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Evropská cena za inovaci pro Lázně Luhačovice
Lázně Luhačovice, a.s., získaly od Evropského svazu lázní jako vůbec
první společnost v České republice prestižní certifikát za vítězství v soutěži
ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství.

Stalo se tak koncem května
ve francouzských lázních Vichy. Porotu zaujal projekt nového balneoprovozu s uhličitými koupelemi pro

děti. „Porotci ocenili, že jsme jako
jediní prezentovali léčbu dětí. Šestičlenná porota se na našem ocenění
shodla jednomyslně. Odborníky pře-

svědčil náš inovativní přístup. Cena
patří částečně i dětskému lázeňství
v Česku jako celku. Evropa nám
přístup k dětské léčbě může jen závidět. Dětské rehabilitační lázeňství je
v Evropě stále více ojedinělé,“ říká
Eduard Bláha, generální ředitel Lázní
Luhačovice, a.s. „Naší snahou bylo
rozptýlit obavy a strach dětí z lékařského prostředí. Chodby proto vypadají jako pobřeží s majákem, vany
zase jako lodičky na modré podlaze,
která připomíná moře. Dveře evokují vstup do kajuty a v průběhu léčby
děti rozptylují válce s bublající vodou a plastovými rybičkami. Děti se
do koupelí začaly těšit a čas od času
máme problém je z van dostat. Díky
přívětivému prostředí se nám daří
u malých pacientů dosáhnout lepší
spolupráce a tím i lepší účinnosti léčby, “ popisuje Eduard Bláha.
V posledních letech byla situace
v českém dětském lázeňství složitá
a neperspektivní. Neinvestovalo se

a řada léčeben byla zavřena. „Opustit
léčbu v raném věku by bylo špatně.
Naše společnost v dětské léčbě naopak viděla příležitost a potenciál.
Proto jsme investiční priority zaměřili tímto směrem, což se záhy odrazilo
v růstu poptávky i ekonomice provozu. Nový balneoprovoz je vrcholem
několikaletých přeměn a modernizace dětských léčeben. Nejvíce nás
těší reakce dětí a maminek a fakt, že
naše snaha byla oceněna na evropské
úrovni, je už jen báječná tečka,“ hodnotí generální ředitel Lázní Luhačovice. Dětské léčebny v Luhačovicích
patří k největším v České republice.
Léčí se zde děti již od 1,5 roku věku
s doprovodem s respiračními onemocněními, obezitou, nemocemi
zažívacího ústrojí, ale i kožními a onkologickými onemocněními. Léčba
včetně uhličitých koupelí v novém
balneoprovozu je dětem i doprovodům plně hrazena všemi zdravotními
pojišťovnami v České republice.

Nectarium. Nový lázeňský pohárek
Porcelánové pohárky s ouškem a charakteristickou násoskou jsou
součástí lázeňské kultury už od nepaměti. Počínaje letošní sezonou mají
svůj vlastní nezaměnitelný lázeňský pohárek také Lázně Luhačovice.
Hlavní kritéria designérské soutěže o luhačovický lázeňský pohárek
nejlépe splnila studentka Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze
Adéla Chorá. Porotu zaujal inovativní návrh a zároveň technická proveditelnost. „Adéla Chorá stylizovala
svůj pohárek do podoby lučního
kvítku. Vybraný název Nectarium
jej vhodně doplňuje. Je mezinárod-

Vážení a milí hosté,

kalendář ani teploty už nikoho
nenechají na pochybách, že tu
máme léto, čas prázdnin a dovolených. Přišlo ve stejnou dobu
jako to loňské, ale v obou našich
lázních je zase trochu jiné než to
předchozí.
V jáchymovském mixu národností ještě víc chybí Rusové a ná-

ně srozumitelný. Květ je zdrojem
nektaru stejně jako pohárek naší léčivé vody. Pohárek má jednoduchý
tvar, a přesto je hravý a originální.
Do jeho středu je vsazeno brčko,
které napodobuje pestík květu. Tvar
nádobky je čistý a drží se příjemně
i vznešeně. Je vyroben z vysoce kvalitního porcelánu.

dokončení na str. 2
stup klientely z arabského světa
o měsíc posunul Ramadán, ale
pomyslná místa obou těchto skupin obsadili pacienti zdravotních
pojišťoven a v apartmánech se
stále častěji objevují cyklisté, turisté a rodiny s dětmi. V tradičně
česko-slovenských Luhačovicích
dál roste koncentrace návštěvníků v lázeňském parku a na zrekonstruované ulici dr. Veselého.

K lázním v létě patří kultura
a naše nabídka je v obou lokalitách tradičně zase o něco bohatší než minulý rok. Aby se mohla
kultura nerušeně snoubit s lázeňskou pohodou, tak si stejně
pravidelně dopřáváme investiční
prázdniny. Letos jsou zasloužené. Vysvědčení za realizované
projekty nevyznívá vůbec špatně.
Za zmínku stojí zejména ocenění

nového oddělení uhličitých koupelí v dětské léčebně. Evropský
svaz lázní je letos ocenil jako
nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství. Je tak
vůbec prvním takto oceněným
pracovištěm v ČR. Takové ocenění nás těší, ale zářící oči našich
malých pacientů jsou cenou největší. 	

dokončení na str. 2
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Luhačovice a UNESCO: pro
a proti, aneb není proč litovat
V dubnu jsme se z médií dozvěděli o definitivním rozhodnutí přípravného výboru společné nominace evropských lázní na seznam kulturních
památek UNESCO vyřadit z této skupinové nominace Luhačovice.
V médiích vyvolala tato zpráva
rozhořčení a politiky vedla k poznámkám o nekalých zákulisních
praktikách i k srdnatým a zapáleným prohlášením o tom, jak se
zasadí za změnu. A v nás vyvolala zvláštní směs pocitů. Frustrace
z marné práce a ztráty šance na finanční podporu, bez níž se zdejší
významné veřejné památky, které
negenerují tržby, neopraví. Natož nákladným způsobem, který
památková péče vyžaduje. Mezitím jsme ale zjistili, že ani zápis
do UNESCO by zdroje na obnovu
památek nepřinesl, protože Ministerstvo pro místní rozvoj po zkušenostech se zneužíváním dotací
v cestovním ruchu z takové podpory vyřadila celý cestovní ruch
a s ním i lázeňství. To naši frustraci
dokonale násobilo. Současně jsme
ale netruchlili nad ztrátou marketingového přínosu skupinového zápisu. Příliv návštěvníků by totiž určitě nezajistil. A pokud ano, tak ne
takových, kteří hledají lázeňskou
léčbu nebo chtějí v lázeňském
městě strávit víkend či den. Přinesl by leda skupinky turistů z Asie,
kteří by tu vystoupili z autobusu
i s foťákem na krku během své cesty Evropou. Pokud vůbec. Za vším
je totiž potřeba vidět skutečnost, že
by nešlo o zápis místa pro jeho zajímavost a unikátnost, ale o zápis
evropské lázeňské architektury,
kterou je možné vidět ve vyjmenovaných lokalitách. Mezi nimi by si
pak turista jistě vybíral ty lokality,
které leží na trase jeho cesty v blízkosti dalších atraktivit.

Žádná kaše se ale nejí tak horká, jak vypadá. Zvláště když je její
obraz deformován současnou honbou médií za senzacemi a palcovými titulky. Když vychladla naše
frustrace, došly nám výše uvedené
souvislosti a seznámili jsme se
s plány ministerstva kultury, tak
vidíme celou záležitost spíš jako
příležitost. Navíc je pravda, že přes
veškerou unikátnost lázeňského
centra a Jurkovičových staveb nesplňují Luhačovice jednotící kritérium zmíněné skupinové nominace – celoevropský význam v nich
působících architektů, jejichž
práce najdete jak v Karlových Varech, tak v Baden Badenu nebo
ve Vichy. Jurkovičovy stavby jsou
opravdu hlavně česko-slovenské či
polské. Jejich výjimečnost to ale
nesnižuje. Naopak by bylo škoda
je schovat do skupinové nominace.
Ony i Luhačovice si zaslouží svůj
vlastní zápis! A právě o něj chce
Ministerstvo kultury i ČR bojovat. Proto jsou Luhačovice a jejich
stavby stále na tzv. indikativním
seznamu tuzemských památek,
které se ve vhodný okamžik pokusí
do UNESCO prosadit a na jejichž
obnovu je připraveno Centrum pro
regionální rozvoj vypsat dotační tituly. Věřme, že to bude brzy a naše
rozsáhlé plány na obnovu kolonády, haly Vincentka a komunikací
v parku nebo vodoléčby a Slunečních lázní se budou moci ze snů
změnit na dostupnou, byť stále spíše filantropickou investici.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

pokračování ze str. 1
Stejně si ceníme i pochvalných hodnocení na adresu
našich akvizic: vily Vlastimila v Luhačovicích a penzionu
Blaník v Jáchymově, kterým
jsme vdechli nový život, nebo
rekonstruovaných oddělení radonových koupelí v lázeňském
hotelu Akademika Běhounka
a nových ubytovacích kapacit
v Astorii v Jáchymově.
Naše investiční prázdniny
ale opět nebudou časem nicnedělání. Budou naopak časem
horečných příprav, abychom se
mohli pustit do dalších projektů náležitě připraveni. A co že
nás čeká, respektive co pro vás
připravujeme? V Luhačovicích
v krátkodobém výhledu dostavbu lázeňského domu Riviera,
rozšíření dětské léčebny Vítkov
a především kompletní změnu
vytápění všech lázeňských bu-

dov. V delším výhledu pak přestavbu hotelu Zálesí na moderní
lázeňský hotel, který se stane
součástí komplexu Morava – budoucí vlajkové lodě našich luhačovických lázní, a pokud uspějeme s žádostmi o dotační podporu
u Ministerstva pro místní rozvoj,
pak do dvou let zahájíme obnovu kolonády a haly Vincentka
a do tří let Jurkovičových Slunečních lázní a Vodoléčebného
pavilonu. V Jáchymově nás čeká
rekonstrukce balnea a výměna
oken v ubytovací části Radium
Palace a pokračování přeměny
lázeňského garnihotelu Astoria
na plnohodnotný hotel dostavbou
recepce a rozšířením restaurace.
Opět se máme na co těšit. Léto
už je ale tady a je třeba si jej užít!
Tak ať vám připadá způsob našeho léta co nejméně rozmarný.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Ottovka je dočasně
uzavřena. Nevyšly rozbory
Vedle Vincentky a Aloisky
patří Ottovka k nejznámějším
luhačovickým pramenům. Je
to především symbol lázeňského města, nikoli však pramen,
který by byl předepisován lékaři a využíván k léčebným
účelům.
Od konce května je tento přírodní léčivý zdroj s typickým altánkem dočasně
uzavřen a vodu z něj nelze
používat. „U Ottovky nevyšly poslední mikrobiologické
rozbory tak dobře, aby byla
vhodná k užívání. Proto jsme

okamžitě hosty informovali.
Ottovka je poslední pramen,
který není převeden na hloubkový vrt. Zdrojem je zde mělká šest metrů hluboká studna,
do které prosakují i prvky
z okolního svahu,“ vysvětlil
vzniklou situaci Eduard Bláha,
generální ředitel.
„Pramen pozorujeme a budeme i nadále provádět rozbory. V případě, že budou
v pořádku, budeme o této skutečnosti hosty a návštěvníky
Luhačovic včas informovat,“
dodal E. Bláha.

Nectarium. Nový lázeňský pohárek
pokračování ze str. 1
Chtěli jsme letošní sezonu vybavit
nějakým jednoznačným symbolem,
který propojí tradice s moderními
trendy a možná nastartuje i novou
tradici,“ uvedl generální ředitel Lázní
Luhačovice, a. s., Eduard Bláha.
Historicky první designérská soutěž Lázní Luhačovice, a. s., o nejkrásnější lázeňský pohárek otevřela své
brány začínajícím i profesně zkušeným designérům v říjnu minulého
roku. Záštitu nad soutěží převzal rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha,
odbornou pomoc poskytla organizace
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CZECHDESIGN – centrum českého designu, Fakulta multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně a Luhačovický okrašlovací
spolek Calma. Technologickou podporu zajistil karlovarský Ateliér Futuree a samotnou realizaci manufaktura
Queens Crown z Chodova navazující
na tradici výroby porcelánu z roku
1872.
První kolo soutěže zaznamenalo
velký zájem, jenž překonal ta nejsmělejší očekávání. Úroveň více než 150
soutěžních návrhů od českých, ale
i slovenských designérů byla odbor-

níky hodnocena jako vysoce kvalitní
a profesionální. Do 2. kola odborná
porota vybrala 6 finalistů, z toho dva
ze Slovenska. Vítěze soutěže Luhačovický lázeňský pohárek vybrala odborná porota. Všichni, kdo navštívili
Luhačovice od 8. dubna do 5. května,
mohli rozhodnout o dalším ocenění –
Ceně návštěvníků lázní Luhačovice.
Nejvíce hlasů získal Daniel Piršč se
svým pohárkem Swan/Labuť. O hlasování byl velký zájem. Odevzdáno
bylo více než dva tisíce hlasů, z nichž
byl vylosován vítěz, který získal víkendový wellness pobyt pro 2 osoby

v ALEXANDRIA**** SPA & Wellness hotelu.
Lázeňské pohárky jsou tradičně
využívány k pitné kúře. 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 porcelánová pítka.
Pití Vincentky, Aloisky či jiného
minerálního pramene je základem
lázeňské léčby také v Luhačovicích.
Minerální vody se pijí nalačno nejlépe ráno před snídaní, nebo odpoledne
před večeří.
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Stavba roku Zlínského kraje – lázeňský hotel Morava
Hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2015 ve Zlínském kraji v kategorii občanské vybavenosti získal lázeňský hotel Morava za provedené
stavební úpravy. Slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku soutěže
konané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje se uskutečnilo 26. května 2016 v Otrokovicích.
Hlavním cílem prestižní soutěže je prezentace a zviditelnění
kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů
širší laické i odborné veřejnosti.
Současně si soutěž klade za cíl
zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo

ve Zlínském kraji, které realizují
zajímavé stavby i mimo území
kraje.
Investorem byly Lázně Luhačovice, a.s., dodavatelem 3V & H,
s.r.o., projektantem S-projekt plus,
a.s., a autorem díla Ing. arch. Mirka Chmelařová. Stavba byla realizována od 12/2014 do 06/2015.

Centrální rozvod páry nahradí horká voda. Práce začnou v srpnu
Modernizace
energetického
hospodářství naší společnosti bude
pokračovat i v letošním roce. Vloni
bylo centrální zásobování teplem
prostřednictvím páry v hotelech
Palace a Morava nahrazeno lokálními plynovými kotelnami.
Základním úkolem bude nyní nahrazení centrálního rozvodu páry
horkou vodou. Náklady na realizaci dosáhnou 65 mil. Kč.
„Cílem je přechod na novou
efektivnější technologii a po více
než padesáti letech nahrazení již

dosluhujícího parovodu. U stávajícího systému rozvodu páry docházelo k velkým tepelným ztrátám.
Narůstal také počet nutných oprav.
Zásadní změna již byla nevyhnutelná. Výroba tepla bude nejen ekonomicky výhodnější, ale i šetrnější
k životnímu prostředí. Nespornou
výhodou bude i jednodušší regulace tepla v jednotlivých objektech,“
sdělil Radek Skovajsa, vedoucí
střediska technických služeb.
„Zahájení projektu bude v průběhu srpna a s ukončením se

podle plánu počítá v březnu 2017.
Nejviditelnější budou výkopové
práce, bez nichž se realizace neobejde. Budou se týkat hlavních
dvou větví. První z nich povede
od výtopny za Centrálními lázněmi k hotelu Jestřabí a dále podél
Lázeňské polikliniky, Jurkovičova
domu a divadla až po Inhalatorium s odbočkou ke Společenskému
domu. Druhá linie bude směřovat
k dětským léčebnám Vítkov a Miramonti. Ve Společenském domě,
Lázeňské poliklinice a v divadle

se úpravy dotknou i rozvodu tepla
uvnitř objektu,“ popsal rozsah prací R. Skovajsa.
V uvedeném období s výjimkou
nedělí a svátků může od 8 do 17
hodin nárazově docházet ke zvýšení hlučnosti. Po nezbytně nutnou
dobu budou v rámci lázeňského
areálu také částečné uzávěry, které
budou viditelně označeny. Za případné komplikace se všem hostům
a návštěvníkům omlouváme. Prioritou naší společnosti je dobu výstavby maximálně zkrátit.

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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Lázně rozšířily kapacitu o další Jurkovičův objekt.
Bydlel zde i Leoš Janáček

Poptávka po dětských léčebnách je především v hlavní sezonu velká. Alespoň část převisu po nich pomůže uspokojit na jaře letošního roku zakoupená vila Vlastimila, která přivítala první dětské pacienty
v polovině června.
K dispozici je dvanáct lůžek
ve čtyřech dvoulůžkových pokojích,
jednom čtyřlůžkovém apartmá a nechybí ani společenská místnost. Součástí je příjemná zahrada s altánkem.
Služby budou malí pacienti s dopro-

vodem čerpat v dětské léčebně Miramonti. Vila Vlastimila se nachází
v městské památkové zóně na okraji
Pražské čtvrti v těsné blízkosti dětské léčebny Vítkov. Byla navržena
slovenským architektem Dušanem

Jurkovičem v roce 1903. Realizace
vily patří do první fáze architektovy
tvorby, kdy se ještě výrazně projevoval vliv anglické moderny v kombinaci s podněty z oblasti lidové kultury. Romantickou malou vilku se
skromným interiérovým vybavením
navrhl architekt Jurkovič pro svého
známého Františka Pospíšila, vedoucího strojovny, elektrárny a prádelny
v luhačovických lázních. Pospíšilovi
žili ve vile až do roku 1964. Vila následně patřila Ostravsko-karvinským
dolům a v roce 2005 přešla do soukromých rukou. Historie Pospíšilovy
vily je však spjata nejvíce se jménem
Leoše Janáčka, který zde několikrát
bydlel a pracoval na významných dílech. Poprvé se ve Vlastimile ubytoval, když byla vilka čerstvě postave-

Zdravotní
turistika v kraji
má potenciál
Ve dnech 26. – 27. května
se v Luhačovicích uskutečnila
Mezinárodní konference zdravotní a incentivní turistiky.
Cílem bylo představit Zlínský
kraj a navázat kontakty se zahraničními partnery. Konference se zúčastnili kromě naší
společnosti i další zástupci
lázeňských subjektů, klinik
a zdravotnických zařízení
z kraje, pracovníci cestovních
kanceláří, touroperátoři a lékaři. Nechyběli ani odborníci
z Maďarska, Ruska, Kazachstánu a Slovenska. Zástupci
Lázní Luhačovice, a.s., představili přednosti lázeňské léčby
pro dospělé i děti se zaměřením
na dýchací cesty. Kromě lázeňství zaujaly přednášky z oblasti
reprodukční medicíny, očních
operací či prezentace nemocnic. Na závěr konference se
v pátek 27. května uskutečnila
prohlídka lázeňského hotelu
Palace. Setkání potvrdilo, že
zdravotní turistika ve Zlínském
kraji má značný potenciál a je
jedním z nejvíce se rozvíjejících odvětví cestovního ruchu.
na, v letech 1904 a 1905, pak v letech
1914, 1916 a 1917. Většinu ze svých
pětadvaceti pobytů v Luhačovicích
strávil Mistr Janáček v zařízeních,
která dnes patří akciové společnosti
Lázně Luhačovice. Kromě vily Vlastimily bydlel i v Jestřabí, Růžové vile
(dnešní vila Alpská růže) a Janově
domě (dnešní hotel Jurkovičův dům).
(Informace čerpány z publikace
Příběhy domů a vil - Ladislava Horňáková, Blanka Petráková)

Lázně Luhačovice, a.s., přijmou

PEDIATRA
Hledáme samostatně pracujícího lékaře s atestací v oborech:
pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM
Nabízíme: � celoroční práci na plný úvazek v jednosměnném provozu
Po - Pá (víkendové směny 1 x měsíčně)
� udržení si specializace a profesionality v týmu odborníků
� možnost přidělení služebního bytu
� 7,5 hod. pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
� zaměstnanecké benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK,
příspěvek na penzijní připojištění apod.)

Bližší informace poskytne: prim. MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414,
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
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Osmdesát let Japonské zahrádky v Luhačovicích
V roce 1903 doplnil architekt Dušan Samo Jurkovič areál lázeňských
staveb v severovýchodní části lázeňského parku vilou pro více rodin nazvanou Jestřabí, která vytvořila spolu s Vodoléčbou a Říčními lázněmi
jednotný a působivý urbanistický celek.
Roku 1936 byla u Jestřabí osazena parková kompozice, vytvořená
po vzoru japonských zahrad. V letošním roce si připomínáme 80. výročí
vzniku Japonské zahrádky v Luhačovicích, která se řadila mezi vůbec
první zahrady japonského typu u nás.
Jejím autorem byl František Kaiser,
jenž předtím zřídil japonskou zahradní kulturou inspirované zákoutí v lázeňském parku v Poděbradech. Když
během roku 1935 navštívil tehdejší
ústřední ředitel luhačovických lázní
Karel Nováček Poděbrady, dohodl se
s Františkem Kaiserem na realizaci
podobné zahrady v Luhačovicích.
Vzorem pro luhačovickou zahradu
se Kaiserovi stal chrám Niten-mon
v Niku a pagoda s bránou torii ze
svatyně Itsukušima u ostrova Mijadžima. František Kaiser navrhnul
půdorys zahrady, který vycházel
z kruhu a jehož centrem bylo jezír-

ko s ostrůvkem. Půvab Japonské
zahrady u Jestřabí dokumentuje
řada dobových pohlednic. Od roku
1936, kdy byla založena, se Japonská zahrádka u Jestřabí stala oblíbeným cílem návštěvníků Luhačovic.
Své stanoviště u dřevěného můstku
přes potok míval lázeňský fotograf
a řada návštěvníků si z lázní odvážela fotografické upomínky s Jestřabím v pozadí. Zahrádka zanikla po
2. světové válce. V 50. letech přibyla na ostrůvku v jezírku plastika
chlapce s loďkou od Stanislava Mikuláštíka. V roce 1987 byla do těsné blízkosti vily poněkud necitlivě
umístěna Bílá fontána. Při novodobé
revitalizaci lázeňského parku v roce
2014 prošly obnovou i pozůstatky
Japonské zahrady, v jejichž místech
se dochovaly některé okrasné exotické dřeviny, jako keřové a stromkové
javory a kryptomerie. Přibyl k nim

jinan dvojlaločný, záhony bambusů
a okrasných trav. Výročí vzniku Japonské zahrádky připomíná aktuální

výstava v Muzeu luhačovického Zálesí, které sídlí v MěDK Elektra.

Blanka Petráková

Vítězka pojede do Luhačovic
V rámci doprovodného programu Mezinárodního festivalu
filmů pro děti a mládež ve Zlíně se konal již 19. ročník mezinárodní soutěže ve výtvarném
projevu zrakově postižených
dětí a mládeže s názvem Radost
tvořit. Letos na téma „Jak to vidím já“. Realizátorem projektu
je společnost FILMFEST, s.r.o.,
Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín a Speciálně pedagogické
centrum pro zrakově postižené
ve Zlíně. Lázně Luhačovice,
a.s., jsou již tradičním partnerem této smysluplné soutěže.
I přesto, že se účastní děti sla-

bozraké, se zbytky zraku nebo
nevidomé, jedná se vždy o malé
výtvarníky s velkým talentem
a bohatou fantazií, kteří úspěšně využívají své ostatní smysly. Porota složená z odborníků
i v letošním roce vybírala nejlepší práce u 10 jednotlivců, dvou
kolektivů a vybrány byly také
4 hlavní ceny v jednotlivých věkových kategoriích. V kategorii
8 až 11 let zvítězila desetiletá
Michaela Drobná z Asociácie
Divadelná Nitra za práci Moja
oranžová ryba. Odměnou pro
vítězku je pobyt ve vile Alpská
růže pro dvě osoby, který obdržela od naší společnosti.

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

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

Ohlédnutí za zahájením 110. lázeňské sezony v Jáchymově
Zahájení 110. lázeňské sezony v Jáchymově
28. května se neslo ve znamení oslav 500. výročí
města Jáchymova. Alegorický průvod byl proto
obohacen nejen o patronku horníků sv. Barboru, ale
vedle hraběte Schlika byl přítomen i slovutný Georgius Agricola. Na své si přišli jak lázeňští hosté, tak
i rodiny s dětmi. Pro děti bylo připraveno hudební
vystoupení, skákadla, jízda kočárem, ale také počítačové simulátory. Velmi atraktivní byly také stánky
s historickými řemesly nebo projížďka elektrickým
invalidním vozíkem za plného provozu mezi lidmi
a v terénu. Hvězdou dopoledního programu byl Felix Slováček s bigbandem Červení Panteři z Nové
Role. Srdce a oči diváků potěšilo vystoupení mažo-

V Jáchymově řádil Rapl
Krušné hory se stávají vyhledávaným
cílem nejen českých filmařů. Před nedávnem zde česko-německá produkce
natočila úspěšný film Schmitke a minulý
rok si atraktivní interiéry jáchymovského hotelu Radium Palace pro svůj film
Za oponou noci vybrala česko-americká
produkce. Důvodem je poněkud pohnutá historie krušnohorského pohraničí
a neotřelé interiéry a exteriéry samotného města Jáchymova.
Filmaři se do Jáchymova vrátili a v tak malém
městě byli nepřehlédnutelní. Zejména při natáčení nočních scén, kdy osvětlovali nejen ulice, ale
i historický důl Svornost. Zde totiž vznikal jeden
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z obrazů nového seriálu Rapl, který je volným pokračováním úspěšného seriálu Cirkus Bukowsky.
Tentokrát se jedná o čistou detektivku, kdy se
v každém díle uzavře jeden příběh. Stejný zůstává
hlavní vyšetřovatel detektiv Kuneš, známý jako
Rapl. Do hlavní role byl obsazen opět Hynek Čermák, kterému autor scénáře a zároveň režisér Jan
Pachl napsal roli přímo na tělo. Kriminalita v pohraničí, která je jedna z nejvyšších v republice, nenechá hlavního hrdinu odpočívat. Kromě zmíněného dolu Svornost se natáčelo také ve Štole č. 1
a v ulicích města. V neposlední řadě filmaři pracovali také v areálu lázní, kdy pro své záběry využili
například ulici před Lázeňským centrem Agricola,
hotel Radium Palace a kulisou pro filmovou restauraci se stal Kulturní dům. Spolupráce se štábem z České televize byla zajímavou zkušeností
pro řadu zaměstnanců jáchymovských lázní, kteří
v profesionalitě drželi krok s filmaři. Samotného
Rapla jsme poslední březnový víkend na natáčení
nezastihli, ale stejně zajímavým zážitkem bylo vidět při práci herecké osobnosti Miroslava Etzlera
a Alexeje Pyška. Jak se další z řady detektivních
seriálů produkce České televize vydařil, můžete posoudit už tento rok. A pokud zrovna nejste
fanoušky detektivního žánru, zahrajte si alespoň
rodinný kvíz a podívejte se, jak vypadají známá
krušnohorská místa optikou filmové kamery.

retek z Ostrova. Polední pauzu vyplnil start běžeckého závodu O106 (o sto šest). Odpolední program
odstartovalo vystoupení hornické kapely Barbora.
Poté už následoval tradiční alegorický průvod a ceremoniál, kde se představily historické osobnosti
a spolu s Ing. Bronislavem Grulichem, starostou Jáchymova, a MUDr. Eduardem Bláhou, generálním
ředitelem Léčebných lázní Jáchymov, symbolicky
otevřeli 110. lázeňskou sezonu. Slavnostní okamžik
završilo svěcení pramenů před Lázeňským centrem
Agricola. O hudební finále se postarali folkový písničkář Pavel Dobeš a kapela Slza, kteří společně
s dalším programem do Jáchymova přilákali více
než 2 000 návštěvníků.
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Lázeňský hotel Astoria*** v novém
Na sklonku roku 2015 došlo k přestěhování oddělení brachyradiumterapie
do zrekonstruované části Radiologického pavilonu. V uvolněných prostorách hotelu Astoria vzniklo osm nových dvoulůžkových apartmá o rozloze
42 m2 s možností přistýlek. Mají plně vybavenou kuchyňskou linku s lednicí,
varnou deskou a varnou konvicí. Nově je v nabídce i deset dvoulůžkových
pokojů s plochou 28 až 35 m2 a jeden jednolůžkový pokoj (23 m2) v kategorii
I. A Plus. Stravování hostů je rautovou formou. Léčebné a relaxační procedu-

ry jsou poskytovány v Lázeňském centru Agricola, kde je mj. aquacentrum,
fitness a solná jeskyně.
V nadstandardních pokojích hotelu Astoria nabízejí Léčebné lázně Jáchymov
ubytování za zaváděcí ceny. Do konce roku 2016 tak lze například koupit Základní radonovou kúru od 1 296 Kč/os./den. Podrobnější informace na telefonu: 353 836 666 nebo e-mailu: curie@laznejachymov.cz. Kompletní nabídku
naleznete na našich webových stránkách www.laznejachymov.cz

Do Krušných hor za sportem a relaxací
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ PENSION
DAGMAR (2 km od lanovky)
• jedno- a dvoulůžkové pokoje, rodinné pokoje
a studia s kuchyňským koutem
• bufetové stravování
• whirlpool, sauna a parní lázeň
• sluneční terasa
• úschovna kol a lyží
• Aquacentrum Agricola s bazénem,
saunami, solnou jeskyní a lázeňskými
procedurami

NOVÝ TRAIL PARK KLÍNOVEC
• 22 km pozvolně klesajících plynulých stezek
pro horská kola obsluhovaných sedačkovou
lanovkou (stezky pro začátečníky i pokročilé)
• Azur trail – nejdelší 10,3 km dlouhá, souvisle
klesající stezka v ČR pro začátečníky a rodiny
• 3 km sjezdová trať (Downhill Klínovec)
• 67 km značených tras pro horská kola
• lanovka v provozu denně od 9 do 18 hod.
• restaurace, půjčovna kol a koloběžek, servis
kol, sprchy, mytí kol a parkování zdarma

Relaxační balíček
Víkend pro zdraví
pro 2 osoby již od
5 220 Kč/3denní pobyt
Informace a rezervace:
+420 353 832111,
curie@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz
www.trailpark.cz
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Luhačovické setkání
s Janáčkem
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Chaloupka byla kouzelná, říká herečka Alena Antalová
Rozzářené oči a široký úsměv. To jsou poznávací znamení herečky Aleny Antalové. Pozitivní energií ji nabíjí její práce i její velká rodina. Čtyři
děti Alenka, Elenka, Janíček a Mařenka a manžel Josef Juráček. Každý
den má známá herečka rozpočítaný na minuty.
Rozhovor s Alenou Antalovou
vznikal pár dní před koncem školního roku. Navíc v den, kdy její syn
Jan právě slavil svátek. Venku panovala tropická vedra a děti měly malou
oslavu.
Máte doma čtyři děti. Nejspíš je
u vás stále živo?
Během školního roku je to náročné. Teď jsou známky uzavřené,
kroužky končí, vše se uklidňuje. Jinak máme na každý den rozepsaný
harmonogram. Ráno brzy vstáváme
a denně absolvujeme složitou logistiku. Děvčata chodí na balet a do klavíru, Janíček hraje golf, tenis, softbal
a je šikovný na kytaru.
Takže se už těšíte na školní i divadelní prázdniny?

Foto Jef Kratochvil
Divadelní prázdniny si nenechám
ujít. Hraní či filmového natáčení je
o prázdninách opravdu minimum.
Chci být v létě co nejvíc s dětmi. Miluju, když po nich nic nechci.

Kde budete v létě odpočívat?
Máme plný program. Nejdřív
vyrážíme k Černému moři. Písečné
pláže jsou pro děti ideální. Potom
jedeme na týden do lesa, do hájovny.
Nějaký čas strávíme u kamarádky
Petry Jungmanové, která má chalupu
u Berounky. Kromě toho děti čekají
sportovní kempy a příměstské tábory.
Stihnout musíme také návštěvu babičky v Bratislavě.
Zahrnete do svého programu
taky Luhačovice?
Do Luhačovic jezdíme rádi. Kromě toho, že jsem tam asi čtyřikrát
natáčela Četnické humoresky, užili
jsme si v Luhačovicích několik soukromých lázeňských pobytů. Luhačovice mám nejraději ze všech lázní.
Naposledy jsme tam byli letos na jaře,
když bylo svěcení pramenů.
A kde jste byli ubytovaní?
Bydleli jsme tentokrát v Chaloupce. A zažili jsme tam kouzelný

moment. V Chaloupce jsem totiž
před sedmi lety natáčela jeden z dílů
Četnických humoresek. Když jsme
se do lázní chystali, tak jsem dětem
doma líčila, jak to tam vypadá. Že budeme v krásném domečku. Chaloupku neznal ani můj manžel, s tím jsem
kdysi bydlela v Jurkovičově domě.
A z nového místa byli všichni nadšení.
Nejkrásnější bylo, když jsme během
našeho pobytu večer zapnuli televizi
a v ní vysílali právě ten díl Četnických
humoresek, který se tady natáčel. Děti
s nadšením vykřikovaly: Maminko,
a to je tady v tom pokoji! Měli jsme
z toho všichni obrovskou radost. Kdybychom to takto chtěli naplánovat, tak
se nám to nepovede.
Chystáte se zase někdy do Luhačovic?
Rádi znovu přijedeme. V Chaloupce jsme se cítili moc dobře. Jako by
byla postavená pro naši rodinu. Příště
by to ale chtělo alespoň na pět dní. Víkend nestačí.

Dobré ráno s Českou televizí
Společně s natáčením dalších
dílů seriálu Četníci z Luhačovic se
na začátku května živě vysílal také
pořad Dobré ráno s Českou televizí.
Studio bylo umístěno přímo v hale
Vincentky, za níž lázeňskou atmosféru dokresloval Jurkovičův dům.
Ranní dávka dobré nálady v podobě
zajímavých hostů, informací a hudby se nesla v duchu připravovaného

dobového seriálu. Mluvilo se také
o lázeňství, místních pramenech,
architektuře nebo historii největších
moravských lázní. Za překrásného
slunného rána celé dění na Lázeňském náměstí od brzkých ranních
hodin sledovali s velkým zájmem návštěvníci lázní. Díky desítkám osob
v kostýmech byla iluze dvacátých let
minulého století dokonalá.

Natáčení Četníků z Luhačovic. Desítky herců, velký kompars
Dana Morávková, Zdena Herfortová, Lukáš Vaculík, Arnošt Goldflam a další herci se objevili na natáčení dobového seriálu Četníci z Luhačovic. Bude mít 12 dílů a do vysílání České televize ho připravuje brněnské studio.
V novém seriálu přichází na četnickou stanici malého lázeňského
městečka ústřední dvojice mladých
strážců zákona v podání Martina
Donutila a Roberta Hájka. Děj se
odehrává v období vznikající první
republiky. Každá ze dvanácti epizod
nabídne dva uzavřené kriminální případy. Na větším prostoru se zároveň
rozvíjí příběhové linky táhnoucí se
celým seriálem. Jednotlivé případy
vychází ze zločinů, příznačných pro
překotnou a v mnohém drsnou dobu
po první světové válce, pro niž byla
typická chudoba a dramatické osudy ovlivněné válečným konfliktem.
„Je to výpravný dobový seriál plný
akčních scén a napětí,“ říká režisér
Biser A. Arichtev, který Četníky
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z Luhačovic režíruje spolu s Petrem
Bebjakem a Danem Wlodarczykem.
„Pracujeme se spoustou herců, ale
i se stovkami komparsistů, při natáčení střídáme různá prostředí, využíváme historická vozidla. Je to velice
zajímavá práce,“ doplňuje režisér.
Kromě Roberta Hájka a Martina
Donutila se před kameru postaví
rakouský četnický veterán v podání
Pavla Zedníčka, velitelé stanice Jiří
Langmajer, Karel Dobrý a Robert
Jašków, dále Pavla Tomicová jako
četnická hospodyně, která se snaží
výhodně provdat dceru Ivanu Korolovou, Vica Kerekes v roli protřelé Vaňkové, jež se nečekaně stane
majitelkou luhačovického šantánu.
V seriálu se představí také například

Jan Vlasák v roli majitele pily nebo
Alena Mihulová jako andělíčkářka.
Přestože se děj odehrává v okrsku
luhačovických lázní, zdaleka se nenatáčí jen v tomto malebném městě,

ale na mnoha místech jižní Moravy,
Vysočiny, ale také třeba v Praze. Přímo v Luhačovicích se štáb naposledy objeví ještě v polovině letošního
července.
Četníci
z Luhačovic
Foto ČT
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Dobré mravy
Foto MDZ

Sedmdesátá první sezona
zlínské filharmonie

Městské divadlo Zlín
vstupuje do nové dekády
Herci a další zaměstnanci divadla odpočívají na zasloužené letní
dovolené. Po premiérami a jinými akcemi nabité jubilejní 70. sezoně
sbírají síly na start té nové, která vypukne 10. září slavnostním galavečerem "Když hvězdy hrají a zpívají..." spolu s vyhlášením výsledků
a předáním cen divácké ankety Aplaus 2016. Exkluzivním partnerem
tohoto ceremoniálu se stala akciová společnost Lázně Luhačovice.
Hlasovat v oblíbené anketě
Aplaus můžete až do 31. srpna, a to
prostřednictvím webových stránek
divadla www.divadlozlin.cz. Svůj
hlas můžete dát herečce a herci, jež
vás v uplynulé sezoně nejvíce zaujali. Aplaus za inscenaci sezony získá
titul, který bude mít nejlepší výsledek po celosezonním hlasování diváků po každém představení.
Ještě než divadelníci zahájí novou
sezonu 2016/2017, odehrají některá
představení mimo zlínskou scénu.
Jedním z nich je novinka Dobré
mravy, která měla premiéru teprve
6. června ve Studiu Z. V srpnu ji
můžete vidět přímo v luhačovických
lázních. Přehlídku komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice
2016 v Lázeňském divadle v Luhačovicích uzavře v sobotu 27. srpna
v 19.30 hodin právě zlínské divadlo
s touto inscenací.
Zkoumání charakteru vlastního
národa patří k samozřejmým povinnostem divadla. Nápaditá renomovaná režisérka Anna Petrželková se
o to pokouší nikoli tradičním dramatickým útvarem, ale „divadelním
manuálem podle etikety Ladislava
Špačka“ ve scénáři Vladimíra Fekara
Dobré mravy. Nestává se slušnost už
jen vyprázdněným pojmem, za který
skrýváme své buranství? O odpověď
se pokusí osm postav v neobvyklé
lekci tance a společenského chování
s hudebním doprovodem. Budou to
herci zlínského Městského divadla
Jana Drgová, Markéta Kalužíková,
Kateřina Liďáková, Marie Vančurová, Vojtěch Johaník, Radovan Král,
Jan Řezníček a Marek Příkazký.
A co si pro vás zlínští divadelníci
připravili na novou sezonu?

„Zajímá nás, zda se nám podaří uchránit rodinu před rozpadem
(Srpen v zemi indiánů), nenaletět
pokryteckým šmejdům (Tartuffe),
uvěřit velkým vizím v čase krize (Já,
Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec
k večeři). Chceme věřit, že každé zlo
bude nakonec odhaleno a potrestáno
(Past na myši) a že ženy a muži přestanou vést své nesmyslné boje (Noc
na Karlštejně). Ale chceme si také
s úsměvem připomenout, že bychom
nikdy neměli zapomínat na Dobré mravy, protože jedině v klidném
a otevřeném dialogu můžeme najít
svou kotvu Mezi nebem a ženou,“
přibližuje nový dramaturgický plán
zlínského divadla jeho umělecká
šéfka Hana Mikolášková.
Předplatné 2016/2017 je právě v prodeji a diváci mohou opět
vybírat z jeho několika typů podle
svých časových možností. Majitelé
předplatného uvidí tituly s více než
40% slevou oproti jiným divákům.
„Chceme zdůraznit, že letos se předplatné vyplatí více než kdykoli jindy,“ podotýká ředitel zlínské scény
Petr Michálek.
Kromě výhodné ceny mohou
předplatitelé čerpat mnoho dalších
bonusů: kromě stálého místa v hledišti podle jejich přání a pevných termínů mají přednostní právo rezervace
na všechna představení včetně vybraných hostů, program na dva měsíce
dopředu a divadelní zpravodaj Tady
a teď jim bude doručován do schránky zdarma a také mohou využít oblíbené služby hlídání dětí zdarma u odpoledních předplatitelských skupin.
Více informací najdete na stránkách www.divadlozlin.cz.

Jubilejní sedmdesátá sezona
Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín přinesla řadu mimořádných
hudebních událostí, připomeňme
namátkou koncerty Vadima Gluzmana nebo Fazila Saye. Následující sezona bude zahájena opět
festivalem Harmonia Moraviae,
který otevře operní recitál vynikající sopranistky Simony Houda Šaturové, která se pravidelně objevuje
na významných zahraničních operních jevištích. V rámci festivalu
vystoupí Ulsan Metropolitan Dance Company, jihokorejský taneční
a instrumentální soubor tradičního
lidového umění. Z dalších významných sólistů jmenujme violistu
Maxima Rysanova, charismatického hudebníka, který v současnosti
žije ve Velké Británii, byl nedávno
nominován na Grammy a je rezidenčním umělcem Royal College of
Music v Londýně. Andrej Baranov,
houslový virtuos, v roce 2012 zvítězil na soutěži královny Alžběty.
V cyklu písní Zimní cesta od Franze Schuberta vystoupí vynikající
mladý basista Jan Martiník, který je
sólistou t. č. ve Státní opeře v Berlíně. Ze zajímavých skladeb, které
uvedeme ve Zlíně poprvé, jmenujme Mahlerovu symfonii č. 3 d moll
s dirigentem Jakubem Hrůšou a só-

listkou Markétou Cukrovou. Z dalších skladeb potom Poéma extáze
od A. N. Skrjabina, která má rovněž
obrovské orchestrální obsazení. Ale
můžeme se také těšit na Obrázky
z výstavy od M. P. Musorgského
nebo Římské pinie od O. Respighiho. Jeden z koncertů je věnován
dvěma klavírům, budou hrát Ivo
Kahánek a Jan Simon. Z českých
interpretů jmenujme klavíristu Igora Ardaševa, violoncellistu Petra
Nouzovského nebo houslisty Václava Hudečka a Gabrielu Demeterovou. Populární řada C obsahuje
operu Don Giovanni i hudbu z filmů
Juraje Jakubiska. Pro filharmonii je
psáno dílo Já, Jób!, jehož autory
jsou Dodo Gombár a David Rotter,
v hlavní roli vystoupí Boleslav Polívka a Ondřej Ruml. V programu
z muzikálových melodií vystoupí tři
držitelé Ceny Thálie – Petr Gazdík,
Hana Fialová a Tomáš Savka. Komorní řada nabízí Barboru Hrzánovou a její skupinu Condurango nebo
klavírní a cembalový recitál. V listopadu se plánuje opět provedení
úspěšného koncertu Rocksymphony
s Martou Jandovou. Více o koncertech Filharmonie Bohuslava Martinů
na www.filharmonie-zlin.cz.
J. Keferová, dramaturgyně
 Filharmonie Bohuslava Martinů

7. ročník
multižánrového
festivalu
7. – 10. 7. 2016
Luhačovice
www.luhovanyvincent.cz
9
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Kulturní léto v luhačovicích
▼ Luhačovická divadelní sešlost - Nejkrásnějš

í válka

▲ Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

▲ Mezinárodní den hudby
▲ Otevírání pramenů

▲ Otevírání prame

nů
▲ Koncert
Hudby
Hradní stráže
a Policie ČR

▲ Řezbářské sympozuim - M. Bořuta, Tóny kolonády
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◄ Roztančená
kolonáda Gymnázium
Uherské
Hradiště
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Jubilejní Festival Janáček a Luhačovice
Již po čtvrt století rozeznívá luhačovické lázně hudební festival,
který připomíná zdejší opakované návraty a pobyty proslulého
skladatele Leoše Janáčka.
Na koncertech letošního 25.
ročníku od 11. do 15. 7. 2016 se
zaskví jména předních interpretů světové pověsti, k nimž patří
E. Urbanová, P. Berger, I. Kahánek, V. Veverka, J. Špaček společně s Janáčkovým komorním
orchestrem, Moravským klavírním triem a orchestrem Czech
Virtuosi. Výjimečností festivalového jubilea bude uvedení opery
Její pastorkyňa. Touto nejznámější Janáčkovou operou, v podání Slezského divadla Opava,
bude festival slavnostně zahájen.
Připomeňme si, že na uvedení
Její pastorkyně ve Zlaté kapličce

V. Veverka

Kulatiny Akademie
Václava Hudečka
Lázně Luhačovice jsou místem, kam se s oblibou a často vrací nekonečná řada hostů
a návštěvníků. Jsou rovněž místem návratů velkých osobností,
k nimž bezesporu patří i virtuosní houslista Václav Hudeček,
jehož budou letos již podvacáté
doprovázet mladí talentovaní
houslisté, toužící získat od Mistra
co nejvíce zkušeností a znalostí.
Jejich píle a snaha je odměněna
absolventskými koncerty, které
pozorně sleduje Václav Hudeček
a mnoho jejich příznivců a hud-

bymilovných hostů. Všichni pak
napjatě očekávají závěrečný galavečer se slavnostním vyhlášením
vítěze ročníku a oceněním dalších
účastníků.
Letošní 20. jubilejní Akademie
se zúčastní 16 nadaných houslistů, z nichž novým nejmladším je
Šimon Bruštík ze Strání, který
vyrůstá v muzikantské rodině.
Dále se představí studenti z Itálie,
Anglie a Azerbájdžánu. Hostem
slavnostního zahajovacího koncertu bude sopranistka rumunského původu Anda-Luisa Bogza.

v Praze měla nesmírnou zásluhu
pěvkyně Marie Calma Veselá se
svým manželem Dr. Františkem
Veselým, ředitelem první Akciové
společnosti lázní luhačovských.
Za šest představení opery se v případě neúspěchu finančně zaručil
Dr. František Veselý. Když Mistr
Janáček obdržel radostnou zprávu o přijetí opery Národním divadlem, odpověděl Dr. Veselému
následujícím děkovným dopisem:
„Milý příteli, již trhám druhý
dopis – to když člověk v radosti
nadělá chyb a hlupot. Rád bych
milostivé a Vám poděkoval – ale
přílišné je to, co mi v hlavě víří,
a proto nenalézám slov. Však víte
– tak jako vězni, kdyby se vrata
k životu a svobodě otevřela. Bude
mluvit?“

Při příležitosti jubilejního ročníku bude také odhalena na vile
Vlastimila pamětní deska Leoše
Janáčka. Vila byla postavena Dušanem Jurkovičem v roce 1903
a Mistr Janáček v ní byl ubytovaný pětkrát. V roce 1916 ji navštívil rovněž se sopranistkou Gabrielou Horvátovou, která v témže
roce velmi úspěšně ztvárnila roli
Kostelničky v pražské premiéře
Její pastorkyně. Její provedení
a umění se setkalo s úspěchem
nejen u posluchačů a hudební
kritiky, ale také u Janáčka, který
do jejího klavírního partu napsal:
„Kostelnička vše ovládající, vše
spřádající v obci. Žena krásná, tak
jako jsem si přál. Dnes ji před sebou vidím, slyším, dnes ji mám, je
to moje Kostelnička.“

Divadelní Luhačovice jsou
lázněmi duše…
Již po osmnácté se budou
scházet v Lázeňském divadle
příznivci divadelního umění.
Opět po roce je pro ně připravený
prezidentem přehlídky Divadelní
Luhačovice, Miloslavem Mejzlíkem, nádherný týden nabízející
šest her vybraných divadelních
souborů, v nichž se zaskví vynikající herci. Nebude chybět ani
tradiční představení – muzikál
Hamlet, a to v podání absolventů
Ateliéru muzikálového herectví
JAMU v Brně, nebo slovenská
divadelní scéna, tentokrát Diva-

dlo Andreja Bagára z Nitry s hrou
Štyria v ringu. Pražská divadla
Divadlo U Valšů představí Drahou Mathildu, Divadlo Verze přiveze hru Jméno a v podání herců
Divadla Viola uvidíme představení Žena z Korinta. Závěr přehlídky bude patřit Městskému
divadlu Zlín a jeho divadelnímu
manuálu podle etikety Ladislava
Špačka Dobré mravy. Kmotrem
letošní již „plnoleté“ přehlídky je
český herec Roman Zach, který
získal za své seriálové role cenu
Týtý za rok 2005.

Dny slovenské kultury v Luhačovicích
V září, kdy děti plny prázdninových dojmů usedají do školních lavic, je slyšet v Luhačovicích, více
než obvykle, měkkou a krásnou
slovenštinu. Důvodem jsou Dny
slovenské kultury, které se staly již
tradicí, neboť letos v týdnu od 5.
do 10. září vstupují do svého 4. ročníku. Svoji laskavou záštitu poskytují jako v předešlých letech paní
Livia Klausová, velvyslankyně ČR
na Slovensku, a pan Peter Weiss,
velvyslanec SR v České republice.
Lázně Luhačovice, a. s., které jsou
pořadatelem, připravily velmi zajímavou a lákavou nabídku. Příznivci
filmu se mohou těšit na slovenskou
komedii Vojtech (7. 9.). Ve čtvrtek
odpoledne 8. 9. rozezpívá a roztančí Lázeňské náměstí bratislavský
Folklorní soubor Karpaty a večer

v hale Vincentka se budeme toulat
historií a vzpomínkami na lázeňského lékaře Dr. P. Blaha, prvního
operního pěvce J. Blaha a profesním
životem mezzosopranistky a profesorky operního zpěvu Evy Blahové.
V pátek (9. 9.) se představí v Lázeňském divadle slovenské herecké osobnosti Milan Lasica a Marta
Sládečková. Společně rozehrají bravurní tragikomedii Manželské zločiny, která podává fascinující obraz
manželství s jeho démony, žárlivostí, pokrytectvím a egoismem, které
jsou ale vyváženy humorem a něhou. V sobotu večer (10. 9.) rozezní
Lázeňské divadlo swingová hudba
v podání proslulého swingového
orchestru Fats Jazz Band, kterému
budou předcházet nahodilé ukázky
charlestonu v podání Luhačovic-

Fats Jazz Band
kého okrašlovacího spolku Calma.
Neodmyslitelnou součástí Dnů slovenské kultury je také Kuchárska
kniha starej mamy. Pod tímto ná-

zvem se skrývají lákavé slovenské
speciality, které opakovaně připraví
Alexandria**** Spa & Wellness hotel.
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KULTURNÍ PROGRAM
Červenec 2016
FESTIVAL HUMORU
A ZÁBAVY LUHAČOVICKÝ
ŠVIHÁK, 1. – 3. 7. 2016

24. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / V ZAJETÍ OPERETY
Lázeňské náměstí
27. 7. Středa 19.30 CIGÁNSKI DIABLI
Lázeňské divadlo

Městský dům kultury Elektra
19.30 hod.
1. 7. Pátek J. A. NÁHLOVSKÝ A K. ŠÍP
/ MINI PARTY

Cigánski
diabli

3. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / C. A K. DYCHOVÝ ORCHESTER BRATISLAVA
Lázeňské náměstí

28. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / MUSICA FOLCLORICA
Lázeňské náměstí

5. 7. Úterý 19.00 MILONGA NA KOLONÁDĚ
Taneční večer s programem argentinského
tanga.
Lázeňské náměstí

29. 7. Pátek 19.30 EVA A VAŠEK / Taneční
zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 HVĚZDNÉ MANÝRY
Hrají: L. Vaculík, A. Gondíková, O. Želenská,
M. Zounar aj.
Lázeňské divadlo

6. 7. Středa 19.30 HLEDÁM JEDNU
PÍSNIČKU
Večer operetních a muzikálových melodií.
Lázeňské divadlo

Hvězdné manýry

7. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / SWINGDIXIE VH OLOMOUC
Lázeňské náměstí

17. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / KOMORNÍ ORCHESTR
KOPŘIVNICE
Lázeňské náměstí
20. 7. Středa 19.30 F. NEDVĚD S KAPELOU
Lázeňské divadlo

František
Nedvěd

19.30 NOC FLAMENCA
Městský dům kultury Elektra - kinosál
21. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KOCERT / ŠARIVARI SWING BAND
Lázeňské náměstí
23. 7. Sobota 19.30 POLIB TETIČKU,
ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY
Bravurní komedie v podání: J. Čenského,
M. Pleštilové aj.
Lázeňské divadlo
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7. 8. Neděle 18.00 KRÁSNÉ STAVBY S
KRÁSNOU HUDBOU
Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě
8. 8. Pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
hala Vincentka
10. 8. Středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo
11. 8. Čtvrtek 19.30 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo
12. 8. Pátek 19.30 GALAVEČER
Předávání ocenění.
Městský dům kultury Elektra

7. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / STANLEY´S DIXIE STREET
BAND
Lázeňské náměstí
31. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DH VĚROVANKA
Lázeňské náměstí

10. 7. Neděle 9.00 LUHAČOVICKÁ
POUŤ
před poštou
16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / ACADEMIC JAZZ BAND PŘEROV
Lázeňské náměstí

1. 8. Pondělí 19.30 ZAHAJOVACÍ
KONCERT
Městský dům kultury Elektra

3. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / LÁZEŇSKÝ KOLONÁDNÍ
ORCHESTR
Lázeňské náměstí

8. 7. Pátek 19.30 BYT NA INZERÁT
Zábavná komedie.
Hrají: A. Gondíková, M. Zounar aj.
Lázeňské divadlo

Byt
na inzerát

AKADEMIE V. HUDEČKA,
1. – 12. 8. 2016, 20. ročník

6. 8. Sobota 19.30 NÁVRATY VÍTĚZŮ
kostel svaté Rodiny

2. 7. Sobota J. SUCHÝ, J. MOLAVCOVÁ A ORCHESTR DIVADLA
SEMAFOR
3. 7. Neděle V. HRON A KROKY MICHALA DAVIDA

srpen 2016

FESTIVAL JANÁČEK
A LUHAČOVICE,
25. ročník, 11. – 15. 7. 2016
1. – 18. 7. 2016 Výstava JANÁČKOVY
BUSTY, PODOBY A KRESBY
hala Vincentka
11. 7. Pondělí 16.30 SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
busta Leoše Janáčka
19.00 JEJÍ PASTORKYŇA
Operní soubor, pěvecký sbor, orchestr
a balet Slezského divadla Opava
Lázeňské náměstí / při nepříznivém
počasí v MěDK Elektra
12. 7. Úterý 16.00 ŽIVOTA CHODNÍČKY
Lázeňské náměstí
19.30 V. VEVERKA A JANÁČKŮV
KOMORNÍ ORCHESTR
kostel svaté Rodiny
13. 7. Středa 14.30 S CALMOU ZA JANÁČKEM
Komentovaná procházka.
odchod od hotelu Jestřabí
16.00 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY L. JANÁČKA
vila Vlastimila v Pražské čtvrti
19.30 E. URBANOVÁ A JEJÍ HOSTÉ
Lázeňské divadlo

11. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / RABIGABI aG
Lázeňské náměstí
14. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / HOLEŠOVSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
Lázeňské náměstí
17. 8. Středa 19.30 L. KERNDL
Lázeňské divadlo
18. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DH JAVORINKA
Lázeňské náměstí
19. 8. Pátek 19.30 ART
Komedie s K. Heřmánkem, Z. Žákem
a J. Cardou.
Lázeňské divadlo
19.30 EVA A VAŠEK / Taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
21. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / MELODY GENTLEMEN
LEDNICE
Lázeňské náměstí
DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2016,
18. ročník
Lázeňské divadlo, 19.30 hodin
22. 8. Pondělí 19.30 HAMLET – muzikál
Soubor absolventů Ateliéru muzikálového
herectví JAMU v Brně.
23. 8. Úterý 19.30 DRAHÁ MATHILDA
D. Kolářová, Il. Svobodová, L. Veselý

14. 7. Čtvrtek 15.00 ŽIVOT A DÍLO
LEOŠE JANÁČKA
Beseda s prof. M. Štědroněm
19.30 RECITÁL I. KAHÁNKA
Lázeňské divadlo

24. 8. Středa 15.00 BESEDA –
MUDr. Jan Cimický: "Jak jsem je poznal"
Společenský dům – koncertní sál
19.30 JMÉNO
R. Zach, J. Janěková ml., P. Lněnička,
J. Dolanský, L. Rybová

15. 7. Pátek 19.30 J. ŠPAČEK A CZECH
VIRTUOSI
Lázeňské divadlo

25. 8. Čtvrtek ŠTYRIA V RINGU
J. Rybárik, J. Diviš, M. Viskup,
L. Bariliková

26. 8. Pátek 15.00 BESEDA – Roman Zach
a Miloslav Mejzlík
Společenský dům – koncertní sál
19.30 ŽENA Z KORINTA
H. Maciuchová, J. Meduna, J. Tesařová
27. 8. Sobota 19.30 DOBRÉ MRAVY
J. Drgová, M. Kalužíková, K. Liďáková,
M. Vančurová, V. Johaník, R. Král, J. Řezníček, M. Příkazký
25. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / BIG BAND HOLEŠOV
Lázeňské náměstí
27. 8. Sobota 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / THAMES YOUTH ORCHESTRA
Lázeňské náměstí
28. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / DH VLČNOVJANKA
Lázeňské náměstí
31. 8. Středa 19.30 PAN HALPERN
A PAN JOHNSON
Tragikomedie v podání F. Němce a P. Kostky.
Lázeňské divadlo

ZÁŘÍ 2016
3. 9. Sobota ŽENITBA
Uvádí Divadlo Komňa.
Městský dům kultury Elektra - kinosál
4. 9. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ
KONCERT / Hosté z Festivalu dechových
orchestrů Zlín
Lázeňské náměstí
DNY SLOVENSKÉ KULTURY
V LUHAČOVICÍCH,
4. ročník, 7. – 10. 9. 2016
7. 9. Středa 19.30 VOJTĚCH / film
Městský dům kultury Elektra – kinosál
8. 9. Čtvrtek 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / FS KARPATY
Lázeňské náměstí
9. 9. Pátek 19.30 MALÉ MANŽELSKÉ
ZLOČINY
M. Sládečková, M. Lasica
Lázeňské divadlo

Malé
manželské
zločiny

10. 9. Sobota 19.30 FATS JAZZ BAND
Koncert proslulého slovenského swingového
orchestru.
Lázeňské divadlo
11. 9. Neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
Luhačovický okrašlovací spolek Calma
a dixieland band Jazzzubs.
Lázeňské náměstí
16. 9. Pátek 19. 30 VEČER NA PSÍCH
DOSTIZÍCH
Uvádí SLoffÁCKÉ Divadlo UH.
Městský dům kultury Elektra
Mezinárodní festival dětských
folklorních souborů PÍSNÍ
A TANCEM, 16. – 18. 9. 2016
28. 9. Středa 9.00 Svatováclavský jarmark
Nám. 28. října
30. 9. Pátek 19.00 DH Vracovjáci / Taneční
zábava
Městský dům kultury Elektra
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KULTURNÍ PROGRAM
VEČER S HARMONIKOU
LH Morava - kavárna: od září 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 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
Lázeňské divadlo: v den představení od 18.00

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2016
ZOO LEŠNÁ

MODRÁ, VELEHRAD

Středa 6. 7., 20. 7.
Návštěva Zoologické zahrady Lešná s největší tropickou halou, japonskou zahradou Mu-Shin a zátokou rejnoků. Možnost prohlídky zámku s bohatým interiérem a zachovalou historickou expozicí – individuální platba.

čtvrtek 25. 8.
Prohlídka Areálu Živá voda a archeoskanzenu v Modré a návštěva poutního
místa Velehradu. VIZOVICE

VIZOVICE
čtvrtek 7. 7., 4. 8., 8. 9.
Exkurze v čokoládovně a v areálu likérky R. Jelínka. Návštěva barokního zámku s francouzskou zahradou.

neděle 28. 8.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je unikátně zachovaným komplexem
barokní stavby a zahradní architektury. Návštěva rodinného vinařství s degustací a pohoštěním v Mikulčicích.

BUCHLOVICE, VELEHRAD
čtvrtek 14. 7., 1. 9.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zámeckým parkem v Buchlovicích.
Návštěva poutního místa Velehrad. Degustace kvalitních vín ve vinném sklepě
s pohoštěním.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MILOTICE, MIKULČICE

neděle 11. 9.
Návštěva historického města Uherské Hradiště s programem „Slavnosti vín
a otevřených památek“. Degustace kvalitních vín ve vinném sklepě s malým
pohoštěním.
OVOCŇÁK V RUDICÍCH, VELEHRAD
čtvrtek 15. 9.
Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou 100% přírodních ovocných
moštů pod obchodní značkou Ovocňák v Rudicích. Návštěva poutního místa
Velehradu s bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie. Degustace kvalitních vín
ve vinném sklepě s malým pohoštěním.
UHERSKÝ OSTROH

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
sobota 16. 7. a neděle 31. 7.
Prohlídka Valašského muzea v přírodě s programem „Pekařská sobota“ – jarmark s řemeslnými ukázkami. Exkurze ve výrobně dekorativních svíček s možností nákupu.
OVOCŇÁK V RUDICÍCH, STARÉ MĚSTO
čtvrtek 21. 7., 11. 8.
Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou 100% přírodních ovocných
moštů pod obchodní značkou Ovocňák v Rudicích. Návštěva KOVOZOO – jediné kovové zoo v Evropě.
NOVÝ JIČÍN, ŠTRAMBERK
neděle 24. 7.
Prohlídka expozice klobouků v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Výhled
ze Štramberské trúby. Ochutnávka slivovice a pohoštění. 
KROMĚŘÍŽ
čtvrtek 28. 7. a sobota 20. 8.
Prohlídka arcibiskupského zámku, který byl vystaven jako honosná, raně barokní rezidence olomouckých biskupů. Procházka Květnou zahradou.
BAŤŮV KANÁL
neděle 14. 8.
Projížďka lodí po Baťově kanálu, který patří mezi unikátní technickou památku.
PARK ROCHUS, UHERSKÝ OSTROH
čtvrtek 18. 8.
Návštěva muzea v areálu Rochus v Uherském Hradišti. Prohlídka ostrožského
zámku s unikátní iluzorní výstavou a nádherný výhled ze zámecké věže.

čtvrtek 22. 9.
Prohlídka ostrožského zámku s unikátní iluzorní výstavou a nádherný výhled ze
zámecké věže. Degustace kvalitních vín ve vinném sklepě s malým pohoštěním.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
čtvrtek 29. 9.
Prohlídka zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Valašské občerstvení ve stylové restauraci.
PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDŮ NAJDETE NA LETÁCÍCH.
ZMĚNA ZÁJEZDŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
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.
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.).

Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103,
www.lazneluhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 20 hodin v červenci a srpnu
9 – 12, 13 – 17 hodin v září
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SLUNEČNÍ LÁZNĚ
OPĚT OTEVŘENY

Navštivte unikátní historický areál SLUNEČNÍCH LÁZNÍ,
které jsou kulturní památkou. Můžete vstoupit a občerstvit se nealko
nápoji, pivem a zmrzlinou nebo strávit příjemný letní den sluněním
na lehátkách. Z technických důvodu však není možné koupání.

VSTUPNÉ
Celodenní

70,-

hosté a. s. sleva 50%

35,-

Půldenní (do/od 14:00 hod.)

40,-

hosté a. s. sleva 50%

20,-

V ceně je možnost využití sprch, lehátek se slunečníkem a zapůjčení
rekreačního badmintonu.
Každý platící návštěvník navíc obdrží láhev minerální vody zdarma!
U hostů a. s. Lázně Luhačovice je nutné předložit klientskou kartu.
Děti do 3 let zdarma.
Provozní doba za příznivého počasí:
červenec + srpen

PO – NE

10:00 – 17:30 hod.

Sluneční lázně, ulice Leoše Janáčka (křižovatka na Pozlovice)

Gastronomický kalendář 2016
Francouzská restaurace

SNACK BAR

v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

HOTELU DŮM B. SMETANY****

ČERVENEC

ČERVENEC

K letnímu večeru patří šťavnatý grilovaný steak. Na vyhlídkové terase Francouzské restaurace budeme pro vás v tento čas připravovat
„Grilované speciality“.

„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými alko i nealko nápoji“
Léto je v plném proudu a k němu neodmyslitelně patří také různé
míchané nápoje. Přijďte si je vychutnat k nám, i když třeba řídíte!

Termín: pátek – neděle 17:30 – 22:30 hodin.
Mimořádně také 4. – 5. 7. 2016

SRPEN
Po loňské úspěšné nabídce specialit z hub přicházíme opět s její
novou podobou pod názvem „Houbové mámení“.
Termín: 1. – 31. 8. 2016

ZÁŘÍ
„Kuchárska kniha starej mamy“… speciality slovenské kuchyně
Vám připravíme v rámci „Dnů slovenské kultury“
Termín: 6. – 11. 9. 2016

V sobotu 17. září na Vás čeká od 11 do 15 hodin již tradiční „Dožínkové hodování“ s neomezenou konzumací nejen regionálních pokrmů, a to vše za doprovodu cimbálové muziky.

Sváteční oběd v podobě kachní pečínky…, kdo by odolal. Přijďte jako
každoročně ochutnat „Svatováclavské menu“
Termín: 26. – 30. 9. 2016

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

www.HotelAlexandria.cz
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SRPEN
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými alko i nealko nápoji“
„Melounové dny / koktejly, dezerty
z melounu“
Nic vám nepřipomene léto tolik, jako
sladká a osvěžující chuť vodního
melounu. Vodní meloun je daleko víc
než pouhá osvěžující pochoutka, má
málo kalorií, je bez tuku, cholesterolu a je nabitý energií. Proto jsme pro
vás připravili různé speciality z této
úžasné pochutiny.
Termín: 15. - 31. 8. 2016

ZÁŘÍ
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými alko i nealko nápoji“
„Švestky – modrý poklad zahrady /sladké pokrmy ze švestek“
Švestky patří již po mnoho generací k oblíbenému ovoci pozdního
léta. Mají v sobě mnoho „sladké“ energie. Pomůže vám vyléčit partnerské vztahy, ochrání vaše srdce a celkově vás posilní. Po čerpání
švestkové energie vám bude dobře, třeba jako po „tabulce čokolády“.

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

www.LazneLuhacovice.cz

Silvestrovské pobyty 2016
v Lázních Luhačovice

ÍSTA
M
NÁ
L
O
V
Í
N
POSLED
hosté silvestrovského galavečera
STANDA HLOŽEK, ABBA CHIQUITA revival

večerem provází
Aleš Cibulka

www.LazneLuhacovice.cz

Tajenka z 1. čísla Lázeňských listů: Nový luhačovický lázeňský pohárek. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Haně Šišperové z Uherského Ostrohu. 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. 8. 2016.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2016.
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Balneoprovoz nové generace nadchl odborníky

Ing. Martin Plachý,
viceprezident
Evropského svazu
lázní (ESPA),
předává cenu
generálnímu
řediteli Lázní
Luhačovice, a.s.,
MUDr. Eduardu
Bláhovi

Certifikát

Chodba se vstupy do kabinek

Ocenění Evropského
svazu lázní ESPA
Innovation Awards 2016
Pítko s minerální vodou

Vana pro uhličitou
koupel v podobě
loďky

Umělá rybička
ve skleněném
válci

