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Základem nabídky roku 2017 jsou tradiční a osvědčené produkty i je-
den úplně nový pobyt.  Nechybí ani velikonoční, vánoční, adventní nebo 
silvestrovské pobyty s bohatým programem. Novinkou příštího roku je 
Víkend pro single cestovatele v hotelu Alexandria.

V úterý 4. října, první den oficiální třídenní návštěvy Zlínského kraje, 
zavítal do Luhačovic prezident republiky. V doprovodu hejtmana Zlínské-
ho kraje se na místní radnici setkal s představiteli města.

Prezident Miloš Zeman a první dáma 
navštívili Luhačovice

Pobytová nabídka příštího roku osloví i single 
cestovatele

    Vážení hosté,  
      milí čtenáři,

rok se zase blíží ke svému zá-
věru, čeká nás adventní čas, Vá-
noce, Silvestr i Nový rok a všech-
ny tyto svátky už můžete strávit 
v našich lázních. Umíme pro vás 
vytvořit prostředí, ve kterém se 
budete cítit jako doma, obklopeni 
přáteli, pohodou, vůněmi a vším, 
co k Vánocům patří. Tedy kromě 
úklidu, shonu a povinností, které 
jim často předcházejí! 

S koncem roku se obyčejně pojí 
bilancování a příchod nového 
spojujeme s předsevzetími. Vý-
mluvné je myslím naše přání, aby 
byl rok 2017 stejně skvělý jako ten 
letošní. Všechny plánované inves-
tice jsme zvládli v zamýšlených 
termínech. Trefili jsme se jimi 
do pomyslné chuti našich hostů 
a ony naplnily naše očekávání 
stejně jako ty loňské. Po letech 
investování do stávajících kapacit 
jsme se letos nadechli k jejich roz-
šiřování. Nakupovali jsme a pro-
najímali, ale zájem o pobyty v Lu-
hačovicích stejně převyšoval naše 
možnosti. Hlavně naše personální 
možnosti! Proto se naše přání pro 
rok 2017 pojí jednoznačně s ná-
borem kvalitních spolupracovní-
ků. Lázně musí být atraktivní pro 
vás i pro ně. 

Aktuálně se v Luhačovicích 
bohužel nevyhnete výkopům 
v lázeňském parku ani diskusím 
o „sporu“ lázní s radnicí. Jak ale 
říkají politici této doby: bude líp! 
Výkopy a následné postupné od-
stávky našich objektů v lázeňském 
srdci Luhačovic jsou nevyhnutel-
nou daní za zlepšení tepelného 
komfortu v nich, bezporuchovost 
rozvodů tepla, jeho vyšší efekti-
vitu a snížení energetické nároč-
nosti provozů. Ačkoliv jde o jednu 
z nejrozsáhlejších a organizačně 
nejsložitějších investic, tak by váš 
pobyt v Luhačovicích díky profesi-
onalitě našich techniků i dodava-
telů neměla nijak výrazněji ome-
zit. Stejně se vás nijak nedotkne 
ani naše tolik diskutované tažení 
za spravedlivou dělbou péče 
o veřejné plochy. 

 dokončení na str. 2

Hlava státu následně diskutovala 
s občany, kterých přišlo i přes chladné 
počasí několik stovek. Po skončení 
akce následovala večeře s význam-
nými osobnostmi Zlínského kraje, 
která byla připravena ve Francouz-
ské restauraci hotelu Alexandria. 
Na večeři byl pozván také generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Edu-
ard Bláha. Úroveň servisu odpovídala 
významu akce. Vybrané pokrmy byly 
servírovány číšníky v tradičním čer-
ném smokingu a bílých rukavicích, 
které jsou používány při slavnostních 
příležitostech.  

Společně s prezidentem přijela 
do Zlínského kraje také první dáma 
Ivana Zemanová. Její program byl 
však odlišný. Během oběda s generál-
ním ředitelem a ředitelkou dětských 
léčeben Janou Rydlovou byla sezná-
mena s úrovní lázeňské péče v našich 
zařízeních. Následně si prohlédla 
dětské léčebny, jejichž balneoprovoz 
nedávno získal ocenění za nejlepší 
evropskou inovaci v oblasti léčebné-
ho lázeňství.   

FIRSTMINUTEaž20% SLEVA

LÉČBA  |  RELAXACE  |  DOVOLENÁ  |  WELLNESS  |  2017

Nemusíte cestovat daleko. Jiný svět máte na dosah...
LÁZNĚ LUHAČOVICE

Naší snahou bylo odlišit se 
od ostatních wellness pobytů na trhu 
a ukázat, že relaxace bez partnera 
nebo přátel nemusí být nuda. Ve vy-
braných víkendech u tohoto netra-
dičního pobytu připravujeme orga-
nizovaný program s profesionálním 
koučem s cílem přiblížit lázně sing-
les a sólo hostům, kteří mohou bě-
hem společných aktivit, procházek 
či večeří poznat nové lidi a přátele. 
I příští rok jsme do nabídky zařadili 
pobyt Ve víru tance s Janem Onde-
rem a Lucií Hunčárovou, oceněný 
produkt z posledního ročníku celo-
státní soutěže Velká cena cestovního 
ruchu. Součástí nabídky budou opět 
pobyty spojené s kulturními progra-
my a letními festivaly.  

 dokončení na str. 2 
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pokračování ze str. 1
Po letech, kdy náš lázeňský 

park užívá veřejnost i hosté 
místních konkurentů bezplatně 
a my jej pro ně udržujeme bez 
účasti města i zmíněných konku-
rentů, jsme se po letech skrom-
ných výzev ozvali důrazně. Ať 
už ale město svou odpovědnost 
za veřejně užívané plochy uzná, 
nebo to bude muset udělat soud, 
tak vy to nepoznáte. 

Naše odpovědnost nám ne-
dovolí něco zanedbat nebo 
oplotit jen pro vlastní hosty, jak 

to se souhlasem města udělali 
jiní. 

A až přijde mezi procedu-
rami a výlety čas na relaxaci 
u teplého nápoje, tak určitě 
nalistujte i další strany našeho 
lázeňského časopisu, kde se do-
zvíte ještě více. 

Jménem svým i všech svých 
kolegů vám přeji spokojený 
pobyt v našich lázních a přede-
vším krásné Vánoce a šťastný 
rok 2017! 

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Pobytová nabídka příštího 
roku osloví i single cestovatele

První dáma: Luhačovice jsou pro mě srdeční záležitost
Ivana Zemanová doprovázela svého manžela při jeho pracovní cestě po celém Zlínském kraji. Zastavení v Luhačovicích však pro ni bylo 

obzvláště příjemné - je to pro ni srdeční záležitost. „A taková Vincentka přímo od pramene vždycky potěší," říká s úsměvem.

V rámci třídenní návštěvy Zlín-
ského kraje jste zavítala do Lu-
hačovic, které, jak prozradil pan 
prezident, již důvěrně znáte. Jaký 
byl důvod Vaší návštěvy tento-
krát?

Svého manžela při krajských 
cestách doprovázím, ale máme 
společnou jen část programu, poté 
následuje můj separátní program. 
Tentokrát jsem velmi ráda přijala 
pozvání do Luhačovic – do dětské 
léčebny Miramonti. Luhačovice 

jsou opravdu mojí srdeční záleži-
tostí a nevynechám je téměř nikdy, 
když do Zlínského kraje zavítám. 
A mimochodem ... taková Vincent-
ka od pramene vždycky potěší.

Jak na Vás zapůsobilo moder-
ní pojetí balneoprovozu s uhliči-
tými koupelemi?

V rámci svých krajských cest 
jsem projela už hodně lázeňských 
provozů, ale musím říci, že na mě 
balneoprovoz velmi zapůsobil. Vy-

pokračování ze str.1 
K nejžádanějším budou jistě patřit 

pobyty v době zahájení hlavní lázeň-
ské sezony, červencového Festivalu 
Janáček a Luhačovice nebo během 
Dnů slovenské kultury. Lístky nebo 
zvýhodněné permanentní vstupenky, 
které vám zajistí ta nejlepší místa, 
vám rádi zarezervujeme. 

V případě, že budete chtít přijet 
jen na pár dní, by vaše představy 
o nevšedních zážitcích a komfor-
tu měl splnit ALEXANDRIA**** 
Spa & wellness hotel, který se stal 
pro řadu našich hostů synonymem 
luxusních wellness víkendů. Jaký-
koli pobyt můžete kromě klasických 
pokojů strávit i v našich apartmá 
s nejvyšším standardem ubytování. 
V novém katalogu Léčba, relaxace, 
dovolená, wellness 2017 najdete 
také to nejlepší z nabídky Léčebných 
lázní Jáchymov.

Právě nyní můžete získat za re-
zervaci vašeho pobytu na příští rok 
až dvacetiprocentní slevu FIRST 
MINUTE. Ušetříte tak i několik tisíc 
korun a budete mít nejširší výběr ka-
pacit i termínů. Její využití je časově 

omezené a platí jen do 19. prosince 
2016. Hledáte-li vhodný dárek k Vá-
nocům, narozeninám nebo k výročí, 
rádi vám připravíme dárkový pou- 
kaz na jakýkoli pobyt, zážitkový 
balíček nebo třeba romantickou 
večeři ve Francouzské restauraci. 
Rozhodnout se můžete i pro peněžní 
dárkový poukaz na vámi zvolenou 
hodnotu. 

Stejně jako v předcházejících 
letech získá i v dalším roce každý 
host naší společnosti po příjezdu sle-
vovou knížku, s níž výrazně ušetří 
ve wellness centru, bazénu v Cen-
trálních lázních nebo při objednání 
výletů. Řadu dalších slev v našich 
partnerských prodejnách v Luhačo-
vicích lze čerpat po předložení kli-
entské karty.

Katalog pobytů vám na požádání 
rádi zašleme na vaši adresu. Podrob-
né informace a objednávky pak na-
leznete na www.LazneLuhacovice.cz 
a www.HotelAlexandria.cz. Zajíma-
vé tipy, novinky a postřehy hledejte 
i na Facebooku Lázní Luhačovice, 
a.s., a hotelu Alexandria.

   Ing. Dalibor Chrastina

tvořili zde krásný vodní svět, kterým 
se snaží děti zaujmout. Vše mají vy-
myšleno do posledního detailu. Děti 
odvádí od myšlenky, že se nachází 
v léčebně, a naopak navozují pocit 
dobrodružství. Děti si hrají, baví se 
a zároveň absolvují léčebnou proce-
duru. Úžasný nápad.

V léčebně jste měla možnost 
seznámit se s problémy malých 
návštěvníků. Snažíte se i Vy pro-
střednictvím Vaší nadace nemoc-
ným dětem vypomáhat?

V rámci své nadace se snažím 
pomáhat všem potřebným - ať už 
jsou to děti nebo senioři. Někdy 
je to o finančním příspěvku nebo 
zakoupení nějaké terapeutické po-
můcky, někdy je to o pohlazení, po-
dání ruky, ocenění. Pozitivní činy se 
nedají měřit na peníze.

Během léčebného programu 
se musí děti vypořádat například 
s odloučením od rodičů, musí se 
sžít s novým prostředím a naučit 
se trávit volny čas poněkud jinak, 
než byly doposud zvyklé. Jak trá-
víte volný čas Vy?

Moje dcera je už dospělá žena 
a protože momentálně tráví čas stu-
diem v Anglii, odloučení od rodiny 
musí zvládat. Jsme ale rádi, když 
občas přijede a máme možnost 
i s mým manželem trávit čas společ-
ně. Já trávím volný čas v poslední 
době sportem - velmi mě "chytnul" 
badminton. Nikdy předtím bych 
nevěřila, že tento sport může být 
fyzicky velmi náročný, když ho hra-
jete poctivě! Samozřejmě se snažím 
věnovat i ostatním zálibám - četbě, 
hudbě, fotografování, nově i střelbě 
a jsem vděčná za to, že nám život 
zpříjemňuje "pan Darcy", náš téměř 
čtyřletý zlatý retriever.

Čtenáře by jistě také zajímalo, 
zda již máte vytipováno, kam za-
vítáte v příštím roce při další ná-
vštěvě Zlínského kraje?

Protože každý rok svého muže 
doprovázím na návštěvě v každém 
z 13 krajů, programy krajských ná-
vštěv se tvoří postupně. Už teď ale 
vím, že do Zlínského kraje přijedu 
určitě dříve než za rok. Mám ráda 
zdejší přírodu i lidi, jejich pohostin-
nost a radost ze života.

foto: Julius Filip

foto: Julius Filip
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Oprava rozvodů tepla je v plném proudu
Za plného provozu pokračují práce na nové technologii výroby tepla. Přechod z páry na horkou vodu byl po více než padesáti letech již nevy-

hnutelný. Nový systém bude nejen ekonomicky výhodnější, ale i šetrnější k životnímu prostředí. Jednodušší bude i regulace tepla v jednotlivých 
objektech. Dokončení projektu modernizace energetiky je také jednou z podmínek pro budoucí obnovu zpevněných ploch, tedy chodníků a cest 
v lázeňském areálu. 

Pravidla pro přiznávání i schvalování lázeňské péče jsou již dva 
roky stejná. Ke změnám nedošlo ani v sezonnosti poptávky. Především 
v hlavní sezoně stále více dochází k výraznému převisu poptávky a tím 
k odmítání návrhů na lázeňskou péči z kapacitních důvodů. Chtěli by-
chom proto odpovědět na vaše nejčastěji kladené dotazy a poradit, kdy 
absolvovat lázeňskou léčbu nejvýhodněji.

Nejčastější dotazy k lázeňské péči hrazené zdravotní 
pojišťovnou. Přijet v zimě se vyplatí

Aktuální situace s odstávkou pramene Ottovka

Jaký je systém nástupu na kom-
plexní lázeňskou péči?

Systém komplexní lázeňské péče 
funguje na základě předvolání. To 
znamená, že smluvní lázeňské zaří-
zení (tedy Lázně Luhačovice, a.s.) 
pacienta nejpozději 5 pracovních 
dnů před nástupem k pobytu předvo-
lá. Současně mu sdělí všechny dal-
ší informace, které jsou pro nástup 
a pobyt nezbytné. Jedná se o způsob 
dopravy, místo, kde se má pacient 
hlásit, co si vzít s sebou apod. Pod-
statné je, že termín předvolání je pro 
pacienta závazný.   

Mohu si dohodnout termín ná-
stupu?

Ano, je to možné. Pokud si chce-
te sjednat termín komplexní lázeň-
ské péče, zašlete nám váš požada-
vek písemně a uveďte požadovaný 
termín nástupu, kategorii pokoje, 
indikaci, datum narození, zdra-
votní pojišťovnu a kontakt na vás. 
Bez těchto údajů nemůžeme vaši 
rezervaci přijmout. Předběžnou 
rezervaci nástupu do lázní vám po-
tvrdíme nebo se s vámi domluvíme 
na jiném termínu, který bude vyho-
vovat vám i našim provozním a ka-

Pramen Ottovka je stále kon-
taminován fekálními bakteriemi 
stejně jako potok nad ním. Mimo 
provoz je od konce května 2016. 
Důvod si lze jen domýšlet, ale asi 
je zřejmý. Ottovka patří mezi po-
vrchové zdroje a je jímána z měl-
ké studny a tak přirozeně zachy-
cuje i nečistoty z okolí. Bývalo to 
tak vždy. S odplavením nečistot 
pomáhaly dostatečné srážky. Po-
slední roky jsou však sušší, což 
vedlo k současnému déletrvající-
mu znečištění. 

Je potřeba ale zdůraznit, že na-
rozdíl od řady jiných pramenů Ot-
tovka není využívána k léčbě. Pro 
hosty akciové společnosti Lázně 

Luhačovice není lázeňská léčba 
založená na využívání přírodního 
léčivého zdroje v žádném případě 
nijak omezena, protože je k dispo-
zici dostatečné množství z ostat-
ních pramenů, které jsou ve sprá-
vě největší lázeňské společnosti 
v Luhačovicích.  

„Od května se situace nezmě-
nila. Žádný předpoklad, kdy by 
mohl být obnoven běžný provoz 
pro veřejnost, nelze vyslovit. Naše 
společnost nechává Ottovku kaž-
dý týden testovat v odborné labo-
ratoři,“ řekl Jiří Dědek, výkonný 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Zvažován byl i vrt, který by 
tento pramen nahradil. Vzhledem 

„S nákladnou akcí jsme počítali 
již před několika lety ještě před re-
vitalizací zeleně v lázeňském areálu. 
Jenže jsme nedosáhli na dotace. In-
vestici ve výši 66 mil. Kč tak plně 
hradíme z vlastních prostředků,“ 
sdělil Eduard Bláha, generální ředi-
tel Lázní Luhačovice, a.s. 

Nejviditelnější částí realizace pro-
jektu jsou výkopové práce, se který-
mi se začalo již v srpnu. „Na konci 
léta se pracovalo na linii od výtopny 
přes Centrální lázně a hotel Jestřabí 
až po soutok řeky Šťávnice a Po-

zlovického potoka. Práce pokročily 
i na druhé větvi vedoucí k dětským 
léčebnám. Díky příznivému poča-
sí vše probíhá podle plánu,“ sdělil 
Radek Skovajsa, vedoucí střediska 
technických služeb. Od října se vý-
kopy dotknou i dění na Lázeňském 
náměstí. Povedou směrem od Lá-
zeňské polikliniky středem náměstí 
podél kolonády, Jurkovičova domu 
až po Inhalatorium a divadlo. „U Lá-
zeňské polikliniky by podle plánu 
měl být výkop jen necelé dva týdny.

 dokončení na str. 4

pacitním možnostem. Rezervační 
formulář je na našem webu. 

Za rezervaci termínu hradí paci-
ent rezervační poplatek podle aktu-
álně platného ceníku. V roce 2017 
je výše rezervačního poplatku 2 
000 Kč a není vratný.  V případě, 
že rezervační poplatek nebude 
uhrazen v době splatnosti, před-
běžná rezervace bude automaticky 
zrušena.  

Je možná i rezervace konkrét-
ního pokoje? 

Rezervace konkrétního pokoje 
je také možná. Pokoj vybrané kate-
gorie přiděluje pacientům výhrad-
ně oddělení prodeje. Za uvedenou 
službu je vybírán poplatek, jehož 
výše pro příští rok byla stanovena 
na 1 000 Kč. Rovněž tento popla-
tek je nevratný. 

Za co se platí příplatky a kdy 
jsou nejnižší? 

U komplexní lázeňské péče do-
spělých hradí pojišťovna ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích kategorie 
Standard A a B. Příplatky jsou stano-
veny za ubytování na lůžku ve dvou-
lůžkovém pokoji vyšší kategorie 
a za všechny jednolůžkové pokoje. 
Základní výše platí pro hlavní sezo-
nu. Jinak poskytujeme na tyto příplat-
ky slevy. Nejvíce ušetříte v zimním 
období od 2. 1. do 28. 2. a 26. 11. – 
18. 12. 2017, kdy poskytujeme slevu 
60 %. V tomto období u 60 % našich 
kapacit pro komplexní lázeňskou 
péči nejsou vybírány žádné příplatky. 
Rovněž u komplexní lázeňské péče 
dětí je nejvýhodnější zimní období. 
Od 11. 1. do 22. 3. a 2. 11. – 22. 12. 
2017 se za vyšší standard ubytování 
neplatí žádné příplatky.

k odlišnému způsobu jímání by už 
to však složením ani chutí nebyla 
Ottovka a nejspíš by takový vrt 

ani nebyl povolen díky tomu, že 
by pronikl do tzv. zvodně pramene 
Viola. 
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Lékař radí. Nachlazení

Ty posti-
hují nejčastěji 
oblast horních 
dýchacích cest, 
jako je nos, ob-
last krku nebo 
i vedlejších 
nosních dutin. 
Jedná se o nej-

častější infekční onemocnění u lidí, 
neboť dospělý člověk se nakazí dva-
krát až třikrát do roka, děti šestkrát 
až dvanáctkrát. 

Mezi obvyklé příznaky patří ka-
šel, rýma s pocitem ucpaného nosu 
a kýcháním, bolest hlavy, nechu-
tenství, únava, bolest svalů, zvýše-
ná teplota především u dětí. Tyto 
typické projevy dosahují vrcholu 
druhý až třetí den a zpravidla odezní 
do sedmi až deseti dnů.

Příčnou bývají nejčastěji viry, 
avšak zánětlivě změněnou sliznici 
horních dýchacích cest mohou způ-
sobit i bakterie.

Onemocnění se nejčastěji přená-
ší vdechnutím vzduchu, ve kterém 
jsou infikované kapénky, nebo kon-
taktem s infikovanými předměty, 
a to především v místech s vysokou 
koncentrací lidí, jako jsou školy, 

veřejné dopravní prostředky, kina, 
divadla atd. K onemocnění přispívá 
i snížená imunita, nedostatek spán-
ku či nevhodná výživa.

Léčba se děje především pomocí 
přípravků, které tlumí symptomatic-
ké projevy, jako jsou nosní kapky, 
léky snižující teplotu či bolest a an-
tialergické léky. Není vhodné ihned 
léčit antibiotiky a to do té doby, do-
kud se neprokáže bakteriální příčina 
zánětu. Vhodný je dostatek tekutin, 
med, vitamin C, případně některé 
další potravinové doplňky. Dopo-
ručujeme i popíjet minerální vodu 
typu Vincentky, případně jí kloktat. 
Inhalace této vody jsou vhodné až 
k doléčení po odeznění akutních pří-
znaků. Tato voda působí díky svému 
složení jako čisté expektorans, léči-
vo zřeďující hlen, který produkují 
dýchací cesty, a usnadňuje tak jeho 
vykašlávání. Při inhalaci působí pří-
znivě na zánětlivě změněnou sliz-
nici dýchacích cest a tlumí projevy 
zánětu. 

Velmi důležitá je prevence za-
bránění šíření nákazy hlavně čas-
tějším mytím rukou nebo nošením 
obličejových roušek. Nejvhodnější 
je izolace nemocných osob tak, aby 

Opět nadchází období s chladným počasím a častějším deštěm, kdy 
se budeme velmi často potkávat s lidmi, kteří trpí různými příznaky, 
které jsou spojeny s nachlazením. 

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

nechodily do kolektivů, což však 
v mnohých případech není možné.

Opakované záněty dýchacích 
cest negativně působí především 
na dětský organizmus, osoby s osla-
benou imunitou a lidi vyššího věku. 
Výsledkem může být až chronické 
onemocnění dýchacích cest, jako 

pokračování ze str. 3
Pak bude zasypán. Pohyb vo-

zidel i osob v tu dobu nebude za-
staven. Bude možný v omezeném 
režimu,“ řekl R. Skovajsa a dodal, 
že několik týdnů v říjnu a listo-
padu bude ale uzavřen chodník 
u parkoviště vedle Lázeňské po-
likliniky a nebude možné použí-
vat lávky na soutoku  Šťávnice 
a Pozlovického potoka. Na Lu-
hačovickou přehradu se tak bude 
muset jít od Lázeňského náměstí 
po pravobřežním chodníku až 
za hotel Jestřabí a pak pokračo-
vat Jurkovičovou alejí. Lázeňská 
cukrárna bude ale v provozu až 
do konce listopadu.

Souběžně pokračují práce 
na rozvodech tepla uvnitř Spo-
lečenského domu, Lázeňské po-
likliniky a v divadle. V centrální 
výtopně se přestavují dva parní 

kotle na horkovodní. Na několika 
místech v lázeňském areálu byla 
zřízena dočasná úložiště potru-
bí a materiálu. Umístění je však 
mimo chodníky a cesty. 

Ve stejném období bude na Lá-
zeňském náměstí probíhat také 
rekonstrukce páteřního vodovodu. 
Výměna potrubí bude většinou 
realizována bezvýkopovou tech-
nologií. Jedná se o nezávislou 
akci společnosti Moravská vodá-
renská. 

„Hosty, návštěvníky i obyva-
tele Luhačovic o důvodech, proč 
se naše společnost pro pokračo-
vání modernizace energetické-
ho hospodářství rozhodla, včas 
a podrobně informujeme. Zároveň 
bychom se chtěli omluvit za nutná 
omezení pohybu osob a vozidel 
v lázeňském areálu,“ uzavřel ge-
nerální ředitel E. Bláha. 

Oprava rozvodů tepla je 
v plném proudu

je např. bronchiální astma. U těchto 
nemocných jsou pak vhodné další 
způsoby prevence v klidovém obdo-
bí tak, aby se zabránilo četnosti, tzv. 
exacerbaci. Mezi tato opatření patří 
otužování, dostatek spánku, správné 
výživové návyky, ale i lázeňská léč-
ba.  prim. MUDr. Jiří Hnátek
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Spokojenost s vykonávanou 
prací. Nejlepší vizitka 

společnosti 

Mezinárodní konference Střední 
Morava – křižovatka dopravních 

a ekonomických zájmů

Penzion Riviera se rozšiřuje. 
Přibudou pokoje, výtah i recepce  

Stále hledáme nové zaměstnan-
ce na vybraná pracovní místa. O to 
větší ocenění patří všem našim 
zaměstnancům, kteří svým úsilím 
dokázali v průběhu hlavní sezony 
nahradit chybějící kolegy. 

Stávajícím i novým zaměstnan-
cům máme co nabídnout. Jednou 
z výhod je stabilita naší společnosti. 
Uchazečům, kteří hledají stabilního 
a důvěryhodného zaměstnavatele, 
můžeme jako důkaz uvést dvě stov-
ky zaměstnanců, kteří ve společ-
nosti pracují více než 10 let. Celá 
pětina všech současných zaměst-
nanců zde pracuje dokonce více než 
20 let. 

Garance mzdy včetně veškerých 
povinných zákonných příplatků je 
zakotvena každý rok v Kolektivní 
smlouvě. Naši zaměstnanci mají 
ve mzdě vždy zohledněno vše, 
na co mají nárok. Zvláště ve služ-
bách to bohužel není pravidlem. 

Jednou z priorit je podpora osob-
ního a profesního rozvoje. Systém 

vzdělávání a prohlubování kvalifi-
kace zahrnuje všechny profese, při-
čemž při zajištění kurzů a školení 
spolupracujeme jen s prověřenými 
vzdělávacími společnostmi.

Nespornou výhodou naší společ-
nosti je i zaměstnanecké ubytování 
za výhodné ceny. To ocení přede-
vším absolventi či mladí uchazeči, 
kteří se chtějí osamostatnit. Výčet 
zaměstnaneckých benefitů je však 
mnohem delší. Zahrnuje bezplatnou 
lékařskou péči, závodní stravování, 
týden dovolené navíc, příspěvek 
na penzijní připojištění, ale i zvý-
hodněné výměnné rekreace. 

Velmi důležitý aspekt v motiva-
ci zaměstnanců je však bezesporu 
spokojenost s vykonávanou prací. 
V našich každoročních interních 
průzkumech spokojenosti je prá-
vě tento aspekt hodnocen jako je-
den z nejlepších a hodně napovídá 
o úrovni společnosti. 

 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka 

Za účasti velvyslankyně 
České republiky na Slovensku 
paní Livie Klausové se 22. září 
uskutečnil ve Společenském 
domě již VI. ročník meziná-
rodní konference Střední Mo-
rava – křižovatka dopravních 
a ekonomických zájmů pořá-

dané Sdružením pro rozvoj do-
pravní infrastruktury na Moravě 
z.s. Závěrem čeští a slovenští 
politici podepsali Luhačovic-
kou výzvu 2016, memorandum 
o společném zájmu na rozvoji 
dopravní infrastruktury mezi 
oběma zeměmi.

Oblíbený penzion Riviera na-
cházející se v blízkosti centra města 
u vstupu do lázeňského parku čeká 
rozšíření o přístavbu. Práce začnou 
již v polovině listopadu 2016 a od té 
doby bude penzion uzavřen. Dokon-
čení se podle plánu očekává v prosin-
ci následujícího roku. Předpokládá-
me však, že v průběhu hlavní sezony 
bude původní část penzionu uvedena 
opět do provozu. Ke stavbě z roku 
1928 byla v 70. letech minulého 
století přistavena dvoupodlažní část, 
která bude v následujícím období do-
plněna o dvě patra. Celý objekt se tak 

výškově srovná. V současné době je 
v penzionu 46 lůžek ve 28 pokojích. 
Po dokončení bude v objektu celkem 
75 lůžek. Všechny pokoje budou mít 
vlastní sociální zařízení. Pro poho-
dlnější pohyb zejména se zavazadly 
bude dům vybaven výtahem. Počítá 
se také s recepcí, která zatím chybě-
la. V nově vzniklé restauraci se bu-
dou podávat snídaně bufetovou for-
mou. Hostům bude v nové části také 
sloužit společenská místnost s ku-
chyňskou linkou, čajová kuchyňka 
a žehlírna. Chybět nebude ani WI-FI 
připojení na internet.

Většina společností v České republice se potýká v současné době 
s nedostatkem pracovníků v mnoha profesích, ať už více či méně kva-
lifikovaných. Ani naší společnosti se tento trend zcela nevyhnul.

 Lázní Luhačovice, a.s.

PROvOZNÍ PROfESE

>> Pediatr – pro dětské léčebny, nutná atestace v oboru 
pediatrie, dále přivítáme pneumologii, alergologii, rFM;  
možnost služebního bytu, garance udržení si specializa-
ce, 5 týdnů dovolené

>> Lékař – atestace rFM, ortopedie, vnitřní lékařství, pneu- 
mologie, revmat.; možnost služebního bytu; 5 týdnů do-
volené

>> FyzioteraPeut – VoŠ nebo VŠ vzdělání v  oboru, 
s praxí i absolventi; možnost zam. ubytování, 5 týdnů do-
volené

>> SerVírka/číŠník – nutné vyučení nebo praxe v obo-
ru, ochota pracovat ve směnném provozu, možnost vy-
brat si z různých typů provozů; možnost zam. ubytování, 
5 týdnů dovolené

>> kuchař/ka – vyučení v oboru, praxe vítána; možnost 
zam. ubytování, 5 týdnů dovolené

>> PoMocnice do kuchyně – vhodné i pro aktivní dů-
chodkyně; možnost zam. ubytování, 5 týdnů dovolené

Více na www.LazneLuhacovice.cz v sekci kariéra. 
Bližší informace poskytne personální manažerka  

Mgr. Vladimíra Juřeníková, tel.: 577 682 204,  
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz

ZDRAvOTNIcKÉ PROfESE

HLEDÁME NOvÉ ZAMĚSTNANcE

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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Kúra na zkoušku s mimořádnou slevou 20 %

Za vánoční atmosférou do Jáchymova

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. 

Toužíte prožít nejkrásnější svátky 
v roce bez zbytečného shonu, příprav 
a stresu? Přijeďte k nám v období ad-
ventu, vánoc nebo Silvestra. 

 Tradičně pro vás připravujeme pestrý 
sváteční program, který zahájí rozsvícení 
vánočního stromu v lázeňské čtvrti v neděli  
4. prosince.  Již podruhé v družině s anděly 
a sv. Mikulášem přijede také sv. Barbora s po-
věstnými větvičkami třešní. Připraven bude 
kulturní program, občerstvení a ohňostroj.

Nezapomenutelným zážitkem je každo-
roční Česká mše vánoční „Hej mistře“ od  
J. J. Ryby, která se koná v předvečer Štědré-
ho dne v jáchymovském kostele sv. Jáchyma  
a sv. Anny. Na Štědrý večer pro vás připravu-
jeme sváteční večeři, koncert a malý dárek. 
Na Silvestra se můžete těšit na slavnostní 
večeři, bohatý hudební program s varietními 
vstupy a ohňostrojem. Spojte svůj pobyt s ra-
donovou léčbou, relaxací nebo přijeďte jen na 
prodloužený víkend. Vyberte si včas ubytování 
podle vašich představ. Pobyt v lázních prospě-
je vašemu zdraví a dodá vám novou energii. 
Poznejte krásy Krušných hor a vánočních trhů 
s jejich neopakovatelnou atmosférou na ně-

Myslete na své zdraví a vyzkoušejte jáchymovskou lázeňskou péči.

7 NOcÍ NA POZNÁNÍ LÉČEBNÉ KÚRY
• 7x přenocování s plnou penzí
• 1x konzultace lékaře
• 3x radonová koupel
• 1x přísadová koupel
• 1x uhličitá koupel mokrá
• 1x uhličitá koupel suchá
• 2x klasická masáž (částečná)

• 3x parafínový zábal rukou
• 2x oxygenoterapie
• 1x skupinový tělocvik s fyzioterapeutem
• lázeňský poplatek
Zdarma pro vás 1x minerální voda Vincentka 
(0,7 l) z Lázní Luhačovice. Nabídka platí pouze 
v daných termínech v lázeňských hotelech 

RADIUM PALACE**** od 16. 11. do 27. 11. 2016 
a BĚHOUNEK***+  od 4. 12. do 22. 12. 2016.

               cENA OD 8 019 KČ*
 * Cena platí pro pojištěnce  
 VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ.

mecké i české straně. Dopřejte sobě i vašim 
blízkým příjemný a zasloužený odpočinek.  
Těšíme se na vás.

Upozornění: Vzhledem k uzavření hotelu 
Radium Palace, z důvodu rekonstrukce během 
prosince, je naše kapacita omezena. 

NOvINKA

 
Rezervujte si svůj pobyt včas na:  
www.laznejachymov.cz  
nebo přímo na recepcích hotelů 
Curie, tel.: 353 836 666, 
curie@laznejachymov.cz, 
Běhounek, tel.: 353 834 444, 
behounek@laznejachymov.cz 
nebo Astorie, tel.: 353 836 000, 
agricola@laznejachymov.cz.
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Dovolená v Krušných horách
Jáchymov leží pod nejvyšší horou 

Krušných hor. v  jeho blízkém oko-
lí najdete řadu moderních lyžařských 
středisek, kde si výborně zalyžujete 
na upravených sjezdovkách a nečeká-
te ve frontě na lanovku.

Lázně Jáchymov nabízí svým hostům neje-
nom vysoký standard ubytování a stravování, ale 
také lázeňské a relaxační procedury, aquacent-
rum a bohatý kulturní program. Léčebné lázně 
Jáchymov a.s. prezentují vybranou část ubytova-
cích, stravovacích a relaxačních služeb také pod 
značkou: 

TIP NA ZIMNÍ DOvOLENOU
Přemýšlíte již nyní o tom, kde strávíte se 

svou rodinou zimní dovolenou? Dáváte-li před-
nost pobytu v tuzemsku, nabízí Krušné hory 
příjemné místo pro váš odpočinek i zábavu. 

Objevíte tajemnou krásu Krušnohoří s roz-
lehlými pláněmi a lesy protkanými upravenými 
běžeckými tratěmi. Budete-li mít štěstí, potkáte 
zde ve stopě naše reprezentanty Lukáše Baue-
ra, Petru Novákovou či Petra Nováka. Krajina, 
která je teprve objevována turisty, si vás zís-
ká svou syrovostí. Možná právě proto si okolí 
Jáchymova zvolili tvůrci detektivního seriálu 
Rapl, který právě uvádí ČT 1. 

Lyžařské areály zde patří k nejmodernějším 
u nás. Snowparky, dětské parky, lyžařské školy, 
půjčovny a servis lyží, restaurace, skibary a par-
koviště patří k běžnému standardu. Skiareály 
Klínovec (přes 18 km sjezdových tratí), Fichtel-
berg (přes 15 km), Plešivec (přes 12 km) a Boží 

Dar-Neklid (přes 6 km) vám poskytnou mnoho 
vzrušujících zážitků.

Využijte kvalitní zázemí jáchymovských lázní 
s Aquacentrem Agricola a výhodnou nabídkou re-
laxačních procedur.  Vyberte si ubytování v hotelu 
či penzionu podle svých preferencí a možností. 
Rodinám s dětmi nabízíme apartmá s kuchyňkou 
v hotelu Astoria*** či ve studiu s kuchyňským 
koutem v penzionu Dagmar. Stravování probí-

há bufetovou formou. K dispozici je parkoviště 
a úschovna lyží. V zimním období jezdí pendlbus 
zdarma k dolní stanici sjezdovky Klínovec-Jáchy-
mov (3 km od lázeňského centra) a mezi areály 
Klínovec-Fichtelberg. Kde jinde si během jed-
noho dne zalyžujete na upravených svazích u nás 
a v zahraničí? Německý Fichtelberg nabízí jízdu 
i kabinovou lanovkou, zatímco na Klínovci si uži-
jete jízdu moderní krytou sedačkovou lanovkou.  

Z NABÍZENýcH PROgRAMů:

DOvOLENÁ v KRUŠNýcH HORÁcH
• ubytování s polopenzí •  vstup do Aquacentra Agricola (90 min/den) zdarma •  1. den solná jeskyně, 
od 2. dne 1 procedura/den •  slevy na skipasy

                                                      cENA OD 1 300 KČ/NOc
ALL INcLUSIvE v PENZIONU DAgMAR
• 2 dospělí na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji   cENA 2 990 KČ 
• 2 dospělí a 1 dítě do 12 let na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji cENA 3 990 KČ
Nabídky pobytových balíčků a kompletní ceník najdete na www.resortjachymov.cz a na www.lazneja-
chymov.cz. Rezervujte si svůj pobyt včas.

3 km dlouhá jáchymovská sjezdovka 
se sedačkovou lanovkou

Petra Nováková, reprezentantka 
ČR v běhu na lyžích, doporučuje 
kryoterapii.

Restaurace penzionu Dagmar
Wellness zóna penzionu Dagmar
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Luhačovické setkání 

s Janáčkem
Luhačovické setkání 

s Janáčkem
Dodržování pravidel chování v centrálním lázeňském areálu 

Pozemky v centrálním lázeňském areálu jsou ve vlastnictví Lázní Lu-
hačovice, a.s. I když se jedná o místa určená především pro klienty akciové 
společnosti, bylo v rámci dobrých vztahů s městem Luhačovice rozhodnuto 
ponechat tyto pozemky přístupné široké veřejnosti. 

Vstup veřejnosti na soukromá 
prostranství v Luhačovicích je však 
podmiňován respektováním několika 
pravidel. Jsou uvedena v Provozním 
řádu centrálního lázeňského areá-
lu vyvěšeném na panelech u vstu-
pu do areálu. Mezi klíčová pravidla 
chování v lázeňském areálu patří 
omezení vjezdu motorových vozidel, 
segway vozítek, zákaz volného po-

hybu psů, zákaz vjezdu kolečkových 
bruslí, skateboardů a podobných vo-
zítek do kolonády. 

V dřívějších letech nebyl umož-
něn ani vjezd jízdních kol. Ve snaze 
vyjít vstříc městu a místním oby-
vatelům byl pohyb cyklistů povo-
len za určitých podmínek. Cyklisté 
a lidé na kolečkových bruslích mo-
hou v lázeňském areálu jezdit pouze 

na vybraných asfaltových cestách. 
Na ostatních komunikacích a píseč-
né ploše je jízda na kole a bruslích 
striktně zakázána. Někteří návštěvní-
ci centrálního lázeňského parku však 
tato pravidla dlouhodobě nerespektu-
jí. Pro jízdu na kole užívají jiné než 
vyznačené cesty, na písečné ploše 
nesesedají z kola a podobně. Bruslaři 
a jezdci na skateboardech často vjíž-
dějí do prostor kolonády a tím ohro-
žují ostatní návštěvníky. 

„Neradi bychom zcela zakázali 
vjezd cyklistů či bruslařů do našeho 
areálu. Proto přistoupila naše společ-

nost na přelomu srpna a září ve spolu-
práci s bezpečnostní agenturou k pre-
ventivní akci s cílem tato pravidla 
znovu připomenout a vysvětlit,“ řekl 
Eduard Bláha, generální ředitel Lázní 
Luhačovice, a.s. 

V dalším období bude policie do-
držování pravidel vynucovat pořád-
kovými pokutami. Následně bude 
vyhodnoceno, zda bude zachováno 
povolení vjezdu nebo zda bude úplně 
zakázán. Snahou naší společnosti je, 
aby pořádek a dodržování vyhlášky 
zajistilo přímo město Luhačovice 
prostřednictvím pořádkové služby.

Třicetistupňové teploty pro-
vázely druhou zářijovou sobotu 
hráče i diváky na třetím ročníku 

tenisového turnaje ve čtyřhře 
Lázně Luhačovice Cup 2016. 
V lázeňském areálu bojovalo 

čtyřiadvacet mužů a žen nejen 
z Česka, ale i ze Slovenska. 
Účast organizátorů přijali ob-
chodní partneři, novináři i známí 
trenéři.

Podobně jako v loňském roč-
níku se hrálo ve čtyřech skupi-
nách, ze kterých se postupovalo 
do čtvrtfinálových bojů. Ve finá-
le se střetla novinářská dvojice 
Martin Břenek (Zlínský deník) 
a Robert Heč (TV Prima) s vítě-
zi předcházejících dvou ročníků 
Petrem Sládkem a Vlastimi-
lem Vajdákem reprezentujícími 
uherskohradišťskou nemocnici. 
Po dramatickém a vyrovnaném 
boji se nakonec radovali zlínští 
novináři. V závěru ukázali pev-
nější nervy, když v rozhodujícím 
tie-breaku pěti míči v řadě otoči-
li nepříznivý stav 2:4. „Dvorce, 
na kterých se hrálo, byly opět 

velmi kvalitně připraveny. Pro 
zajímavost, pavilon tenisového 
klubu tvořící zázemí tenisových 
hřišť navazuje na Jurkovičo-
vu architekturu. Je zachován 
převážně v autentickém stavu 
a slouží svému původnímu účelu 
již devadesát let,“ řekl Jiří Dě-
dek, výkonný ředitel Lázní Lu-
hačovice, a.s.  

Turnaj se stal již nedílnou 
součástí Dnů slovenské kultury, 
jednoho z kulturních vrcholů lá-
zeňské sezony. „Chtěli bychom 
udržovat a oživovat přátelské 
česko-slovenské vztahy nejen 
v oblasti společenské a kultur-
ní, ale také sportovní. V příštím 
roce budeme tenisový turnaj 
pořádat 9. září na závěr pátého 
ročníku Dnů slovenské kultury,“ 
sdělil generální ředitel Lázní Lu-
hačovice, a.s., Eduard Bláha.  

Fyzioterapeutka Jana Bučková 
pracuje již třináct let v dětských 
léčebnách. Po své náročné práci 
ráda tráví volný čas na horách. 
Letos v červenci si však vybrala 
zcela výjimečný cíl. Byla člen-
kou šestičlenné expedice, které se 
podařilo zdolat Elbrus - nejvyšší 
vrchol Evropy, který se nachází 
v Rusku na Kavkaze. Kromě ne-
zbytných věcí měla v batohu při-
balenou také vlajku expedice s lo-
gem Lázní Luhačovice, a.s.

„Největší překážkou kromě 
samotného výstupu byla legislati-
va. Proto jsme si expedici nechali 
zorganizovat outdoorovou cestov-
ní kanceláří. Skoro jsme nedostali 
potřebná víza,“ říká Jana Bučko-
vá. „V základním táboře ve výšce 

4 100 m n. m. jsme strávili 5 dní, 
kdy bez přestání ve dne v noci fou-
kal studený nárazový vítr. To se 
podepsalo na naší psychické odol-
nosti. I když nedošlo k žádným 
konfliktům, každý toho měl plné 
zuby. Měli jsme také malé fyzické 
újmy jako omrzliny tváře a prstů. 
Já jsem měla lehké omrzliny prstů 
na ruce a necítila jsem je několik 
dní. Naštěstí je to už v pořádku,“ 
popisuje Jana Bučková.  

I přes nepříznivé počasí se po-
dařilo 23. a 24. července dosáh-
nout vrcholu ve výšce 5 642 m 
n. m. O další zážitky a fotografie 
z výpravy se Jana Bučková po-
dělí během besed, které se budou 
konat ve Společenském domě již 
na jaře. 

Lázně Luhačovice cup 2016 ovládli novináři

Luhačovická stopa 5 642 m nad mořem
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výstava v hale vincentka odhalí fenomény zlínského divadla

Pamětní deska Leoši Janáčkovi

 Divadelní sezona 2016/2017 v Městském divadle Zlín je v plném prou-
du. Herci mají za sebou již čtyři jedinečné premiéry - pichlavou tragikome-
dii Srpen v zemi indiánů, pohádku Opice Žofka, Vernisáž Václava Havla 
a detektivku Past na myši.

 V sobotu 10. září na slavnostním 
zahajovacím galavečeru sezony, je-
hož partnerem byla právě akciová 
společnost Lázně Luhačovice, pře-
dal herec Bolek Polívka a prezident 
Herecké asociace Jiří Hromada ceny 
Aplaus. Vítězi divácké ankety se 
stali manželé Královi – Petra Krá-
lová v kategorii nejlepší herečka 
a Radovan Král v kategorii nejlepší 
herec. Inscenací uplynulé 70. sezony 
se stala viktoriánská retrokomedie 
Charleyova teta v režii umělecké šéf-
ky Hany Mikoláškové. Cenu ředitele 
divadla získala dlouholetá tajemnice 
uměleckého souboru Eva Kalendo-
vá. Úspěšný byl také společný open 
air koncert s Filharmonií Bohuslava 
Martinů ve zlínském parku Komen-
ského 11. září, který byl součástí 
zahajovacího víkendu obou institucí, 
jež takto oslavily sedmdesátileté pů-
sobení ve Zlíně.

Aktuálně zve zlínské divadlo 
k návštěvě americké pichlavé tragi-
komedie Srpen v zemi indiánů v re-
žii Petra Štindla (premiéra 17. září). 
Sarkastický humor, skvěle napsané 
dialogy a velké herecké příležitosti 
jsou tím, co dramatu Tracyho Lettse 
vyneslo nejen Pulitzerovu cenu, ale 

také úspěch na Broadwayi i českých 
jevištích a oceňované filmové zpra-
cování v hlavních rolích s Meryl 
Streep a Julií Roberts (u nás známé 
pod názvem Blízko od sebe). Ve zlín-
ském zpracování mohou diváci vidět 
hvězdné obsazení inscenace: Ivana 
Kalinu j.h., Janu Tomečkovou, Evu 
Daňkovou, Luďka Randára, Tamaru 
Kotrbovou, Martu Bačíkovou, Hele-
nu Čermákovou, Radoslava Šopíka, 
Pavla Vacka, Zdeňka Julinu, Gustava 
Řezníčka a další.

Na zlínských divadelních prknech 
se v půlce října objevila nejslavnější 
divadelní detektivka všech dob Past 
na myši, jejíž autorkou je Agatha 
Christie. Režíroval ji Lukáš Kopec-
ký, který se stal na konci září abso-
lutním vítězem soutěžního festivalu 
Young for young v Městském divadle 
v Mostě.

„Co podle mého nabízí Past 
na myši? Jedinečné vytržení z rutiny 
každodenních povinností. Mrazení 
v zádech, až by jeden chvílemi vy-
skočil ze sedadla. Překvapivé zvra-
ty, napínavé drama, poezie hrůzy. 
Divákům doporučuji jít do divadla 
v doprovodu!“ láká režisér Lukáš 
Kopecký.

K oslavám nedožitých osmde-
sátých narozenin Václava Havla se 
připojilo také Městské divadlo Zlín 
se svým projektem Havlovský den. 
V rámci něj se ve středu 5. října usku-
tečnila premiéra Havlovy hry Verni-
sáž v režii herce Jana Leflíka a další 
doprovodný program. 

„Ve Vernisáži zpracovává Václav 
Havel podoby mezilidských vzta-
hů, které nám jsou dnes ještě pově-
domější než v době jejího napsání. 
Také znáte ty šťastné lidi s pečlivě 
budovanou image, pod niž se raději 
ani nechcete podívat, aby vám neby-
lo smutno? O tom všem píše Havel 
s překvapivým nadhledem a humo-
rem. Věřte, že na téhle Vernisáži se 
nudit nebudete,“ říká dramaturgyně 

inscenace Kateřina Menclerová. In-
scenaci Vernisáž mohou diváci vidět 
v limitované edici - bude mít stylově 
pouze 8 repríz, proto je dobré si líst-
ky do divadelního klubu Dílna re-
zervovat včas. Diváci se mohou těšit 
na skvělou hereckou trojici - Tamaru 
Kotrbovou, Gustava Řezníčka a Pav-
la Vacka. Zlínské divadlo zamířilo ale 
také do Luhačovic. V hale Vincentka 
je k vidění výstava Fenomén Měst-
ského divadla Zlín. Expozice zachy-
cuje repertoár divadla a láká návštěv-
níky lázní vyfotit se v originálních 
divadelních dekoracích.

Více informací najdete na adrese 
www.divadlozlin.cz či na facebooko-
vém profilu MDZ.

 MgA. Hana Vondrášková

Jednou z prvních staveb luhačovické Pražské čtvrti v ulici Betty Smeta-
nové byla vila Vlastimila, kterou postavil v roce 1903 slovenský architekt 
Dušan Jurkovič.

 Stala se, kromě jiných, k nimž 
patří například Augustiniánský dům, 
Jurkovičův dům či Jestřabí, oblíbe-
ným místem návštěv Leoše Janáčka. 
Pobýval v ní v roce 1904, 1905, 1914, 
1916 a 1917.  V letech 1904 – 1905 
zde Mistr Janáček promýšlel svoji 
operu Osud. Inspirací mu byla Kamila 
Urválková, s níž se seznámil při svém 
luhačovickém pobytu v roce 1903.  
S Gabrielou Horvátovou, úspěšnou 
představitelkou Kostelničky pražské 
premiéry opery Její pastorkyňa, na-
vštívil Janáček vilu Vlastimila v roce 
1916.  A o rok později, v létě 1917, 
si přivezl ze svého domova na lázeň-
ský pobyt „krásné veršíky o té lásce 
cigánské“, které vyšly v roce 1916 
v brněnských Lidových novinách 
pod názvem „Z pera samoukova“.  
Zde ve vile Vlastimila začaly vzni-
kat první motivy jeho hudebního ro-
mánu Zápisník zmizelého. Mistrovo 

nadšení ke komponování bylo kromě 
krásných poetických veršů umocněno 
také jeho nesmírnou láskou a mú-
zou Kamilou Stösslovou, jež bydlela 
v protější vile Žofín.

Nejen láska a srdečný vztah Leoše 
Janáčka ke zdejším lázním, ale také 
jeho spletitá životní pouť s mnoha 
osudovými příběhy a v neposlední 
řadě jeho proslulost v hudebním svě-
tě byly podnětem k odhalení pamětní 
desky na vile Vlastimila v rámci le-
tošního jubilejního Festivalu Janáček 
a Luhačovice.

Tento slavnostní akt se setkal s ne-
bývalým zájmem hostů a příznivců 
festivalu. Pamětní desku odhalila 
ve středu 13. 7. 2016 světově proslulá 
sopranistka Eva Urbanová společně 
s generálním ředitelem společnosti 
Lázně Luhačovice, a. s., MUDr. Edu-
ardem Bláhou. V podání předního ho-
bojisty Viléma Veverky zazněla sklad-

ba Ch. Koechlina Zastavení Titorovo. 
Po odhalení pamětní desky byli pří-
tomní pozváni na hudební zastavení, 
jež bylo uspořádáno v zahradě u vily 
Vlastimila. Pro příjemnou odpoled-

ní pohodu hrál Lázeňský kolonádní 
orchestr a zároveň v elegantních do-
bových kostýmech korzovaly dámy 
Luhačovického okrašlovacího spolku 
Calma.  Milena Hrbáčová

inscenace 
Vernisáž
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▲ Návštěva první dámy v dětských léčebnách. Foto: Julius Filip

▲ Fats jazz band

Kloboukový den 

▼ Kloboukový den

▲ Folklorní soubor Karpaty

▲ Rozloučení s létem ve Slunečních lázních

▲ Účastníci tenisového turnaje Lázně Luhačovice Cup 2016

▲  Vítězka 20. ročníku Akademie 

Václava Hudečka - Pavla Tesařová. 

Foto: Josef Omelka

OBRAZEM: ČÍM ŽILY LÁZNĚ
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Ani letos, při 
25. ročníku hu-
debního Festivalu 
Janáček a Luha-
čovice, ani loni 
či v předchozích 
letech. 

Myslím, že 
je to moc dobře, a doufám, že ani 
v nadcházejících lázeňských sezo-
nách nedojde k přílivu výše psaných 
jevů. Ptáte se proč? Protože Luhačo-
vice představují oázu klidu. Exklu-
zivního klidu, který léčí a uzdravuje. 
Spolu s minerální vodou, vzduchem 
okolních lesů, křupavými oplatkami 
a především – milými lidmi. Je těžko 
zodpověditelnou otázkou, zda milé 
prostředí tvoří milé obyvatele, či zda 
milí lidé tak intenzivně ovlivňují své 
lázně. Zatímco léčebné procedury těl 
probíhají v útrobách zařízení, kam 
z tajemného podzemí prýští prame-
ny „vod hojitelných“, duše nacházejí 
rozptýlení a uklidnění v koncertech, 
výstavách a komentovaných pro-

cházkách. V rámci Festivalu Janáček 
a Luhačovice pak v koncentrovanější 
podobě, protože je na něj vyčleněno 
pouhých pět pracovních dní. 

Letošní slavnostní zahájení u Ja-
náčkovy busty nepoznamenala deš-
ťová přeháňka jako vloni, slunce 
svítilo, snad až moc, protože čestní 
hosté, včetně manželů Klausových, 
spěchali rychle do stínu. Večer se 
vydařil kulturní podnik mimořád-
ných rozměrů: inscenace Janáčkovy 
opery Její pastorkyňa, kterou na Lá-
zeňském náměstí provedlo Slezské 
divadlo Opava. Zlí jazykové by moh-
li namítnout, že příběh o nechtěném 
těhotenství a vraždě novorozeněte 
příliš nekoresponduje s výše opěvo-
vaným lázeňským klidem, ale věřím, 
že všichni ti, kteří byli provedení 
přítomni, byli okouzleni hudebně 
dramatickými výkony sólistů, sboru 
i orchestru pod vedením Petra Šum-
níka. Janáčkova hudba přes jistou 
míru drásavosti dospěje v závěru 
k pozitivnímu rozuzlení, stejně jako 

festival Janáček a Luhačovice 2016

I zima nabídne hudbu, tanec, divadlo nebo ples

Dny slovenské kultury v Luhačovicích
Luhačovické kulturní léto uzavřel 

druhý zářijový týden již 4. ročník 
Dnů slovenské kultury. Projekt má 
za cíl navázat na tradici setkávání se 
Čechů a Slováků v našich lázních. 
I letos proběhla akce pod laskavou 
záštitou paní Livie Klausové, velvy-
slankyně ČR na Slovensku, a J.E. Pe-
tera Weisse, velvyslance SR v České 
republice. 

Během čtyř dnů se mohli návštěv-
níci lázní potěšit slovenským filmem, 
divadlem, hudbou, fotografickou 
výstavou i gastronomií. Také tento-
krát bylo možné potkat v lázních vý-
znamné slovenské osobnosti. Na Lá-
zeňském náměstí vystoupil folklorní 
soubor Karpaty. V hale Vincentka 
byla k vidění nejen výstava fotografií 
Záhorského muzea ve Skalici „Mys-

Léto plné kultury je za námi. 
V červenci zaznamenal podle oče-
kávání velký úspěch jubilejní 25. 
ročník Festivalu Janáček a Luha-
čovice.  V srpnu nejprve rozezněly 
prostory lázeňského divadla tóny 
houslí studentů Akademie Václava 
Hudečka. Své zkušenosti předával 
mistr již po dvacáté. Talentované 
hudebníky vystřídali na divadelních 
prknech populární herci. 18. ročník 
komorní přehlídky Divadelní Lu-
hačovice pod taktovkou prezidenta 
přehlídky Miloslava Mejzlíka a La-
dislavy Haškové, ředitelky festiva-
lu, byl opět ve znamení prolínání 
mladých talentů se zralými herec-
kými osobnostmi. Pomyslnou teč-
kou za letní kulturní sezonou byly 

již tradičně Dny slovenské kultury. 
Slovenština rozezněla Luhačovice 
druhý zářijový týden a slovenské 
divadlo, film i hudba připravily hos-
tům bohaté kulturní zážitky. 

Ani v chladném počasí kulturní 
dění neutichne. Hosté mohou na-
vštěvovat pravidelné večerní hu-
dební, taneční i klubové programy 
v hotelech Palace, Morava i Alexan-
dria. Celý říjen je v hale Vincentka 
ke zhlédnutí prezentace Městského 
divadla Zlín i s možností pořízení 
zajímavých fotografií z fotokoutků. 
Připraveny jsou zájezdy na předsta-
vení do zlínského divadla i Kongre-
sového centra na koncerty Filhar-
monie Bohuslava Martinů. Chybět 
nebude ani populární akce Česko 

zpívá koledy nebo předsilvestrov-
ské divadelní představení. Leden 
pak přinese 21. reprezentační lázeň-

ský ples, jehož hosty budou Monika 
Absolonová, Miro Žbirka, Kroky 
Michala Davida a Jan Čenský.

tika Záhoria“, ale hosté se zde mohli 
setkat s profesorkou Evou Blahovou 
při besedě, kdy vzpomínala na své 
předky, dědečka MUDr. Pavla Blaho 
a otce PhDr. Janka Blaho. 

V Lázeňském divadle se v mono- 
dramatu „Neveľo nas idze, neveľo 
nam treba“ představila paní Milka 
Zimková. Tečku za celým progra-
mem udělal sobotní koncert swingo-

vé skupiny Fats Jazz Band. Vynikající 
muzikanti svým provedením swingo-
vých skladeb 30. a 40. let minulého 
století potěšili téměř vyprodané di-
vadlo. Kulturní zážitky bylo možno 
doplnit zážitkem kulinářským, pro-
tože Alexandria**** Spa & Wellness 
hotel opět celý týden vařil podle Ku-
chárskej knihy starej mamy a nabízel 
vybrané lahůdky slovenské kuchyně.

Stovky asijských turistů s fotoaparáty. Město zaplněné autobusy 
zájezdových agentur. Průvodci se zdviženými vlaječkami. Pouliční 
stánky s náramky z jantaru, matrjoškami a sportovními dresy FC 
Barcelona. Všudypřítomný závan kebabu. Party podnapilých Seveřa-
nů… tak to v Luhačovicích nenajdete! Alespoň já to neviděl. 

jí reflektovaný děj. Následující den 
se koncertní pódium ocitlo před ol-
tářem sv. Rodiny v přívětivém mo-
derním kostele, kde hobojista Vilém 
Veverka a hudebně barevný Janáčkův 
komorní orchestr dramaturgicky za-
jímavě propojili hudbu Janáčkovu 
a Bachovu. Snad jen přílišné horko 
motivovalo publikum k úvahám nad 
přednostmi gotických chrámových 
kleneb vprostřed července. Středeční 
odpoledne se neslo opět ve slavnost-
ním duchu, jelikož na vile Vlastimila 
byla odhalena pamětní deska upo-
zorňující na tamější opakované Ja-
náčkovy pobyty. Eva Urbanová pak 

se svými hosty, Peterem Bergerem 
a Moravským klavírním triem, v Lá-
zeňském divadle dokázala, že talent 
je kompatibilní s bodrou srdečností. 
Ivo Kahánek zase následující den 
v klavírním recitálu to, že skromnost 
je kompatibilní s velkým uměním. 
Czech virtuosi a houslista Josef Špa-
ček pátečním koncertem uzavřeli 
janáčkovský festival, který příští rok 
proběhne po šestadvacáté. Těším se, 
že to bude opět exkluzivní kulturní 
zážitek v exkluzivním a klidném lu-
hačovickém prostředí!

 Mgr. Martin Kuba,
 stálý host festivalu

Josef Špaček

Drahá Mathilda - Divadelní Luhačovice
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29. 12. Čtvrtek 19.30 TANEČNÍ VEČER 
– DJ Anders
LH Morava

29. 12. Čtvrtek 19.30 TANEČNÍ VEČER 
– DJ Kalus
vinárna Domino

30. 12. Pátek 16.00, 19.00 BLBEC K VE-
ČEŘI / komedie
Hrají: V. Vydra, J. Carda, R. Hrušínský, 
V. Freimanová, J. Švandová, Z. Žák,  
J. Boušková aj.
Lázeňské divadlo

31. 12. Sobota 19.00 SILVESTROVSKÁ 
OSLAVA
Standa Hložek, ABBA Chiquita Revival, 
Marathon Band Dušana Mathona, Showband 
Pavla Březiny, Vivian Band, Strážnická cim-
bálová muzika Michala Miltáka, Fotoateliér, 
Malování na obličej, Novoroční ohňostroj.
Společenský dům

7. 10. Pátek 19.00 PODZIMNÍ DÝCHÁ-
NEK S CALMOU A KLASICKOU 
KYTAROU
Kytarový recitál Z. Zápecy se vzpomínkou 
na Marii Calmu Veselou.
hala Vincentka
19.00 DH MISTŘÍŇANKA / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 NOSTALGICKÉ SWINGOVÁNÍ
Šlágry 30. a 40. let zpívá M. Maláčová za do-
provodu M. Jakubíčka – klavír.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

12. 10. Středa 19.30  
VZPOMÍNKY ON AIR
Povídání o životě s mikrofonem s M. Wood-
hamsovou – rozhlasovou redaktorkou z Víd-
ně, J. Štichauerovou – produkční a režisérkou 
Radiožurnálu a J. Kokmotosem – hlavním
dramaturgem brněnského rozhlasu.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

14. 10. Pátek 19.30 HOUSLOVÁ SHOW 
JIŘÍHO ERLEBACHA 
Houslový virtuos, zpěvák J. Erlebach, který 
obeplul na zaoceánských lodích celý svět. 
Uslyšíte různé hudební styly, např. irskou 
hudbu, country, folklorní skladby až po zná-
mé filmové melodie.  
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

20. 10. Čtvrtek 19.00 W. A. MOZART: 
DON GIOVANNI, koncertní provedení 
opery
Kongresové centrum Zlín

21. 10. Pátek 19.00 DH FRYŠTÁCKÁ 
JAVOŘINA / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN 
STOJÍ ZA TO ŽÍT
M. Čížek – zpěv, sólista MD Brno s dopro-
vodným triem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

24. 10. Pondělí 19.00 CHARLEYOVA 
TETA 
Městské divadlo Zlín
   
26. 10. Středa 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZI-
KA KOREČNICA
LH Palace - kavárna

27. 10. Čtvrtek 19.00 PAST NA MYŠI 
Městské divadlo Zlín

28. 10. Pátek 19.30 SWING BROTHERS 
ZPÍVAJÍ POPULÁRNÍ HITY
Večer plný českých i světových hitů.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

29. 10. Sobota 19.00 BLÁZINEC
Hraje M. Táborský
Městský dům kultury Elektra

1. – 30. 11. Malíři Slovácka / výstava
Obrazy ze sbírek Galerie Joži Uprky.
Galerie Elektra

4. 11. Pátek 19.30 PLAVBA LODÍ KO-
LEM SVĚTA
Jerry Erben a L. Šopíková vás vezmou 
na plavbu lodí kolem světa za hudebními hity.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

9. 11. Středa 19.30 VEČER S DIXIELAN-
DEM
K tanci i poslechu hraje dixieland band 
Jazzzubs.
LH Palace - kavárna

11. 11. Pátek 19.00 HUDBA Z FILMŮ 
JURAJE JAKUBISKA
Kongresové centrum Zlín

11. 11. Pátek 19.30 EVERGREEN,  
EVERGREEN …
F. Procházka – trubka, zpěv, housle,  
D. Procházková – zpěv, průvodní slovo
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

15. 11. Úterý 19.00 CHARLEYOVA TETA
Městské divadlo Zlín

18. 11. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM  
M. MILTÁKA 
Představení lidových písní a krojů z různých 
regionů. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

21. 11. Pondělí 19.00 DOKONALÁ 
SVATBA
Městské divadlo Zlín

23. 11. Středa 19.00 VĚRA ŠPINAROVÁ 
a ADAM PAVLÍK
Městský dům kultury Elektra

24. 11. Čtvrtek 19.00 HUDBA A LITERA-
TURA
Kongresové centrum Zlín

25. 11. Pátek 19.30 JEN PRO TEN DNEŠ-
NÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT
M. Čížek – zpěv, sólista MD Brno s dopro-
vodným triem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 

2. – 31. 12. Příběh betlémů z Horní Lidče 
ve fotografiích / výstava
Galerie Elektra

2. 12. Pátek 9.00 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ 
JARMARK
Nám. 28. října – před radnicí

7. 12. Středa 19.00 D. ROTTER: JÁ, JóB!
Kongresové centrum Zlín

9. 12. Pátek 19. 30 VÁNOČNÍ PUTOVÁ-
NÍ S PÍSNIČKOU
Účinkuje Strážnická CM M. Miltáka.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

KULTURNÍ PROgRAM 
ŘÍJEN 2016 LISTOPAD 2016

PROSINEc  2016

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

27. 12. Úterý 19.30 VEČER S CM 
STRÁŽNIČAN
LH Morava – kavárna

27. 12. Úterý 19.30 TANEČNÍ VEČER
LH Palace – kavárna 

28. 12. Středa 15.00 TRADICE A SVÁT-
KY ZIMY
Účinkují: Musica Folklorica a ženský pěvec-
ký sbor Oskoruša.
hala Vincentka

28. 12. Středa 19.30 TANEČNÍ VEČER – 
DJ Anders
LH Morava – kavárna

28. 12. Středa 19.30 VEČER S CM MUSI-
CA FOLKLORICA
LH Palace

28. 12. Středa 19.30 NOSTALGICKÉ 
SWINGOVÁNÍ
Šlágry 30. a 40. let zpívá M. Maláčová za do-
provodu M. Jakubíčka – klavír.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel

29. 12. Čtvrtek 15.00 ZIMNÍ KOLONÁD-
NÍ KONCERT
Účinkuje Holešovský komorní orchestr.
hala Vincentka

29. 12. Čtvrtek 19.30 FOUSEK SE 
NEMĚNÍ
Setkání se spisovatelem, textařem, humo-
ristou, písničkářem a fotografem Josefem 
Fouskem. 
LH Palace

29. 12. Čtvrtek 19.30 TANEČNÍ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness

Standa  
Hložek

14. 12. Středa 18.00 ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY
Lázeňské náměstí

15. 12. Čtvrtek 19.00 VŠE NEJLEPŠÍ, 
PANE BEETHOVENE!
Kongresové centrum Zlín

1. 1. Neděle 15.00 NOVOROČNÍ KON-
CERT
Johann Strauss orchestr se sólisty M. Hanfo-
vou – soprán a M. Vlčkem – tenor
kostel svaté Rodiny

10. 12. Sobota 19.00 VÁNOČNÍ 
KONCERT S KORUNKOU 
LUHAČOVICE
Městský dům kultury Elektra
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KULTURNÍ PROgRAM 

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEc 2016

LUHAČOvIcE A ODKAZ DUŠANA JURKOvIČE 
každý čtvrtek ve 14.00

Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem Jurko-
vičem. Prohlídka objektu Sluneční lázně. 
 
 

LUHAČOvIcE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
každý pátek ve 14.00 

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

CA Luhanka – zájezdová představení, divadlo: denně 9 – 12, 13 – 17 hodin

Alexandria**** Spa & Wellness hotel – recepce: programy v hotelu Alexandria

LH Palace – recepce: programy v hotelu Palace: úterý, středa, čtvrtek 15 – 16 hodin

Lázeňské divadlo – v den představení od 15 hodin

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: každou sobotu od 19.30 hodin
Palace – kavárna: každé úterý od 20.00 hodin

Informace a objednávky:

LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura
Nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice 

e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103, 
www.lazneluhacovice.cz/luhanka

Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin

BOJKOvIcE, vELEHRAD

čtvrtek 6. 10., čtvrtek 17. 11.
Návštěva muzea v Bojkovicích s novou expozicí „Kopanice“. Návštěva poutní-
ho místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Degustace kvalitních 
vín ve vinném sklepě s malým pohoštěním. 

KROMĚŘÍŽ

sobota 8. 10.
Prohlídka arcibiskupského zámku, který byl vystaven jako honosná, raně barok-
ní rezidence olomouckých biskupů. Procházka Květnou zahradou. 

OvOcŇÁK v RUDIcÍcH, vELEHRAD

čtvrtek 13. 10., čtvrtek 10. 11., čtvrtek 1. 12.
Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou 100% přírodních ovocných 
moštů pod obchodní značkou Ovocňák v Rudicích. Návštěva poutního mís-
ta Velehradu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Degustace kvalitních vín 
ve vinném sklepě s malým pohoštěním. 

vALAŠSKO
čtvrtek 20. 10., neděle 6. 11.

Muzeum ve Velkých Karlovicích s etnografickou expozicí bydlení na Valašsku 
a kostel Panny Marie Sněžné. Zvonička na Soláni. Posezení v Kolibě u Splavu 
v Hovězí.  

NOvý JIČÍN, ŠTRAMBERK

neděle 23. 10., neděle 13. 11. 
Prohlídka expozice klobouků v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Výhled 
ze Štramberské Trúby.  

SvATý HOSTýN, vIZOvIcE

 BLATNIČKA

čtvrtek 3. 11.
Návštěva poutního místa Kopec sv. Antonínka. Prohlídka šicí dílny, kde se kroje 
náročnými ručními technikami zhotovují, upravují a zdobí. Degustace vín s po-
hoštěním (domácí klobásky a čerstvé oškvarky) a s harmonikou v Blatničce.  

PŘESNÁ MÍSTA A ČASY ODJEZDů NAJDETE NA LETÁcÍcH.  
ZMĚNA ZÁJEZDů vYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH

vIZOvIcE
čtvrtek 24. 11.

Exkurze v prezentačních prostorách čokoládovny – poblíž likérky R. Jelínek. 
Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.  

MIKULÁŠSKý „JARMEK“ vE vALAŠSKýcH KLOBOUKÁcH

sobota 3. 12.
Návštěva vyhlášeného valašského mikulášského „jarmeku“ ve Valašských Klo-
boukách. Volný program – ukázka řemesel a jejich výrobků, hrají a zpívají lido-
vé soubory, Mikuláš s čerty, na náměstí „zabíjačka“. 

ZLÍN, vIZOvIcE

čtvrtek 8. 12.
14/15 Baťův institut – prohlídka muzea (Princip Baťa – muzeum obuvi, expo-
zice Hanzelka a Zikmund, expozice Filmové školy). Exkurze v likérce R. Jelí-
nek s ochutnávkou. Posezení s pohoštěním a harmonikou ve stylové Restauraci 
U Tonka ve Vizovicích.  

vÁNOČNÍ TRHY vE vÍDNI
sobota 10. 12.

Zveme vás na vánoční trhy do Vídně, města s puncem elegance a vznešenos-
ti. V rámci našeho výletu vám představíme nejvýznamnější památky, jako jsou 
letní císařská rezidence zámek Schönbrunn, Hofburg – sídlo Habsburků, Dóm 
Svatého Štěpána, nejvýznamnější gotická památka Rakouska a další. 

NOvý JIČÍN, ŠTRAMBERK

čtvrtek 29. 12.
Prohlídka expozice klobouků v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Výhled 
ze Štramberské Trúby.  

UHERSKý OSTROH, STRÁŽNIcE

pátek 30. 12.
Prohlídka ostrožského zámku s unikátní iluzorní výstavou a nádherný výhled ze 
zámecké věže. Degustace kvalitních vín ve vinném sklepě s malým pohoštěním 
ve Strážnici.  

čtvrtek 27. 10.
Návštěva významného ma-
riánského poutního místa 
Svatý Hostýn s bazilikou 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Exkurze v likérce R. Jelí-
nek s ochutnávkou. 



ŘÍJEN
Kulinářská nabídka pokrmů jednoho z nejpestřejších ročních období 
pod názvem „dýňové menu“.

termín: 1. – 31. 10. 2016

LISTOPAD
Při prvním sněhu hospodyně doma pekly posvícenskou husu a martin-
ské rohlíky nebo podkovy, zvané „martiny, roháče či zahýbáky“. 
I my Vám nabídneme „husí pečínku a mladá vína“.

termín: 7. – 13. 11. 2016
   

Všem myslivcům přeje-
me „Lovu zdar!“ A všem 
milovníkům tradičních 
pokrmů ze zvěřiny 
přejeme „Dobrou chuť!“ 
Obzvlášť těm, kteří 
k nám přijdou ochutnat 
nabídku pod názvem...
„zvěřinové pochoutky“.

termín: pátek - neděle 

PROSINEC
Výroba adventních věnců, slaměných ozdob, svíček a pečení voňavého 
vánočního cukroví. 
To vše znamená, že je tu čas sváteční… Připravili jsme pro Vás  
„adventní menu“.

termín: 1. – 15. 12. 2016 

ŘÍJEN
„netradiční dezerty z jablek“

Ať už jsou zelená, žlutá nebo červená, jablka jsou chutná, zdravá a plná 
vitamínů. 21. října dokonce slaví jablka svůj svátek, my je ale oslavujeme 
celý měsíc. 

LISTOPAD
„Speciality z dýní / slané i sladké pokrmy“   1. - 13. 11. 2016

Dýňové speciality jako každoroční podzimní rituál na Smetánce? Ano, 
i letos jsme pro Vás připravili pokrmy, které lahodí chutí i vůní. 

„Svatomartinské víno 11. 11. 2016
To jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuk-
nout na sv. Martina 11. listopadu. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která 
sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj 
osobitý charakter. 

„zimní a vánoční sypané čaje podávané ve speciálním čajovém setu“
Čaj je nápoj, který mnohé z nás provází každodenním životem a mno-
hým se zdá všední a obyčejný. Proto pro Vás máme jedinečnou mož-
nost nahlédnout do světa sypaného čaje a všeho, co k tomu patří. 

LISTOPAD a PROSINEC
 „nabídka speciálních horkých nápojů pro zahřátí“

V chladných podzimních i zimních večerech je potřeba se zahřát nejen 
zvenčí, ale hlavně zevnitř. Horké nápoje ze Snack baru si proto naordi-
nujte jako nejlepší prevenci před nachlazením. Těšíme se na Vás!

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

SNAcK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

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

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

Lázeňský pohárek Nectarium 
se stal oblíbeným dárkem

Nový lázeňský pohárek Nectari-
um si od května, kdy byl slavnostně 
představen veřejnosti, zakoupily již 
stovky hostů a návštěvníků Luhačo-
vic. Stal se tak jednoznačným sym-
bolem letošní sezony, kterému se 
podařilo propojit tradice s moderními 
trendy. S tímto záměrem akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice vyhlásila 
před rokem designérskou soutěž, kte-
rou právě nezaměnitelný pohárek stu-
dentky Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze Adély Choré vyhrál. 

Kvalitní porcelánový pohárek 
v úhledné krabičce a dárkové tašce 
je k dostání pouze v recepcích hotelů 
Alexandria, Jurkovičův dům, Dům 
B. Smetany, Jestřabí, Palace, Morava 
a Společenském domě, v prodejně 
cukrovinek na kolonádě vedle haly 
Vincentka a v cestovní agentuře Lu-
hanka. Hosté akciové společnosti 

mohou navíc při jeho koupi uplatnit 
slevu. I když je jednoduchý pohárek 
se vsazeným brčkem nabízen exklu-
zivně v zařízeních Lázní Luhačovice, 
a.s., byl o něj nečekaně velký zájem. 
Proto ještě v průběhu hlavní sezony 
musela být vyrobena další série v po-
čtu tisíc kusů.

Z pobytu v lázních je zvykem si 
vozit dárky a suvenýry. K oblíbeným 
oplatkům, Luhačovické bylinné a vý-
robkům z Vincentky přibyla i další lu-
hačovická rarita – unikátní lázeňský 
pohárek. Nectarium se však pro řadu 
hostů stal i nepostradatelnou výba-
vou při každodenním popíjení mine-
rálních pramenů, což bylo příjemné 
pozorovat v celém lázeňském areálu.

V současné době se připravují ba-
revné varianty pohárku, na které se 
mohou hosté a návštěvníci Luhačovic 
těšit již v příštím roce.



SilveStrovSké pobyty 2016 
v Lázních Luhačovice

PoSleDnÍ VoLná mÍsTA

hosté silvestrovského galavečera 
StANDA HloŽek, AbbA CHiQUitA revival

www.LazneLuhacovice.cz 

večerem provází  
Aleš Cibulka
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Tajenka ze 2. čísla Lázeňských listů: Hotel Morava stavba roku. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu Josefovi Krejčímu z Bludova. 
Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na bu-
dově ředitelství) nejpozději do 30. 11. 2016. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2016. 
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