičům poskytovány 
v písemné podobě. 

„K nejčastějším potravinovým 
alergiím patří bílkovina kravského 
mléka, vejce, lepek, sója, ořechy 
a skořápkovité plody, mnohdy také 
citrusy, čokoláda, kakao, ryby, nej-
různější druhy ovoce či zeleniny. 
Méně často se jedná i o potraviny, 
jako je drůbeží maso, koření, ale 
i barviva nebo konzervanty,“ sděluje 
E. Majzlíková, nutriční terapeutka 
dětských léčeben. Nové, aktuální 
informace získávají nutriční terape-
utky několikrát ročně na odborných 
kurzech a konferencích. „Zajímáme 
se o novinky v oblasti potravinových 
alergií, které pak využíváme v naší 
kuchyni. Jedná se například o rýžo-
vé, mandlové nebo ovesné mléko, 
sojové a rýžové jogurty nebo dezerty, 
které slouží jako náhražky za kravské 
mléko u alergií na bílkovinu krav-
ského mléka. Vybíráme odpovídající 
bezlepkové potraviny a náhražky 
vajec pro alergické děti,“ doplňuje E.  
Majzlíková.

Nutnost přípravy individuální stra-
vy přináší i zvýšení nákladů. Při srov-
nání ceny celodenní racionální stravy 
s obsahem lepku a stravy bezlepkové 
jsme spočítali, že bezlepková strava 
je v průměru o 59 % nákladnější.

„Příkladů, které ukazují důležitost 
správného přístupu ke stravování, je 
celá řada. Jedním z nich je i šestile-
tá Terezka, která se nedávno léčila 
v dětské léčebně Miramonti bez do-
provodu rodiče. U příjmu byla bledá 
s oslabeným imunitním systémem, 
kožním ekzémem, středně těžkým 
astma bronchiale a alergií na mno-

hé potraviny. Její dieta byla velice 
složitá, jelikož se jednalo v podstatě 
o základní potraviny. Měla prokáza-
nou alergii na lepek, kravské mlé-
ko, vejce, sóju, luštěniny, ryby, dále 
na téměř veškerou zeleninu a ovoce, 
med, kakao, čokoládu, konzervanty 
i barviva. Komunikace a sestavení 
jídelního lístku bylo o to složitější, že 
matka dítěte měla naspěch a nejevila 
příliš velký zájem o pohovor s nu-
tričním terapeutem. V podstatě nám 
neposkytla žádné konkrétní informa-
ce o alergiích své dcery. Museli jsme 
vycházet z výsledků testů z alergolo-
gie, které byly zapsány v chorobopi-
se. Jídelní lístek jsme sestavili přímo 
na míru její kombinované alergii. 
Terezka byla během léčby šikovná, 
téměř vždy snědla vše, co jí kuchaři 
připravili, a občas si i přidala přílohu 
nebo polévku. Již po dvou týdnech 
bylo zaznamenáno zlepšení celkové-
ho stavu včetně ekzému,“ objasňuje 
na závěr J. Rydlová. 

objektivního vyšetření kloubu po-
hledem, pohmatem, rentgenového 
vyšetření, případně použitím dal-
ších zobrazovacích metod. Pro zjiš-
tění aktuálního zdravotního stavu 
a k vyloučení jiných onemocnění 
připadají v úvahu také pomocná la-
boratorní vyšetření.

Léčba artrózy se provádí několi-
ka způsoby. Jedním z nich je pou-
žití léků tlumících bolest a případné 
zánětlivé procesy nebo léků zpoma-
lujících degeneraci kloubní chru-
pavky. Dříve však než přistoupíme 
k ovlivnění potíží pomocí medika-
mentů, je vhodné využít metody, 
které léčiva nevyžadují. Vhodná je 
například cílená rehabilitace s po-
silováním příslušných svalových 
skupin, plavání, jízda na kole nebo 

krátké vycházky. Mezi nefarmako-
logické postupy patří též masáže, 
elektroterapie, magnetoterapie, 
laser a léčba chladem či teplem. 
Doplňkově může přicházet v úva-
hu akupunktura. Nutná jsou i reži-
mová opatření směřující k redukci 
nadváhy. Ideálním místem, kde lze 
skloubit jmenované léčebné proce-
sy, jsou lázeňská zařízení, mezi kte-
rá patří i akciová společnost Lázně 
Luhačovice. 

V případě, že selhává výše jme-
novaná léčba, je nutno přistoupit 
k léčbě chirurgické, která tam, kde 
to je možné, spočívá v náhradě 
kloubu. 

 prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař 
 Lázní Luhačovice, a.s.

 Jídelna v dětské léčebně Miramonti
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Minerálními prameny a archi-
tektonickými skvosty obklopený 
tenisový areál v Luhačovicích se 
stal v sobotu 5. 9. dějištěm dru-
hého ročníku tenisového turnaje 
čtyřher Lázně Luhačovice Cup. 
Na dvorcích, kde se ve třicátých 
letech hrál i Davis Cup, bojovalo 
12 dvojic o putovní pohár Lázní 
Luhačovice, a.s. Účast organizá-
torů přijali nejen obchodní part-
neři, ale také novináři a známí 
trenéři. Konkurence tak byla 
větší než v loňském roce.

Hrálo se na kvalitním antukovém 
povrchu ve čtyřech skupinách, ze 
kterých se postupovalo do čtvrtfi-
nálových bojů. Ve finále se střetli 
obhájci loňského vítězství Petr Slá-
dek  a Vlastimil Vajdák reprezentu-
jící uherskohradišťskou nemocnici 
s novinářskou dvojicí Jan Dudek 

Jedním z nástrojů, jak zaměstnance motivovat, přispívat k jejich spokoje-
nosti a získávat jejich sounáležitost s firmou, jsou zaměstnanecké výhody.

A protože spokojený zaměstnanec, 
který odvádí svou práci poctivě 
a s chutí, rovná se v našich podmín-
kách povětšinou spokojený zákaz-
ník, snažíme se v naší společnosti 
už od dob jejího založení vytvářet 
zaměstnancům takové pracovní pod-
mínky, abychom posilovali jejich lo-
ajalitu a pocit jistoty. 
Přes 200 zaměstnanců, kteří v Láz-
ních Luhačovice, a.s., pracují 10 let 
a více, jsou toho myslím dostatečným 
důkazem. Nejsou výjimkou ani za-
městnanci, kteří svou pracovní kari-
éru svázali pouze s naší společností. 
Stálicí mezi zaměstnaneckými vý-
hodami jsou závodní jídelny, kdy si 
zaměstnanci hradí pouze malou část 
z ceny a oběd nás tak dnes stojí méně 
než bochník chleba. Velmi využívaná 
je rovněž možnost zaměstnaneckého 
bydlení, kdy poskytujeme ubytová-
ní v nájemních bytech či v režimu 
přechodného ubytování na našich 
zaměstnaneckých ubytovnách. Po-
stupně se snažíme zvyšovat úroveň 
tohoto ubytování prostřednictvím re-
konstrukcí jednotlivých objektů.
Pomocí některých zaměstnaneckých 
výhod se snažíme vytvářet podmínky 
i pro slaďování pracovního a soukro-
mého života. Tak především máme 
kratší pracovní týden, a to místo 40 
hod. týdně naši zaměstnanci pracují 
pouze 37,5 hod. Díky tomu mohou 

být dříve u svých rodin či koníčků. 
Pokud k tomu připočteme ještě o tý-
den dovolené navíc, dohromady tedy 
5 týdnů, je to i určitá kompenzace 
za to, že velká většina provozních 
pracovníků zajišťuje chod hotelů 
včetně víkendů a svátků. I z toho 
důvodu naši zaměstnanci velmi 
rádi využívají další benefit, kterým 
jsou výměnné rekreace. Právě spo-
lu s rodinou či přáteli mohou vyjet 
do sesterských lázní v Jáchymově 
nebo do blízkých Piešťan za několi-
kanásobně výhodnější ceny, než jsou 
běžné. V souvislosti s rodinou lze vy-
užít i další benefit, a tím je možnost 
připojit se do firemní  sítě smluvního 
mobilního operátora a využívat tak až 
pro pět rodinných příslušníků volání 
mezi sebou zcela zdarma. 
Protože dbáme i na zdraví našich 
zaměstnanců, všichni se zdarma 
a povinně účastní periodických lékař-
ských prohlídek u závodní lékařky.
Některé poskytované benefity lze do-
konce i vyčíslit penězi, pokud bych 
měla zmínit ty nejvýznamnější, tak 
je to příspěvek na penzijní připojiště-
ní nejméně ve výši 300 Kč, lékařům 
hradí firma zase roční členský pří-
spěvek v ČLK a nezanedbatelné jsou 
i odměny při životních výročích a od-
chodech do důchodu. Zaměstnanec 
může dle odpracovaných let obdržet 
jednorázově až 6 500 Kč.

Teplo pro hotel Palace zajistí 
moderní technologie

Tenisový turnaj – Lázně Luhačovice Cup 2015

Zaměstnanecké benefity: stravenky, dovolená navíc, 
rekreace či příspěvek na penzi

Centrální zásobování teplem 
prostřednictvím páry bude v nej-
větším luhačovickém hotelu za-
nedlouho minulostí. Podobně jako 
v hotelu Morava bude stávající sys-
tém nahrazen plynovou kotelnou. 
Přechod na novou technologii si 
vyžádá náklady ve výši 13 mil. Kč. 

„Změna přispěje k lepší tepel-
né pohodě v celém hotelu díky 
rovnoměrnému zásobování tepla 
a snadné regulaci. Decentralizací 
se v hotelech Palace i Morava zvý-
ší také efektivita vytápění, protože 
už nebude docházet ke ztrátám 
během přenosu. Kromě ekonomic-
ké výhodnosti bude výroba tepla 
mnohem šetrnější i k životnímu 

prostředí,“ zhodnotil přínosy Ra-
dek Skovajsa, vedoucí střediska 
technických služeb. Práce začaly 
na konci srpna a budou ukončeny 
první týden v lednu příštího roku. 
Od září do listopadu budou probí-
hat stavební úpravy a prosinec a le-
den je vyhrazen na instalaci systé-
mu. V uvedeném období může 
nárazově docházet ke zvýšení hluč-
nosti. Jedná se však jen o pracovní 
dny od 8 do 16 hodin. Po nezbytně 
nutnou dobu bude také uzavřen 
chodník vedoucí od pramene 
Aloisky směrem k lázeňskému 
divadlu. Za případné komplikace 
se všem hostům a návštěvníkům 
omlouváme. 

Zůstává ještě zmínit jeden z nejvý-
znamnějších benefitů, a to vzdělává-
ní. V naší společnosti dbáme velmi 
na prohlubování kvalifikace zaměst-
nanců, a to nejen ze zdravotnických, 
ale i z ubytovacích a stravovacích 
provozů. Každý pracovník je zařazen 
do plánu vzdělávání,  a má možnost 
si v celé řadě kurzů svou kvalifikaci 
prohlubovat a získávat nové poznatky 
z oboru, přičemž veškeré náklady, 
včetně těch cestovních, hradí firma. 
A na závěr jsem si připravila už jen 

takovou třešničku na dortu, kterou 
v podobě VIP klientských knížek 
a karet dostali letos v létě všichni naši 
stálí pracovníci, a mohou tak využí-
vat stejných výhod a slev jako naši 
VIP hosté.
Snažíme se zkrátka dostát tradici 
a stabilitě naší společnosti Lázně 
Luhačovice, a.s., stejně jako pověsti 
jednoho z největších zaměstnavatelů 
regionu. 
 Mgr. Vladimíra Juřeníková, 
 personální manažerka

(Televize Slovácko) a Robert Heč 
(TV Prima). Po vyrovnaném za-
čátku se v závěru prosadili držitelé 
loňské trofeje a zvítězili 6:3. Finá-
lovým bojům přihlíželo i několik 
desítek diváků.

Speciálně pro tento turnaj sestave-
ný hokejově fotbalový pár Zdeněk 
Venera a Bohumil Páník postoupil 
až do čtvrtfinále. Oba trenéři ukáza-
li, že to umějí i s tenisovou raketou 
a soupeře hodně potrápili. 

„Jsme rádi, že nám přálo počasí 
a účastníci se nemuseli schová-
vat pod deštníky nebo slunečníky. 
Ranní déšť, kterého jsme se trochu 
obávali, nám spíše pomohl. Po ce-
lou dobu turnaje jsme dvorce již 
nemuseli kropit,“ sdělil s úsměvem 
za organizátory Dalibor Chrastina.  
Celá akce proběhla v rámci Dnů 
slovenské kultury, jednoho z kul-
turních vrcholů lázeňské sezóny. 
„Tradice česko-slovenských vzta-
hů v našich lázních sahá až do za-
čátku 20. století. Chtěli bychom je 
oživovat a rozvíjet nejen v oblasti 
společenské a kulturní, ale také 
sportovní. V příštím roce se hosté 
a návštěvníci Luhačovic mohou tě-
šit na již čtvrtý ročník Dnů sloven-
ské kultury. A tenisový turnaj určitě 
chybět nebude,“ zhodnotil celou 
akci generální ředitel Lázní Luha-
čovice, a.s., Eduard Bláha.  

Účastníci tenisového turnaje Lázně Luhačovice Cup 2015.
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ZA OPONOU NOCI
V lázeňském hotelu Radium Palace se v létě 

natáčel nový český film spisovatele a režiséra 
Dalibora Stacha s názvem ZA OPONOU 
NOCI. Režisér má k Jáchymovu blízko, neboť 
pochází z nedalekého Ostrova nad Ohří. Film 
vzniká podle jeho stejnojmenné mystické knihy, 
inspirované vlastními zážitky. Přestože má autor 
na kontě jen jeden kinematografický počin, 
podařilo se mu zajistit spolupráci s americkými 
tvůrci a obsadit hollywoodskou herečku Marciu 
Cross, známou ze seriálu Zoufalé manželky. 
Po jejím boku se objeví například Bolek 
Polívka, Chantal Poullain, Mahulena Bočanová 
a další. Nápad na natočení celovečerního filmu 
v česko-americké koprodukci vzešel v hlavě 
českého producenta Milana Friedricha, který 

Radium Palace ve světle filmových kamer

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. 

pro spolupráci získal amerického producenta 
Phillipa B. Goldfina, držitele Oscara. Především 
je nadchnul úžasný příběh popisující silné 
prožitky z klinické smrti, kterou autor přežil 
dokonce dvakrát. "Pro mě je úspěch už jen to, 
že film vznikl, a teď už je to jen na divácích, 
jak ho budou vnímat a kam je film posune," 
říká v rozhovoru režisér. „Mám pocit, že tenhle 
film se dotýká něčeho, co je blízké každému 
z nás. Něčeho, po čem každý z nás podvědomě 
touží. Každý z nás by rád lépe porozuměl své 
minulosti a nahlédl do své budoucnosti. Tenhle 
film je o něčem, co spojuje nás všechny – bez 
ohledu na to, odkud jsme, jaké jsme víry, jaký 
máme osud a zda ho můžeme ovlivnit."  podotkl 
producent filmu Phillip B. Goldfine. Výsledek 
uvidíme za rok. „Premiéru plánujeme na listopad 
2016,“ dodal režisér.  

RAPL
Radium Palace hostil i štáb detektivní sé-

rie s názvem RAPL, který produkuje Česká 
televize. „Kritický a divácký ohlas na Cirkus 
Bukowsky doma i v zahraničí pomohl tomu, 
že postava detektiva Kuneše je první, které se 
v historii České televize dostalo spin-offu, tedy 
přešla z jednoho úspěšného seriálu do své vlastní 
série," uvedl ředitel programu České televize Mi-

lan Fridrich. Kuneš v ní řeší případy v Krušných 
horách, kam se dostal kvůli svému svéráznému 
chování. „Vysoce postavená nadřízená ho uklidí 
na stáž do zapadlého pohraničí. Má to jen jeden 
háček. Jeho skutečným posláním je objasnit 
dva roky starou vraždu, jejíž vyšetřování uvíz-
lo na mrtvém bodě," přiblížil zápletku kreativní 
producent Josef Viewegh, v jehož tvůrčí skupině 
seriál vzniká. "Krušné hory jsou krásnou a mys-
tickou krajinou, nicméně také nemilosrdně kru-
tým podnebním pásmem, ve kterém v minulosti 
dokázal přežít jen velmi tvrdý jedinec," uvedl 
režisér a scenárista Pachl. Vedle Hynka Čermáka 
se v Raplovi objeví Alexander Pyško či Miroslav 
Etzler, ale i řada zahraničních herců.

Radium Palace

Phillip B. Goldfin

Hynek Čermák

 Natáčení detektivní 
série Rapl

Marcia Gross
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V říjnu bychom vás rádi pozvali na setkání 
s naším pravidelným hostem Zdeňkem Mer-
tou, které se uskuteční 24. října od 20:00 hod. 
v koncertním sálu hotelu Radium Palace. Pan 
Merta je výborný a vtipný společník, šarmant-
ní svůdce nečekaných myšlenek a pozoruhod-
ný vypravěč s uměním naslouchat druhým. Je 
velmi dobrý klavírista, který autenticky vyu-
žívá spojení praktického muzikanta a kreativ-
ního tvůrce. 

Listopad v Jáchymově se již tradičně nese 
v duchu očekávání příchodu zimy a žehná-
ní svatomartinského vína, které se bude ko-
nat ve středu 11. listopadu. Prostranství před 
Lázeňským centrem Agricola ožije stánky 
s občerstvením a čekání na svatého Martina 
zpříjemní zajímavý hudební program. Po žeh-
nání vína se program přesune dovnitř Agricoly, 
kde se návštěvníci mohou těšit na prezentaci 
a ochutnávku vín a místních gastronomických 
specialit. K dobré pohodě zahraje skvělá Le-
decká dudácká kapela. 

Své pevné místo v kalendáři pravidelných 
akcí získává nová tradice jáchymovských láz-

Pozvánka na kulturní akce 
Podobně jako je barevný podzim v přírodě, 
je pestrá a bohatá i nabídka kulturních akcí 
v jáchymovských lázních. 

ní – slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
5. prosince od 18:00 hod. Tentokrát sv. Mi-
kuláš přijede v doprovodu sv. Barborky, která 
za pomoci andílků obdaruje přítomné barbor-
kou, třešňovou větvičkou, která podle tradice 
rozkvete právě na Štědrý den. Slavnostní ve-

čer vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu 
a pásmem koled z celého světa.

Barevný podzim nabídne oblíbené taneční 
večery a koncerty nejrůznějších žánrů. Pro-
gram můžete sledovat již dnes na webových 
stránkách www.spainfojachymov.cz.

ZIMNÍ DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Za  příznivých sněhových podmínek si báječně zalyžuje-
te na Klínovci, v nejmodernějším skiareálu Krušných hor. 
Rádi Vás uvítáme v  nově zrekonstruovaném rodinném 
penzionu Dagmar. Rezervace pobytu na tel.: 353 836 666,  
curie@laznejachymov.cz, www.resortjachymov.cz.

Vánoce v lázních
Příjemné chvíle vánoční pohody můžete v jáchymovských lázních spo-

jit s léčebným programem. V období Vánoc a Silvestra je pro Vás ve všech 
hotelech připraven bohatý kulturní program, gastronomické speciality 
domácí a mezinárodní kuchyně. A navíc dárek pro každého hosta. Svůj 
vánoční pobyt si rezervujte na tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz,  
www.laznejachymov.cz

Zdeněk Merta
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Prestižní ceny. Lázně mají dvě želízka v ohni

Slavnostní odpoledne ředitelství policie

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel je jednou z perel Lázní Lu-
hačovice. A není to ani zdaleka jen díky moderním a luxusním interi-
érům a hezké architektuře. To, co činí tento hotel výjimečným, jsou 
především jeho zaměstnanci. Není proto náhodou, že v nominacích 
na prestižní ocenění v rámci Výročních cen Asociace hotelů a restau-
rací ČR pro rok 2015 se objevily i dvě tváře z hotelu ALEXANDRIA 
– jeho ředitelka Ing. Miloslava Fialová a šéfkuchařka Jitka Boráňová.

Výroční ceny jsou udíleny kaž-
doročně již od samotného vzniku 
Asociace hotelů a restaurací ČR. 
Ocenění je výrazem uznání členů 
asociace, kteří svým působením 
v profesním životě i společen-
skými aktivitami jsou příkladem 
ostatním. Miloslava Fialová i Jitka 

Boráňová jsou nominovány v kate-
gorii Restauratér roku – Hotelová 
restaurace.
Miloslava Fialová má velký po-
díl na tom, že hotel po rozsáhlé 
rekonstrukci v roce 2010 dvakrát 
získal ocenění Czech hotel Awards 
v oblasti wellness a spa ve Zlín-

ském kraji, dosahuje meziročně 
nárůstů výkonů, tržeb, obsazenosti 
pokojů a spokojenosti svých hostů. 
Na těchto výsledcích se význam-
ným způsobem podílí i úroveň 
gastronomie. Společně s šéfkuchař-
kou Francouzské restaurace Jitkou 
Boráňovou mají na zvyšování kva-
lity gastronomických služeb rozho-
dující podíl. Francouzská restau-
race udržující si atmosféru 30. let 
minulého století patří k vyhlášeným 
podnikům nejen ve Zlínském kraji. 
Název Francouzské restaurace je 
dán způsobem obsluhy, ale zaměře-
ní je především na českou kuchyni, 
místní speciality a původní prvore-

publikové recepty. Hlavní, a dnes 
již málo vídanou předností, je ná-
vrat k tradičnímu způsobu obsluhy, 
včetně dohotovování pokrmů před 
hostem, flambování či šambrování 
koňaků. 
Jitka Boráňová vede tým šesti ku-
chařů. Kromě řady kurzů a semi-
nářů je absolventkou Kulinářské 
akademie a je propagátorkou čes-
ké a zvlášť regionální kuchyně. 
Za mimořádný přínos, podporu, 
aktivní spolupráci s Asociací ku-
chařů a cukrářů ČR a výchovu 
mladých kuchařů byla letos v břez-
nu oceněna bronzovou medailí 
M. D. Rettigové.

Lázeňské náměstí v Luhačovicích patřilo na jedno zářijové odpo-
ledne policii. Uskutečnilo se zde totiž Slavnostní odpoledne Kraj-
ského ředitelství policie Zlínského kraje.

Po úvodním proslovu krajský ře-
ditel plukovník Jaromír Tkadleček 
předal čestnou plaketu hejtmanovi 
Zlínského kraje Stanislavu Mišá-
kovi. Ten ve svém projevu krom 
jiného ocenil náročnou práci poli-
cistů a poděkoval jim za ni. Během 
dvouhodinového programu mohly 
stovky diváků a pozvaných hos-
tů sledovat mimo jiné slavnostní 
složení služebního slibu čtrnácti 
nových policistů.
Další program byl ve znamení oce-
ňování některých policistů a ob-
čanských zaměstnanců. Mnozí byli 
krajským policejním ředitelem 
a starostou obce Vlachovice Zdeň-
kem Hověžákem oceněni za pří-
kladnou aktivitu v souvislosti s  
loňskými výbuchy ve Vrběticích, 
jiní od ředitele kanceláře policej-

ního prezidenta dostali Služební 
medaili policejního prezidenta 
l. stupně za věrnost. 
V průběhu slavnostního odpoledne 
zaznělo i několik věhlasných pís-
ní v podání Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR v čele se svými sólisty 
Ivanou Brožovou a Tomášem Sav-
kou. Po celé odpoledne pak mohli 
obyvatelé a návštěvníci Luhačovic 
v okolí Lázeňského náměstí obdi-
vovat krásu a poslušnost policej-
ních koní, prohlédnout si několik 
moderních dopravních prostřed-
ků z vozového parku zlínského 
krajského ředitelství nebo měli 
možnost se vyfotit s četníky v do-
bových kostýmech u historického 
vozidla. Na úspěchu celé akce se 
nemalou měrou podíleli i zástupci 
společnosti Lázně Luhačovice.

Policisté byli oceněni v Luhačovicích

Počátkem srpna začala druhá 
etapa natáčení dvanáctidílného 
kriminálního seriálu České tele-
vize Četníci z Luhačovic z období 
vznikající první republiky. Sa-
motný děj seriálu se ale odehrá-
vá v okrsku luhačovických láz-
ní. Proto i název seriálu Četníci 
z Luhačovic. Během podzimu se 
bude v lázeňském areálu několik 
dnů intenzivně natáčet. Posled-
ních pět dílů pak bude dokončeno 
na jaře příštího roku. Do projektu 
vstupuje režisér Biser A. Arichtev, 
který doplnil dvojici Dan Wlodar-

czyk a Petr Bebjak a zúročí tak 
své předchozí zkušenosti z natá-
čení dobových seriálů (Vyprávěj, 
První republika). V jednotlivých 
epizodách přivede do příběhu 
i na samotnou četnickou stanici 
nové a často překvapivé postavy. 
Například v druhé trojici případů 
se tu objeví vysloužilý legionář 
a rázný velitel Radomír Vlach 
v podání Karla Dobrého. Pozdě-
ji ho vystřídá velitel hypochondr 
v interpretaci Jiřího Langmaje-
ra a diváci se mohou těšit také 
na Lukáše Vaculíka v roli četnic-

Četníci z Luhačovic. 
Natáčení dobové kriminálky 

je v plném proudu

Z natáčení seriálu Četníci z Luhačovic

kého důstojníka. Ústřední dvoji-
ce mladých strážců zákona bude 
v podání Martina Donutila a Ro-
berta Hájka. V seriálu dále hrají 

Pavel Zedníček, Pavla Tomicová, 
Jaroslav Plesl, Ondřej Malý a dal-
ší. Předpokládané uvedení na ob-
razovky je začátek  roku 2017.
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Janáček Luhačovicím–Luhačovice Janáčkovi

Divadelní Luhačovice

Když se zlaté barvy podzimu 
změní v bílou

Vítěz 19. ročníku Akademie 
Václava Hudečka

Třetí červencový týden patřil v našich lázních Festivalu Janáček a Lu-
hačovice, který již po čtyřiadvacáté připomenul široké veřejnosti luhačo-
vické návraty a pobyty světově proslulého skladatele Leoše Janáčka. Jeho 
přízeň a náklonnost mu Luhačovice vrací hudebním festivalem nesoucím 
Mistrovo jméno.

„Letošní dramaturgie nabídla pět 
večerních koncertů světově proslu-
lých interpretů a souborů s vysokou 
uměleckou úrovní. Všechny kon-
certy lze hodnotit jen kladně. Svědčí 
o tom i ohlasy ze stran hudebních 
kritiků a posluchačů. Je potěšující, 

že vzrostla i návštěvnost a zájem.“ 
sdělila Prof. Eva Blahová, patronka 
festivalu.

Na zahajovacím koncertu zářila 
violoncellistka Michaela Fukačová, 
v jejímž podání byl Dvořákův Kon-
cert pro violoncello a orchestr č. 2 

V pátek 7. srpna v sále Rondo 
MěDK Elektra si prožívala „svůj 
šťastný den“ šestnáctiletá talento-
vaná houslistka, studentka 19. roč-
níku Akademie Václava Hudečka 
Eliška Kukalová, jež byla za svoje 
umění, píli a vytrvalost odměněna 
první cenou – houslemi – mistrov-
ským nástrojem, který postavil 
Mistr houslař Karel Vávra. Mis-
trovský smyčec postavený a daro-

Týden od 17. do 22. srpna patřil 
přehlídce komorní divadelní tvor-
by Divadelní Luhačovice, která 
uvedla šest představení renomo-
vaných divadel. Prezident pře-
hlídky Miloslav Mejzlík měl při 
výběru opět šťastnou ruku. Není 
snadné z představených her vy-
hodnotit tu nejlepší. Každá z nich 
svým způsobem oslovila všechny 
příznivce divadelní múzy Thálie. 
Vzpomeňme například Divadlo 
Viola a jeho zpracování Čechovo-
vých povídek s názvem Nějak se 
to zvrtlo nebo příběh Emy Destin-
nové ve hře Commedia Finita, 

herecký koncert M. Etzlera a K. 
Zimy v komedii Smlouva či Studnu 
světců v podání herců Slováckého 
divadla z Uherského Hradiště. 
Přední slovenská herečka Zuzana 
Kocúriková se představila nejen 
jako kmotra letošního ročníku, ale 
zároveň také v roli herečky ve hře 
Ilúzie, se kterou zavítalo do Luha-
čovic Slovenské národné divadlo 
Bratislava. Herecké obsazení bylo 
skutečně hvězdné. Společně se Z. 
Kocúrikovou přivítalo luhačovic-
ké publikum další slovenské he-
recké legendy, a to B. Turzonovo-
vou, M. Hubu a D. Jamricha. 

V sobotu 10. října bude Lázeňské 
divadlo patřit melodiím 20. – 40. let. 
Jejich příznivci si je vyposlechnou 
v podání členů Městského divadla 
Brno L. Bartolšicové, A. Sobolové, M. 
Čížka a hudebního tria Kufband. Další 
představení, komedie Do ložnice vstu-
pujte jednotlivě, bude v divadle uve-
deno až 30. 12. 2015. Ostatní říjnové 
a listopadové středy či pátky budou 

vyplněny programy, které se uskuteční 
v kavárně hotelu Palace nebo v night 
clubu hotelu Alexandria. Hosté se mo-
hou například těšit na francouzského 
šansoniéra Joela Brose, který se před 
několika lety usadil v České republice. 
Zde naplno rozvíjí kromě tlumočení 
a výuky francouzštiny svoji hudební 
kariéru, započatou ve Francii.  

 Pokračování na str. 11. 

h moll jedinečný. Také provedení Su-
kovy Pohádky na motivy k Radůzovi 
a Mahuleně Filharmonií Bohuslava 
Martinů pod taktovkou Vojtěcha 
Spurného nadchlo všechny poslucha-
če. 

Při druhém festivalovém koncertu 
se představilo Wihanovo kvarteto, jež 
vysoce nastavenou laťku umělecké 
úrovně zahajovacího koncertu beze-
sporu udrželo. Velmi bravurně a s ci-
tem zazněly v jejich podání Smyč-
cové kvartety J. Haydna, L. Janáčka 
a A. Dvořáka. Středeční večer patřil 
vynikající interpretce mozartovských 
postav a repertoáru italského belcan-
ta Simoně Houda Šaturové. Zcela 
umělecky se jí vyrovnal a zároveň se 
uvedl jako začínající pěvecká hvězda 
tenorista Petr Nekoranec. Oba sólisté 
si svým repertoárem a pěveckým vý-
konem velmi rychle získali publikum, 
které jejich koncert odměnilo potles-
kem ve stoje. Kostel svaté Rodiny 
rozezněla ve čtvrtek večer hudba vr-
cholného baroka a raného klasicismu. 
S programem se představil komorní 
orchestr Musica Florea a jeden z nej-
lepších varhaníků v Česku Jaroslav 
Tůma. 24. ročník Festivalu Janáček 

a Luhačovice vyvrcholil brilantním 
koncertem houslového virtuoza Pav-
la Šporcla, který si ke svému festi-
valovému vystoupení zvolil zejmé-
na v první polovině koncertu velmi 
náročný program. V druhé části se 
věnoval hlavně tzv. virtuóznímu re-
pertoáru. Dle očekávání se Mistrovo 
vystoupení setkalo s velkým úspě-
chem a neutuchajícím potleskem.

Cestu k Janáčkovi si našly během 
čtrnácti dnů tisíce návštěvníků Luha-
čovic při popíjení pramene Vincentka 
ve stejnojmenné hale, kde si prohlí-
žely expozici gratulací „Slovutný 
mistře“, které obdržel Janáček v roce 
svých kulatých narozenin, a také 
hosté, kteří se zaposlouchali na Lá-
zeňském náměstí do lidových písní 
v podání cimbálové muziky Musica 
Folklorica a pěveckého sboru Osko-
ruša. 

Vážení hosté, budeme se těšit, že 
si cestu za hudebním Festivalem Ja-
náček a Luhačovice najdete v příštím 
roce i Vy. Jeho jubilejní 25. ročník 
bude zahájený v pondělí 11. července 
2016. Letošním hostům a poslucha-
čům patří poděkování za jejich přízeň 
a návštěvu koncertů.

Simona Houda Šaturová, Petr Nekoranec, 
Eva Ferguson

Eliška Kukalová

vaný panem Lubošem Odlasem 
z Lubů u Chebu byl cenou pro 
druhé místo, na kterém stanula 
šestnáctiletá Pavla Tesařová. Při 
třech absolventských koncertech 
Akademie se letos pod vedením 
Václava Hudečka představilo 
a svoje umění předvedlo patnáct 
studentů. Nejmladší byla deseti-
letá Veronika Jugasová a jede-
náctiletý Radovan Siman. 
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▲ Folklorní soubor Skaličan ze Slovenska.

  Rozloučení 

s létem 

ve Slunečních 

lázních / 

Okrašlovací 

spolek Calma.

▲ Beijing Campus Dancing School – Peking, Čína.

▲  Slovenská vokální skupina Fragile.

▲  Kloboukový den.

▲  Výherkyně soutěže o nejelegantnější 

návštěvníky Kloboukového dne.

▲  Předávání cen výhercům tenisového turnaje 
Lázně Luhačovice Cup 2015. 

▲ Účastníci Akademie Václava Hudečka.

VZPOMÍNKY NA LÉTO

▲  Dožínkový brunch v hotelu 
Alexandria.
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▲  Výherkyně soutěže o nejelegantnější 

návštěvníky Kloboukového dne.

Struny podzimu
Oblíbená promenáda mnohých 

hostů po Lázeňském náměstí či 
skrz lázeňskou kolonádu byla 
v průběhu uplynulých letních mě-
síců doprovázena hrou či vybrn-
káváním uším lahodících melodií 
v podání návštěvníků lázní. Malí, 
velcí, mladí, staří, váhavý i od-
vážlivec, každého náhodné obje-
vení instrumentu mile překvapilo. 
A jako by oživnul genius loci… 

Byla radost pohledět na stmelují-
cí se stará a vznikající nová přá-
telství, rozrůstající se zpívající 
a tančící skupiny, slyšet opodál 
broukající si korzující dvojice, 
páry diskutující o všelijakých tó-
nech života. Nyní však nastal čas, 
aby struny pianina vystřídaly stru-
ny podzimu. Vlídný a libozvučný 
podzim Vám všem a na jaře opět 
na slyšenou.

Již potřetí se 31. prosince roz-
září celý Společenský dům nejen 
všemi světly a svícemi, výzdobou, 
ale i elegantně oděnými a slav-
nostně naladěnými hosty. Zábava, 
tanec a veselí budou doprovázet 
poslední hodiny a minuty roku 
2015. Tato velká silvestrovská 
oslava, kde hosty přivítá Aleš 
Cibulka, na taneční parket vyzve 
Showband, Vivianband, Varmužo-
va cimbálová muzika či Marathon 
Band a jako host zazpívá přední 
zpěvák Pavel Vítek, vyvrcholí oh-
ňostrojem na Lázeňském náměstí. 
Nový rok 2016 přivítáme 1. ledna 
Novoročním koncertem v kos-
tele svaté Rodiny. S programem 
se představí P. Svoboda, M. Zvo-
lánek, I. Kramperová a Barocco 
sempre giovane. Souznění varhan, 
trubky a smyčcových nástrojů nás 
jistě svátečně naladí a v důstoj-
ném prostředí kostela svaté Rodi-

ny, v zajetí hudby, vybídne třeba 
také k zamyšlení či vzpomínkám.

Silvestrovská oslava s Novým 
rokem 2016

Beseda v hale Vincentka: J. Všetečka,  
V. a J. Blahovi, V. Drahošová,  
K. Salayová, B. Petráková

Pavel Vítek

Dokončení ze str. 9 
Komponuje, zpívá a hraje na ky-

taru. Jeho koncerty jsou nabité 
emocemi a skvělou atmosférou, 
která všechny posluchače doslo-
va pohltí. Mnohé jistě potěší hu-
dební večer Muzikály do kapsy 
s herci Městského divadla Zlín 
Petrou a Radovanem Královými 
a Gustavem Řezníčkem. Svým las-
kavým humorem a písničkami za-
ujme a příjemně naladí také Josef 
Fousek, jenž spojí svůj program 
s autogramiádou. Večer plný písní 
a skladeb na pomezí jazzu, popu 
a šansonu, písně z pera M. Horáč-
ka a jiné oblíbené jazzové stan-
dardy slibuje klavíristka a zpěvač-
ka v jedné osobě Hana Robinson 
a její hudební doprovod. Prosinec 

patří adventu, nejkrásnějšímu času 
vánočnímu a oslavám konce roku. 
Město Luhačovice rozsvítí svůj 
velký vánoční strom a provoní ná-
městí vanilkou a skořicí v pátek 4. 
12. Vánoční koncert dětem uspořá-
dá Nadace Korunka v sobotu 5. 12. 
O pár dnů později, ve středu 9. 12., 
se Luhačovice připojí k mimořád-
né adventní akci Česko zpívá kole-
dy, kdy se ve stejný večerní čas ro-
zezní nejen na Lázeňském náměstí 
v Luhačovicích, ale také i na dal-
ších místech naší republiky stejné 
koledy. Čas od 27. 12. je bohatý 
na nabídku různých společenských 
programů, které vyplňují odpoled-
ne a večery hostů silvestrovského 
pobytu. Jejich výčet najdete v kul-
turním přehledu na straně 12 a 13.

Když se zlaté barvy podzimu 
změní v bílou

Aktivní podzim s pétanquem
Přicházející babí léto nás kaž-

doročně vybízí k řadě sportovně-
-společenských aktivit, pro které 
je příroda v tomto čase jako stvo-
řená. Jednou z takových aktivit 
a novinek letošního podzimu jsou 
pravidelná setkání s pétanque – 
francouzskou společenskou hrou 

pro dvě 1–3členná družstva. Vý-
raznou předností tohoto sportu 
je to, že ho může hrát prakticky 
každý v jakémkoliv věku. Princip 
hry je velmi jednoduchý, a proto 
se přijďte pobavit i Vy každý čtvr-
tek od 14.00 hodin na Lázeňském 
náměstí. 

Třetí ochutnávka slovenské 
kultury v Luhačovicích

Dny slovenské kultury připomenuly i v letošním roce tradici 
setkávání Čechů a Slováků v luhačovických lázních. Již potřetí se 
prvními zářijovými dny rozeznělo prolínání dvou svébytných kul-
tur – české a slovenské – v jedinečných dílčích programech věnova-
ných divadlu, filmu, hudbě, folkloru, historii či gastronomii. 

Rozmanitá programová nabíd-
ka letošního ročníku byla zaháje-
na produkcí hudebně-tanečního 
filmu Tanec medzi črepinami, 
v němž režisér Marek Ťapák, 
v návaznosti na úspěšné veliká-
ny tohoto žánru, velmi originál-
ně ztvárnil bohatost a živelnost 
tanečního, hudebního a sloves-
ného projevu slovenského ná-
roda, a připomenul svéráznost 
slovenské krajiny. Eva Pavlíková, 
přední herečka Divadla Andreja 
Bagara v Nitře a protagonistka 
čtvrteční netradiční one women 
show Skok z výšky, si získala pro 
svoji vzájemnou hru s publikem 
a sobě vlastní herecký a pěvecký 
dominantní potenciál sympatie 
nejednoho posluchače. 

Folklorní soubor Skaličan 
pozdravil Luhačovice tanci a pís-
němi z okolí Skalice a Záhoří 
v podání tanečníků, zpěváků 
a cimbálové muziky Skaličan. 

Jejich představení bylo rovněž 
věnováno 110. výročí založení 
dnešního Domu kultury a Záhor-
ského muzea ve Skalici, jejichž 
postavení a založení inicioval 
MUDr. Pavel Blaho. Této vý-
znamné osobnosti, stejně jako 
rodině Jurkovičově a řadě dalších 
Slováků, umělcům a intelektuá-
lům a jejich vazbám k Luhačo-
vicím, byla věnována komorní 
beseda s historiky, pamětníky 
a potomky těchto rodů. O svoje 
vzpomínky se s hosty podělila 
také vnučka Dušana Jurkoviče 
paní Katarína Salayová a vnu-
ci MUDr. Pavla Blaha – pánové 
Jaroslav a Vladimír Blahovi. Vy-
vrcholením Dnů slovenské kultu-
ry v Luhačovicích byla brilantní 
sehranost a barevnost hlasových 
možností členů vokální skupiny 
Fragile, jejichž a capella inter-
pretace řady známých světových 
hitů zcela nadchla publikum.



12

ZÁŘÍ 2015  |  LÁZEŇSKÉ LISTY

1. 10. Čtvrtek 19.00 VADIM GLUZMAN
Vadim Gluzman – housle, Filharmonie 
Bohuslava Martinů
Kongresové centrum Zlín
   
2. 10. Pátek 19.30 VEČER SE STRÁŽ-
NICKOU CM M. MILTÁKA
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

7. 10. Středa 19.30 LETADLEM KOLEM 
SVĚTA s Janem A. Baťou za světovým 
obchodem / Beseda spojená s prezentací 
a autogramiádou nově vydané knihy.
LH Palace – kavárna 

8. 10. Čtvrtek 14.00 PÉTANQUE – spole-
čenská hra pro každého
Lázeňské náměstí

9. 10. Pátek 19.30 ŠANSONY A PÍSNĚ 
JOELA BROSE 
J. Bros – zpěv, kytara, O. Zámečník – akorde-
on, A. Abou – perkuse, L. Ráčková – cello,  
E. Brouček – zpěv, J. Bros – zpěv, mode-
rování
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

10. 10. Sobota 15.00 JEN PRO TEN 
DNEŠNÍ DEN
M. Čížek, L. Bartolšicová, A. Sobolová, 
hudební doprovod Kufband
Lázeňské divadlo

11. 10. Neděle 15.00 NEDĚLNÍ TURIS-
TICKÁ PROCHÁZKA 
odchod od LH Palace

5. 11. Čtvrtek 19.00 EUGEN INDJIĆ 
Eugen Indjič – klavír, Filharmonie Bohuslava 
Martinů 
Kongresové centrum Zlín

6. 11. Pátek 19.30 ŠANSONY A PÍSNĚ 
JOELA BROSE 
J. Bros – zpěv, kytara, O. Zámečník – akorde-
on, A. Abou – perkuse, L. Ráčková – cello,  
E. Brouček – zpěv, J. Bros – zpěv, modero-
vání.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

7. 11. Sobota 19.00 TENKRÁT V CHICA-
GU / Divadelní spolek Jednou za rok!
Městský dům kultury Elektra - kinosál

11. 11. Středa 19.30 MELODIE PRO 
PĚKNÝ VEČER
Večer operetních a muzikálových písní.  
T. Janošová – mezzosoprán, K. Prudilová – 
housle, M. Jakubíček – klavír.
LH Palace - kavárna

13. 11. Pátek 19.30 STANLEY´S DIXIE 
STREET BAND
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

19. 11. Čtvrtek 17.00 JEHLA, PŘÍZE, PO-
KLIČKY, HRAČKY KAŽDÉ BABIČKY
Vernisáž výstavy.
Muzeum luhačovického Zálesí

18. 11. Středa 19.30  CM KOREČNICA
LH Palace - kavárna

20. 11. Pátek 19.30 JEN PRO TEN DNEŠ-
NÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT
M. Čížek – zpěv, člen Městského divadla 
Brno s doprovodným triem. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

21. 11. Sobota 20.00 SVATOHUBERTSKÁ 
NOC / Zábava
Městský dům kultury Elektra

4. 12. Pátek 9.00 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ 
JARMARK
Nám. 28. října

5. 12. Sobota 19.30 VÁNOČNÍ KONCERT 
S KORUNKOU LUHAČOVICE
Městský dům kultury Elektra

9. 12. Středa 18.00 ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY
Lázeňské náměstí

11. 12. Pátek 19.30 VÁNOČNÍ NÁLADY
V podání Vojtěcha Szabó (klávesy) a Rolanda 
Hamaje (zpěv).
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

27. 12. Neděle 19.30 MELODIE PRO VÁS
Večer poslechových melodií.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

27. 12. Neděle 19.30 TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Vivian Band.
LH Palace – kavárna

KULTURNÍ PROGRAM 
ŘÍJEN 2015

LISTOPAD 2015

PROSINEC 2015

14. 10. Středa 19.30 LEGENDY SVĚTO-
VÉ HUDBY
Jan Jareš – klavír, zpěv
LH Palace - kavárna

15. 10. Čtvrtek 14.00 PÉTANQUE – spole-
čenská hra pro každého
Lázeňské náměstí

16. 10. Pátek 19.30 MUZIKÁLY 
DO KAPSY
P. Králová, R. Král, G. Řezníček
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

22. 10. Čtvrtek 14.00 PÉTANQUE – spole-
čenská hra pro každého
Lázeňské náměstí

23. 10. Pátek 19.00 DH VRACOVJÁCI / 
Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

23. 10. Pátek 19.30 EVERGREEN, EVER-
GREEN …
F. Procházka – trubka, zpěv, housle,  
D. Procházková – zpěv.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

25. 10. Neděle 15.00 NEDĚLNÍ TURIS-
TICKÁ PROCHÁZKA 
odchod od LH Palace

25. 10. Neděle 19.00 ROMANO STILO 
ENSEMBLE & BÁRA BASIKOVÁ / 
Koncert
Městský dům kultury Elektra

28. 10. Středa 19.30 DIXIELANDU NENÍ 
NIKDY DOST
Hraje dixieland band Jazzzubs ze Zlína.
LH Palace - kavárna

29. 10. Čtvrtek 14.00 PÉTANQUE – spole-
čenská hra pro každého
Lázeňské náměstí

29. 10. Čtvrtek 19.00 PRODANÁ NEVĚS-
TA / B. Smetana a kolektiv 
Národní opera tak trochu jinak, režie J. A. 
Pitínský.
Městské divadlo Zlín 

30. 10. Pátek 19.30 BROUK V HLAVĚ
Večer plný písní a skladeb na pomezí jazzu, 
popu a šansonu, písně z pera M. Horáčka 
a jiné oblíbené jazzové standardy v podání 
Hany Robinson Tria.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

22. 11. Neděle 15.00 DÍVČÍ SAXOFONO-
VÝ ORCHESTR Z LUHAČOVIC
hala Vincentka

25. 11. Středa 19.30 MUZIKÁLY 
DO KAPSY
P. Králová, R. Král, G. Řezníček
LH Palace - kavárna

27. 11. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ
Setkání s laskavým a vtipným spisovatelem, 
textařem, humoristou, písničkářem a fotogra-
fem J. Fouskem. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

28. 11. Sobota 18.00 JINDŘICH V. / 
Záznam představení
Městský dům kultury Elektra - kinosál

27. 12. Neděle 19.30 VEČER S CM 
DOLŇÁCI
LH Morava - kavárna

28. 12. Pondělí 15.00 ZIMNÍ KOLONÁDA
Účinkuje komorní orchestr z Kopřivnice.
hala Vincentka

28. 12. Pondělí 19.30 VEČER SE STRÁŽ-
NICKOU CM MICHALA MILTÁKA 
LH Palace – kavárna

28. 12. Pondělí 19.30 AMOROSO RADI-
MA SCHWABA
Vystoupení plné balad, muzikálových 
a populárních melodií v podání R. Schwaba. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

28. 12. Pondělí 19.30 TANEČNÍ VEČER 
S DJ ANDERSEM 
LH Morava - kavárna

Hana Robinson
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KULTURNÍ PROGRAM 

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2015

PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH. ZMĚNA 
ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ  DUŠANA JURKOVIČE 

každý čtvrtek ve 14.00, říjen a listopad
Procházka s výkladem po místech,  která jsou úzce spjatá s  Dušanem Jur-
kovičem.  Prohlídka objektu Sluneční lázně.
 Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma 

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
každý pátek ve 14.00, říjen a listopad

Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a o je-
jich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných metodách od počátků 
až po současnost, o bohatém kulturním životě v Luhačovicích. Prohlídka 
interiérů hotelů podle možnosti.

Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma

CA Luhanka: 
denně: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 (divadlo, zájezdy)
Lázeňské divadlo: v den koncertu od 14 hodin, v den představení od 18 hodin

Alexandria**** Spa & Wellness hotel – recepce: programy v night clubu

LH Palace**** – knihovna: pondělí, středa, čtvrtek 13 – 15 hodin: programy v kavárně

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

MELODIE PRO VÁS – večer poslechových melodií:
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club: každé úterý od 19.30
TANEČNÍ VEČER: 
LH Palace – kavárna: každé pondělí od 20.00
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club: každou sobotu od 19.30

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 – 12, 13 – 17 hodin

BOJKOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

čtvrtek 8. 10, 22. 10., čtvrtek 5. 11. a 19. 11., čtvrtek 3. 12. 
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 

ZLÍN, VIZOVICE
čtvrtek 1. 10., 15. 10. a 29. 10., čtvrtek 12. 11. a 26. 11., čtvrtek 10. 12.

14/15 Baťův institut – prohlídka muzea (Princip Baťa-muzeum obuvi, expo-
zice Hanzelka a Zikmund, expozice Filmové školy). Exkurze v likérce R. Je-
línek s ochutnávkou.

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy
MIKULÁŠSKÝ „JARMEK“ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCHso

sobota 5. 12.
Návštěva vyhlášeného valašského mikulášského „jarmeku“ ve Valašských 
Kloboukách. Volný program – ukázka řemesel a jejich výrobků, hrají a zpí-
vají lidové soubory, Mikuláš s čerty, na náměstí „zabíjačka“. 

Cena 290 Kč za osobu, dětské slevy
VIZOVICE, HORNÍ LIDEČ

středa 23. 12.
Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou. Prohlídka česko-slovenského 
mechanického betlému Horní Lideč. 
 Cena  600 Kč za osobu, dětské slevy

BOJKOVICE, ČEJKOVICE

úterý 29. 12.
Návštěva muzea v Bojkovicích. Prohlídka jedinečných templářských vin-
ných sklepů v Čejkovicích. Pohoštění s degustací vín a harmonikou ve sklepě 
U templářských rytířů.
 Cena  640 Kč za osobu, dětské slevy

PROSINEC 2015
Předprodej vstupenek

ZLÍN, VIZOVICE
středa 30. 12.

14/15 Baťův institut – prohlídka muzea (Princip Baťa-muzeum obuvi, ex-
pozice Hanzelka a Zikmund, expozice Filmové školy). Exkurze v likérce 
R. Jelínek s ochutnávkou. Posezení s pohoštěním a harmonikou ve stylové 
Restauraci U Tonka ve Vizovicích.
 Cena  600 Kč za osobu, dětské slevy

29. 12. Úterý 15.00 KONCERT – krojovaný 
ženský pěvecký sbor Tetky z Kyjova,
krojovaný mužský pěvecký sbor z Boršova 
a CM Stužka.
hala Vincentka

29. 12. Úterý 19.00 TANEČNÍ HITY S DJ 
POLÁŠKEM 
Společenský dům – vinárna Domino

29. 12. Úterý 19.30 TO NEJLEPŠÍ ZE 
SVĚTA OPERETY A MUZIKÁLU
M. Vitková, L. Bartolšicová a M. Čížek.
LH Palace - kavárna

29. 12. Úterý 19.30 TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Showband Pavla 
Březiny.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

29. 12. Úterý 19.30 TANEČNÍ VEČER 
S DJ ANDERSEM
LH Morava - kavárna

30. 12. Středa 19.30 DO LOŽNICE VSTU-
PUJTE JEDNOTLIVĚ
I prostorná ložnice s velikou kruhovou postelí 
může být náhle těsná… Bláznivá komedie 
v podání: K. Špráchalové, L. Vaculíka, 
M. Zounara, A. Gondíkové, J. Birgusové, 
F. Tomsy, Z. Pantůčka, O. Želenské,  
V. Žehrové.
Lázeňské divadlo

31. 12. Čtvrtek 19.00 SILVESTROVSKÁ 
OSLAVA
Pavel Vítek, Aleš Cibulka, Fotoateliér, Malo-
vání na obličej, Marathon Band Dušana 
Mathona, Showband Pavla Březiny, Vivian 
Band, Varmužova cimbálová muzika, 
Novoroční ohňostroj
Společenský dům
 
1. 1. Pátek 15.00 NOVOROČNÍ KON-
CERT 
Účinkuje: M. Zvolánek – trubka, I. Krampe-
rová – housle, P. Svoboda – varhany, 
Barocco sempre giovane
Kostel svaté Rodiny



ŘÍJEN
Kulinářská nabídka pokrmů jednoho z nejpestřejších ročních období 
pod názvem „Dýňové pokušení“.

Termín: 1. 10. – 1. 11. 2015

LISTOPAD
Při prvním sněhu hospodyně doma pekly posvícenskou husu a mar-
tinské rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháče či zahýbáky. 

I my Vám nabídneme „Husí pečínku a mladá vína“.

Termín: 6. – 11. 11. 2015

Všem myslivcům přejeme „Lovu 
zdar!“ A  všem milovníkům tradič-
ních pokrmů ze zvěřiny přejeme 
„Dobrou chuť!“ 

Obzvlášť těm, kteří k nám přijdou 
ochutnat „Zvěřinové hody“

Termín: víkendy 13. – 15.,  
20. – 22., 27. – 29. 11. 2015

PROSINEC
Období adventních věnců, slaměných ozdob, svíček a pečení voňa-
vého vánočního cukroví.

To vše znamená, že je tu čas sváteční…. Připravili jsme pro Vás „Ad-
ventní menu“ a nápoje pod názvem „Vůně svařeného koření“

Termín: 1. – 16. 12. 2015   

ŘÍJEN
„Jablko je královnou podzimu / dezerty z jablek“ 

Podzim je nádherně barevný nejen venku na  stromech, ale také 
množstvím nejrůznějších odrůd jablek, která nám nabízí. Teplá šťav-
natá jablka v kombinaci se skořicí, zázvorem, vlašskými ořechy nebo 
dalšími ingrediencemi jsou skvělou sezónní pochoutkou.

LISTOPAD 
„Speciality z dýní / slané i sladké pokrmy z dýní“  1. – 15. 11. 2015

Z  chalupářské dekorace se i  u  nás dýně postupně vypracovala 
na  post lahůdkové, ba módní suroviny. Její nekonečné množství 
gastronomických úprav je obdivuhodné, tak přijďte ochutnat, co 
jsme z ní vymysleli my!

„Svatomartinské víno“  11. 11. 2015
To jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuk-
nout na sv. Martina 11. listopadu. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která 
sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj 
osobitý charakter. 

„Zimní a vánoční sypané čaje podávané ve speciálním čajovém 
setu“

Čaj je nápoj, který mnohé z nás provází každodenním životem a mno-
hým se zdá všední a obyčejný. Proto pro Vás máme jedinečnou mož-
nost nahlédnout do světa sypaného čaje a všeho, co k tomu patří. 

 „Nabídka speciálních horkých nápojů pro zahřátí“
Jak lépe zvládnout zimní chmury? Nejlepší je šálek nějakého dobrého 
horkého nápoje, jenž dokáže příjemně zahřát a potěšit tělo i duši. Co 
tak vyzkoušet ty připravené ve Snack baru? Těšíme se na Vás! 

Speciální horké nápoje si můžete dopřát i v prosinci.
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Gastronomický kalendář 2015
FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
V ALEXANDRIA **** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

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

tel.: 577 134 050, e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz
www.LazneLuhacovice.cz

Hodnocení vzniká na základě ne-
závislých názorů dobrovolných hod-
notitelů, kteří tyto restaurace navštívi-
li a hodnotili. V současné době je to 
jediný nezávislý průvodce restaurace-
mi u nás, který založil milovník dob-
rého jídla Pavel Maurer. Hodnotite-
lem může být každý, kdo se na webu 
zaregistruje. Zkuste to i vy. 

To, že se Francouzská restaurace 
v tomto přehledu ocitla, je z velké 
části zásluha její šéfkuchařky Jitky 
Boráňové, která byla za mimořádný 
přínos, podporu, aktivní spoluprá-
ci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR 
a výchovu mladých kuchařů letos 
v březnu oceněna prestižní bronzo-
vou medailí M. D. Rettigové. Více 
o Francouzské restauraci a hotelu 
Alexandria naleznete i na straně 8.

Francouzskou restauraci najdete 
v Maurerově výběru

Jitka 
Boráňová

Francouzská restaurace hotelu 
Alexandria je uvedena ve XX. 
jubilejním vydání prestižní-
ho průvodce Maurerův výběr 
Grand Restaurant, což je sou-
kromý přehled nejlepších a nej-
zajímavějších restaurací v Čes-
ké republice.
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Tajenka ze 2. čísla Lázeňských listů: Hotel Morava po rekonstrukci opět otevřen. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Vlastě Boguschové 
ze Strakonic. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční 
schránky na budově ředitelství) nejpozději do 30. 11. 2015. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2015. 
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SilveStrovSké pobyty 2015 
v Lázních Luhačovice

PoSleDnÍ VoLná mÍsTA

Nově v nabídce 

hotel Morava
www.LazneLuhacovice.cz 

Slavnostní galavečer 
s Alešem Cibulkou 
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