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Rok 2016 by měl být po 3 le-
tech turbulentních změn konečně 
prvním rokem bez nich! Pravi-
dla pro přiznávání i schvalování 
lázní zůstanou stejná jako v roce 
2015. To je samozřejmě dobrá 
zpráva! Současně ale díky tomu 
nejspíš nedojde ani ke změnám 
v sezonnosti poptávky, která vede 
v letních měsících k převisu po-
ptávky. Na základě  neúspěšných 
jednání s pojišťovnami  o zvýše-
ní smluvní kapacity si dovoluje-

me tvrdit, že bude opět docházet 
k odmítání návrhů z kapacitních 
důvodů. Proto už nyní radíme 
všem zájemcům o pojištěnecký 
pobyt v našich lázních, aby se jej 
snažili nasměrovat mimo hlavní 
letní sezonu a aby se neupínali 
jen na kapacity bez doplatku, je-
jichž kapacita představuje zhru-
ba 10 % kapacit nasmlouvaných 
s pojišťovnami.  

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

EUROPESPA med je mezinárod-
ní systém kvality pro poskytovatele 
lázní a wellness. Vznikl z iniciativy 
Evropského svazu lázní a je jeho 
oficiálním systémem kvality. Certi-
fikace je prováděna pro lázeňská za-
řízení a hotely poskytující lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči a také pro 
wellness zařízení a termální lázně. 
Získání tohoto certifikátu ale není sa-
mozřejmostí. V průměru pětina žada-

telů nesplní přísná kritéria a certifikát 
neobdrží. Certifikát je udělen jen těm 
lázeňským zařízením, která splňují 
nejpřísnější podmínky v oblasti zdra-
votní péče, kvality přírodního léčivé-
ho zdroje, hygieny, kvality ubytování 
a stravování, požární ochrany apod.

Letos bylo v Evropě dosaženo 
nejvyššího počtu nových certifikací 
v jednom roce. 

 Pokračování na str. 2.

Lázně Luhačovice, a.s., letos 
opět navštívilo téměř 33 tisíc hos-
tů i přesto, že jsme v první půli 
roku rekonstruovali hotel Morava 
a nemohli jsme tato lůžka nabí-
zet. Velkou měrou se na dobrém 
výsledku podílely pobyty hrazené 
zdravotními pojišťovnami (dospělí 
i děti). Dosažené výsledky u kom-
plexní lázeňské péče dospělých 
a dětí byly příznivě ovlivněny opě-
tovným prodloužením délky léčby 
u vybraných indikací na 28 dní 
a možností opakovat léčbu. Léčba 
dýchacího ústrojí i nadále zůstává 
na první pozici léčených indikací 

v Luhačovicích. Téměř 60 % kli-
entů zdravotních pojišťoven přijelo 
k nám za léčbou právě těchto one-
mocnění. Pozitivní vliv na celko-
vé výsledky měl i zvýšený nárůst 
zájmu o léčbu pohybového ústrojí 
v Luhačovicích formou komplexní 
lázeňské péče. 

Rovněž snížení věkové hranice 
pro léčbu dětí s doprovodem na 1,5 
roku je dobře přijímáno, zejména 
pokud komplexní lázeňskou péči 
dítěte s průvodcem může maminka 
absolvovat během své rodičovské 
dovolené. 

 Pokračování na str. 2.

Po útlumu zájmu o lázně v předchozích letech jsme v roce 2014 za-
znamenali oživení. V letošním roce se poptávka po lázeňských poby-
tech ještě zvýšila. 

Jak do lázní se zdravotní 
pojišťovnou v roce 2016

Rok 2015: Zájem o lázeňské 
pobyty roste

    Vážení hosté, milí čtenáři,

už zase nás dohnal čas. Rok se 
sešel s rokem a už nás čekají vá-
noční svátky. Vstupujeme do obdo-
bí, které nás má zpomalit, uvolnit 
a otevřít druhým. Před tím sice mu-
síme zvládnout každoroční kvapík 
okolo jejich příprav, ale následná 
rodinná pohoda, klid a vzájemnost 
nám ho dokonale vynahradí. I když 
se obchodní řetězce snaží tuto dobu 
změnit na chrám konzumu, tak vždy 
byla a bude příležitostí potkat své 
blízké, naslouchat jim a hlavně ze 
sebe rozdávat to nejlepší. Právě 
takové se snaží být vánoční pobyty 
v obou našich lázních. Jáchymov-
ské Vánoce mají delší tradici a jsou 
hodně mezinárodní. Ty luhačovic-
ké jsou československé, o hodně 
mladší, ale již téměř stejně oblí-

bené. Chceme vám u nás vytvořit 
prostředí, ve kterém se budete cítit 
jako doma, obklopeni přáteli, po-
hodou, vůněmi a vším, co k Vá-
nocům patří. Tedy kromě úklidu, 
shonu a povinností, které jim často 
předcházejí!

Jen pár dní po Vánocích nás 
dožene bilancování končícího roku 
i  novoroční  předsevzetí.  Tedy 
jak koho. I bez nich ale spojujeme 
začátek dalšího roku s mnoha oče-
káváními a plány, byť o nich třeba 
nemluvíme. 

Pro naše lázně i celý obor byl 
rok 2015 dobrý a i přes nepřízni-
vou mezinárodní situaci věříme, že 
ani ten budoucí nebude špatný. Zní 
to možná jako vinařské hodnocení 
ročníku, ale po kritickém roce 2013 
a následném oživení se lázně letos 
doslova zvedly z popela. Jsou opět 
plné a neroste jen zájem pojištěn-
ců, ale i samoplátců. Pro všechny 
vylepšujeme, opravujeme, investu-
jeme a díky nim zase zaměstnává-
me víc lidí, kteří si víc vydělají.

Doba sice přináší řadu otázek 
či nejistot, ale také spoustu příle-
žitostí a výzev. V Luhačovicích by-
chom rádi rozšířili lůžkovou kapa-
citu o bývalý hotel Zálesí, přivedli 
minerální vodu do dětské léčebny, 
vybudovali v ní nové oddělení uh-
ličitých koupelí a připravili druhou 
etapu rekonstrukce lázeňského ho-
telu Morava.  

 Pokračování na str. 2.

Lázeňský hotel Palace dlouhodobě poskytuje služby na takové úrovni, 
že splňuje náročná kritéria k opětovnému udělení certifikátu EUROPE-
SPA med.

Hotel Palace obhájil prestižní 
certifikát EUROPESPA med®
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Dokončení ze str. 1. 
Rodiče dětí školou povinných se 

již přesvědčili, že výuka na základ-
ní škole při dětských léčebnách je 
srovnatelná s ostatními základními 
školami. Přínos léčby na zdraví dí-
těte již převážil nad  obavami rodičů 
ze zameškání školní výuky a klesa-
jící trend tohoto segmentu skončil. 
Již druhým rokem je rostoucí zájem 
o léčbu dítěte bez průvodce, tj. dětí 
školního věku.

Zrušení regulačního poplatku 
100 Kč od ledna 2014 má dlouho-
době příznivý vliv na zájem o kom-
plexní lázeňskou péči. V letošním 
roce jsme však téměř 20% klientů 
zdravotních pojišťoven (cca 2000 
osob) museli odmítnout vzhledem 
k limitům v počtu přijatých paci-
entů daným zdravotními pojišťov-
nami. Ani přes vynaložené úsilí se 
nám nepodařilo tyto limity navýšit, 
proto i nadále musíme některé kli-
enty odmítat, přestože jsme schopni 
jim veškeré služby (ubytování, stra-
va a léčení) zajistit.  Řešením této 
situace je absolvovat léčbu v zim-

ní a mezisezóně, kdy těchto limitů 
zdaleka nedosahujeme.

Zahraniční trh v letošním roce 
zaznamenal mírný pokles, který byl 
dán menším počtem hostů z Ně-
mecka a také z Ruska, kde se pro-
jevilo oslabení kurzu rublu. Tento 
pokles zaznamenaly i ostatní lázně 
v České republice. Do našich lázní 
jezdí zahraniční hosté především 
z Rakouska a Slovenska, ale i Ně-
mecka, Izraele a Ruska.

Velmi dobrých výsledků i letos 
zaznamenal  Alexandria**** Spa 
& Wellness hotel, jehož obsazenost 
již přesáhla hranici 55%. Klienti 
oceňují vysokou kvalitu poskytova-
ných služeb a rádi se vracejí. Ros-
te nejen obsazenost ale i průměrná 
tržba na den o 6%. Hotel i v uply-
nulém roce potvrdil své výsadní po-
stavení mezi wellness hotely, když 
získal opět prestižní ocenění v sou-
těži Czech Hotel Awards – Hotel 
roku 2015 ve Zlínském kraji. Typic-
kým příkladem zájmu jsou vánoční 
a silvestrovské pobyty, které bývají 
vyprodány již koncem léta.

Zájem o naše lázně nás velmi 
těší. Z našich údajů vyplývá, že 
klienti se postupně učí nespoléhat 
na nabídky last minute a ve větším 
předstihu z roku na rok již rezervu-
jí svůj pobyt. Velice si vážíme kli-
entů, kteří vynaloží své prostředky 
jako investici do svého zdraví, 
přestože je široká škála možností 
strávení dovolené v České repub-
lice a ve světě.

Naše společnost se dlouhodobě 
snaží potvrzovat pozici lázeňské 
jedničky v Luhačovicích garancí 
kvalitní léčby s využitím přírodní-
ho léčivého zdroje, kvalitou uby-
tovacích kapacit, do kterých kaž-
doročně investujeme, i atraktivní 
nabídkou. Na příští rok jsme pro 
vás připravili novinky v pobytech 
- TOP pro každý věk s využitím 
luxusního wellnesscentra v hotelu 
Alexandria nebo Ve víru tance s Ja-
nem Onderem a Lucií Hunčárovou. 
Přijeďte k nám nasát atmosféru 
Star dance a nechat se hýčkat v nej-
větším wellnesscentru v Luhačovi-
cích.  Ing. Šárka Vylimcová

Rok 2015: Zájem o lázeňské pobyty roste

Hotel Palace obhájil prestižní certifikát EUROPESPA med®

Zdá se, že krize je pryč. 
Lázně nyní jedou naplno

Dokončení ze str. 1. 
V Jáchymově nás čeká otevře-

ní zbrusu nového pracoviště bra-
chyradiumterapie ve Vyšetřovacím 
ústavu, přestavba toho původního 
na moderní  ubytovací kapacitu, 
rekonstrukce oddělení radonových 
koupelí na Běhounku, začlenění 
městského hotelu Blaník do struk-
tury našich středisek a v neposlední  
řadě koncem roku výměna oken a re-
konstrukce balnea v Radium Paláci. 
Není toho málo a pokud to všechno 
zvládneme dle našich představ, tak 
bychom si asi zasloužili lázně…

V těch našich si ale odpočiňte Vy!  
A až přijde mezi procedurami a výle-
ty čas na relaxaci  u teplého nápoje, 
tak  určitě nalistujte i další strany 
našeho  časopisu, kde se dozvíte ješ-
tě více. Třeba jak se do našich lázní 
dostat jako pojištěnec i v době převi-
su poptávky. 

Jménem svým i všech svých kole-
gů vám přeji spokojený pobyt v na-
šich lázních  a především krásné 
Vánoce  a šťastný rok 2016! 

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Dokončení ze str. 1. 
Jedná se o dvanáct nových cer-

tifikací především ve Španělsku, 
Turecku, České republice, Chorvat-
sku a Bělorusku. „To ukazuje, že se 
naše náročné certifikáty kvality pro 
poskytovatele lázeňských a well-
ness služeb mezinárodně víc a víc 
prosazují,“ vysvětluje Tobias Bie-
lenstein, vedoucí marketingu a ko-
munikace u EuropeSpa. Od svého 
založení provedla EuropeSpa cel-

kem kolem osmi desítek úspěšných 
certifikací. V České republice byly 
v roce 2015 nově certifikovány dva 
domy v Karlových Varech. S celko-
vým počtem 9 certifikovaných hote-
lů vykazuje Česká republika nejví-
ce certifikovaných hotelů v Evropě. 

„Skutečnost, že jsme certifikát 
obhájili, může být důležitým fak-
torem při rozhodování jak pro do-
mácí i zahraniční hosty, zdravotní 
pojišťovny, tak i pro obchodní part-

nery, kteří hledají zařízení splňující 
náročná evropská kritéria v oblasti 
poskytování lázeňské léčebně reha-
bilitační péče,“ shrnuje ředitel hote-
lu Palace Ing. František Bača. 

Samotná recertifikace lázeňské-
ho hotelu Palace proběhla v měsíci 
listopadu 2015, přičemž první byla 
provedena již v roce 2012. Hodno-
titelem byla akreditovaná firma ve-
dená Dr. Theodorem Štofirou. Pro 
vlastní  průběh auditu bylo připra-

veno několik stovek otázek, které 
do hloubky prověřily nastavené 
systémy. Hodnotící firma se zajíma-
la např. o kvalifikaci zaměstnanců, 
délku jejich praxe, další vzdělávání, 
řízení jednotlivých úseků lázeň-
ského hotelu, přístrojové vybavení 
balneoprovozů a kuchyně, revizi 
přístrojů, rozbory minerální vody 
a celou řadu dalších oblastí. Vše 
bylo zkontrolováno do nejmenších 
detailů.

Lázeňství je opět v dobré kon-
dici, zájem o pobyty se letos vrátil 
na úroveň před krizí. To bylo jed-
no z témat, o kterém hovořil ge-
nerální ředitel Lázní Luhačovice 
a současně prezident Svazu lázní 
ČR MUDr. Eduard Bláha na jed-
nání poslaneckého výboru pro 
zdravotnictví. To se konalo v lis-
topadu v Luhačovicích, v prosto-
rách Společenského domu. 

„V roce 2013 měly lázně velké 
problémy v souvislosti s novým 
a velmi striktním indikačním se-
znamem, o rok později přišly 
naštěstí změny a resort se stabili-

zoval. Letos jsme měli i díky zru-
šení regulačních poplatků značné 
problémy nával zvládnout,“ uve-
dl MUDr. Eduard Bláha.

Zároveň ale připomněl i nej-
větší problém celého resortu 
zdravotnictví – i lázně totiž ob-
tížně shánějí kvalifikované za-
městnance.

Výbor pro zdravotnictví, jehož 
zasedání se v Luhačovicích účast-
nil mimo jiné i hejtman Zlínského 
kraje MVDr. Stanislav Mišák, se 
věnoval například rozpočtu zdra-
votnictví na rok 2016 či zákonu 
o zdravotních službách. 
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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

ALEXANDRIA **** Spa & 
Wellness hotel má na svém kontě již 
řadu ocenění. Letos k nim přidal hned 
dva další tituly v prestižní soutěži 
Czech Hotel Awards. Již potřetí se 
stal hotel s největším a nejluxusněj-
ším wellness centrem v Luhačovicích 
Hotelem roku v kategorii Spa & Well-
ness ve Zlínském kraji a získal tento 
titul i v kategorii nejlepších čtyřhvěz-
dičkových hotelů ve Zlínském kraji. 
Slavnostní vyhlášení, kterého se zú-
častnili významní hoteliéři, odborníci 
z oblasti hotelnictví a médií, proběhlo 
v pondělí 23. 11. 2015 v kapli Sacre 
Coeur v Praze. Ceny převzala ředitel-
ka hotelu Ing. Miloslava Fialová.

,,Je to již třetí ocenění v kategorii 
Spa & Wellness a poprvé i v kategorii 
čtyřhvězdičkových hotelů ve čtyřleté 
historii soutěže, která je jednou z nej-
důležitější hotelových událostí roku. 
O to více náš těší pomyslný hattrick 
v kategorii wellness hotelů, kterým 
jsme potvrdili své výsadní postavení 
mezi wellness hotely v celém našem 
kraji. Navíc tentokrát korunované 
i cenou v kategorii čtyřhvězdičko-
vých hotelů. Velmi si toho vážíme 
a ocenění považujeme za výsledek 
toho, že jsme nepolevili v naší cestě 
za důslednou kvalitou a inovacemi,“ 
říká M. Fialová.  „Hlavní část kliente-

Alexandria je opět Hotelem roku 2015 ve Zlínském kraji

2015

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

ZLÍNSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

SPA & WELLNESS

ly našeho hotelu tvoří tuzemští hosté, 
ale neustále nám roste i zahraniční 
klientela. K nejvíce objednávaným 
pobytům patří prodloužený víkend. 
Vyhledávané jsou také velikonoč-
ní, adventní, vánoční nebo sil-
vestrovské pobyty.  Alexandria se 
stala velmi oblíbenou i mezi Slo-
váky. Po několikaletých nárůstech 
se nám podařilo jejich návštěvnost 

stabilizovat na vysoké úrovni. Ho-
tel často navštěvují i Rakušané 
a věrné hosty máme také z Izrae-
le," doplnila ředitelka hotelu.

Czech Hotel Awards je sou-
těž o titul nejoblíbenějšího hotelu 
v České republice. Czech Hotel 
Awards – Hotel roku 2015 je pře-
hlídkou českých hotelů nabízejí-
cích nejkvalitnější služby a klade 

si za cíl zmapovat a zviditelnit nej-
lepší hotely po celé České repub-
lice. Ocenění pro Hotel roku 2015 
se udělují na každý kraj a pražský 
obvod. O výsledcích v kategoriích 
3, 4, 5 hvězd a Spa & Wellness 
rozhoduje veřejnost hlasováním. 
Sestavená odborná porota vybírá 
vítěze jen v kategorii Kongresový 
hotel.
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Lékař radí: Chřipka
Chřipka představuje nejrozšíře-

nější virové onemocnění a zůstává 
častou příčinou i úmrtí. Každý rok 
postihuje 10 % světové populace 
a zhruba 500 000 lidí na tuto ne-
moc každý rok zemře. V České 
republice na chřipku onemocní 
statisíce obyvatel a přibližně na ni 
zemře 1 500 obyvatel. Chřipkový 
virus je velmi nestabilní a průběž-
ně mutuje, takže si lidstvo doposud 
nedokázalo na tento virus vytvořit 
alespoň nějakou imunitu.

Šíří se velmi snadno kapénko-
vou infekcí a přežívá v běžném 
prostředí i několik dní. Nakazit se 
je možné podáním ruky, z telefon-
ního sluchátka, držadla v MHD, 
z kliky, vypínače, hračky i bankov-
ky.  Díky tomu se chřipka šíří v epi-
demiích nebo pandemiích. Virus 
napadá dýchací systém a projevuje 
se horečkou, bolestmi hlavy, zvý-
šenou únavou, suchým kašlem, bo-
lestmi v krku, kýcháním, bolestmi 

těla, zimnicí apod. Závažný průběh 
a komplikace hrozí seniorům nad 
65 let, dětem a chronicky nemoc-
ným především s kardiovaskulár-
ním onemocněním, chronickým 
onemocněním dýchacích cest, dia-
betem či onemocněním ledvin.

Chřipková sezona v ČR začí-
ná na podzim a probíhá nejčastěji 
ve dvou vlnách. První z nich je za-
čátkem prosince a druhá na přelo-
mu ledna a února. 

Jedním z důležitých preventiv-
ních opatření proti onemocnění 
chřipkou je očkování. Nejvhod-
nější doba pro očkování je od září 
do listopadu, avšak je možno se oč-
kovat i později, ale je potřeba brát 
do úvahy, že protilátky vznikají až 
po 14 dnech a vakcína účinkuje  
půl roku.

K dalším preventivním opatře-
ním patří otužování, např. formou 
saunování, zvyšování fyzické kon-
dice, doplňování vitaminů, jako je 

Luhačovický lázeňský pohárek. Výzva pro designéry
Lázeňské pohárky s ouškem a charakteristickou násoskou jsou vy-

užívány k pitné kúře již po staletí. Jedná se o typický český výrobek. 
Nejstarší nádobky na minerální vodu se vyráběly z kameniny, cínu 
nebo  dřeva. Od  poloviny  18.  století  se  začala  objevovat  první  por-
celánová pítka a později  se k výrobě používalo  také  sklo.  I dnes  se 
pohárky těší stálé oblibě a  jsou nepostradatelnou výbavou každého 
lázeňského hosta.

Akciová společnost Lázně Lu-
hačovice se proto rozhodla vytvo-
řit svůj vlastní lázeňský pohárek.  
Za tímto účelem vyhlásila v po-
lovině října 2015 ve spolupráci 
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlí-
ně unikátní projekt – designérskou 
soutěž s názvem „Luhačovický 
lázeňský pohárek“ určenou pro 
všechny designéry a VŠ/VOŠ stu-
denty designu u nás a na Sloven-

sku. Garantem soutěže pořádané 
pod záštitou rektora Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petra 
Sáhy, CSc., je organizace CZECH-
DESIGN.

 Cílem dvoukolové soutěže pro 
designéry, která bude probíhat až 
do 7. 5. 2016, je návrh a realizace 
prototypu originálního a funkčního 
lázeňského pohárku. Vítězný ná-
vrh obohatí lázně o moderní a este-

ticky atraktivní prvek, který by se 
měl stát dalším symbolem Luha-
čovic. Hlavními kritérii hodnocení 
budou originalita a inovativnost, 
soulad se specifickou lázeňskou at-
mosférou Luhačovic, realizovatel-
nost a vyrobitelnost. Objem pítka 
by měl být v rozsahu 200 – 300 ml 
a požadovaným materiálem je por-
celán nebo keramika. 

V prvním kole vybere odborná 
porota tři až pět návrhů, jejichž autoři 
postoupí do druhého finálového kola 
soutěže. Každému finalistovi bude 
po potvrzení jeho účasti v druhém 
kole proplaceno skicovné a se svým 
doprovodem bude pozván na víken-
dový pobyt do Lázní Luhačovice, 
kde budou mít možnost konzultovat 
vlastní návrh s odborníkem na por-
celán a keramiku, obdrží zpětnou 
vazbu a seznámí se s povahou místa 
a zástupci pořadatele soutěže. Úko-
lem finalistů bude následně vyrobit 
prototyp svého návrhu a doručit jej 
na adresu pořadatele. Odborná porota 
vybere mezi finálovými prototypy ví-
těze. Tento návrh pak bude realizován 
v minimálním počtu tisíc kusů. 

vitamin C a D, odolnost zvyšují 
i některé byliny, zde bychom moh-
li jmenovat třezalku, květ černého 
bezu, dále pak ovoce s vysokým 
obsahem vitaminu C.

Abychom zabránili šíření chřip-
kové infekce, je potřeba přijmout 
některá opatření. Je nutno vyhýbat 
se lidem s touto nemocí, nechodit 
na místa s vysokou koncentrací 
lidí, častěji umývat ruce, nemocné 
spoluzaměstnance posílat k lékaři, 
stejně tak do školy a školky ne-
posílat nemocné děti, od postiže-
ných není dobré si třeba i půjčovat 
mobilní telefon, sklenice, příbory. 
Při kašli a kýchání je nutno si za-
krývat nos a ústa, pokud se chcete 
lépe ochránit, je vhodné používat 
roušku. Jakmile onemocníte sami, 
ihned vyhledejte lékaře, chřipku 
nepřecházejte. Také doprovod-
ná onemocnění, jako je rýma 
a zánět průdušek, se musí řádně 
léčit. Vzduch v místnosti by měl 
být dostatečně vlhký, minimálně 
40 %. Léčba chřipky spočívá pře-

devším v tlumení jejích příznaků. 
To znamená příjem léků tlumících 
teplotu a působících proti bolesti. 
Ponechává se prostor pro to, aby si 
imunitní systém organizmu poradil 
s onemocněním sám. U rizikových 
skupin je však přístup k nemoc-
nému odlišný. V indikovaných 
případech se používají léky s pro-
tivirovým účinkem. Doplňkově se 
používají bylinné preparáty, čaje 
z lípy, bezu nebo máty, černý čaj 
s citronem a medem a další pro-
dukty přírody příznivě působící 
na organizmus jako ostružiny, ma-
liny, brusinky, borůvky, granátová 
jablka, šípky, černý rybíz, citrusy. 

Na snížení vysoké teploty příz-
nivě působí i známé vodoléčebné 
postupy, jako jsou vlhké zábaly 
a další metody obsažené v učení 
Vincence Priessnitze a Sebastiana 
Kneippa.

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

Již v březnu 2016 bude pacien-
tům v dětské léčebně Miramonti 
sloužit nový balneoprovoz s kou-
pelemi v přírodní uhličité vodě. 
Práce spojené s přívodem přírodní-
ho léčivého zdroje už byly zaháje-
ny v říjnu a budou vrcholit na kon-
ci roku. 

Celkové pojetí balneoprovozu je 
navrženo jako vodní svět s hvězd-
ným nebem. „V přízemí budou in-
stalovány 4 tradiční nerezové vany 

a celkem 8 kabinek. Čekárna, která 
bude umístěna na chodbě, bude 
pojata jako vodní hladina, stěna 
se vstupy do kabinek jako lodní 
paluba a protější stěna jako pobře-
ží s majákem,“ popisuje netradič-
ně pojaté architektonické řešení 
vlastního prostoru balneoprovozu 
vedoucí střediska technických slu-
žeb Radek Skovajsa.  „Na stěně se 
objeví také tapeta s motivem akvá-
ria. Tento motiv bude pokračovat 

i na stěně směrem k výtahu. Sa-
motný prostor van je řešen rovněž 
jako vodní hladina se světle mod-
rou podlahou a vany budou na této 
hladině jako jednotlivé lodičky, 
které budou ukotvené ke stěně 
dřevěným můstkem. Podlahovina 
v kabinkách byla zvolena jako pa-
luba – kajuta lodi – v dezénu dřeva. 
Pro uklidnění nejmenších pacientů 
během koupelí byly na přizdívkách 
navrženy bublající vodní válce 

s plovoucími plastovými rybička-
mi. Pro další odpoutání pozornosti 
od samotné procedury budou pod 
stropem zavěšeny televizní přijí-
mače propojené na videopřehrá-
vač. Pro potřeby dětských pacientů 
byly součástí vnitřního vybavení 
navrženy dvě Twiling želvy a sou-
bor hraček do van i k odpočinku. 
Věříme, že se na koupele budou 
děti těšit a v nových prostorách se 
jim bude líbit,“ říká R. Skovajsa.

Nový balneoprovoz pro děti začne sloužit od března
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Předvánoční  čas  je  v  životě  téměř 
každé  firmy  již  tradičně  spojený 
se  společným  setkáním  všech  za-
městnanců, ke kterému patří reka-
pitulace uplynulého roku, ale i zá-
bava. Nejinak  tomu bývá  i  v  naší 
společnosti Lázně Luhačovice,  a.s. 
Tradiční setkání zaměstnanců pro-
běhlo na konci listopadu ve sváteč-
ní a uvolněné atmosféře, kterou již 
v  odpoledních  hodinách  navodila 
přední  slovenská  vokální  skupina 
Close Harmony Friends, která za-
zpívala  v Lázeňském divadle  zná-
mé světové hity.

Nechybělo ani slovo generálního ře-
ditele MUDr. Eduarda Bláhy, který 
krátce zrekapituloval uplynulý úspěš-
ný rok, díky němuž mohlo vedení 
společnosti ocenit celoroční práci 
všech zaměstnanců formou speciální 
finanční odměny, kterou před Vánoci 
všichni bezesporu uvítali. A jelikož 
se setkání účastnilo více než 350 za-
městnanců, bohatý raut se nemohl 
konat nikde jinde než ve Společen-
ském domě. Příjemný večer vyvrcho-
lil na tanečním parketu, kde se teprve 
rozproudila ta pořádná zábava. 
Setkání před koncem roku je u nás 
kromě prezentací výsledků spjato 
v posledních letech rovněž s průzku-
mem spokojenosti zaměstnanců. Pra-
covníci společnosti tak mohou vyjá-
dřit své názory a přání. Na všechny 
dotazy zaměstnanců, kterých nebylo 
málo, odpovídal generální ředitel. 
Na výsledcích letošního průzkumu 
spokojenosti je velmi potěšující, že 
nejlépe z celého hodnocení dopadly 
otázky pro naši společnost zcela zá-
sadní, a to: „Jste spokojen/a s prací, 

Spokojenost s prací i dosaženými výsledky
kterou pro naši společnost vykoná-
váte?“, a „Jste rád/a, že pracujete pro 
společnost Lázně Luhačovice, a.s.?“. 
Právě tento pozitivní postoj našich 
zaměstnanců může být pro nové 
potenciální zájemce o práci v naší 
společnosti důkazem, že práce u nás 
je perspektivní a stabilní. K našim 
zaměstnancům se chováme férově, 
dodržujeme platnou legislativu Zá-
koníku práce, na což pečlivě dohlíží 
zástupci odborové organizace. Ne-
podporujeme tzv. „šedou“ ekono-
miku, zaměstnanci mají jistotu své 
mzdy vyplácené transparentně a dle 
daných pravidel odměňování. Navíc 
v případě pozitivního hospodářského 
výsledku mají zaměstnanci díky uza-
vřené Kolektivní smlouvě garanci 
meziročního růstu mzdy. Je proto zá-
sadní informací, že v roce 2016 bude 
základní mzda všech zaměstnanců 
společnosti navýšena o 4 %. 
Pokud k tomu ještě doplníme mimo 
jiné zvýhodněné celofiremní stra-
vování, příspěvek na penzijní při-
pojištění, úhradu odborných kurzů 
k prohlubování kvalifikace, pracovní 
týden 37,5 hodiny a o týden řádné 
dovolené navíc, poskytujeme tak 
našim zaměstnancům vysoce stabil-
ní zázemí a podmínky, které většina 
menších firem nemůže svým pracov-
níkům dlouhodobě garantovat.
Nabídkou volných pracovních pozic 
se snažíme oslovit a podpořit v za-
městnanosti hlavně náš region, vel-
mi rádi ale přijmeme pracovníky ze 
všech koutů republiky či od našich 
blízkých sousedů ze Slovenska. Na-
bízíme proto za velmi výhodné ceny 
i zaměstnanecké ubytování, které 
se snažíme co nejvíce zkvalitňovat 

a modernizovat tak, aby bylo vyho-
vující pro celoroční bydlení. Právě 
na přelomu roku probíhají stavební 
úpravy v objektu Karlín, který k to-
muto účelu slouží již řadu let. 
I když si na tu pravou lázeňskou 
sezonu  musíme počkat zase až 
do příštího roku, přesto i nyní stále 
hledáme nové kolegy do týmu na-
šich pracovníků. Přehled volných 
pozic naleznete v přiložené tabulce, 

přičemž naše personální oddělení 
je vám kdykoliv připraveno podat 
o každé pozici bližší informace. Ak-
tuální nabídka pracovních míst je 
také na www.LazneLuhacovice.cz 
v sekci Kariéra.     
Na závěr bych vám ráda popřála 
hodně štěstí a zdraví do příštího 
roku. 
  Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka

PROVOZNí PROfESE

>> Lékař – nutná atestace v oboru rehabilitace a fyzikální 
lékařství nebo s odborností vnitřní lékařství, pneumologie, 
ortopedie, neurologie nebo FBLR

>> FyzioteRapeut – VoŠ nebo VŠ vzdělání v oboru fyzio-
terapie, s praxí i absolventi

>> MaséR – požadujeme akreditovaný kurz dle osnov Mz ČR

>> kuchař/ka – vyučení v oboru, praxe

>> seRVíRka/ČíŠník – vyučení v oboru, s praxí i absolventi

>> RecepČní – Úso vzdělání zakončené maturitou, zna-
lost německého popř. anglického jazyka

Více na www.LazneLuhacovice.cz
Žádosti přijímá a  bližší informace poskytne personální 
manažerka Mgr.  Vladimíra Juřeníková, tel.: 577  682  204,  
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz.

ZDRAVOTNICKÉ PROfESE

LÁZNě LUHAčOVICE, A.S, HLEDAJí
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Cílevědomý rozvoj infrastruktury, nabídky kvalitních produktů a služeb ve Skiareálu Klínovec a jáchymovských lázních vytváří optimální 
podmínky pro prožití báječné zimní dovolené. Po celodenním lyžování na svazích Klínovce či po upravených běžeckých tratích si příjemně 
odpočinete v útulném prostředí našich penzionů, hotelů a v Aquacentru Agricola. Lázně Jáchymov prezentují svou nabídku vybraných uby-
tovacích, stravovacích i relaxačních služeb pod značkou Hotel & Relax Resort Jáchymov.

Z široké nabídky ubytování si vybere každý návštěvník. V pen-
zionech s rodinnou atmosférou s možností vaření nebo v lázeň-
ských hotelech s vysokým standardem doprovodných služeb.

Jáchymov – cíl vaší zimní dovolené 

Ubytujte se v Resortu 
Jáchymov

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.

Na konci listopadu byla dokončena modernizace druhé budovy penzionu 
Dagmar. Penzion nabízí moderní jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje a stu-
dia s kuchyňským koutem. Díky prostorovému uspořádání jednotlivých poko-
jů je ideálním místem pro pobyt početnějších rodin s dětmi. Na své si rovněž 
přijdou aktivní sportovci, kteří ocení polohu penzionu a možnost bezpečného 
uložení sportovního vybavení. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, 
lednicí a SAT-TV. Připojení k internetu na pokojích je přes zapůjčený modem. 
Bezplatná bezdrátová síť je k dispozici v restauraci. V penzionu se dále nachá-
zí malé wellness - whirlpool, sauna, parní sauna a útulná odpočinková místnost 
pro relaxaci. Hostům nabízíme bohatý program kulturních a společenských 
akcí a doplňkové služby ostatních lázeňských zařízení. 

Přijeďte si zalyžovat na Klínovec

Penzion Dagmar ožívá rodinnými pobyty

Skiareál Klínovec, který patří mezi nejmodernější u nás, se nachází v těsné 
blízkosti hranice s Německem a lyžařským střediskem Oberwiesenthal. Inter-
Skiregion Fichtelberg – Klínovec společně nabízí 33 km sjezdových tratí všech 
obtížností a 120 km běžeckých tratí. Přes hranice a mezi vrcholy Vás zdarma 
převeze skibus za 10 min. Za poslední období byly uvedeny do provozu 3 zcela 
nové lanovky na Klínovci, z toho dvě na severní straně a jedna vytvořila zcela 
novou část areálu na jižním svahu, kde se nachází takřka 3 km dlouhá červe-
ná sjezdovka, nové parkoviště, občerstvení, ApresSki stan, půjčovna, lyžařská 
škola a dětský park s posuvnými pásy o celkové délce 110 m. 

Pro tuto sezonu pro vás Skiareál Klínovec a Resort Jáchymov připravily 
tyto novinky: 
1)  Elektronický prodej skipasů s nabídkou 10% slevy pouze pro hosty Resortu 

Jáchymov. 
2)  Dopravu lyžařů ke spodní stanici Prima Express (zdarma pouze pro hosty 

Resortu Jáchymov).

3)  Vylepšení odjezdu z horní stanice Jáchymovské pro snowboardisty 
pomocí tažného lana.

4)  Vylepšení sklonových poměrů mezi horními stanicemi lanových drah 
Prima Express a Cinestar Express tak, aby byl usnadněn pohyb lyžařů 
mezi severní a jižní stranou areálu.

5)  Zlepšení kvality sjezdovek navýšením výkonu sněhových děl. 
6)  Rekonstrukce příjezdové cesty a parkoviště u spodní stanice Prima 

Express v Jáchymově. 
7)  Dokončení rekonstrukce nejmodernějšího penzionu Dagmar v Jáchy-

mově. 
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Pro milovníky vodního živlu je připraveno aquacentrum s vířivkou, tobogánem, Kneippo-
vým chodníkem, finskou saunou, parním boxem a dětským bazénkem. Můžete zajít do útulné 
kavárny nebo solné jeskyně, vyzkoušet relaxační masáže, oblíbenou kryokabinu či si jen tak 
zatrénovat ve fitness centru.

Tradiční Jáchymovské 
revmatologické dny 2015, 
které se v Jáchymově opa-
kují každé dva roky, se 
konaly ve dnech 25. a 26. 
listopadu v lázeňském ho-
telu Běhounek. I tentokrát 
se jednalo o přednáškové 
bloky s tematikou onemoc-
nění pohybového aparátu. 
Čestné předsednictvo tvo-
řili prof. MUDr. Jiří Ven-
covský, DrSc., předseda 
a prof. MUDr. Karel Pavel-
ka, DrSc., vědecký sekretář 
České revmatologické spo-
lečnosti ČSL JEP. Konference se účastnilo 250 odborných pracovníků a 30 vystavovatelů. Con-
gress Prague, který celou akci organizoval, si opětovně vybral jáchymovské lázně díky speciali-
zaci na léčbu pohybového aparátu a vysokému standardu poskytovaných služeb. 

Vodní svět Agricola

Jáchymovské revmatologické dny 2015

Kalendář 
společenských akcí 
2016
16. ledna
RepRezentaČní pLes LéČeBnÝch 
LÁzní JÁchyMoV
Slavnostní společenská akce, která se koná 
v reprezentačních prostorách hotelu Radium 
Palace.
Hlavní host programu Janek Ledecký.

21. a 22. května
sLaVnostní zahÁJení LÁzeŇské 
sezony 
Tradiční kulturní akce s alegorickým 
průvodem, koncerty různých žánrů, 
atrakcemi pro malé i velké a prezentací 
regionálních gastronomických specialit. 
Hlavní host programu Pavel Dobeš.

22. až 29. července 
MistRoVské pĚVecké kuRzy
Třetí ročník setkání špičkových operních 
pěvců z různých konců světa.

7. září
MezinÁRoDní FoLkLoRní 
FestiVaL
Unikátní možnost vidět taneční soubory 
z exotických míst, jako jsou Čína, Mexico 
a další.

11. listopadu
sVatoMaRtinské sLaVnosti
Oblíbená hudební a kulinářská slavnost 
u příležitosti žehnání Svatomartinského vína.

5. prosince
příJezD sV. MikuLÁŠe  
V DopRoVoDu sV. BaRBoRy 
Nová jáchymovská tradice, která přivítá 
zimní sezonu v lázních. V rámci programu 
bude rozsvícen vánoční strom před 
lázeňským centrem Agricola. 

Nový penzion Blaník otvíráme již na jaře 

Lázně rozšiřují svoji ubytovací kapacitu o penzion Blaník. Hostům nabídne rekondiční a relaxační 
pobyty. Penzion má 12 jedno- a dvoulůžkových pokojů a 1 suite s dvěma ložnicemi pro rodinu se 
dvěma dětmi. Pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a TV. Stravování, léčebné a relaxační 
procedury zajišťuje hotel Běhounek.

Tímto Vás srdečně zveme 
k příjemnému zimnímu 
pobytu a odpočinku v srdci 
Krušných hor.
Bližší informace na  
www.resortjachymov.com, 
tel.: 353 836 666,  
curie@laznejachymov.cz

přeJeMe VÁM 
RaDostné  
VÁnoce a ŠŤastnÝ 
noVÝ Rok. 
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Také v Luhačovicích se zpívaly 9. prosince koledy!

Američtí reportéři vysílali z Luhačovic. Lázně je nadchly

K letošnímu 5. ročníku Česko 
zpívá koledy se připojily i Lázně 
Luhačovice. Vánočně nazdobené 
a rozsvícené Lázeňské náměstí 
provoněl punč, svařené víno a hor-
ký čaj, který zahříval v chladném 
počasí všechny koledníky. Na pó-
diu před Společenským domem 
a rozzářeným vánočním stromem 
zpívaly již od půl šesté koledy 
a vánoční písně děti z folklorního 
souboru Malé Zálesí a pěvecký 
sbor Janáček Luhačovice. S úde-
rem šesté hodiny večerní, kterou 
tradičně ohlašuje zvon kaple sva-

té Alžběty u Jurkovičova domu 
a „oficiálním spuštěním“ zpívání 
prostřednictvím ČRo Brno, se 
rozezněly stejně jako v ostatních 
místech Česka vybrané koledy 
Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán, Půjdem spolu do Bet-
léma, Jak jsi krásné, neviňátko, 
Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vá-
noce přicházejí. V kouzelné a přá-
telské náladě plné vánoční poezie 
si zazpívali společně s lázeňskými 
hosty a Luhačovickými také her-
ci Městského divadla Zlín Petra 
Králová a Gustav Řezníček. 

Na konci října navštívil Mike Horn, 
prezident nejstaršího amerického in-
ternetového rádia CRN Digital Talk 
Radio, zajímavá místa Zlínského kra-
je. Rádio, které sídlí v Kalifornii, po-
slouchá po celých Spojených státech 
až 11 milionů domácností. Společně se 
svou dcerou Jennifer Horn pak po celý 
týden živě vysílali hodinové diskusní 
pořady o svých zážitcích z východní 
Moravy. Američtí novináři byli ubyto-
vaní v hotelu Jurkovičův dům a jeden 
den věnovali také našim lázním.

Návštěvu ve spolupráci se zastou-
pením CzechTourismu v USA zpro-
středkovala Ladislava Kotačková 
z Hluku, která pracuje v cestovním ru-
chu více než dvacet let. Pro americké 
reportéry připravila zajímavý program 
a po celou dobu pobytu je doprováze-
la. „Dosud měli Američané o Česku 
jen mlhavou představu. Pokud už něco 
znali, tak jen Prahu. Jsem přesvědče-
ná, že náš kraj má rozhodně co nabíd-
nout,“ říká L. Kotačková. „Reportéři 
si prohlédli luhačovické lázně, vizo-

vickou likérku Rudolf Jelínek, sklárny 
v Květné, kroměřížský zámek, Staré 
Město, Valtice, Mikulov a Zlín,“ do-
dává neúnavná propagátorka morav-
ských tradic a kultury. 

V Luhačovicích se hosté během 
prohlídky seznámili s historií, zdejšími 
minerálními prameny, neobyčejnou 
architekturou a měli možnost vyzkou-
šet i procedury a ochutnat regionální 
pokrmy i nápoje. Živé vysílání pro-
střednictvím internetu začínalo v 17 
hodin a bylo součástí ranního vysílání, 
protože v tu dobu bylo v Los Ange-
les 8 hodin. „Otázky se týkaly hlavně 
lázeňství v Česku. Živě se zajímali 
o způsob, jakým jsou luhačovické 
minerální vody využívány k léčbě, 
protože v Americe lázeňství v našem 
pojetí není příliš známé,“ říká Dalibor 
Chrastina, zástupce vedoucího oddě-
lení marketingu a prodeje, který spo-
lečně s Olgou Kučerovou z Muzea JV 
Moravy ve Zlíně odpovídal na otázky 
reportérů. „Mluvilo se o Baťově odka-
zu, slivovici i o zlínské rodačce Ivaně 

V roce 2016 uplyne 100 let 
od premiéry Janáčkovy opery 
Její pastorkyňa v Praze v Národ-
ním divadle. Zásluhu na uvedení 
této opery ve „Zlaté kapličce“ 
měla Marie Calma Veselá, s níž 
se Mistr Janáček seznámil právě 
v Luhačovicích. Stoleté výročí 
a přátelství Calmy s Janáčkem 
si připomeneme uvedením ope-
ry Její pastorkyňa při zahájení 
jubilejního 25. ročníku festivalu 
na Lázeňském náměstí.  

Hudbymilovní hosté se mohou 
dále těšit na koncerty předních in-
terpretů, kteří vystupují ve světo-
vě proslulých koncertních síních. 
Bude nám ctí na festivalu přivítat 
sopranistku Evu Urbanovou se 
slovenským tenoristou Peterem 
Bergerem, klavíristu Ivo Kahán-
ka, hobojistu Viléma Veverku, 
houslistu Josefa Špačka, Janáčkův 
komorní orchestr a Czech Vir-
tuosi. Bližší informace na www.
lazneluhacovice.cz/janacek.

Jubilejní festival Janáček 
a Luhačovice

Trumpové,“ popisuje D. Chrastina. 
„Pro americké hosty bylo nejnároč-
nější se naučit vyslovovat název Lu-
hačovice. Trénovali jsme to skoro celý 
den,“ dodává s úsměvem D. Chrastina. 

Reportéři za týden nasbírali tolik 
materiálu, že jej můžou využívat ještě 

v průběhu příštího roku. „Rozhlasové 
pořady Mika Horna jsou v Americe 
populární a vzhledem k tomu, že roz-
hlasová stanice je rozšířená po celých 
Spojených státech, nemohli jsme si 
lepší reklamu ani přát,“ říká závěrem 
L. Kotačková.     

Eva Urbanová
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Luhačovice 
ve víru tance 

s Janem 
Onderem 

a Lucií 
Hunčárovou

Prvorepublikové uniformy u kolonády

ZOO Zlín zná 600 000. návštěvníka, pochází ze 
slovenské Prievidze

Atraktivní místa Východní Mo-
ravy se stávají stále častějšími cíli 
návštěvníků ze Slovenska. Tento 
malebný kout Moravy má Slová-
kům co nabídnout. Důkazem zájmu 
slovenských klientů je i rostoucí 
návštěvnost Lázní Luhačovice, a.s., 
ale i ZOO Zlín. Dobře to ilustru-
je i nedávná shoda náhod, když se 
600tisícím návštěvníkem ZOO Zlín 
stali dva hosté ze Slovenska, kteří 
se na návštěvu zoologické zahrady 
vydali během svého pobytu v Luha-
čovicích. A aby úsměvných náhod 
nebylo málo, jubilejní návštěvníci 
získali i hlavní dárek, a to třídenní 
pobyt s wellness procedurami právě 
v Lázních Luhačovice, a.s. 

Zlínská ZOO přivítala svého 
600 000 návštěvníka v jednom roce, 
stalo se tak v neděli 25. října, krátce 
před 15. hodinou. Bylo to vůbec po-
prvé v téměř sedmdesátileté historii 
této zoologické zahrady. Šťastnými 
návštěvníky se stali Ingrid Nováko-
vá a Karol Lazo ze slovenské Prie-
vidze. V zoo je přivítal a předal jim 
dárky ředitel Roman Horský.

Pro zlínskou ZOO je to výjimečná 
událost a překonání magické hranice 
roční návštěvnosti. A proto i dárky 
pro jubilejního 600 000. návštěvní-
ka byly mimořádné. Kromě vajíčka 
kasuára se speciálním polepením, 
klubové karty ZOO Zlín Family, pro-
hlídky areálu zoo s průvodcem, no-

vého nástěnného kalendáře a dalších 
dárků ze zoo získali Ingrid a Karol 
také hlavní dárek od partnera Lázní 
Luhačovice, a.s., a to víkendový po-
byt v hotelu Jurkovičův dům.

  Pro Ingrid i Karola to byla jejich 
první návštěva zlínské ZOO. "Z do-
slechu jsme o ZOO Zlín samozřej-
mě věděli. Všichni naši kamarádi 
a známí vás chválili, říkali jsme si, 
že bychom se konečně měli k vám 
zajet podívat. A protože se nám dnes 
nechtělo být doma, sedli jsme do auta 
a vyrazili na výlet. Nejdříve jsme za-
mířili do Luhačovic, prošli jsme se 
po kolonádě, pak jsem ale Ingrid pře-
svědčil, ať už jdeme k vám, za tygry. 
To jsou moje nejoblíbenější zvířata," 

popsal cestování Karol Lazo. Do zoo 
přišli v ten správný čas. "V Luhačo-
vicích se mi velmi líbilo, možná bych 
tam vydržela i déle, ale Karel se už 
nemohl dočkat tygrů. Je pro mě pro-
to naprosto neuvěřitelné, že kromě 
všech nádherných dárků jsme získali 
pobyt právě v Luhačovicích. Velice 
vám za všechno děkujeme," neskrý-
vala dojetí Ingrid Nováková. 

Kromě Luhačovic patří dlouhodo-
bě ZOO Zlín mezi nejnavštěvovaněj-
ší turistické cíle Moravy a mezi osm 
nejoblíbenějších míst České republi-
ky. Ve Zlínském kraji od roku 2003 
nepřetržitě obhajuje pozici nejvyhle-
dávanější turistické destinace.

Hned několikrát se letos na pod-
zim vypravil do Luhačovic štáb 
brněnského studia České televize, 
který natáčí dobový kriminální se-
riál. Pod výstižným titulem Četníci 
z Luhačovic se skrývá 12dílná kri-
minální série, která diváky zavede 
do období první republiky. 

Mezi lázeňskými domy, v blíz-
kosti kolonády, se návštěvníci 
Luhačovic mohli potkat například 
s herci Pavlem Zedníčkem, Karlem 
Dobrým, Pavlou Tomicovou, Na-
ďou Konvalinkovou, Danou Batul-
kovou, Martinem Donutilem, Ro-
bertem Hájkem a dalšími známými 
tvářemi. Viděli televizní štáb v pl-
ném nasazení, mohli sledovat práci 
režiséra, kameramana, zvukařů, 
produkčních a dalších televizních 
profesí. Co je určitě zaujalo, byly 
kostýmy. Vždyť děj jednotlivých 
epizod se odehrává krátce po roce 
1919. Vedle civilního oblečení se 
v seriálu objevuje celá škála čet-
nických stejnokrojů. „Používaly se 
četnické rakousko-uherské stejno-

kroje temně zelené nebo šedo-zele-
né barvy. Co je sjednocovalo, bylo 
písmeno S, což znamenalo stráž,“ 
upřesnil pro Českou televizi tech-
nický poradce Radek Galaš a dodal: 
„Sjednocovala je i červená barva 
výložky a lipová ratolest na čepici.“

Přestože se seriál jmenuje Čet-
níci z Luhačovic, štáb natáčí i v ji-

ných než lázeňských lokalitách. 
Například v Prostějově, Lednici, 
Jimramově, okolí Znojma a přede-
vším v Lesním Hlubokém u Doma-
šova, kde je vybudovaná četnická 
stanice. Natáčení potrvá až do polo-
viny roku 2016.

 Hana Orošová,
 tisková mluvčí ČT Brno

Společný týden s Janem 
Onderem a Lucií Hunčáro-
vou, jež tančila v 7. řadě ob-
líbeného pořadu StarDance 
2015 s komikem Lukášem 
Pavláskem, můžete prožít 
v Luhačovicích při taneč-
ních kurzech pro mírně po-
kročilé taneční páry a latiny 
pro ženy.

Taneční kurzy jsou sou-
částí 2. ročníku projektu 
Luhačovice v tanci, který 
v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 
2016 nabídne řadu zajíma-
vých programů. Aktivní 
i pasivní tanečníci, ostatní 
hosté a příznivci tance se 
mohou těšit na výstavu fo-
tografií a dva zajímavé fil-
my s taneční tematikou, dvě 
tančírny v night clubu hotelu 
Alexandria, divadelní před-
stavení Šest tanečních hodin 
v šesti týdnech v titulní roli 
s Chantal Poullain a vítě-
zem StarDance 2010 Pavlem 
Křížem, taneční večer se 
vstupy J. Ondera, L. Hunčá-
rové a D. Batulkové a velkou 
taneční show na Lázeňském 
náměstí, která ukončí týden-
ní taneční maraton věnovaný 
Mezinárodnímu dnu tance.

Foto: ČT, Tomáš Hájek

FOTO: Archiv ZOO Zlín. 
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    Dny slovenské kultury - Eva Pavlíková, 
Skok z výšky.

  Festival 
Janáček 
a Luhačovice - 
Pavel Šporcl.

  Tobogan 
s Alešem 
Cibulkou.

 Silvestr - Heidi Janků.

    Akademie Václava Hudečka - Eliška Kukalová, 

vítězka.

    Koncert Hudby Hradní stráže 

a Policie ČR.

  Kloboukový den.

ROK 2015 V LÁZNíCH LUHAčOVICE

   Natáčení seriálu Četníci z Luhačovic.
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  Dny slovenské kultury - vokální skupina Fragile.

 Česko zpívá koledy. 

  Luhačovice v tanci.

   Řezbářské sympozium  
- P. Krajíček, Podzim ve víně.

  Novoroční koncert 2015 - Czech Virtuosi & Martin Jakubíček.

  Otevírání pramenů. 
  Luhačovická divadelní sešlost 

- Kapustnica.

  Slavnostní odpoledne Krajského ředitelství policie 

Zlínského kraje.

 19. reprezentační lázeňský ples - Petr Kolář.
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1. 1. Pátek 15.00 NOVOROČNÍ KON-
CERT
M. Zvolánek - trubka, I. Kramperová - hous-
le, P. Svoboda - varhany, Barocco sempre 
giovane.
kostel svaté Rodiny  

9. 1. Sobota 19.30 PLES ZÁLESÍ
Městský dům kultury Elektra

13. 1. Středa 19.30 RABIGABI a.G
Nezaměnitelný zvuk plný emocí, který 
vychází ze spojení haličského klezmeru 
s moravskou folklorní melodikou.
LH Palace - kavárna 

15. 1. Pátek 19.30 TANEČNÍ VEČER
Hraje Vivian band.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

16. 1. Sobota 19.30 KŘESŤANSKÝ PLES 
Hraje DH Vracovjáci.
Městský dům kultury Elektra

20. 1. Středa 19.30 VEČER S PANÍ 
OPERETOU
M. Böhmová - soprán, J. Šabaka - tenor, 
S. Syrková - klavír, B. Lau - housle, 
Ž. Zieglerová - průvodní slovo.
LH Palace - kavárna

21. 1. Čtvrtek 14.30 PRODANÁ NEVĚS-
TA / B. Smetana a kolektiv
Opera trochu jinak, režie J. A. Pitínský.
Městské divadlo Zlín

22. 1. Pátek 19.30 SWING BROTHERS
Večer filmových, swingových, muzikálo-
vých a jazzových hitů v podání dua Swing 
Brothers.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

5. 2. Pátek 19.30 VIVAT AKORDEON!
O. Zámečník - akordeon, smyčcové kvarteto 
Indigo Quartet.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

5. 2. Pátek 19.30 HASIČSKÝ PLES 
Hraje DH Mistříňanka.
Městský dům kultury Elektra

6. 2. Sobota 19.30 ŠIBŘINKY
Sokolovna 

10. 2. Středa 19.30 LAM TRIO
L. Kokesch - housle, kornet, melafon a zpěv, 
A. Nitra - kytara a zpěv, M. Holub - kon-
trabas.
LH Palace - kavárna

11. 2. Čtvrtek 19.00 SHAKESPEAROV-
SKÉ INSPIRACE
Ch. Johnston - soprán, Filharmonie Bohusla-
va Martinů.
Kongresové centrum Zlín

2. 3. Středa 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZI-
KA KOREČNICA
LH Palace - kavárna

3. 3. Čtvrtek 14.30 CHARLEYOVA TETA 
/ B. Thomas
Městské divadlo Zlín

4. 3. Pátek 19.30 EVERGREEN, EVER-
GREEN …
F. Procházka - trubka, zpěv, housle, D. Pro-
cházková - zpěv, průvodní slovo.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

6. 3. Neděle 15.00 DÍVČÍ SAXOFONOVÝ 
ORCHESTR Z LUHAČOVIC
Hala Vincentka

11. 3. Pátek 19.30 CIMBALLICA
V roce 2012 se Cimballica zúčastnila televiz-
ní soutěže Česko Slovensko má talent, kde se 
s velkým úspěchem probojovala do Velkého 
třesku. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

12. 3. Sobota 19.30 MAKABARA TRIO
Dívčí vokální trio, M. Vostatková (1. soprán), 
K. Schejbalová (2. soprán), B. Janová (alt)
LH Palace - kavárna  

17. 3. Čtvrtek 18.00 PRODANÁ NEVĚS-
TA / B. Smetana a kolektiv
Národní opera tak trochu jinak, režie J. A. 
Pitínský.
Městské divadlo Zlín

18. 3. Pátek 19.30 SWING BROTHERS
Večer filmových, swingových, muzikálo-
vých a jazzových hitů v podání dua Swing 
Brothers.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

19. 3. Sobota 15.00 BRATRÁNEK Z BA-
TÁVIE / E. Künnecke
Známá opereta plná osobitého humoru, slad-
kých melodií a lásky, která přetrvává věky! 
Uvádí Nové operetní Studio Brno.
Lázeňské divadlo  

KULTURNí PROGRAM 
LEDEN 2016

úNOR 2016

BřEZEN 2016

12. 2. Pátek 19.30 RECITÁL EVY HENY-
CHOVÉ
Zpěvačka a kytaristka E. Henychová 
na svých koncertech oslovuje publikum vše-
ho věku, ale především lidi přemýšlivé.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

22. 3. Úterý 18.00 JARNÍ KONCERT ZUŠ 
LUHAČOVICE
Městský dům kultury Elektra

25. 3. Pátek 19.30 VEČER SE STRÁŽ-
NICKOU CM M. MILTÁKA
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

TANEČNÍ VEČER - DISKOTÉKA 
OLDIES PARTY
LH Palace - kavárna: každé 
pondělí od 20 hodin

VEČER S HARMONIKOU
LH Morava - kavárna: každé 
pondělí od 19.30 hodin

MELODIE PRO VÁS 
- Večer poslechových melodií
WH Alexandria - night club: každé 
úterý od 19.30 hodin

TANEČNÍ VEČER
WH Alexandria - night club: 
každou sobotu od 19.30 hodin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
CA Luhanka: denně: 9.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00 hodin
Lázeňské divadlo: v den 
představení hodinu před začátkem

Předprodej na programy v hotelu 
Alexandria: 
v recepci Spa & Wellness hotelu 
Alexandria****

Předprodej na programy v hotelu 
Palace: 
knihovna LH Palace - pondělí, 
středa, čtvrtek 13.00 - 15.00 hodin

23. 1. Sobota 19.30 TANEČNÍ VEČER
Hraje LA NANITA.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

23. 1. Sobota 19.30 PLES RŮŽÍ ČSSD 
Městský dům kultury Elektra

30. 1. Sobota 19.30 20. REPREZENTAČ-
NÍ LÁZEŇSKÝ PLES 
Petra Janů, Dalibor Janda, Bee Gees revival, 
Tam-Tam Batucada a Tradición, Grupo de 
Baile, Septet Plus Dalibora Kaprase, Caroline 
Band, Marathon Band Dušana Mathona, CM 
Korečnica, Moderuje J. Čenský.
Společenský dům 

12. 2. Pátek 19.30 PLES STŘEDNÍ OD-
BORNÉ ŠKOLY 
Městský dům kultury Elektra

14. 2. Neděle 19.00 BLÁZINEC!
V hlavní roli M. Táborský.
Městský dům kultury Elektra

18. 2. Čtvrtek 19.00 KRÁSKA Z LEENA-
NE / M. McDonagh
Městské divadlo Zlín

18. 2. Čtvrtek 19.30 PŘEDNÁŠKA: GE-
NETIKA JE V NAŠEM OBLIČEJI
LH Palace - kavárna

19. 2. Pátek 19.30 SWING BROTHERS
Večer filmových, swingových, muzikálo-
vých a jazzových hitů v podání dua Swing 
Brothers.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

26. 2. Pátek 19.30 ŠANSONY A PÍSNĚ 
JOELA BROSE
J. Bros - zpěv, kytara, O. Zámečník - akor-
deon, A. Abou - perkuse, E. Brouček - zpěv, 
J. Bros - zpěv, moderování.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

Swing brothers

Bratránek z Batávie

Eva 
Henychová

Tři muži na špatné adrese

26. 3. Sobota 9.00 VELIKONOČNÍ JAR-
MARK S FOLKLOREM
Nám. 28. října

26. 3. Sobota 19.30 TŘI MUŽI NA ŠPAT-
NÉ ADRESE / L. Lunari
Vynikající komedie v podání známých 
hereckých osobností K.Heřmánka, B. Klepla, 
Z. Žáka, J. Šulcové, J. Tesařové.
Lázeňské divadlo

31. 3. Čtvrtek 19.00 KONCERT PAVLA 
ŠPORCLA
P. Šporcl - housle, Filharmonie Bohuslava 
Martinů, dirigent: Tomáš Hanus.
Kongresové centrum Zlín
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – LEDEN, úNOR, BřEZEN 2016

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 v únoru a v březnu
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 v únoru a březnu

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. Prohlídka interiérů hotelů (Dům Bedřicha Smetany, Jur-
kovičův dům atd.).

Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

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

BLATNIčKA

středa 13. 1. 
Návštěva poutního místa Kopec sv. Antonínka. Prohlídka šicí dílny, kde se 
kroje náročnými ručními technikami zhotovují, upravují a zdobí. Degusta-
ce vín s  pohoštěním (domácí klobásky a čerstvé oškvarky) a s harmonikou 
v Blatničce. Ukázka zdobení kraslic.
 Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy 

ZLíN, VIZOVICE
čtvrtek 14. 1., čtvrtek 4. 2., čtvrtek 3. 3., 31. 3.

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
VIZOVICE, HORNí LIDEčso
čtvrtek 21. 1., čtvrtek 11. 2.

Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou. Prohlídka česko-slovenského 
mechanického betlému Horní Lideč.  

Cena 530 Kč za osobu, dětské slevy
BOJKOVICE, BLATNIčKA

čtvrtek 28. 1., čtvrtek 18. 2., čtvrtek 17. 3.
Návštěva muzea s unikátními expozicemi v Bojkovicích. Degustace vín  
s  pohoštěním (domácí klobásky a čerstvé oškvarky) a s harmonikou v Blat-
ničce. Ukázka zdobení kraslic. 
 Cena  530 Kč za osobu, dětské slevy

VELEHRAD, UHERSKÉ HRADIŠTě

čtvrtek 25. 2., čtvrtek 10. 3.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. 
Prohlídka Slováckého muzea s národopisnou expozicí Slovácko v Uherském 
Hradišti. Posezení v Galerii slováckých vín s degustací vysoce kvalitních vín 
a s malým pohoštěním.
 Cena  530 Kč za osobu, dětské slevy

KROMěříŽ
čtvrtek 24. 3.

Procházka Květnou zahradou. Prohlídka historického náměstí. Návštěva ar-
cibiskupských zámeckých sklepů. 
 Cena  530 Kč za osobu, dětské slevy

NOVOROčNí KONCERT
1. 1. 2016, kostel svaté Rodiny

20. REPREZENTAčNí LÁZEŇSKÝ PLES
P. Janů, D. Janda, Bee Gees revival, Tam-Tam Batucada, Tradición, 
Grupo de Baile
30. 1. 2016

LUHAčOVICE V TANCI
Taneční kurz s J. Onderem 
a L. Hunčárovou.  
Pestrá programová nabídka 
k Mezinárodnímu dni tance
27. 4. – 1. 5. 2016, 2. ročník

OTEVíRÁNí PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
6. – 8. 5. 2016

KRÁSA V DřEVě UKRYTÁ
Řezbářské sympozium
6. – 11. 6. 2016, 4. ročník

LUHAčOVICKÁ DIVADELNí SEŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních souborů 
15. – 18. 6. 2016, 4. ročník

HUDBA HRADNí STRÁŽE A POLICIE čESKÉ REPUBLIKY
23. 6. 2016

fESTIVAL JANÁčEK A LUHAčOVICE
11. – 15. 7. 2016, 25. ročník

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEčKA
1. – 12. 8. 2016, 20. ročník

DIVADELNí LUHAčOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
22. – 27. 8. 2016, 18. ročník

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, divadla a hudby
7. – 10. 9. 2016, 4. ročník

KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma
11. 9. 2016

MEZINÁRODNí fESTIVAL DěTSKÝCH fOLKLORNíCH 
SOUBORŮ PíSNí A TANCEM
16. – 18. 9. 2016, 24. ročník

KULTURNí AKCE ROKU 2016



LEDEN
Zimní období a  „zVĚřinoVé speciaLity“ patří neodmyslitelně 
k sobě, proto si u nás můžete na zvěřině pochutnat každý lednový 
víkend.

termín: 15. – 17. 1., 22. – 24. 1., 29. – 31. 1. 2016

ÚNOR
Ochutnejte pestrobarevné pokrmy Japonska, které je nejen zemí 
vycházejícího slunce, ale i zemí originální gastronomie. Přímo před 
očima Vám připravíme tradiční a oblíbené „sushi“.

termín: 5. – 6. 2., 12. – 13. 2.,  
19. – 20. 2., 26. – 27. 2. 2016

Pověst nejstudenějšího  
měsíce v roce vylepší  
Sv. Valentýn, který zahřeje 
nejedno srdce…

„Menu pRo zaMiLoVané“

termín: 12. – 14. 2. 2016

BŘEZEN
Zpestřete svůj jídelníček o zdravé, vynikající a čerstvé „speciaLity 
z MořskÝch RyB“.

termín: 4. – 6. 3., 11. – 13. 3., 18. – 20. 3., 25. – 27. 3.

LEDEN
ZAVŘENO

ÚNOR 
„nabídka speciálních horkých nápojů pro zahřátí“

Jak lépe zvládnout zimní 
chmury? Nejlepší je šálek 
dobrého horkého nápoje, jenž 
dokáže příjemně zahřát a potěšit 
tělo i duši.  
Co tak vyzkoušet ty připravené  
ve Snack baru?

„Valentýnské posezení při svíčkách s drinkem pro zamilované“ 

Říká se, že láska prochází žaludkem, a tak na Valentýna nenechte 
nic náhodě a přijďte na romantickou večeři při svitu svíček do 
Snack baru. Máme zde pro Vás nachystaný drink pro zamilované, 
který skvěle doladí atmosféru. 

termín: 12. - 14. 2. 2016

BŘEZEN
„Velikonoční menu“

Oslavte s námi jaro! Velikonoce hrají všemi barvami a menu připra-
vené v našem Snack baru nebude výjimkou. Svěží, hravé, barevné, 
no prostě skvělé a chutné! Těšíme se na Vás. 

termín: 24. - 28. 3. 2016

užijte si pohodu a příjemné chvíle v útulném baru s výhledem 
na kolonádu přímo na Lázeňském náměstí.
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Gastronomický kalendář 2016
fRANCOUZSKÁ RESTAURACE
V ALEXANDRIA **** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

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

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

Suroviny (4 porce)
Telecí medailonky: 600 g telecí 

kýty, sůl, pepř, 100 g oleje, 200 g pra-
vých čerstvých hříbků, 1 dcl bílého 
vína, 100 g másla, 50 g hladké mouky 

Telecí kýtu nakrájíme na medai-
lonky, osolíme, opepříme a necháme 
asi 15 minut odležet.

Na rozpálenou pánev přidáme 
olej, maso vložíme, zprudka opeče-
me a přeložíme na pekáč. Na pánvi 
na zbylém tuku orestujeme hříbky, 
které navrstvíme na medailonky, za-
stříkneme vínem a pečeme doměkka, 
dokud nezrůžoví. Medailonky vy-
jmeme, do masového výpeku přidá-
me na másle zpěněnou mouku, pro-
vaříme, dochutíme solí a podáváme. 

Červená čočka: 200 g červené 
čočky, 50  ml olivového oleje, 300 g 
zahradní zeleniny, sůl

Čočku vložíme do vařící osolené 
vody, vaříme opatrně, aby se ne-
rozvařila doměkka, poté scedíme. 
Na pánev vlijeme olej, na kterém 
orestujeme na kostičky nakrájenou 

zahradní zeleninu. Přidáme čočku, 
promícháme, ochutíme solí a pe-
přem.
čas přípravy: 20 min.
čas tepelné úpravy: 80 min.

Tip šéfkuchařky
Jitka 

Boráňová

Jitka  Boráňová,  šéfkuchař-
ka  hotelu  Alexandria,  oceněná 
bronzovou  medailí  M.  D.  Retti-
gové, doporučuje marinované te-
lecí medailonky s pravými hříbky 
na bílém víně s přílohou červené 
čočky se zahradní zeleninou.
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Velikonoce
•   5 dní/4 noci 
•   od 9 995 Kč/osoba 

www.HotelAlexandria.cz

Tajenka ze 3. čísla Lázeňských listů: First minute sleva až dvacet procent. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Jiřině Janouchové z Prahy. 
Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na bu-
dově ředitelství) nejpozději do 29. 2. 2016. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování. 
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