L Á Z E ŇSKÉ
LIST Y
LUHAČOVICE 1/2016 ROČNÍK XX | založeny 1909 | ZDARMA | www.LazneLuhacovice.cz

Dokončeno. Děti mají uhličité koupele přímo v léčebně
Po šesti měsících intenzivních
prací již využívají nejmenší pacienti koupele v přírodní uhličité
vodě přímo v novém balneoprovozu, který se nachází v přízemí
největší budovy dětských léčeben v Miramonti.
Samotný přívod přírodního léčivého zdroje byl realizován již
na konci minulého roku. Následně byl podle plánu během prvního
čtvrtletí vybudován moderní balneoprovoz koncipovaný jako vodní
svět s hvězdným nebem. Celkem
se zde nachází 4 tradiční nerezové
vany a 8 kabinek. Čekárna je pojata
jako vodní hladina, stěna se vstupy
do kabinek jako lodní paluba a protější stěna jako pobřeží s majákem.
Vany připomínají lodičky ukotvené ke stěně dřevěným můstkem.
Bublající vodní válce s plovoucími
plastovými rybičkami, televize,

svítící želvy a spousta hraček zase
slouží k uklidnění dětí během koupelí a odpoutání pozornosti od procedury.
Jedná se o další významný příspěvek ke zkvalitnění lázeňské
péče pro děti. V předcházejících
letech byly mimo jiné všechny pokoje pro děti s doprovody vybaveny

moderním příslušenstvím a novým
nábytkem, což odpovídá standardu tříhvězdičkového hotelu. Děti
starší 6ti let, které absolvují pobyt
bez doprovodu rodičů, mají v dětské léčebně Miramonti k dispozici
pokoje s novým nábytkem a televizory včetně WiFi připojení přímo
na pokojích.

Petr Kulhánek: Tradiční lázeňská péče je
nenahraditelná
Primátor města Karlovy Vary a předseda Sdružení lázeňských míst České republiky ing. Petr Kulhánek
byl vzácným hostem jubilejního lázeňského plesu v Luhačovicích. Petr Kulhánek spoluprovozuje filmový klub
v Karlových Varech a je přítomen ve správních radách několika obecně prospěšných společností.
Překvapil mě enormní zájem
o ples, kdy bylo beznadějně vyprodáno a tomu odpovídala i strhující atmosféra. O tu se zasloužili rovným dílem
jak účinkující, tak tancechtiví hosté.
Byl to velmi příjemně strávený večer.

V rámci letošní plesové sezony jste zavítal také na 20. reprezentační lázeňský ples v Luhačovicích. Jak se vám na plese
líbilo?

Znáte dobře prostředí luhačovických lázní? Jak vnímáte jejich
roli mezi českými lázněmi? Máte
zde svoje oblíbené místo?
Znám dobře lázeňské centrum
města, bohužel jsem neměl dosud
možnost a čas prozkoumat přilehlé okolí, které má nepochybně své
kouzlo. Tedy na to se těším při některé z příštích návštěv Luhačovic, které
se bezpochyby z mého pohledu řadí
mezi jedny z nejznámějších a nejvýznamnějších českých lázeňských
míst s výbornou pověstí. Při pomyš-

lení na Luhačovice se mi vždy vybaví
nádherné zasazení do přírodní kulisy,
rozsáhlá promenáda a Jurkovičova
architektura.
Na zmiňovaném plese jste předával ocenění Dr. Antonínu Plachému za celoživotní přínos českému
lázeňství. Proč se tak republiková
rada Sdružení lázeňských míst ČR
rozhodla?
Pod vedením doktora Plachého
vyrostlo od základu lázeňské uskupení s více než 1000 lůžky ve čtyřech lázeňských místech. Zasloužil se o záchranu lázní v Ostrožské Nové Vsi
a Velkých Losinách, vždy prosazoval
medicínský aspekt lázeňství a ochranu léčivých zdrojů. To byly hlavní
motivy k udělení tohoto ocenění.

dokončení na str. 2.

Vážení hosté, milí přátelé,

zima se už nejspíš definitivně vzdala. S příchodem jara se
pomyslně budí příroda, ale naše
lázně jsou již vzhůru dlouho. Lázeňská sezona už dávno netrvá
od jara do podzimu. S rozvojem
komplexních lázeňských kapacit,
které nabízejí vše pod jednou střechou, mohou být lázně v provozu
bez ohledu na klimatické podmínky. Přispělo k tomu také rozšíření
spektra luhačovických indikací
a snížení věku léčených dětských
pacientů. Ani v zimě ale lázně
nespaly. Náš čas na nabírání sil,
obnovu našich objektů, nábor nových zaměstnanců nebo přípravu
a zabíhání změn v nabízených
službách se z roku na rok zkracuje. A úměrně tomu roste tlak, pod
kterým tou dobou pracujeme.
Jarní únavu všichni známe,
ale většina z nás si toto období
přesto spojuje hlavně s přílivem energie a pozitivní nálady.
S námi je to stejné. Čas hektických příprav je za námi. Co jsme
nestihli, už nestihneme. Pocit
únavy ale přebíjí pocit z dobře
odvedené práce a očekávání sezony, ve které vám nabídneme
zase o kus lepší služby. Opravdu
jsme nezaháleli. Lázeňský hotel
Palace získal novou, velmi efektivní kotelnu, která zajistí výrazné zvýšení tepelného komfortu
jeho hostů. V dětských léčebnách
jsme vybudovali balneo s uhličitými koupelemi, které malým pacientům jistě udělá radost svým
pohádkovým pojetím. Navíc nebudou muset za touto terapií cestovat do Inhalatoria, které může
uvolněnou kapacitu nabídnout
dalším hostům. V Centrálních
lázních vzniklo nové pracoviště
fyzioterapie a renovace se dočkaly šatny i zázemí bazénu. Nových
koupelen a renovace společných
prostor se dočkala Póla, další
části fasády Tatiana, televizorů
řada pokojů v celých lázních, obnovy povrchů a vybraného zařízení balneo na Moravě a tak bych
mohl pokračovat.

dokončení na str. 2.
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pokračování ze str. 1.
Opět jsme nezapomněli ani
na komfort zaměstnanců a k loni
vybudovaným bytům na Vlastě
jsme letos zrekonstruovali ubytovnu Karlín. Během zimy jsme také
dokončili několik transakcí, které
by měly pomoci lázně dál rozvíjet.
V únoru jsme definitivně převzali
objekt Zálesí a začínáme s projekční přípravou jeho kompletní
rekonstrukce. V březnu jsme podepsali kupní smlouvu na další z Jurkovičových objektů – Vilu Vlastimila v Pražské čtvrti, kterou chceme

po drobných úpravách začít provozovat v květnu. Pomůže nám zvýšit
ubytovací kapacitu dětských léčeben a uspokojit aspoň část z převisu poptávky po nich.
Náš pocit uspokojení z odvedené práce ale kazí zpráva o vyřazení
Luhačovic ze společné nominace
evropských lázní na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Od případného zápisu jsme žádná
velká marketingová očekávání
neměli, ale práce i čas, které si
příprava této nominace vyžádala,
nám lhostejné nejsou. Ještě víc nás

ale zaskočila zpráva o tom, že ačkoliv EU a náš stát dotacemi podporují obnovu památek, které byly
na seznam UNESCO navrženy, tak
Ministerstvo pro místní rozvoj z takové podpory vyloučilo památky
využívané pro lázeňství a cestovní ruch.....tedy všechny, které se
za ČR a její kandidující lázeňská
místa o zápis do UNESCO ucházejí. Jak typické! Památková ochrana
obnovu památky prodražuje i komplikuje. Stát omezuje vlastníkovo
právo zacházet se svým majetkem
dle svého uvážení, ale už mu v tom-

to veřejném zájmu nezajistí pomoc
a podporu při jejich nákladné obnově. Sluneční lázně si tak na svou
záchranu budou muset zase nějaký
ten rok počkat.
Byrokracie byla a bude. Váš zájem o lázně ale naštěstí neovlivní.
Jen on může s obnovou jejich nevyužitých památek skutečně pomoci.
Každý váš návrat je znát. Děkujeme!
Ať je vaše jaro v Luhačovicích
plné nové energie a radosti.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Petr Kulhánek: Tradiční lázeňská péče je nenahraditelná
pokračování ze str. 1.
Čtveřice českých lázní (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Luhačovice)
se společně ucházela o zapsání
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pracovní
skupina ale nakonec Luhačovice
z nominace vyřadila. Nesplnily
prý požadovaná kritéria. Co říkáte tomuto rozhodnutí? Dá se ještě
něco změnit?
Mezinárodní řídící skupina ani
mezinárodní pracovní skupina zatím nikoho nevyřadily, dosud pouze
hodnotily dílčí výstup z komparativní analýzy 50 nejvýznamnějších
evropských lázní.

Některá kritéria a principy hodnocení byla shledána jako nedostatečná, proto ministerstvo vrátilo
komparativní analýzu mezinárodní
pracovní skupině k dopracování.
Je pravda, že Luhačovice se v některých parametrech neřadily k těm
nejsilnějším městům, nicméně definitivní formát analýzy bude dokončen až v dubnu a v květnu na jednání řídící skupiny v Praze dojde
k finálnímu rozhodnutí.
Jaká je pozice a výsledky české
balneologie v evropském a světovém měřítku?
Myslím si, že české lázně obecně
mají vynikající pověst i v meziná-

rodním měřítku, západočeský lázeňský trojúhelník a konkrétně Karlovy Vary jsou obecně považovány
za lídra evropského lázeňství. A to
nejen v sériové nominaci na seznam
UNESCO. Pozitivní efekty českých
lázní na lidské zdraví jsou známé
a prokázané, byť se v dnešní uspěchané době perou s rychlejším řešením farmaceutické léčby. Z mého
pohledu je však tradiční lázeňská
péče nenahraditelná jak v účincích
na tělo, tak na duši.
V jaké kondici je v současné
době české lázeňství?
Dnešní situace je nesrovnatelně
lepší než před několika lety, kdy

v důsledku neuvážených úspor
ve zdravotním systému ČR řada
lázní bojovala o přežití. Naštěstí
současná vláda a zejména ministr
zdravotnictví Svatopluk Němeček tento přístup výrazně změnili a do lázeňství byl po právu
navrácen větší objem finančních
prostředků. Proto většina lázní,
zejména zaměřená na tuzemskou
klientelu pojištěnců, už nehovoří
o přežívání, ale o normálním fungování a budoucím rozvoji. Trochu
jiná situace je u lázní s výrazným
podílem zahraniční klientely, kdy
vzhledem k neklidné mezinárodní
situaci došlo k výraznému propadu
tohoto segmentu.

Cena pro Antonína Plachého za mimořádný přínos lázeňství
Vůdčí osobnost společnosti Royal Spa MVDr. Antonín Plachý převzal
u příležitosti 20. reprezentačního lázeňského plesu v Luhačovicích ocenění
za celoživotní a mimořádný přínos českému lázeňství. O udělení ceny rozhodla Rada Sdružení lázeňských míst ČR.
Společnost Royal Spa provozuje řetězec lázeňských komplexů
ve čtyřech významných lázeňských místech. Antonín Plachý vždy zcela
zásadně prosazoval medicínský aspekt lázeňství a ochranu přírodních
léčivých zdrojů. V letech 1999 až 2005 byl členem představenstva Svazu
léčebných lázní České republiky.
Překvapilo vás ocenění, které
vám rada udělila? Co pro vás tato
cena znamená?
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Tak překvapení to bylo skutečně
velké. Původně jsem vůbec neměl
v úmyslu na ples ze zdravotních dů-

vodů jít, ale nakonec mě manželka
s dcerou přemluvily. O to bylo mé
překvapení větší. Velmi si této ceny
vážím. Je to celoživotní ocenění mé
práce po stránce medicínské i ekonomické a čeho si vážím nejvíce,
že je od kolegů, kteří vědí, jak těžká
naše práce je.
Výrazným způsobem jste ovlivnil rozvoj lázní v České republice.
Jako vůdčí osobnost společnosti
Royal Spa jste se zasloužil o rozvoj
lázeňství v Luhačovicích, Mariánských Lázních nebo Velkých Losinách. Zasloužil jste se o záchranu
lázní v Ostrožské Nové Vsi. Který
projekt považujete za svůj největší
úspěch?
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
do roku 2000 neměly komplexní zařízení a to jak po stránce medicínské,
odborné, ubytovací a stravovací. Potácely se mezi dluhy, neboť se začalo pracovat na nové výstavbě. Bylo
rozhodnuto, že v případě, že nebude
tento stav odstraněn a nebude pro-

vedena modernizace splňující prvky
pro poskytování služeb v lázeňství,
lázně zaniknou.
Nyní se nám podařilo, že lázně
jsou plně obsazeny a slouží ke spokojenosti pacientů. Léčí se zde pohybový aparát, oběhový a nervový
systém a kožní nemoci, zejména
lupénky a postižení kloubů touto
chorobou. Dalším velkým úspěchem
pro Sirnaté lázně bylo letošní získání
Statutu lázeňského místa, který byl
až do této doby pouze podmíněný.
V Luhačovicích jsme za dobu
našeho působení vytvořili kvalitní
ubytování obsahující kapacitu 295
lůžek. Podařilo se nám získat dva
prameny Jaroslavu a Svatého Josefa, které jsou využívány k vlastní
léčbě. Součástí byla i velmi náročná
oprava kulturně historické památky
Vily Valašky, jakožto jedné z nejvýznamnějších staveb architekta
Jurkoviče, která byla do roku 2009
neobyvatelná. Nyní nabízí luxusní
ubytování pro nejnáročnější lázeňské hosty.
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V Mariánských Lázních jsme
zrekonstruovali bývalé vládní sanatorium. Hotel Royal Spa dnes
slouží jako komfortní ubytování
s komplexními lázeňskými a wellness službami pod jednou střechou.
Přírodní léčivé zdroje a minerální
pramen jsou přímo v hotelu.
Posledním úspěchem je vybudování THERMEPARKU v nejstarších
moravských termálních lázních Velké Losiny. Nachází se zde minerální voda s teplotou v rozmezí 32 až
38 stupňů s obsahem vázané síry.
THERMEPARK obsahuje několik
venkovních i vnitřních bazénů s tobogány.
Nyní se naše pozornost soustředí na revitalizaci lázeňského parku,
který je na rozloze padesát hektarů.
Bude to velká výzva.
Kde jste se naopak musel vyrovnat s prohrou?
Naštěstí jsem se s prohrou doposud nemusel vyrovnávat. Vždy se
našla cesta jak problémy řešit. Mám
velkou oporu v rodině a ve svých dětech, které jdou dál v mých šlépějích.
Čím se v poslední době nejvíce
zabýváte?
Bohužel je to otázka personálu, jak po stránce množství, tak

po stránce odbornosti. Je to stálý
boj. Ve zdravotnictví je nedostatek
lékařů, fyzioterapeutů, masérů. Naštěstí se nám podařilo situaci stabilizovat, ale rok od roku je to horší
a horší. Personál se snažíme dál
proškolovat a rekvalifikovat.
Jak hodnotíte spolupráci
s Lázněmi Luhačovice, a. s.?
V současné době je na velmi
dobré úrovni. Konzultujeme spolu
změny a problémy v lázeňství. Ještě máme rezervy a chceme rozšířit
spolupráci na zdravotním úseku.
V jaké kondici je podle vás
v současné době české lázeňství
a jaké jsou jeho vyhlídky?
České lázeňství je na velmi
dobré úrovni. Za poslední dva
roky došlo k výraznému navýšení žádostí o lázeňství. Všechna
lázeňská zařízení se snaží navýšit své standardy a dělají vše pro
spokojenost klienta. Pokud bude
vše v tomto rozsahu, nemusíme
mít strach, že české lázeňství zanikne. Důležité je, aby tomu byla
nakloněna i zdravotní veřejnost
a to jak zdravotní pojišťovny, tak
ministerstvo zdravotnictví a další
instituce, které mají co dočinění
s lázeňstvím.

Na plese naší společnosti ocenilo SLM osobnost, která s ní nijak spojena není. Jde o MVDr. Plachého, zakladatele lázeňské skupiny Royal Spa,
o konkurenta, jak mnozí říkají, když se diví, proč se ocenění předávalo
na naší největší akci. Důvod je prostý. Vážíme si každého, kdo dokázal
víc než druzí, kdo poctivě pracuje, přispívá k rozvoji Luhačovic a našeho
oboru. Soutěžíme, ale zdravě, a to nás i Luhačovice posouvá. Pan doktor
je navíc příkladem typického selfmademana. Své lázně vybudoval z nuly,
a i když odejde na odpočinek, jak už několik let říká, tak v jeho stopách
budou pokračovat jeho děti. I tím dal oboru víc než ostatní.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Zápis na seznam památek
UNESCO je nejistý
Čtveřice českých lázní se zapojila do mezinárodního projektu Významná evropská lázeňská města, se kterým se chtějí ucházet o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou to Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Luhačovice. Součástí
nominace bylo původně šestnáct lázní ze sedmi zemí. Iniciátorem projektu
byly lázně Luhačovice.
Po společném jednání mezinárodní
řídící skupiny a mezinárodní pracovní
skupiny to však vypadá, že právě Luhačovice budou z nominací vyřazeny.
„Pracovní skupina, která připravuje
nominační dokumentace k zápisu
významných evropských lázeňských
měst na seznam, navrhovala významně redukovat počet lázeňských měst

v nominaci,“ informovala mluvčí
Ministerstva kultury ČR Simona
Cigánková. Do hlavní nominace postoupily Karlovy Vary a Mariánské
Lázně, anglické lázně Bath, německé lázně Baden-Baden, Spa v Belgii,
francouzské Vichy a italské Montecatini Terme. „Finální výběr měst není
ještě ukončen,“ uklidňovala Simona

Jan Czudek: V lázních
nacházím veškerý komfort
Generální ředitel Třineckých železáren ing. Jan Czudek je podniku věrný třiatřicet let. Na začátku kariéry působil jako asistent
v oblasti energetiky, naposledy zastával téměř pět let funkci investičního ředitele Třineckých železáren. Generálním ředitelem je
od roku 2012.
Letos jste se účastnil 20. reprezentačního plesu v Luhačovicích. Jak se vám na plese líbilo?
V náročné plesové sezoně, kterou se ženou každoročně absolvujeme, patřil ten letošní luhačovický
ples k těm nejlepším akcím, a to
jak po stránce programu, obsazení,
tak i z hlediska celkové atmosféry.
Znáte dobře prostředí luhačovických lázní?
Do lázní jezdím docela pravidelně s tím, že v posledních pěti letech jsou to výhradně Luhačovice.
Pragmaticky to není příliš daleko,
takže jsem v kontaktu se všemi, co
potřebuji. A především mi Luhačovické Zálesí tak trochu přirostlo
k srdci, neboť mi jak krajina, tak
i zdejší pracovití lidé hodně připomínají moji rodnou Gorolii.
Máte v Luhačovicích svoje
oblíbené místo?
Oblíbil jsem si procházky kolem přehrady, líbí se mi Pozlovice, zrekonstruovaná pěší zóna.
Neustále se obdivuji architektuře
Dušana Jurkoviče a pokaždé rád
zavítám i do lázeňského divadla.
Je podle vás lázeňská léčba
důležitou součástí zdravotní
péče?
Poprvé jsem lázeňský pobyt absolvoval v devíti letech, od té doby

Cigánková, přestože už v lednu přišla
agentura ČTK s informací, že se Luhačovice do nominací nedostaly, protože dostatečně nevyhovují kritériím,
která nominace velkých lázní Evropy
stanovuje.
Kdy bude nominace lázní předložena výboru UNESCO k posouzení,
zatím není zřejmé. Předkladatelé návrhu jsou opatrní a snaží se nominaci
vypracovat co nejdůkladněji. „Ministerstvo kultury při každé vhodné příležitosti upozorňuje na to, že se jedná
o mimořádně komplikovanou proceduru. V první fázi projektu jde o nalezení konsenzu více evropských států k povaze nominace, ve druhé fázi
pak o hodnocení nezávislými experty.
Na zápis není právní ani jiný nárok,“
uvedla mluvčí ministerstva kultury.

jsem měl možnost navštívit většinu
československých lázeňských středisek a všude jsem našel něco inspirujícího, něco, co mi dodalo další
impulzy a sílu pro mou práci. Pokud
chci načerpat energii, jsou pro mne
lázně tou nejlepší alternativou.
Jak vypadá vaše firemní spolupráce s Lázněmi Luhačovice?
Lázně Luhačovice poskytují každoročně našim spolupracovníkům
formou rekondičně rehabilitačních
pobytů kvalitní služby. Plně si uvědomujeme, že zdraví je nezbytnou
podmínkou pro kvalitně odvedenou práci. Proto chceme i nadále
využívat tuto zavedenou formu
spolupráce mezi našimi firmami.

Kvůli nominaci například nechala
společnost Lázně Luhačovice zapsat
své objekty do památkové ochrany.
"Ještě před rokem jsme věřili tomu, že
zápis do UNESCO přinese prostředky, které pomohou opravě a zvelebení
hodnotných objektů a že to ospravedlní také jejich památkovou ochranu,
která vždy opravy prodražuje a omezuje vlastnická práva," uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard
Bláha. „Nyní se spíš budeme snažit
o to, aby stát uznal, že když omezuje
vlastnické právo a klade na nás povinnosti, tak se na jejich ochraně bude
nějak podílet,“ dodal Bláha.
Podle ministerstva kultury lze čerpat ze všech finančních památkových
zdrojů včetně IROP nebo z Norských
fondů.
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Tradiční jarní kongresy
pořádané akciovou společností
V letošním roce již po třiadvacáté pořádá akciová společnost Lázně
Luhačovice odborné akce ve spolupráci s odbornými společnostmi České
lékařské společnosti J. E. Purkyně v Praze a všechny mají vztah k indikacím léčeným v Luhačovicích.
18. až 19. března se uskutečnily
ve spolupráci s Českou společností
alergologie a klinické imunologie
a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností Luhačovické dny.
Odborný program tvořilo sympozium
o chronické obstrukční bronchopulmonální chorobě, dále se konference
zajímala o respirační záněty, zvláště
citlivými reakcemi na léky, se kterými se setkáváme v klinické praxi,
plicní rehabilitací a problematikou
stavů, kdy se u pacientů kombinuje
chronická obstrukční bronchopulmonální choroba s astmatem. Všeobecné sestry měly svůj odborný blok
věnovaný ošetřovatelské péči o pacienty s respiračními chorobami. Akce
se těšila neobyčejně velkému zájmu
lékařů a všeobecných sester.
Představitelé obou jmenovaných
odborných společností na Luhačovických dnech oceňují především to, že

jde o jednu z mála konferencí na této
úrovni, kdy se setkávají špičky obou
oborů.
Druhou významnou jarní konferencí je XXIII. sjezd Společnosti
rehabilitační a fyzikální medicíny,
který se koná 20. až 21. května 2016.
Má dvě nosná témata. Je to jednak
revmatologie – osteologie a degenerativní onemocnění pohybového
aparátu. I o tuto konferenci je značný
zájem a registrujeme již s předstihem
kolem 200 přihlášek. Letos se odborná část vrací po několika letech opět
do Městského domu kultury Elektra.
Lékaři zaměstnaní v akciové společnosti Lázně Luhačovice tak v případě obou akcí budou mít možnost
vyslechnout přednášky předních odborníků z celé republiky i ze zahraničí
a získat tak aktuální informace z oborů, se kterými se denně setkávají.

prim. MUDr. Jiří Hnátek

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Zdravotnické profese (pracovní doba 7,5 hod. denně)
>> Pediatr – pro Dětské léčebny, atestace v oboru pediatrie, pneumologie, alergologie, RFM; možnost služebního bytu, garance udržení si specializace, pracovní doba
7,5 hod. denně PO – PÁ (služby dle domluvy)
>> Lékař – atestace RFM, ortopedie, vnitřní lékařství, pneumologie, revmatologie, možnost služebního bytu
>> Masér – požadujeme akreditovaný kurz MZ ČR (zdrazaměstnanecké
ubytování
votní masáž),
Lázní Luhačovice,
a.s.
>> Fyzioterapeut – VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru, s praxí i absolventi, možnost zaměstnaneckého ubytování
provozní profese
>> Servírka/číšník – vyučení nebo praxe v oboru, ochota pracovat ve směnném provozu, možnost vybrat si z různých typů provozů a způsobů, pracovní doba v průměru
37,5 hod. týdně; 5 týdnů ŘD, zaměstnanecké ubytování
>> Kuchař/ka – vyučení v oboru, praxe, pracovní doba
v průměru 37,5 hod. týdně; 5 týdnů ŘD, zaměstnanecké
ubytování
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.
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Ocenění pro Lázně
Luhačovice
V prestižní soutěži Velká cena cestovního ruchu 2015/2016 opět uspěly
Lázně Luhačovice, a.s. V kategorii
nejlepší lázeňský a wellness balíček
získaly druhé místo s produktem
Ve víru tance. Cenu za toto umístění převzal na slavnostním vyhlášení

v Brně výkonný ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Dědek, MBA. Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím
C.O.T. media a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO a Regiontour. Více informací o produktu Ve víru tance najdete na www.LazneLuhacovice.cz.

Lékař radí: Syndrom vyhoření
Jedná se spíše o psychický
stav než o nemoc. Je důsledkem
dlouhodobého stresu u lidí, kteří pracují v profesích vyžadujících každodenní mezilidskou
komunikaci. Název pochází z r.
1974. Syndrom se vyvíjí dlouhodobě a zaznamenáváme u něj
několik fází.
Na začátku je tzv. fáze nadšení, kdy potenciální postižený je
ochoten pro svoji práci mnoho
obětovat, nemá čas na své koníčky, překypuje elánem, v práci nachází uspokojení, snaží se
pracovat co nejlépe, přesto má
někdy pocit, že požadavkům
není možné dostát.
Fáze stagnace – dochází
ke zjištění, že ne vše je tak ideální, počáteční nadšení opadá,
vzniká pocit, že nestíhá, vzniká potřeba zabývat se zálibami
ve volném čase.
Fáze frustrace – začínají pochyby o smysluplnosti své práce, důvodem bývají neshody se
zaměstnavatelem, klienty, atd.
Fáze apatie – nadchází
po delší době frustrace, jedinec
vykonává jen nejnutnější úkoly,
zaměstnání se stává jen zdrojem peněz.
Fáze vyhoření – jde o období
duševního i tělesného vyčerpání, přichází únava, pokles
výkonnosti, deprese, poruchy
paměti a soustředění, poruchy
spánku, tělesné potíže projevu-

jící se např. v oblasti trávicího
traktu, dýchacího a kardiovaskulárního ústrojí, poruchou
sexuality, únik k návykovým
látkám (alkohol, tabák, léky,
apod.), dochází ke ztrátě sebedůvěry i narušení mezilidských
vztahů. Syndrom vyhoření významně snižuje kvalitu života
toho, kdo jím trpí.
Jak již bylo zmíněno, nejčastěji jsou syndromem vyhoření
postiženi ti, kdo pracují s lidmi
- lékaři, zdravotní sestry, právníci, učitelé, telefonní operátoři, novináři, prodavači a též
lidé vykonávající nemotivující
práci, která neodpovídá jejich
kvalifikaci.
Ten, kdo začne trpět syndromem vyhoření, by se měl co
nejdříve svěřit do rukou psychologů nebo psychiatrů. Terapie se pak zaměřuje na otázky
zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, je třeba si
rozebrat své přednosti a rezervy, stanovit ambice, možnosti
a žebříček hodnot. Důležitý je
též vlastní postoj k práci, který
by měl být realistický, důležitá
je organizace své práce, někdy
pomůže i změna pracovní pozice. Důraz klademe i na umění
příjemně strávit volný čas, kontakt s přáteli, odpočinek, relaxaci a pravidelný pohyb.
 prim. MUDr. Jiří Hnátek,

vedoucí lékař
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Rekonstrukce sociálního zařízení
pokojů v penzionu Póla

Nové společenské prostory v dětské
léčebně
Na začátku roku byla rovněž dokončena úprava společenských prostor
ve vstupní hale dětské léčebny Miramonti. Děti mohou v části za recepcí
využívat nově vybavenou hernu doplněnou o pohodlné sedačky pro doprovázející osoby. Kromě toho vznikl hned u vchodu koutek pro návštěvy
nebo pro ty, kteří čekají na ubytování.

Na začátku roku 2015 byla v penzionu Póla provedena částečná rekonstrukce vnitřních prostor a obměna nábytku. V roce 2016 práce
pokračovaly rekonstrukcí sociálního zařízení na pokojích. Celkem
se jednalo o 21 pokojů. V rámci
stavebních úprav byly vyměněny
i podlahové krytiny na schodištích
a chodbách. Práce byly dokončeny
v březnu 2016.

V novém
barevném
interiéru se
budou děti
cítit dobře.

Komfortnější ubytování pro
zaměstnance
Snahou akciové společnosti je zkvalitňování ubytování nejen pro hosty, ale i pro své zaměstnance. Proto
v objektu Karlín, který je dlouhodobě
využíván pro ubytování zaměstnanců, byly provedeny stavební úpravy, především ve vnitřních částech.
Práce zahrnovaly výmalbu, výměnu
podlah, rekonstrukci elektroinstalace,
úpravu rozvodů topení a výměnu nábytku. Plánovaný termín dokončení
v březnu 2016 byl splněn. Celoroční zaměstnanecké ubytování, které
přispívá ke stabilizaci pracovních sil
v naší společnosti, bude poskytováno
i nadále za velmi výhodné ceny.

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

Návštěvnost lázní v roce 2015
V roce 2015 navštívilo jáchymovské lázně celkem 23 859 hostů, stejně jako v roce předchozím.
Stejná zůstala také struktura návštěvníků, 52 % tvořili tuzemští a 48 % zahraniční hosté. Ke změnám
naopak došlo ve skladbě realizovaných pobytů,
v průměrné délce pobytu a v národnostním složení
zahraničních klientů.
Velkou radost jsme měli z nárůstu počtu klientů
zdravotních pojišťoven, kterých se v našich lázních
léčilo celkem 5 353 s průměrnou délkou pobytu
23,4 dne. Délka pobytu stoupla v souvislosti s no-

velizovaným indikačním seznamem, který u vybraných indikací prodloužil délku léčby na 28 dnů.
Samoplátci u nás strávili průměrně 7 dní. Délka
pobytu je u této skupiny hostů ovlivněna krátkodobými hotelovými pobyty. Zájem o hotelové ubytování stoupl především v zimním období. Stále více
návštěvníků využívá novou lanovku Jáchymov
– Klínovec a objevuje přednosti krušnohorských
sjezdovek.
Velmi pestrá je již tradičně skladba zahraničních hostů. Nejvíce cizinců k nám přicestovalo ze

sousedního Německa, celkem 7 456. Meziročně
se propadl počet hostů z Ruské federace o 30 %.
Pokles zájmu o léčebné pobyty v tomto případě
souvisí především s propadem kurzu rublu vůči
euru, se zavedením biometrických víz a politickou
situací (zavedení sankcí EU). Více hostů naopak
přijelo z arabských zemí, celkem 884. Průměrná
délka pobytu těchto návštěvníků činila 17 dnů, nejvíce ve skupině cizinců. Stoupl také počet klientů
z Izraele, Holandska, Kanady, USA a Velké Británie. Cizinci u nás strávili průměrně 12,7 dne.

Radiologický pavilon v novém
Brachyradiumterapie se po téměř
sto letech vrací do Radiologického
pavilonu.
Jáchymovské krabičky – brachyradiumterapie
(BRT) - jsou světovou raritou, kterou je možné
absolvovat pouze v jáchymovských lázních.
Tato forma léčby se prováděla od roku 1911
v Lázeňské budově. Roku 1921 byl pro účely
brachyradiumterapie otevřen nový Prozařovací
pavilon, který dnes nese název Radiologický
pavilon. Původně nabízel 8 komfortně
vybavených pokojů pro celoroční provoz. V roce
1969 se krabičky přestěhovaly do Lázeňského
ústavu Astorie, do části nazývané Heiner.
V polovině 70. let prošel Radiologický pavilon
(dříve nazvaný Vyšetřovací ústav) velkou
rekonstrukcí a budova sloužila dlouhá léta
radiologické terapii, diagnostice a biochemické
laboratoři. Po rekonstrukci v roce 2015 byl
pavilon znovu otevřen 8. ledna 2016. V 1. patře
budovy se nachází oddělení brachyradiumterapie.
Nově
vybudované
pokoje
(jedenáct
jednolůžkových a jeden dvoulůžkový) nabízejí
pacientům moderní zázemí a komfort. Obnovou
prošlo i vlastní pracoviště brachyradiumterapie,
ordinace lékaře a zázemí zaměstnanců.
Ve 2. patře budovy se nachází RTG terapie,
kde probíhá rentgenová nenádorová terapie.

Kdo může absolvovat BRT?
Brachyradiumterapii může absolvovat pacient
na léčebném pobytu v lázních pouze na základě
doporučení lékaře anebo ambulantně, a to
na doporučení ošetřujícího lékaře, který vystaví
poukaz K. Pacienti na léčebném pobytu mohou
využít možnosti dopravy na terapii vozem lázní.
Rentgen terapie
• zde je využíváno velmi nízkých dávek RTG
záření a to především k léčbě bolestí kloubů
• na základě doporučení ošetřujícího lázeňského
lékaře nebo ambulantně, na základě poukazů
K a FT
• ambulantní pacient je pozván na základě
telefonické
objednávky
ke
konzultaci
k odbornému lékaři, který ozařování postiženého
místa rozplánuje do několika dávek, poté
radiologický asistent pacienta objedná na určený
termín, kdy proběhne samotné ozařování
Provozní doba:
pondělí - pátek 7:00 – 14:30 hodin
Informace a objednávky na tel.:
353 831 320 - ošetřovna lázeňského
hotelu Běhounek
Další informace na www.laznejachymov.cz
/brachyradiumterapie/

Zahájení lázeňské
sezony
27. – 29. května 2016 | Tradičně bohatý
sobotní program s alegorickým průvodem
připomene významná výročí - 500 let
založení města Jáchymova a 110 let existence
jáchymovských lázní. Hornická tematika bude
rezonovat také v koncertu hornické kabely
Barbora a vystoupení Pavla Dobeše, skvělého
písničkáře z Ostravy. Vrcholem kulturního
programu pak bude koncert skupiny Slza,
která se stala objevem a hvězdou internetu.
Podobně jako v minulých letech bude kulturní
a společenský program obohacen řadou
zajímavých sportovních akcí. Již podruhé
odstartuje náročný běh z Jáchymova na vrchol
Klínovce po nové jáchymovské sjezdovce.
Své zde najdou i mladí běžci v několika
disciplínách. Cyklisti budou moci vyzkoušet,
jak chutná krušnohorská cyklistika bez námahy,
nebo si projet zbrusu nový flow trail park. Stejně
jako v minulých letech bude připraven bohatý
program pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete
na tradiční skákadla, soutěže, jízdu na koníkovi,
projížďku kočárem a mnohé další atrakce.
Hlavní body kulturního programu
v sobotu 28. května
14:00 hod. – alegorický průvod, projížďka
kočárem a svěcení pramene
14:45 hod. – vystoupení písničkáře Pavla
Dobeše
16:00 hod. – koncert skupiny SLZA
Aktuální informace sledujte na
www.spainfojachymov.cz
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Penzion Blaník se otvírá pacientům KLP a PLP
Nově otevřený penzion Blaník nabídl na začátku tohoto roku ubytování milovníkům lyžování.
Příjemné ubytování s nadstandardní rautovou
snídaní v hotelu Běhounek využili jak domácí,
tak i zahraniční hosté.
Od dubna budou v penzionu ubytováni první
pacienti, kteří do Jáchymova přijedou na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu. Kapacita stávajícího domu Lužice, který je pro pacienty na dvoulůžkovém pokoji bez doplatku, byla
již nedostatečná. Věříme, že otevřením Blaníku
uspokojíme požadavky domácích pacientů, jejichž léčebný pobyt je ve standardu plně hrazen
zdravotní pojišťovnou bez doplatků.

Stravování probíhá v restauraci Praha ve standardním režimu. Za léčebnými procedurami
pacienti docházejí do komplexu Curie a do Lázeňského centra Agricola. Recepce penzionu je
v komplexu Curie.
V penzionu se nachází celkem 6 jednolůžkových
pokojů a 6 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem
a WC. Pokoje jsou vybaveny TV a malou ledničkou. V penzionu se nachází společenská místnost
s velkoplošnou televizí, k dispozici je několik
stolních společenských her, rychlovarná konvice
a mikrovlnná trouba. V budově se nachází výtah.
Parkování s obsluhou je v okolí komplexu Curie.

Aktivní dovolená v Krušných horách
Letošní zimní sezona začala opožděně až
5. ledna, kdy počasí dovolilo zasněžit umělým sněhem klínovecké sjezdovky. V porovnání období leden a únor roku 2016 proti roku
2015 klesly krátkodobé relaxační a hotelové
pobyty v lázních o 5 %. Lyžařská sezona však
nekončí a potrvá až do poloviny dubna. Milovníky cyklistiky a turistiky zveme do Jáchymova i na jaře. Lanovkou se dostanete
na vrchol Klínovce, kde na vás čeká:
Cyklistika
• 25 km tras pro horská kola vyznačených
po šotolinových cestách. Vhodné pro rodiny
s dětmi i cyklisty všeho věku.
• 42 km tras pro zkušené cyklisty vyznače-

ných po lesních cestách, které prověří fyzickou kondici i techniku jízdy a nabízí nádherné
výhledy.
• Trail Park Klínovec - 21 km zábavných lesních stezek pro horská kola, vhodné pro začínající i pokročilé cyklisty.
Koloběžky
• 16 km tras pro koloběžky vyznačených
po šotolinových cestách. Vhodné pro rodiny
s dětmi i cyklisty všeho věku.
Pěší trasy
• 7 km tras značených po lesních cestách
Více informací naleznete na
www.letoklinovec.cz
a www.resortjachymov.cz

Oslavy 500. výročí
města Jáchymov
Zveme všechny lázeňské hosty a čtenáře Lázeňských
listů na akce pořádané u příležitosti 500. výročí
založení města Jáchymov, které proběhnou
pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, prvního
místopředsedy Senátu České republiky.

Přehled akcí pořádaných
v rámci oslav 500. výročí
založení města Jáchymov
19. – 21. srpna VYVRCHOLENÍ OSLAV
19. srpna
Reprezentační ples města Jáchymova
s ohňostrojem│Od 19:00 hod. v sále
a na terase lázeňského hotelu Běhounek –
bohatý kulturní program, hudební doprovod,
historické osobnosti města, raut, grilování
na terase, půlnoční slavnostní ohňostroj.
20. srpna
Oslavy 500. výročí založení města│Průvod

městem bude zahájen v 10:00 hod.
u Lázeňského domu Astoria, projde
Lidickou ulicí až ke kostelu svatého
Jáchyma. Průvodu se zúčastní mimo jiné
i kostýmované historické osobnosti města,
horníci a umělecké soubory. V odpoledních
hodinách proběhne kulturní program
a tradiční jarmark u kostela svatého Jáchyma
v historickém duchu. Vyvrcholením dne bude
světelná show na budově radnice s tématem
500 let historie města (21:30 hod.).

21. srpna
Slavnostní ekumenická bohoslužba│Mše
v kostele svatého Jáchyma od 10:00 hod.,
celebrována kardinálem Dominikem Dukou.
Koncert na Šlikovce Hudební odpoledne
na Šlikovce od 16:00 hod. Koncert skupiny
JELEN
(předkapela
BEN
DOVER).
Součástí programu bude vyhlášení výsledků
fotografické soutěže.
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace na: www.mestojachymov.cz
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Městské divadlo Zlín: oceňují jej diváci i kritika
Jako hosté Lázní Luhačovice máte možnost kromě luhačovické kulturní nabídky navštívit nedaleké krajské město Zlín s Městským divadlem. Luhačovické lázně se letos v září stanou exkluzivními partnery
předávání diváckých cen Aplaus při zahájení 71. divadelní sezony.
Petra a Radovan Královi
v Prodané nevěstě

Zlínské divadlo již 70 let spoluvytváří historii českého divadla
a patří k nejprogresivnějším scénám.
Bohatý a žánrově pestrý repertoár
zajišťuje stálý činoherní soubor.
Historie profesionálního divadla
ve Zlíně se začala psát v srpnu 1946
a domovskou scénou byla tehdy budova dnešní Malé scény. O dvě desetiletí později se divadlo přemístilo
do nové budovy.
Architektonicky velkoryse řešená stavba podle návrhu Miroslava
a Karla Řepových s bohatou výtvarnou výzdobou, sálem pro 800 diváků
a obrovským jevištěm byla v době
svého otevření největším divadelním
stánkem u nás.
Pokud si chcete přečíst o celé
historii divadla ve Zlíně více, do-

poručujeme novou publikaci dvojice autorů Ivy Mikulové a Marcela
Sladkowského, kterou divadlo vydalo při příležitosti letošní jubilejní
70. sezony – nese název Městské divadlo Zlín 70 sezon a vyšla v omezeném nákladu 1 000 kusů. K dostání je přímo v divadelní pokladně.
Řada významných ocenění,
divácká přízeň a dobrá hodnocení kritiků řadí zlínské divadlo
v celorepublikovém hodnocení
na přední místo. Práce uměleckého souboru byla oceněna třemi
individuálními Cenami Thálie.
Letos se zlínské divadlo může
pyšnit užší nominací na Cenu
Thálie 2015 pro Tomáše Davida za mimořádný jevištní výkon
v kategorii muzikál – za roli Jáno-

šíka ve zbojnickém muzikále Malované na skle v režii umělecké
šéfky divadla Hany Mikoláškové.
Tento titul získal od diváků i cenu
Aplaus za nejlepší inscenaci loňské sezony.
K velmi úspěšným a žádaným
titulům patří Žítkovské bohyně.
Každé představení je beznadějně
vyprodáno nejen na domovské
scéně, ale i na zájezdech. Zlínští
herci odehráli tento titul mimo
jiná města již dvakrát v Praze v Divadle na Vinohradech
a v červnu se do české metropole
chystají potřetí.
Zlínské divadlo letos dosáhlo
novodobého rekordu z hlediska
jeho návštěvnosti: loni jej navštívilo 125 553 diváků. „Statistika je
pěkná věc, a nás v tomto případě
velmi těší, ale divadlo by se nikdy
nemělo změnit v instituci, která se
honí jen za čísly. Důležitější než
kvantita je vždycky kvalita. A to
mě naplňuje ze všeho nejvíc: jak
kvalitního diváka zlínské divadlo
má,“ komentuje výsledky ředitel
zlínské scény Petr Michálek.

Z inscenací určitě stojí za povšimnutí jedinečný projekt, který je vlajkovou lodí jubilejní 70. sezony – opera
Prodaná nevěsta. Uslyšíte v ní známé
melodie: Proč bychom se netěšili,
Dobrá věc se podařila, Milostné zvířátko. V představení zazní v invenčním komorním hudebním aranžmá,
jehož autorem je hudební skladatel
Mario Buzzi. V režii luhačovického
rodáka Jana Antonína Pitínského vám
chceme dokázat, že příběh Jeníka,
Mařenky, Vaška, rafinovaného dohazovače Kecala a dalších postav se
může klidně odehrávat v současnosti,
nebo v době jen nedávno minulé. Že
Prodaná nevěsta nezestárla. Skvělé herecké obsazení korunují hlavní
představitelé Petra a Radovan Královi (coby Mařenka a Jeník) a Gustav
Řezníček (v roli Kecala).
Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní divadelní festival Setkání
– Stretnutie, který pořádáme každý
rok v květnu. Přehlídka původní
tvorby zejména českých a slovenských divadel se letos uskuteční
od 17. do 21. května. Více informací na www.divadlozlin.cz.
Městské divadlo Zlín

Distillery Land
a ﬁremní prodejna
Vizovice

prohlídky | odborné exkurze | muzeum R. JELÍNEK
degustace produktů | podniková prodejna | ﬁremní eventy
K areálu R. JELÍNEK vedou cyklotrasy 46, 471 a 5056

RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129 | M +420 725 653 134 | E exkurze@rjelinek.cz
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Jubilejní Festival Janáček a Luhačovice 2016

Její pastorkyňa
Luhačovice jsou úzce spjaty s velikánem české hudby Leošem Janáčkem a jeho opakovanými pobyty ve zdejších lázních, které představovaly
i jeden z inspiračních zdrojů jeho tvorby.
K poctě skladatele je od roku
1992 pořádán hudební festival
nesoucí ve svém názvu Mistrovo jméno a jméno místa jeho oblíbených návratů. U jeho zrodu
stál hudební skladatel, nakladatel

a muzikolog PhDr. Jaromír Dlouhý. V roce 2010 převzala přípravu a pořádání festivalu společnost
Lázně Luhačovice, a. s. Za dobu
svého trvání se zařadil k prestižním hudebním projektům v České

republice. Svoji záštitu poskytoval od roku 1998 Prof. Ing. Václav
Klaus, jako předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, a od roku 2003 jako prezident
České republiky. V letech 2008 až
2013 byl festival pořádán pod záštitou paní Ing. Livie Klausové, CSc.,
a v roce 2014 převzala patronát paní
Prof. Eva Blahová.
Během 24 ročníků se v Lázeňském divadle, Společenském domě,
zámecké kapli, kostele svaté Rodiny, Městském domě kultury Elektra a na Lázeňském náměstí uskutečnily 143 koncerty. Na stránky
festivalové kroniky se zlatým písmem zapsala dlouhá řada českých
i zahraničních světově proslulých
umělců, sólistů, dirigentů, souborů,
komorních orchestrů, filharmonických těles a pěveckých sborů, kteří
jsou chloubou festivalu a luhačovických lázní.
Na koncertech byla uvedena
díla předních světových i českých
hudebních skladatelů. Svoje neod-

myslitelné místo měla a má tvorba
Leoše Janáčka, z níž zazněl nejen
výběr jeho komorních skladeb, ale
také Glagolská mše, Sinfonietta,
výběr z Lašských tanců, kantáta
Otčenáš, premiéra instrumentace
V. Spurným a B. Bakalou Janáčkovy klavírní skladby Sonáta I. X.
1905 Z ulice, Šumařovo dítě a další.
Letošní jubilejní 25. ročník
zahájí poprvé v historii festivalu
Janáčkova opera Její pastorkyňa,
kterou uvede na Lázeňském náměstí Slezské divadlo Opava.Ve
festivalovém koncertním cyklu se
dále zaskví světoznámí interpreti, k nimž se řadí sopranistka Eva
Urbanová, tenorista Peter Berger,
klavírista Ivo Kahánek, hobojista
Vilém Veverka a houslista Josef
Špaček. Z prestižních komorních
orchestrů se představí Janáčkův
komorní orchestr a Czech Virtuosi. Bližší informace a program je
k dispozici na www.lazneluhacovice.cz/janacek.

Luhačovické četníky čeká poslední etapa natáčení
Dobový seriál České televize Četníci z Luhačovic vstupuje letos na jaře
do závěrečné fáze natáčení. Od konce března až do poloviny července se
štáb brněnského studia vypraví na mnohá místa nejen na jihu Moravy.
A především do Luhačovic, kde se děj 12dílné kriminálky z období první
republiky odehrává.
Už v loňském roce mohli návštěvníci lázní narazit na kolonádě,
před hotelem Bedřicha Smetany
nebo v blízkosti Lázeňského náměstí
na četníky v uniformách. V Luhačovicích natáčeli například herci Martin
Donutil, Robert Hájek, Pavel Zedníček, Jiří Langmajer nebo Karel Dobrý. Ty všechny společně s Lukášem
Vaculíkem, Ondřejem Malým, Pavlou Tomicovou, Danou Batulkovou
či Naďou Konvalinkovou čeká v nejbližších týdnech přejíždění na další
místa natáčení, mimo jiné do Prostějova, Jimramova, na brněnský hrad

ších dekorací. Je proto nasnadě, že
při výběru lokalit, a později i názvu
seriálu, padl los právě na lázně Luhačovice, kde o prvorepublikovou at-

mosféru i potřebná zákoutí není nouze. Na seriálu se podílejí tři režiséři:
Biser A. Arichtev, Dan Wlodarczyk
a Petr Bebjak.

Špilberk, Kokořínsko nebo do Prahy.
Hlavním natáčecím místem je ale
stanice vybudovaná v Lesním Hlubokém v blízkosti Domašova na Brněnsku.
Četníci z Luhačovic zavedou diváky do období vzniku první republiky.
Vždy tři z 12 epizod jsou propojeny
vzájemně se prolínajícími dějovými
liniemi a postavami. V každé z nich
jsou dva uzavřené kriminální případy
a zároveň se vedle nich rozvíjejí další
linky příběhu. Diváci se mohou těšit
na výpravný dobový seriál plný prvorepublikových kostýmů, aut a dal-

Četníci z Luhačovic – Pavla Tomicová,
Dana Batulková, Foto ČT
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ohlédnutí za silvestrem a lázeňským plesem
les - slavnostní zahájení, MUDr. Eduard Bláha
▼ P

, generální ředitel lázní

▲ Ples - Bee Gees revival

▲ Ples Lázeňská
polonéza,
Taneční
škola A.&A.
Mědílkovi

▲ Silvestr - Vystoupení Pavla Vítka

 Ples - Dalibor
Janda a Jiřina
Jandová

▲ Ples Vystoupení
Petry Janů

P
 les Tam-Tam
Batucada
a Tradicion,
Grupo de
Baile
▲S
 ilvestr - Aleš Cibulka, moderátor večera
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Luhačovice v tanci

Foto: Tomáš Novosád

Plno tance si užijí nejen aktivní
účastníci tanečních kurzů Jana Ondera a Lucie Hunčárové (25. – 29. 4.),
ale také hosté, kteří přijmou pozvání na taneční parket při Tančírnách v hotelu Alexandria nebo při
Tanečním plesání ve Společenském
domě. Zde svoje taneční umění
předvede společně s J. Onderem
a L. Hunčárovou také Dana Batulková. V neděli 1. 5. při akci Roztan-

čená kolonáda bude patřit Lázeňské
náměstí více než stovce účinkujících, jejichž krédem je, že člověk,
který netančí, nežije. V týdnu věnovaném tanci najdou program také
příznivci divadla. Při představení
Šest tanečních hodin v šesti týdnech
si v Lázeňském divadle prožijí s interprety Ch. Poullain a P. Křížem
příběh Madame Lily Harrison a učitele tance Michaela Minettiho.

Otevírání pramenů

Začátek nové tradice?
Pokud rádi prožíváte sváteční nedělní odpoledne mimo svůj
domov, přijměte pozvání na promenádu do luhačovických lázní,
kde máte možnost kromě kolonádních koncertů prožít i něco
zcela nového.
V první červnovou neděli
(5. 6.) vás na lázeňské kolonádě, jež se promění v „Café Calma“, přivítá společnost vkusně
a elegantně oděných dam a pánů
Luhačovického
okrašlovacího
spolku Calma. Ti vás budou zvát
na malé sladké zastavení s ochutnávkou dobré i náhražkové kávy
za hudebního doprovodu dixieland bandu Jazzzubs.
Zcela jiný kolorit bude mít
Lázeňské náměstí o týden později v neděli 12. 6. při programu
V Luhačovickém Zálesí. Kolonáda bude protkána a prozářena lidovým krojem zdejšího regionu.
Na setkání s vámi při aktivním

tvořivém odpoledni zakončeném
tanečním pořadem "Na jarmarku" se bude těšit folklorní soubor
Malé Zálesí. Svoji dovednost si
můžete vyzkoušet při zhotovení
tradičních lidových výrobků nebo
se můžete nechat vyfotit v záleském kroji ve folklorním ateliéru.
Slova „poslouchám hudbu
a stávám se lepším člověkem“
patří Mezinárodnímu dni hudby, kterým je 21. červen. V tento
den rozezní lázeňský areál v odpoledních hodinách hudba dětí
ZUŠ Luhačovice. Večer, když
utichne v hale Vincentka bublání
léčivého pramene, se můžete zaposlouchat do krásných písní, árií
a melodií při koncertu sopranistky
K. Žmolíkové za doprovodu violoncellisty J. Rezka a klavíristky
Š. Králové. Svým koncertem oslaví svátek hudby o pár dnů později, a to 23. 6., také Hudba Hradní
stráže a Policie ČR.

Tradiční otevírání pramenů
slibuje svým návštěvníkům o víkendu od 6. do 8. 5. plno pestrých
zážitků a zábavy. Již v pátek se
zaplní sál Rondo v MěDK Elektra
při koncertu nejpopulárnější české
zpěvačky Lucie Bílé. Na sobotu je
připravený různorodý a zábavný
program pro děti i dospělé v parku
a na Lázeňském náměstí. Samozřejmě nebude chybět ani přímý
přenos rozhlasového pořadu Tobogan a jarmark lidových řemesel.
Neděle je spojena s tradiční slavnostní mší svatou, po níž následu-

je svěcení pramenů. Sváteční den
vyvrcholí odpoledním vystoupením folklorních souborů. Součástí
nedělního programu bude také vyhlášení vítěze designérské soutěže
Luhačovický lázeňský pohárek
2016.

Vůně dřeva
Nejen zvuk pily, různé řezbářské nástroje a dláta, ale i vůně
dřeva je typickým doprovodným
prvkem řezbářského sympozia.
Nováčky letošního 4. ročníku,
mezi již „skalními“ účastníky
(M. Bořutou, M. Cigánkem,
P. Krajíčkem a Z. Matyášem),
budou otec a syn – Miroslav
a Michal Trnovští ze Slovenska.
Po roce nepřítomnosti přivítáme
také P. Eschlera. Zvolené téma je
„Chvíle pro odpočinek“. Mistři
řezbáři zhotoví různá sedátka,

lavičky či lenošky, jež budou
umístěny v parku a budou sloužit
k odpočinku. Jako host sympozia,
na kterého se nevztahuje zadané
téma, se představí slovenská sochařka Marianna Machalová-Jánošíková, která vytváří hliněné
sochy i reliéfy. S uměleckou činností začala v období, kdy definitivně ztratila zrak v důsledku vážného onemocnění, tedy zhruba
ve 22 letech. Šestidenní setkání
vyvrcholí v sobotu 11. 6. vernisáží, kterou moderuje M. Pášma.

Luhačovická divadelní sešlost
Příznivcům divadelní múzy Thálie se představí tři znamenité amatérské divadelní soubory, které mají
na svém kontě opakovanou účast
na různých přehlídkách, kde získaly
mnohá ocenění.
Prvním z nich je studentský Divadelní soubor Masarykova gymnázia
Vsetín s úspěšným muzikálem Nejkrásnější válka. Není bez zajímavosti, že se soubor s tímto muzikálem
prezentoval v Lázeňském divadle již
před 16 lety. V tehdejším obsazení si
zahrál také současný herec Slováckého divadla Z. Trčálek. Režisérem
souboru je M. Urubek.
Ze Slovenska přivítáme Divadlo na hambálku. Jeho posláním,

jak říká umělecký vedoucí a režisér
V. Zetek, je rozdávat radost a úsměv
na tváři. Právě proto přivezou na přehlídku komedii předního českého
dramatika a režiséra A. Procházky S tvojou dcérou nikdy! Letošní
4. ročník přehlídky vyvrcholí představením, které získalo cenu za nejlepší inscenaci, režii a herectví, a to
Valmontovy nebezpečné známosti.
Hra vypráví příběh, který se odehrál
již před dvěma staletími, ale pobaví,
rozesměje a snad také dojme diváka i dnes. Valmontovy nebezpečné
známosti představí Divadlo Mrsťa
Prsťa z Kouřimi. Jeho vedoucím,
dramaturgem, režisérem a autorem
her je M. Drahovzal.

Valmontovy
nebezpečné známosti
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KULTURNÍ PROGRAM
DUBen 2016
1. 4. Pátek 19.30 ŠANSONY A PÍSNĚ
JOELA BROSE
Alexandria**** Spa & Wellness
6. 4. Středa 19.00 COMMEDIA
DELL´ARTE
P. Liška, T. Vilhelmová aj.
Městský dům kultury Elektra - kinosál
7. 4. Čtvrtek od 9.00 PŮJDE VÁM TO
HLADCE
Muzeum luhačovického Zálesí
18.00 REVIZOR / N. V. Gogol
Městské divadlo Zlín
8. 4. Pátek 19.30 BROUK V HLAVĚ
Trio Hany Robinson.
Alexandria**** Spa & Wellness
13. 4. Středa 19.30 RABIGABI a.G
Klezmer a moravská folklorní melodika.
LH Palace - kavárna
14. 4. Čtvrtek 17.00 PŘÍBĚHY Z HISTORIE LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Muzeum luhačovického Zálesí
17. 4. Neděle 15.00 DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR Z LUHAČOVIC
hala Vincentka
22. 4. Pátek 19.30 MUZIKÁLY
DO KAPSY
P. Králová, R. Král, G. Řezníček.
Alexandria**** Spa & Wellness
23. 4. Sobota 19.00 LIJAVEC / divadelní
představení
Městský dům kultury Elektra - kinosál
29. 4. Pátek 19.00 DH MISTŘÍŇANKA /
taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
30. 4. Sobota 15.00 SLAVNOST PTAČÍCH
BUDEK 2016
Historická módní přehlídka.
Hala Vincentka
LUHAČOVICE V TANCI,
25. 4 - 1. 5. 2016,
2. ročník
24. 4. - 30. 4. 2016 OKAMŽIK POHYBU
Výstava fotografa J. Lomnického.
hala Vincentka
25. 4. Pondělí 18.00 GISELLE / filmový
záznam baletu
Městský dům kultury Elektra - kinosál
26. 4. Úterý 19.30 MUZIKÁL ANEB
CESTY KE ŠTĚSTÍ / filmové představení
Městský dům kultury Elektra - kinosál
27. 4. Středa 19.30 TANČÍRNA
Showband, Dance Studio Starlight.
Alexandria**** Spa & Wellness
28. 4. Čtvrtek 19.30 ŠEST TANEČNÍCH
HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Hrají: Ch. Poullain, P. Kříž.
Lázeňské divadlo

1. 5. Neděle 14.30 ROZTANČENÁ
KOLONÁDA
Luhačovický okrašlovací spolek Calma,
Dance Studio Starlight, FS Malé Zálesí,
DDM a ZUŠ Luhačovice, Akropolis
Aerobik UH, Orientální tance Jana Zlín,
Gymnázium Uherské Hradiště, DANCE
institut.
Lázeňské náměstí / v případě nepříznivého počasí ve Společenském domě

30. 4. Sobota 19.30 TANEČNÍ PLESÁNÍ
Showband, taneční ukázky J. Ondera,
D. Batulkové a L. Hunčárové.
Společenský dům
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25. 5. Středa 19.30 ANTARKTIDA …
K BRANÁM RÁJE
Cestopisná přednáška Václava Šilhy.
Společenský dům

květen 2016

5. 5. Čtvrtek 15.00 PŘÍBĚHY Z HISTORIE LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Muzeum luhačovického Zálesí
OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
6. – 8. května 2016
6. 5. Pátek
15.00 SKUPINA NOET A SBOR
DO POHODY / koncert
Lázeňské náměstí
19.30 RECITÁL LUCIE BÍLÉ za klavírního doprovodu P. Maláska
Městský dům kultury Elektra
7. 5. Sobota
9.00 JARMARK
U pošty a kina
9.30 AFRIKA-AFRIKA KOLEM NÁS
Lázeňské náměstí
10.00 SECESNÍ FOTOATELIÉR
Lázeňské náměstí
10.00 LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ
Lázeňský areál
11.00 TOBOGAN
Společenský dům
13.00 NABOSO / tanec
Japonská zahrádka u hotelu Jestřabí
13.30 VLKORYB / pouliční divadlo
Lázeňské náměstí
14.00 Výlety ČRo2 s V. Žmolíkem
Lázeňské náměstí
14.00 PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH
VOZIDEL A BICYKLŮ
Lázeňský areál
14.30 GANGSTERKA / pouliční divadlo
Lázeňské náměstí
15.30 GOLDEN DELICIOUS / koncert
Lázeňské náměstí
19.30 BESEDA U CIMBÁLU
Sokolovna
8. 5. Neděle
8.30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
kostel svaté Rodiny
10.00 PRŮVOD SE SVĚCENÍM PRAMENŮ
10.00 ROZTANČENÉ PRAMENY
15.00 NÁVRAT K TRADICÍM
Lázeňské náměstí
12. 5. Čtvrtek 19.30 AZ-KVÍZ
NA CESTÁCH
Městský dům kultury Elektra

14. 5. Sobota 14.00 ZUŠKA? ZUŠKA!
Koncert ZUŠ Luhačovice a ZUŠ Slavičín.
Lázeňské náměstí, kolonáda, hala Vincentka
19.30 LUHAČOVICE MĚSTO MÓDY
A ZDRAVÍ / módní přehlídka
Městský dům kultury Elektra
15. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / ŽESŤOVÁ HARMONIE ZLÍN
Lázeňské náměstí
20. 5. Pátek 17.00 BYLINY V TRADICI
LUHAČOVICKÉHO LÉČITELSTVÍ
Muzeum luhačovického Zálesí
19.30 KONCERT LADI KERNDLA
Lázeňské divadlo

15. 6. Středa 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / VOJENSKÁ HUDBA
OLOMOUC
Lázeňské náměstí
17. 6. Pátek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / OZVĚNY KUNOVSKÉHO
LÉTA
Lázeňské náměstí
19.00 DH STŘÍBRŇANKA / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST
16. - 18. 6. 2016, 4. ročník

1. 5. Neděle 19.30 NORMÁLNÍ DEBIL /
divadelní představení
Městský dům kultury Elektra

13. 5. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ
Přátelské setkání s laskavým J. Fouskem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

29. 4. Pátek 19.30 TANČÍRNA
Jazzzubs, Luhačovický okrašlovací spolek
Calma, Dance Studio Starlight.
Alexandria**** Spa & Wellness

22. 5. Neděle 15.00 ZAHRAJTE MNĚ
MUZIKANTI VESELE…
Národopisný soubor Děcka ze Skoronic
a Varmužova CM.
Lázeňské náměstí

Lázeňské divadlo, 19.30 hodin
16. 6. Čtvrtek NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
DS Masarykova gymnázia Vsetín
27. 5. Pátek 19.00 DH FRYŠTÁCKÁ
JAVOŘINA / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI /
Brilantní komedie v podání L. Švormové,
V. Vydry a dalších.
Lázeňské divadlo
29. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / PS JANÁČEK LUHAČOVICE
Lázeňské náměstí

červen 2016
2. 6. Čtvrtek 15.00 PŘÍBĚHY Z HISTORIE LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Muzeum luhačovického Zálesí
4. 6. Sobota 12.30 CANTATE, přehlídka
duchovních písní
Lázeňské náměstí

17. 6. Pátek S TVOJOU DCÉROU
NIKDY!
Divadlo na hambálku z Malacek
18. 6. Sobota VALMONTOVY NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
DS Mrsťa Prsťa z Kouřimi
19. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / BIG BAND ZLÍN
Lázeňské náměstí
21. 6. Úterý DEN HUDBY
14.00 HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKA žáků
ZUŠ Luhačovice
Lázeňský areál, kolonáda, hala Vincentka
19.30 SVÁTEK HUDBY / KONCERT
PRO SOPRÁN, VIOLONCELLO
A KLAVÍR
K. Žmolíková - soprán, J. Rezek - violoncello, Š. Králová - klavír.
Hala Vincentka

5. 6. Neděle 14.00 CAFÉ CALMA
Historický festival dobré (i náhražkové) kávy.
Lázeňské náměstí
15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / JAZZZUBS ze Zlína
Lázeňské náměstí
7. 6. Úterý 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE / hudební obor
Lázeňské divadlo
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
6. - 11. 6. 2016,
4. ROČNÍK
hudební altán 9 – 12, 14 - 18 hodin
Mistři řezbáři: M. Bořuta, M. Cigánek,
P. Eschler, P. Krajíček, Z. Matyáš,
M. a M. Trnovští
Sochařka: M. Machalová-Jánošíková
Doprovodný program:
9. 6. Čtvrtek 15.00 Country kapela Přátelé
10. 6. Pátek 15.00 Cimbálová muzika Korečnica
11. 6. Sobota 14.00 Vernisáž děl,
moderuje M. Pášma, hraje Jazzzubs
10. 6. Pátek 19.30 KONCERT TALENTINUM 2016
K. Wisniewska, P. Janečková, A. Paulová,
L. Kolek, Filharmonie Bohuslava Martinů,
Ch. Iwasaki – dirigent.
Společenský dům
12. 6. Neděle14.00 V LUHAČOVICKÉM
ZÁLESÍ
Za lidovými tradicemi do srdce lázní.
Lázeňské náměstí
13. 6. Pondělí 18.00 KONCERT ZUŠ
LUHAČOVICE / hudební obor
Lázeňské divadlo
14. 6. Úterý 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE / taneční obor
Lázeňské divadlo
19.30 NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
S. Zindulka, M. Hádek.
Městský dům kultury Elektra

K. Žmolíková
23. 6. Čtvrtek 17.00 OSMDESÁTKA
JAPONSKÉ ZAHRÁDKY
Muzeum luhačovického Zálesí
19.00 SLAVNOSTNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE ČR
Lázeňské náměstí
24. 6. Pátek 19.00 EVA A VAŠEK
Městský dům kultury Elektra
19.30 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra, J. Boušková a další.
Lázeňské divadlo
25. 6. Sobota 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / PS CORO LAUDAUS
Lázeňské náměstí
19.00 SVÁTEK SBOROVÉHO ZPĚVU
LUHAČOVICE 2016
Městský dům kultury Elektra
26. 6. Neděle 16.00 ZLÍNSKÉ JAZZOVÉ
SMYČCE ZUŠ MORAVA
Lázeňské náměstí
29. 6. Středa 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DUAVENTE
Lázeňské náměstí
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KULTURNÍ PROGRAM
VEČER S HARMONIKOU
LH Morava - kavárna: každé pondělí od 19.30 hodin
MELODIE PRO VÁS – večer poslechových melodií:
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club: každé úterý od 19.30 hodin
TANEČNÍ VEČER:
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club: čtvrtek (od května) a sobota
od 19.30 hodin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
CA Luhanka: denně: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Luhainfo: po – pá 8.00 – 18.00, so - ne: 9.00 – 17.00 hodin
Lázeňské divadlo: v den představení od 18.00 hodin
Předprodej na programy v hotelu Alexandria: v recepci Alexandria****
Spa & Wellness hotelu
Předprodej na programy v hotelu Palace: knihovna LH Palace - pondělí, středa,
čtvrtek 13.00 - 15.00 hodin

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2016
STARÉ MĚSTO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
čtvrtek 26. 5., čtvrtek 30. 6.
Návštěva KOVOZOO - jediné kovové zoo v Evropě. Prohlídka muzea bonsají
Isabelia ve Starém Městě. Degustace kvalitních vín ve vinném sklepě.
SVATÝ HOSTÝN
čtvrtek 7. 4., neděle 5. 6.
Návštěva poutního místa Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Pohoštění v Restauraci Poutní dům.
BOJKOVICE, RUDICE, UH. HRADIŠTĚ
čtvrtek 14. 4., čtvrtek 19. 5., čtvrtek 16. 6.
Návštěva muzea v Bojkovicích. Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou 100% přírodních ovocných moštů v Rudicích. Degustace kvalitních
vín ve vinném sklepě s pohoštěním v Uherském Hradišti.
KROMĚŘÍŽ
sobota 23. 4.
Procházka Podzámeckou zahradou s jezírkem a Květnou zahradou. Hanácký
den s jarmarkem na Hanáckém náměstí.
sobota 21. 5.
Procházka Podzámeckou zahradou s jezírkem a Květnou zahradou. Kumštýřský jarmark na Velkém náměstí s doprovodným programem.
neděle 12. 6.
Arcibiskupský zámek. Procházka Podzámeckou a Květnou zahradou.

např. letní císařská rezidence zámek Schönbrunn, Hofburg - sídlo Habsburků,
Dóm Svatého Štěpána a další.
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
sobota 28. 5.
Prohlídka Valašského muzea v přírodě s programem „Slabikář devatera řemesel“ – jarmark s řemeslnými ukázkami. Exkurze ve výrobně dekorativních
svíček s možností nákupu.
BOJKOVICE, HOSTĚTÍN
čtvrtek 2. 6.
Návštěva muzea v Bojkovicích. Ekologické centrum Hostětín s prohlídkou
modelových projektů centra, jako je moštárna, sušírna ovoce, biomasová výtopna, kořenová čistírna odpadních vod, solární kolektory nebo pasivní dům.
VIZOVICE
čtvrtek 23. 6.
Návštěva barokního zámku s francouzskou zahradou. Exkurze v prezentačních prostorách čokoládovny – poblíž likérky R. Jelínek. Exkurze v likérce
R. Jelínka s ochutnávkou. 
OLOMOUC
neděle 26. 6.
Návštěva Svatého Kopečku s bazilikou Navštívení Panny Marie. Pohoštění
ve stylové restauraci „U Macků“. Prohlídka historického centra Olomouce.
PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH.
ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

NAPAJEDLA
čtvrtek 28. 4., čtvrtek 12. 5., čtvrtek 9. 6.
Návštěva hřebčína v Napajedlech. Prohlídka zámku Napajedla.
ODEMYKÁNÍ BAŤOVA KANÁLU VE VESELÍ NAD MORAVOU
neděle 1. 5.
Projížďky lodí po Baťově kanálu, návštěva expozice Baťova kanálu. 
VELEHRAD, TUPESY, BUCHLOVICE
čtvrtek 5. 5., neděle 19. 6.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie.
Prohlídka Muzea tupeské keramiky. Návštěva pozdně renesančního zámku
se zámeckým parkem v Buchlovicích.
VÍDEŇ – METROPOLE S ELEGANCÍ A ŠARMEM
neděle 15. 5.
Zveme Vás na jarní prohlídku Vídně, města s puncem elegance a vznešenosti. V rámci našeho výletu Vám představíme nejvýznamnější památky, jako je

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každé úterý od 14.00
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. Prohlídka interiéru hotelu Jurkovičův dům a objektu Sluneční
lázně.
Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma
LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
každý pátek od 14.00
Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a o jejich léčebných účincích, o historii lázeňských objektů. Prohlídka interiérů
hotelů (Dům Bedřicha Smetany, Jurkovičův dům atd.).
Cena 80 Kč za osobu, děti zdarma

Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura
nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice,
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103,
www.lazneluhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin
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Tip šéfkuchařky

Kotletky nakrájíme na porce, které osolíme a opepříme. Česnek prolisujeme a smícháme s bílým
jogurtem. Pekáč vymažeme sádlem, vložíme kotletky a zvolna pečeme doměkka.

Šéfkuchařka ALEXANDRIA**** Spa &
Wellness hotelu Jitka Boráňová tentokrát doporučuje jarní pokrmy z králičího a jehněčího masa. Věříme, že si pochutnáte.
Králičí stehno plněné jarním špenátem
s vůní česneku, šťouchané brambory
zdobené petrželkou
Suroviny (4 porce)
Králičí stehno: 4 králičí stehna, 60 ml oleje,
200 g špenátových lístků, 100 g šalotky, česnek, sůl,
pepř, tymián
Králičí stehna vykostíme (ponecháme pouze
menší kost). Na oleji zpěníme nakrájenou šalotku,
česnek nakrájený na plátky a lístky baby špenátu.
Stehna osolíme, opepříme a naplníme připravenou
směsí. Přidáme bylinku, pokapeme olejem, podlijeme vodou a pečeme doměkka.
Šťouchané brambory: 1 kg brambor, sůl, kmín,
100 g sádla, 150 g cibule, petrželová nať

Brambory oloupeme a uvaříme v osolené vodě
s kmínem. Cibuli nakrájíme na kostičky, vložíme
na rozehřáté sádlo a osmažíme dozlatova. Brambory rozšťoucháme, přidáme cibulku a najemno nakrájenou petrželovou nať.
čas přípravy: 20 min.
čas tepelné úpravy: 80 min.

Kuskusový salát: 200 g kuskusu, 30 g rozinek,
30 g kustovnice čínské, 20 g piniových oříšků, sůl
Kuskus osolíme, zalijeme vařící vodou a necháme
nabobtnat. Přimícháme rozinky, kustovnici čínskou
a piniové oříšky.
čas přípravy: 10 min.
čas tepelné úpravy: 60 min.

Jehněčí kotlety marinované ve smetanovém jogurtu, kuskusový salát s rozinkami a piniovými oříšky
Suroviny (4 porce)
Jehněčí kotletky: 800 g jehněčích kotlet, 60 g sádla, 200 ml bílého jogurtu, sůl, pepř, česnek, tymián

Gastronomický kalendář 2016
Francouzská restaurace

SNACK BAR

v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

HOTELU DŮM B. SMETANY****

DUBEN

DUBEN

Pokrmy z mladého kuřecího, telecího, králičího a jehněčího masa, to
vše v kombinaci s čerstvými bylinkami pod názvem „Mladé maso
na talíři“.
Termín: vždy od pátku do neděle

„Netradiční dezerty na Smetánce“
Sladké dezerty mohou mít mnoho podob. Zajímá Vás, jak chutnají ty
netradiční podávané v našem Snack baru? Nejlépe s kávou!
Termín: vždy od pátku do neděle

KVĚTEN

KVĚTEN

Láska prochází žaludkem, proto neváhejte v čase lásky ochutnat
„Májové menu“.
Termín: 1. - 31. 5. 2016
Zelené louky plné jarních prvosenek nás inspirovaly k přípravě nabídky „Vaříme z plevele a chřestu".
Termín: 1. - 31. 5. 2016

ČERVEN
Období dozrávajících jahod svádí hned k vícero hříchům. Pro ty
nejzkušenější jedlíky jsme ale
vsadili pouze na jeden, a tím je
„Jahodové pokušení“.
Termín: od 1. 6. 2016

„Jaro s chřestem“
Chřest je velmi lahodná a nevšední zelenina a tak jako rebarbora
jsou obě prvním poslem ze zahrady
oznamujícím příchod jara. Letos sice
astronomické jaro začínalo již 20.
března, ale u nás se pokrmy z této
netradiční pochutiny budou podávat
od půlky května.
Termín: 16. – 31. 5. 2016

ČERVEN
„Červen – to jsou jahody“
Jahody jsou často nazývány královským ovocem. Jsou šťavnaté,
osvěžující, sladké, voňavé a pokrmy z nich připravené u nás skvěle
vypadají i chutnají. Nechte se svést chutí jahod ve Snack baru!
Termín: od 1. 6. 2016
Užijte si pohodu a příjemné chvíle v útulném baru s výhledem na kolonádu přímo na Lázeňském náměstí.

tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
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tel.: 577 682 000, e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz
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Tajenka ze 4. čísla Lázeňských listů: Jubilejní dvacátý lázeňský ples. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Kristýně Krečmerové z Karviné. 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 31. 5. 2016.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2016.
Šťastným výhercem, který získal týdenní pobyt pro 2 osoby, je paní Věra Burianová z Brna. Příští číslo vyjde v červnu 2016.

LÁZEŇSKÉ
LI S T Y
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Designérská soutěž Luhačovický lázeňský
pohárek jde do finále. O vítězství se utkají i dva
zástupci ze Slovenska
Hlavním důvodem vyhlášení této soutěže byla skutečnost, že akciová společnost do současnosti nemá svůj vlastní
unikátní lázeňský pohárek, který by se stal reprezentativním pokračovatelem v řadě vzácných lázeňských pítek k popíjení místní léčivé vody. Vítězný návrh zároveň obohatí lázně o moderní a esteticky atraktivní prvek, který by se měl stát
dalším symbolem Luhačovic.
Historicky první designérská soutěž Lázní Luhačovice, a. s., o nejkrásnější lázeňský pohárek otevřela své brány
začínajícím i profesně zkušeným designérům v říjnu minulého roku.
První kolo soutěže zaznamenalo velký zájem, jenž překonal ta nejsmělejší očekávání. Úroveň 150 soutěžních návrhů
od českých, ale i slovenských designérů byla odborníky hodnocena jako vysoce kvalitní a profesionální.
Do 2. kola odborná porota vybrala 6 finalistů. Dva z nich jsou od našich východních sousedů ze Slovenska. Vítěze soutěže Luhačovický lázeňský pohárek vybere odborná porota. Všichni, kteří navštíví Luhačovice od 8. 4. do 5. 5., pak
mohou rozhodnout svým hlasem o dalším ocenění - „Ceně návštěvníků lázní Luhačovice“.

Představení finalistů
Adéla Bačová,
Česká republika

Adéla Chorá,
Česká republika
Luhačovický kvítek

Luhačovský lázeňský
pohárek

Tomáš Bujna
a Matúš Gibala,
Slovenská republika
PLACATKA

Jakub Novák,
Česká republika
LULA-Luhačovická
labuť

Elena Fialková,
Slovenská republika
Dušanův Domek

Hlasujte a získejte wellness
pobyt pro dva!
Právě vy máte jedinečnou možnost rozhodnout o tom, který
z finálových návrhů získá

„Cenu návštěvníků Lázní Luhačovice“
Hlasovat můžete v hale Vincentka na Lázeňském náměstí
v Luhačovicích

od 8. dubna do 5. května 2016.
Hlasovací lístky budou umístěny na pultu vedle vystavených pohárků,
které postoupily do finále. Každý účastník starší 18 let může hlasovat,
a to pouze jednou. Všechny platné hlasy jsou slosovatelné a jeden
vylosovaný hlasující získá víkendový wellness pobyt pro 2 osoby
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Slosování a slavnostní
vyhlášení vítězů proběhne v neděli 8. 5. 2016.

Daniel Piršč,
Česká republika
SWAN / LABUŤ

