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Jak hodnotíte úroveň konfe-
rence a přínos pro lékaře?

Začnu malým ohlédnutím. S ná-
padem pořádat v Luhačovicích ně-
jaké symposium pro dětské lékaře 
přišel před 23 roky tehdejší primář 
Dětské léčebny. První ročník byl 
ve znamení vzájemného oťukává-
ní a zjišťování zájmu, účastníci se 
sešli většinou na základě osobního 
kontaktu a bylo jich asi 40. Vede-
ní lázní reagovalo na tento nápad 
velmi vstřícně a slíbilo maximální 
podporu i pro příští rok. Další roč-
níky znamenaly neustále se zvy-
šující zájem praktických pediatrů, 
postupně se vytvořil i samostatný 
program pro dětské sestry. Součas-
ně se zvyšoval i zájem vědeckých 
pracovníků o možnost prezentovat 
novinky v dětském lékařství, při-
pojili se i kolegové ze Slovenska. 
V současné době se na Pediatric-
kých dnech sejde více než deseti-
násobek praktických dětských lé-
kařů. Několik posledních ročníků 
je zaměřeno monotematicky, XXII. 

ročník byl věnován problematice 
chorob ušních, nosních a krčních. 
Oceňuji velice, jak tento nápor 
zvládají pracovníci lázní a Dětské 
léčebny. Už v závěru letošní konfe-
rence jsem spolu s kolegy dohodla 
téma pro příští rok, dostala přísliby 
přednášek a sledovala velký zájem 
posluchačů o účast v dalším roční-
ku. Pokud nám i nadále bude ve-
dení Lázní Luhačovice poskytovat 
stávající podporu, nemám o úroveň 
a odbornou erudici Pediatrických 
dnů obavy.  Pokračování na str. 3

Prof. MUDr. Hana Hrstková, 
CSc., je pediatrička, přednostka 
I. dětské interní kliniky Lékař-
ské fakulty Masarykovy univer-
zity a Fakultní nemocnice Brno. 
Publikuje práce v oboru onko-
logie. Kromě toho je spoluau-
torkou knih určených veřejnosti 
- Výživa kojenců a mladších 
batolat a Významné jedovaté 
rostliny v našem okolí. 

Na konci října hostily největší moravské lázně už XXII. ročník Lu-
hačovických pediatrických dnů. Za více než dvě desítky let trvání si 
konference získala pozici nejvýznamnější akce svého druhu v České 
republice. „Pokud nám i nadále bude vedení Lázní Luhačovice posky-
tovat stávající podporu, nemám o úroveň a odbornou erudici Pediat-
rických dnů obavy,“ říká v rozhovoru odborná garantka respektované 
konference profesorka MUDr. Hana Hrstková, CSc. 

Luhačovice hostily konferenci 
dětských lékařů

     Vážení a milí hosté 
našich lázní,

Luhačovice letos poprvé zapa-
daly celé sněhem, okna vykvetla 
mrazivými květy a zima důrazně 
ohlásila svůj příchod. Nastal čas, 
který by jeden nejraději prospal 
zimním spánkem nebo přinejmen-
ším odpočinkem a pro druhého je 
obdobím aktivity a zimních spor-
tů. Druhé skupině připomenu, jak 
skvělé lyžování najdou okolo na-
šich jáchymovských lázní, které 
nabízejí nejen ubytování a gastro-
nomii, ale i relaxaci po lyžování, 
jakou na českých horách jen tak 
nenajdete. První skupina tak da-
leko ale cestovat nemusí. Již ně-
kolik let v Luhačovicích nabízíme 
adventní, vánoční i silvestrovské 
pobyty. Je pravda, že ty silvestrov-

ské nejsou zrovna vhodné pro zim-
ní spáče, ale nabízejí výbornou 
zábavu i následné zklidnění nebo 
třeba úžasný novoroční brunch 
v Alexandrii. Adventní pobyty jsou 
ideálním únikem z předvánočního 
shonu a stále víc hostů oceňuje 
i možnost prožít v naší péči Štědrý 
den. 

Ano, čtete dobře. Celý odstavec 
a ani zmínka o léčení nebo pacien-
tech a službách pro ně. Nezname-
ná to ale, že bychom je odstavovali 
na vedlejší kolej. Právě naopak. 
Celý končící rok počty pacientů 
pojišťoven rostly a naše investice 
mířily téměř výhradně směrem 
ke zvyšování kapacit i komfor-
tu pro ně. Ať už byly nenápadné, 
jako postupné obnovování interié-
rů v lázeňských penzionech, nebo 
mediálně viditelné, jako nejlepší 
lázeňská inovace Evropy – naše 
nové a hravé balneo v dětské lé-
čebně.  S koncem roku ale rostou 
počty návštěvníků, kteří objevili 
kouzlo dovolené v lázních. Naše 
poslední zkušenosti se zásahy 
vlády do lázeňské péče hrazené 
z pojištění nás vedou k řízenému 
udržování rovnováhy obou sku-
pin, i proto budeme dělat všechno 
pro rozšiřování naší nabídky tímto 
směrem. Dál budeme kombinovat 
pobyty se zážitky, s kulturou, s tan-
cem a přidáme i úplné novinky, 
jako je víkend pro single cestova-
tele.  Pokračování na str. 2

Je pro Vás důležité pracoVat Ve firmě, která má skVělé Výsledky, 
schopný tým lidí a spraVedliVé odměňoVání?

✔ pediatr 

✔ lékař – rfm 

✔ fyzioterapeut 

✔ serVírka/číšník 

✔ kuchař/ka

✔ pomocnice do kuchyně

Více na www.LazneLuhacovice.cz

lázně luhačovice, a.s.
Jsme přední lázeňská společnost a člen největší lázeňské skupiny v České republice.  
Poskytujeme služby desítkám tisíc hostů a získali jsme řadu významných ocenění.

Momentálně obsazujeme zdravotnické a provozní profese:
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EET ceny nezvýšila

Rok 2016: Historicky nejvyšší počet hostů

Dokončení ze str. 1
Systematicky budeme pokračovat 

také v rozvíjení neopakovatelné at-
mosféry Luhačovic. Je pravda, že to 
zrovna nyní v parku tak nevypadá..., 
ale jak už roky praví cedule okolo 
největší dopravní pasti D1: „Musíme 
to opravit :-)“. Investice do obnovy 
systému zásobování teplem je naším 
organizačně nejnáročnějším projek-
tem v novodobé historii firmy. Byla 
nezbytná a roky trvat nebude. Podle 
většiny odborníků jsou naše termíny 
naopak neuvěřitelně rekordní.  Po je-
jím dokončení celý lázeňský park opět 
rozkvete. Obnovíme i některé z ko-
munikací a můstků a areál svěříme 
do péče městu. Tím nám odpadne ve-

liká starost a naši kapacitu vrhneme 
na přípravu strategických projektů, 
jakými jsou obnova kolonády s halou 
Vincentka, přestavba Vodoléčebného 
pavilonu a slunečních lázní na muze-
um tvorby Jurkoviče a Janáčka nebo 
rekonstrukci hotelu Zálesí a jeho in-
tegraci do komplexu Morava. Držte 
nám palce!

Přelom roku je obdobím bilan-
cování i předsevzetí a ve firemních 
časopisech se to touhle dobou hemží 
stoupajícími křivkami výnosů a zis-
ků, zvyšováním efektivity nebo plány 
jak toho za rok dosáhnout. V našem 
bilancování bychom měli říci, jak 
nás mrzí, že nejsme schopni uspo-
kojit stávající skokový růst poptávky 

po léčení, a jsme hrdí na to, že jsme 
během lázeňské krize udrželi zaměst-
nanost a za 3 roky od ní dosáhnou 
naši zaměstnanci na mzdy o 20 % 
vyšší. Právě oni, respektive jejich ne-
dostatek ve vylidňujícím se regionu, 
jsou hlavním limitem našeho růstu. 
K uspokojení převisu poptávky nám 
další budovy, lůžka a vany nepomo-
hou. EET možná narovná podmínky 
a přivede zaměstnance do našich 
stravovacích provozů, ale receptem 
na přilákání lékařů, sester nebo fyzi-
oterapeutů není. Stojí proti nám totiž 
jejich nedostatek v celém systému 
i jasná podpora státu nemocnicím 
a akutní péči. I když budujeme byty, 
nabízíme řadu benefitů a financujeme 

zaměstnanecké vzdělávání, tak je jas-
né, že musíme systematicky rozvíjet 
i nabídky ze sféry wellness či dovole-
né a usilovat o to, aby léčebné pobyty 
u některých onemocnění mohli vést 
i naši fyzioterapeuté. 

Vánoce jsou opravdu za dveřmi.  
Mám pocit, že se stávají víc svátkem 
konzumu a nezřízené spotřeby než 
časem klidu, vzájemnosti a pokory. 
Hlavně ve velkých městech. Proto 
se tady v lázních uprostřed přírody 
snažíme, abyste v nich mohli strá-
vit advent jako z pohádky. Jménem 
svým i všech svých kolegů Vám přeji 
krásné Vánoce a šťastný rok 2017. 

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Po oživení v předcházejících le-
tech se v uplynulém roce zvýšil po-
čet hostů i přenocování. Lázně Lu-
hačovice, a.s., v roce 2016 navštívilo 
34 tisíc hostů, což je nejvíce v histo-
rii. Růst byl zaznamenán i přesto, 
že některé kapacity nemohly být 
využívány kvůli menším rekon-
strukcím.

Podle očekávání rostly léčebné 
pobyty dospělých i dětí hrazené zdra-
votními pojišťovnami, u kterých se 
nezměnily podmínky pro jejich při-
znání. Již tradičně bylo nejvíce paci-
entů, kteří přijeli za léčbou dýchacích 
cest. Pro ně mají Luhačovice mimo-
řádně příznivé podmínky. I přes naši 
maximální snahu a částečné navýšení 
kapacit se v letních a podzimních mě-
sících, kdy byla poptávka nejvyšší, 
nepodařilo uspokojit všechny pacien-
ty. Proto opět radíme všem zájemcům 
o pojištěnecký pobyt v našich lázních, 
aby se jej snažili nasměrovat do zim-
ních měsíců. V tomto období je více 
volných kapacit a je předpoklad, že 
bude uspokojen každý pacient. Výraz-
ně se také ušetří, protože řadu kapacit 
lze právě v zimě využít bez doplatku, 

což je však v omezené míře možné 
po celý rok.  Navíc u chronicky ne-
mocných je zima zvlášť vhodná pro 
lázeňskou léčbu, protože zvýšenou 
zátěž v podobě inverze mohou lépe 
překonat na čistém vzduchu v Lu-
hačovicích. U dětských léčeben se 
zvýšila obsazenost i kvalita poskyto-
vaných služeb. Přispělo k tomu nejen 
poskytování uhličitých koupelí přímo 
v budově léčebny, ale i rozšíření uby-
tovacích kapacit o vilu Vlastimilu. 
Patrný byl i růst zájmu o léčbu dětí 
školního věku bez průvodce. Rodiče 
se již přesvědčili, že výuka na zá-
kladní škole při dětských léčebnách 
je srovnatelná s ostatními základními 
školami a přínos léčby na zdraví dítěte 
již převážil nad jejich obavami ze za-
meškání školní výuky.

Kromě pobytů hrazených zdra-
votními pojišťovnami nebývale rostl 
zájem také o samoplátecké pobyty. 
Léčebné, relaxační, wellness či ví-
kendové pobyty mají v naší nabídce 
pevné místo a dosažené počty hostů 
řadí akciovou společnost k předním 
českým poskytovatelům. Nespor-
nými výhodami je široké spektrum 
ubytovacích kapacit od penzionu až 

Od prosince se také akciová 
společnost Lázně Luhačovice za-
řadila ke 40 tisícům podnikatelů, 
kterých se týká elektronická evi-
dence tržeb. „Příprava probíhala 
centrálně pro všechna provozní 
místa. Od recepcí našich hotelů, 
přes restaurace a obchod na kolo-
nádě až po cestovní agenturu Lu-
hanka. Akciová společnost Lázně 
Luhačovice byla již s předstihem 
na tuto povinnost plně připravena. 
Zkušební provoz jsme zahájili již 
začátkem listopadu,“ řekl výkon-
ný ředitel Ing. Jiří Dědek, MBA. 
Náklady nezbytně nutné pro zave-

dení elektronické evidence tržeb 
činily 500 tis. Kč. Šlo především 
o pokladny, mobilní zařízení a při-
pojení k internetu. Dalších přibliž-
ně 500 tis. Kč včetně DPH bylo 
investováno do obnovy techniky, 
k jejíž výměně by se přistoupilo 
v horizontu 2 až 3 let. „Jsme pře-
svědčeni, že zavedení elektronické 
evidence tržeb se našich zákazníků 
nijak nedotkne. Účtenky jsme hos-
tům vydávali vždy, v tom smyslu 
k žádné změně nedochází. Nemě-
ní se ani ceny našich služeb. Tyto 
náklady nám bude kompenzovat 
snížení DPH,“ uvedl Jiří Dědek.

po čtyřhvězdičkový hotel a naší před-
ností je také poskytování exkluziv-
ních výhod pro hosty akciové společ-
nosti. Ty jim zajišťuje naše klientská 
karta slev a výhod. V neposlední řadě  
k návštěvě Luhačovice láká vedle 
pramenů a léčebného zaměření hlav-
ně okolní příroda, architektura, infra-
struktura a také úžasná společensko-
-kulturní lázeňská nálada. Pro mnoho 
samoplátců je synonymem luhačovic-
ké léčby pobyt v hotelu Palace, týden-
ní relaxační dovolenou si řada z nich 
nedokáže představit jinde než v hotelu 
Jurkovičův dům a za wellness víken-
dy s gastronomickými zážitky se vra-
cejí do hotelu Alexandria. Právě tento 
hotel se může pochlubit každoročním 
nárůstem obsazenosti, která již dosáh-
la 60  %. Hotel opět obhájil své pozice 
mezi wellness hotely a získal prestižní 
ocenění v soutěži Czech Hotel Awards 
– Hotel roku 2016 ve Zlínském kraji. 
Těší nás, že hosté přijímají také no-
vinky jako v případě pobytu Ve víru 

tance s Janem Onderem a Lucií Hun-
čárovou, který byl beznadějně vypro-
daný několik měsíců před zahájením. 
Nechybí proto i v nabídce 2017. Vě-
říme, že také nový pobyt Víkend pro 
single cestovatele s profesionálním 
koučem, jehož cílem je přiblížit láz-
ně singles a sólo hostům, bude také 
úspěšný. Desítky hostů z podzimního 
zkušebního termínu dávají tušit, že by 
tomu tak mohlo být. 

Aktuálně pracujeme na nové po-
době naší webové prezentace, která 
by měla být moderní a především 
přehledná. Spuštěna bude v průběhu 
prvního čtvrtletí. Doufáme, že vám 
poskytne dostatek odpovídajících in-
formací pro výběr vašeho pobytu.

Děkujeme za přízeň, kterou naší 
společnosti věnujete. Do nového roku 
bych Vám chtěla popřát především 
zdraví a spokojenost. Těšíme se na se-
tkání v Luhačovicích. 

 Ing. Šárka Vylimcová,
vedoucí odd. marketingu a prodeje
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Dokončení ze str. 1
Dětské léčebny prošly v po-

sledních letech výraznou re-
konstrukcí. Nový balneoprovoz 
získal dokonce ocenění za evrop-
skou inovaci roku. Jak na vás 
působil? 

Nový balneoprovoz pozvedl úro-
veň Dětské léčebny hned o několik 
stupňů výš. V České republice dru-
hé takové zařízení neexistuje. Když 
jsem viděla přístrojové a sanitární 
vybavení, přivedení minerálky pro 
pitnou kúru, přístroje pro rehabilita-
ci a vynikající výtvarné řešení inte-
riéru, zmocnilo se mne nadšení, že 
ta krásná funkcionalistická budova 
takto omládla. Všem, kteří se o to 
zasloužili, patří moje díky. 

Dětské léčebny se v současné 
době podílejí na výzkumu účin-
ků uhličitých koupelí na dětské 
pacienty. Za Pediatrickou klini-
ku Lékařské fakulty MU v Brně 
a FN Brno se výzkumu aktivně 
účastníte. Můžete nám jej přiblí-
žit?

Zkoumáme vliv uhličitých kou-
pelí na nemoci oběhové soustavy 
u dětí. Výzkumná měření stavu 
oběhové soustavy zajišťuje přístro-
ji i vědeckými pracovníky Lékař-
ská fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně. Je potěšující, že výzkumem 
se intenzivně zabývají mladé dok-

torandky, které v pravidelných in-
tervalech dojíždějí z Brna zjišťovat 
změny v chování krevního oběhu 
u sledovaných dětských pacientů. 
Pokud se potvrdí dosavadní po-
vzbudivé výsledky, získá Dětská 
léčebna další možnost uplatnit se 
v léčení segmentu chorob, které 
dosud neprováděla. 

U dospívajících dětí se mohou 
chronické nemoci v některých 
případech zhoršit. Domníváte 
se, že to může být jeden z důvo-
dů rostoucího zájmu o lázeňskou 
péči u této věkové kategorie?

Bohužel je to pravda, některé 
choroby se mohou v dospívání sku-
tečně zhoršit. Nejčastěji se to stane 
s astmatickými chorobami. Musím 
však upozornit, že v naprosté větši-
ně případů jde o zhoršení na vrub 
chyb a nekázně v životním stylu, 
které věk adolescence provázejí: 
kouření, alkohol, špatné stravovací 
návyky, málo pohybu a nedostatek 
relaxace v čistém životním prostře-
dí. Cílem pobytu dětských pacientů 
v léčebně není jen lékařská péče. 
Snažíme se jim vštípit a zafixovat 
zásady zdravého života s tím, že 
pokud je budou i v dospělosti dodr-
žovat, zdravotní potíže je nepostih-
nou. Je to úkol nekončící a snažíme 
se sledovat, jak se nám i v dospě-
losti pacientů daří. 

Proč je vlastně prostředí Lu-
hačovic tak ideální pro dýchací 
cesty i další obtíže?

V Luhačovicích se z lékařského 
hlediska sešlo několik příznivých 
faktorů. Prvním je široká paleta 
minerálních vod s účinkem zejmé-
na na dýchací cesty a pohybové 
ústrojí, dalším je čistý vzduch bez 
alergenů, nezatížený průmyslový-
mi zdroji škodlivin a obnovovaný 
okolním širokým pásem lesů, kte-
ré zajišťují jeho optimální vlhkost, 
dále orientace údolí, které tak má 
ideální oslunění a počasí bez vel-
kých výkyvů. A faktor poslední, 
snad nejdůležitější – milí lidé, 
ochotný personál, kvalitní služby. 
To se hned tak všude nesejde. 

Dětská lázeňská péče má v Lu-
hačovicích dlouholetou tradici. 
Jakou roli hraje v dnešní medicí-
ně lázeňství? Bude mít své místo 
i v budoucnu?

Uvědomme si, že Dětská léčebna 
léčí s používáním přírodních zdro-
jů a postupy z nich vycházejícími. 
Nezatěžuje pacienty přemírou me-
dikamentů, současně rozvíjí i vůli 
k zdravému a přiměřenému pohybu 
ve zdravém prostředí. To jsou tren-
dy, ke kterým se současné lékařství 
pomalu ale jistě přiklání. Prevence 
je vždy lepší a levnější než následné 
léčení. Z tohoto úhlu pohledu role 
lázeňství dále poroste, dnešní děti, 
budoucí dospělí, budou mít k láz-
ním vždy srdečný vztah. 

Luhačovice hostily konferenci dětských lékařů

Lékař radí: chronická obstrukční  
bronchopulmonální choroba

Odhaduje se, že chronickou 
obstrukční bronchopulmonál-
ní chorobou trpí až 58 milionů 
obyvatel světa. Některé statis-
tiky uvádějí i podstatně větší 
množství. V ČR je to přibližně 
8 % dospělých. 

Nemocní s CHOPN se dožívají 
kratšího věku než ostatní a one-
mocnění je nejčastější příčinou 
pracovní neschopnosti.

Jedná se o dlouhodobé zánět-
livé onemocnění vyvolané vde-
chováním škodlivých látek. Tento 
zánět způsobuje především zužo-
vání průdušek a při další progresi 
působí i na plicní tkáň, kdy do-
chází až k jejímu zániku a vzniku 
plicní rozedmy, tzv. emfyzému 
plic. Následkem toho vázne vý-
měna kyslíku a kysličníku uhliči-
tého v plicích.

Příčinou CHOPN je v 70 % 
kouření, dále pak průmyslové 
škodliviny (jemný prach, chemi-
kálie, kouř), znečištěné venkovní 
prostředí, opakované infekce dý-
chacích cest, zplodiny spalování 
v ohništích a kamnech nebo gene-
tické faktory.

Zpočátku se nemoc projevu-
je kašlem s vykašláváním hlenu 
a dušností při námaze. V poz-
dějších stádiích se prohlubuje 
dušnost, zhoršuje kašel a vy-
kašlávání, nemocný mívá pocit 
sevření na hrudníku, zvyšuje se 
vykašlávání, dochází k poklesu 
výkonnosti, poruchám spánku 
apod. Důležité je včasné stanove-
ní diagnózy, proto při podezření, 
že by se mohlo jednat o chronické 
onemocnění průdušek, je třeba se 
včas svěřit svému praktickému 
lékaři. Kromě vyhodnocení pří-

znaků hraje důležitou roli funkční 
vyšetření plic před a po inhalaci 
léků.

Cílem léčby CHOPN je zmírnit 
příznaky nemoci, omezit zhor-
šování plicních funkcí, zabránit 
plicním komplikacím (např. záně-
tům plic, postupnému srdečnímu 
selhávání), udržet dobrou kvalitu 
života a prodloužit život. K léčbě 
se používají léky rozšiřující prů-
dušky, protizánětlivé léky a léky 
usnadňující vykašlávání. Všechny 
tyto typy medikamentů mohou být 
ve formě inhalační nebo perorálně 
podávané. Významnou roli hra-
je plicní rehabilitace, která zvýší 
pohyblivost a vytrvalost, sníží 
zadýchávání a strach z dušnosti, 
umožní ovládat kašel a ulehčí vy-
kašlávání. 

Základem prevence CHOPN 
je nezačít nebo přestat kouřit, žít 

ve zdravém prostředí, předcházet 
infekcím a dodržovat zdravou ži-
votosprávu.

Jednou z možností léčby 
CHOPN je i lázeňská léčba. Ta 
zahrnuje řadu léčebných úkonů, 
jejichž základem je inhalace pří-
rodní minerální vody typu Vin-
centky, dechovou rehabilitaci 
individuální či skupinovou, ma-
sáže a další podpůrné procedury 
buď za účelem otužování, nebo 
v případě Luhačovic přírodní uh-
ličité koupele příznivě ovlivňující 
kardiovaskulární systém. Díky 
lázeňské léčbě dochází ke zlepše-
ní funkčních plicních parametrů, 
usnadnění vykašlávání, snížení 
pracovní neschopnosti pro akutní 
vzplanutí chronického onemoc-
nění a případně i snížení užívání 
léků k rozšíření průdušek.

 Prim. MUDr. Jiří Hnátek

ilustrační foto
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Vincentka nejlépe chutná vychlazená ve vinném střiku

Investice do přírodních léčivých zdrojů 
Největším bohatstvím Lu-

hačovic jsou unikátní přírodní 
léčivé prameny. Akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice jich 
spravuje celkem deset. Využí-
vají se k uhličitým koupelím, 
inhalacím a pitné kúře. Starost 
o prameny však vyžaduje pře-
devším každodenní práci a také 
nemalé náklady. 

„V uplynulých dvou letech jsme 
v rámci péče o přírodní léčivé 
zdroje prováděli především repa-
race u zdrojů Nová Janovka, Vla-
dimír a Nová čítárna. Jde o zdro-

je, které byly vybudovány na konci 
80. let minulého století a bylo 
u nich nutné provést vyčištění 
a další úpravy,“ říká Mgr. Vladi-
mír Horálek, balneotechnik Láz-
ní Luhačovice, a.s.

Reparace zdroje Nová Janovka 
byla součástí prací před jejím vy-
užíváním pro dětskou léčebnu Mi-
ramonti. Finanční náklady činily 
více než 220 tisíc Kč včetně DPH. 
„Jednalo se o prohlídku vrtu ka-
merou a sedmidenní kontrolní 
čerpací zkoušku po jejím vyčiště-
ní. Následně bylo provedeno zkrá-
cení ocelové výstroje a zapuštění 

čerpadel. Dále byla instalována 
nová automatická měřicí stanice,“ 
popsal rozsah prací Vladimír Ho-
rálek. 

Přírodní léčivý zdroj Vladi-
mír nebyl od roku 2003 využíván. 
Hlavním cílem zde bylo jeho pře-
řazení ze záložního na využívaný 
zdroj. „Před samotnou reparací 
byla nutná tříměsíční přetoková 
zkouška. Součástí prací bylo čištění 
vrtu a osazení filtrů doplněné sed-
midenní kontrolní čerpací zkouš-
kou, po níž následovala devadesá-
tidenní čerpací zkouška. Po jejím 
dokončení budou odebrány vzorky 

na komplexní analýzu,“ vysvětlil  
V. Horálek. Finanční náklady pře-
sáhly 600 tisíc Kč včetně DPH. 

V roce 2016 byla u zdroje Nová 
čítárna instalována moderní auto-
matická měřicí stanice umožňující 
jeho sledování. V následujících 
měsících bude i zde provedena re-
parace, která si vyžádá okolo čtvrt 
milionu korun. 

Správa minerálních zdrojů je ne-
končící a finančně náročná činnost, 
která akciovou společnost výrazně 
odlišuje od ostatních poskytovatelů 
služeb a potvrzuje její roli garanta 
luhačovické lázeňské léčby. 

Minerální voda Vincentka má 
široký rozsah použití a pomáhá při 
různých onemocněních, neduzích, 
ale i při jejich prevenci. Jedním 
z prvních použití Vincentky ve sta-
leté historii byla konzumace přiná-
šející úlevu pro žaludek. Na chuť 
Vincentce přišli jako jedni z prv-
ních vinaři na jižní Moravě, kteří 
ji podávali ve vinných sklípcích 
k vínu. Výborně se osvědčila i pro 
míchání vinných střiků.

 Vychlazená a smíchaná půl na půl 
s kvalitním suchým vínem chutná vý-
borně a snižuje kyselost vína. Přináší 
i rychlou úlevu po nadměrné konzu-
maci alkoholu, kávy a mastných jídel.

 „Na principu míchání Vincent-
ky a kvalitního moravského vína se 
ještě v 90. letech vyráběl vinný střik 
Vincentky a bílého vína v lahvích. 
Prodával se jako suvenýr. Nešlo však 
o významné množství, a tak se lah-
vový střik přestal vyrábět. Nadále 

je však kombinace Vincentky a vína 
oblíbeným nápojem v restauracích. 
K tomuto účelu se Vincentka plní 
i do třetinkových lahví. Vincentka se 
nepije na žízeň, ale zapíjí se jí káva, 
alkohol a jídlo a tělo se tak nemusí 
trápit s překyselením žaludku a jeho 
podrážděním,“ vyjmenoval Jan 
Šumšal, ředitel společnosti Vincent-
ka, a. s., která vlastní práva na její 
plnění do lahví.Vincentka je přírod-
ní léčivá minerální voda vyvěrající 

v Lázních Luhačovice, a. s., s vyso-
kým obsahem fluoridů a kyseliny 
borité. Osvědčila se jako lék našich 
babiček a přináší úlevu nejen při kla-
sické, ale i při alergické rýmě. V Láz-
ních Luhačovice, a. s., můžete Vin-
centku popíjet při korzování nebo ji 
můžete inhalovat, koupat se v ní a po-
moci tak organismu při pohybových 
onemocněních, ale i při atopických 
ekzémech a kožních problémech. 
Více na adrese www.vincentka.cz. 

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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Na konci listopadu se v prostorách 
Společenského domu uskutečnilo 
tradiční setkání zaměstnanců naší 
společnosti, kterého se zúčastnilo 
více než tři sta osob. Úvod patřil pís-
ničkáři, spisovateli a humoristovi Jo-
sefu Fouskovi. Byl to právě on, který 
rozproudil zábavu hned na samém 
počátku. V uvolněné předvánoční 
atmosféře generální ředitel dr. Bláha 
zhodnotil dosažené výsledky uplynu-
lého roku a zodpověděl také všechny 
dotazy od zaměstnanců. Jeho milou 
povinností bylo rovněž předat ceny, 
které vedení společnosti připravilo 

pro šest šťastlivců z řad zaměstnan-
ců, kteří se formou vyplněného kvízu 
přihlásili do soutěže např. o prodlou-
žený lyžařský víkend v Jáchymově, 
slavnostní večeři v hotelu Alexandria 
či volný vstup do wellness centra s re-
laxační masáží. Po bohatém rautu po-
kračoval společenský večer na taneč-
ním parketu ve vinárně Domino, kde 
se o hudbu staral DJ Anders. U zná-
mých hitů se všichni výborně bavili 
dlouho do noci.  
Skvěle připravené setkání splnilo svůj 
hlavní cíl – poděkovat všem za odve-
denou práci.

Na vánočním setkání zaměstnanců 
vystoupil Josef Fousek

Desetiprocentní růst mezd ve společnosti v roce 2017. 
Odměna pro stávající a motivace pro nové zaměstnance

Je již tradicí, že každoroč-
nímu setkání zaměstnanců 
akciové společnosti Lázně Lu-
hačovice předchází průzkum 
spokojenosti. Každému zaměst-
nanci společnosti je předán do-
tazník, ve kterém „známkuje“ 
jednotlivé oblasti týkající se 
např. pracovních podmínek, 
vztahů na pracovišti či přísunu 
informací, s možností ke každé 
otázce doplnit svůj komentář. 
Průzkum je samozřejmě ano-
nymní a zcela dobrovolný.

 O něco menší než padesáti-
procentní účast nám sice neskýtá 
možnost prezentovat výsledky 
průzkumu jako názory všech za-
městnanců společnosti, i přesto 
zapojení v takovém rozsahu po-
kládáme za úspěch. Vedení spo-
lečnosti obdrželo celou řadu zají-
mavých podnětů, a co je důležité, 
se závěry pracujeme, pomáhají 
nám případné nedostatky zjistit 
a začít je řešit. Příští průzkum 
ukáže, jak se to podařilo. A jak-
že letošní průzkum spokojenosti 

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

 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; prac. doba 37,5 hod. týdně

>> Lékař – atestace rFM, ortopedie, vnitřní lékařství,  
pneumologie, revmat.; možnost služebního bytu; 5 týdnů 
dovolené; prac. doba 37,5 hod. týdně

>> FyzioteraPeut – VoŠ nebo VŠ vzdělání v  oboru, 
s praxí i absolventi; možnost zam. ubytování, 5 týdnů do-
volené; prac. doba 37,5 hod. týdně

>> 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; 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

dopadl? Stejně jako loni, i letos 
nám necelá polovina zaměstnan-
ců udělila v průměru „dvojku“. Je 
to poměrně dobrý výsledek, který 
říká – ještě není všechno na jed-
ničku, ale jsme „spíše spokojení“. 
Nejvíce nás však těší, že mezi dvě 
nejlépe hodnocené oblasti patří 
dostatek poskytovaných informa-
cí potřebných pro práci a hlavně 
spokojenost s vykonávanou prací 
ve společnosti. 

Právě tento pozitivní postoj 
našich zaměstnanců může být pro 
nové potenciální zájemce o práci 
v naší společnosti důkazem toho, 
že práce u nás je perspektivní 
a stabilní. Pokud k tomu ještě do-
plníme velmi pozitivní informa-
ci, že se od dubna příštího roku 
ve společnosti plošně zvýší mzdy 
o 10 % a pracovní doba zůstane 
kratší, tzn. 37,5 hodiny týdně, 
máme novým uchazečům o práci 
skutečně co nabídnout. 

Nabídkou volných pracovních 
pozic se snažíme oslovit a pod-
pořit v zaměstnanosti hlavně náš 

region. Velmi rádi však přijímá-
me pracovníky ze všech koutů 
republiky či od našich blízkých 
sousedů ze Slovenska. Nabízíme 
proto za velmi výhodné ceny i za-
městnanecké ubytování, které se 
snažíme co nejvíce zkvalitňovat 
a modernizovat, tak aby bylo vy-
hovující pro celoroční bydlení.

V příštím roce se mohou za-
městnanci těšit opět na možnost 
oblíbených výměnných rekreací 
do Piešťan, Jáchymova, Jeseníků 
a nově i do Františkových Lázní, 
kam mohou se svou rodinou či 
přáteli vyjet na týden za mimo-
řádně zvýhodněné ceny. Rovněž 
připravujeme pro celou řadu pro-
fesních skupin velmi zajímavá od-
borná školení, o kterých budeme 
podrobněji referovat v některém 
z příštích čísel Lázeňských listů. 

Nyní bych vám však ráda popřá-
la hodně štěstí a zdraví do nového 
roku a naší společnosti co nejvíce 
spokojených zaměstnanců.

 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka

zaměstnanecké 
ubytování

J. Fousek
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O Lázních Jáchymov a jejich jedinečné radonové vodě jsem slyšela hodně chvály, ale přesto jsem tam na svůj léčebný pobyt jela s jistými 
obavami. Trávit tři týdny v naprosté izolaci od běžného života nebyla zrovna lákavá představa pro někoho, kdo je jako já zvyklý být mezi 
kolegy v kanceláři nebo doma s rodinou. 

Lázně Jáchymov
Nejen léčba, ale také setkání s příjemnými lidmi

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.

Hotel Radium Palace jsem znala z fotografií propagačních brožur a internetu, 
ale teprve když jsme k němu přijížděli, udivilo mne, jaká je to monumentální 
budova. Krásné starodávné zrcadlo visící hned za vstupními posuvnými dveřmi 
naproti elegantnímu širokému schodišti s prolamovaným zábradlím věstilo, že 
se tady starobylost designu snoubí s moderním pohodlím a tenhle dojem po-
kračoval, když jsem z recepce došla dlouhatánskou chodbou ke svému pokoji, 
prostorné místnosti s obrovským oknem a výhledem na širokou terasu a přes ni 
na zalesněné úbočí protějšího svahu údolí. Potahovaná křesílka v lehce bieder-
meierovském slohu doplněná moderním psacím stolem a účelným osvětlením, 
vybavení koupelny i široká postel ve mně hned vyvolaly dojem, že se tu budu 
cítit doma, a leták s nabídkou kulturních programů zahnal veškeré obavy z nudy. 

Po prvním dnu, kdy jsem se teprve seznamovala s předepsanými pro-
cedurami a s místy jejich konání, a po prvních návštěvách jídelny mi 
už bylo jasné, že si tu snadno zvyknu. Údiv nad tím, že procedury 
začínají ve stanovenou dobu a jsou sestaveny tak pečlivě, že jedna 
na druhou navazují bez zbytečných prodlev, brzy pominul. Prostě 
jsem si rychle zvykla, že tady všechno klape. Tím spíš, že koupele 
a každá další denní procedura přinášely setkání s příjemnými lidmi: 
všichni, ať šlo o lékaře, nebo o zdravotní sestry, fyzioterapeuty, lá-
zeňské, masérky, ale i personál v recepci a v restauraci či pokojské 
nejenže byli dokonalými profesionály, ale jejich chování daleko pře-
sahovalo pouhou zdvořilost. Pocit, že díky jim a ve spolupráci s nimi 
dělám to nejlepší pro své zdraví, zvyšovaly ostatně na druhé straně 
i kulinární požitky. Nevím, jak se vedení Radium Palace podařilo zís-
kat tak vynikajícího šéfkuchaře, ale dosvědčím, že nápaditost sestavy 
jídel a jejich příprava předčí leckterou pražskou čtyřhvězdičkovou 
restauraci. 
Obavy z trávení času po procedurách se rovněž nenaplnily: odpo-
ledne jsem většinou trávila procházkami nebo návštěvami pěkného 
bazénu, který je pacientům k dispozici až do večerních hodin, večery 
jsem mohla vyplnit návštěvou některého z koncertů, pořádaných buď 
přímo v hotelu, nebo v sousedních lázeňských domech, anebo dokon-
ce i v místním kostele. Osobně jsem sice dávala přednost televizi či 
knihám, ale pozorovala jsem, že mnoho lázeňských hostů se dá zlákat 
večerním hudebním programem, v lobby dokonce i k tanci, anebo jen 
tak posedává na kus řeči u sklenky vína. 
Tři týdny mi utekly tak příjemně, že se mi nakonec ani nechtělo domů 
a odjížděla jsem s předsevzetím, že se sem určitě napřesrok vrátím. 
 Eva Zaoralová, 
 filmová publicistka, umělecká poradkyně MFF Karlovy Vary 

10 024

zleva Jiří 
Menzel, Eva 

Zaoralová, 
MUDr. Eduard 

Bláha
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21. ledna  

rePrezentační PLeS LéčeBnÝch 
LÁzní JÁchyMoV
Dalibor Janda & Jiřina Anna Jandová, DUO Ogor – 
Art Show, Ada & Dany Band, Jan Vaidyš – Magic 
Show, Zdeněk Lukesler – Oldies Disco, Alexander 
Komarnický – moderátor

27. a 28. května  

zahÁJení LÁzeŇSké Sezony 2017 
Tradiční kulturní akce s alegorickým 
průvodem, koncerty různých žánrů, atrakcemi 
pro malé i velké a prezentací regionálních 
gastronomických specialit 

10. – 17. srpna  

MiStroVSké PěVecké kurzy 
4. ročník malého operního festivalu za účasti 
špičkových operních pěvců z různých konců 
světa pod odborným vedením maestry Gabriely 
Beňačkové ve spolupráci s Operou mladých 

7. září  

MezinÁrodní FoLkLorní FeStiVaL 
Unikátní možnost vidět taneční soubory 
z exotických míst, jako jsou Čína, Mexiko a další

11. listopadu  

SVatoMartinSké SLaVnoSti 
Oblíbená hudební a kulinářská slavnost 
u příležitosti žehnání Svatomartinského vína

3. prosince  

PříJezd SV. BarBory a SV. MikuLÁŠe
Originální jáchymovská tradice, která přivítá 
zimní sezonu v lázních. V rámci programu 
bude rozsvícen vánoční strom před lázeňským 
centrem Agricola.

10 024

KALENDÁŘ KULTURNíCH AKCí 2017
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Četníci z Luhačovic ovládnou pátky na ČT1

Zlínské divadlo chystá 
druhý díl baťovské trilogie

Po velkém úspěchu předcházejících ročníků odstartuje 1. květ-
na 2017 již 3. ročník projektu Luhačovice ve víru tance, inspiro-
vaného Mezinárodním dnem tance, který připadá na 29. dubna.

Stejně jako v minulých letech 
je základem projektu pobytový 
balíček Ve víru tance oceněný 
na posledním ročníku celostátní 
soutěže Velká cena cestovního 
ruchu. Hlavní součástí pobytu 
je každodenní výuka společen-
ských tanců v kurzech vedených 
dvojnásobným vítězem Star 
Dance Janem Onderem a jeho 
taneční partnerkou Lucií Hun-
čárovou. Pobyt dále zahrnuje 
ubytování s polopenzí v ALE-
XANDRIA**** Spa & Wellness 
hotelu, masáže a wellness proce-
dury, pitnou kúru luhačovických 
minerálních vod a volný vstup 

do fitness i wellness centra. Pro 
návštěvníky Luhačovic je však 
také připraven bohatý doprovod-
ný program. Chybět nebude di-
vadelní představení v Lázeňském 
divadle, tančírny, bohatá přehlíd-
ka nejrůznějších tanečních žánrů 
na Lázeňském náměstí ani velký 
taneční večer s názvem Taneční 
plesání. Novinkou letošního roč-
níku bude Salsa party s výukou 
tohoto tance pod vedením zkuše-
ného lektora Radka Kubiše. 

První květnový týden tak bu-
dou Luhačovice opět ve víru 
tance. Srdečně vás zveme nejen 
na taneční parket.

Diváci se konečně dočkají! Po dvouletém natáčení se od ledna 2017 
na obrazovkách České televize objeví zbrusu nový seriál Četníci z Luha-
čovic. Hrají Pavel Zedníček, Martin Donutil, Robert Hájek, Vica Kerekes, 
Robert Jašków, Karel Dobrý, Jiří Langmajer, Igor Bareš a další. Režiséry 
jsou Biser A. Arichtev, Peter Bebjak a Dan Wlodarczyk. Autorem projek-
tu, a zároveň hlavním scenáristou, je Petr Bok.

„Hledali jsme cestu, jak těžit z čet-
nické tematiky, která k tvorbě České 
televize nerozlučně patří, a zároveň 
představit život četnictva v těžké době 
po skončení první světové války, v po-
rodních bolestech nové republiky,“ 
říká kreativní producent projektu 
Jan Maxa a dodává: „Autorský tým 
přišel s nenásilnou kombinací lehce 
odlehčeného stylu vyprávění a čas-
to drsných případů, které souvisejí 
s tehdejšími poměry. Oceňuji, že se 
mu podařilo udržet divácky atraktivní 
formu a zároveň odvyprávět mnohdy 
velmi závažné téma.“ Scenárista a au-

tor projektu Petr Bok jej doplňuje: 
„Pro mne jsou Četníci z Luhačovic 
zajímavou exkurzí do doby, kdy zlo-
činy byly na jednu stranu často su-
rovější a bezohlednější než dnes, ale 
zároveň byli pachatelé v mnohém na-
ivnější a přiznávali se často jen proto, 
že se obávali muk pekelných nebo Bo-
žího trestu.“

Dva mladí kluci, mladý pán z lep-
ších poměrů Zdeněk Cmíral a ves-
nický sirotek Martin Láska, přichá-
zejí z vojenského přijímače místo 
na frontu přímo na četnickou stanici 
v Luhačovicích. Sotva stačí odložit 

Městské divadlo Zlín připravuje na 14. ledna premiéru druhého dílu 
baťovské trilogie. Zatímco ten první se věnoval zakladateli legendární 
zlínské firmy Tomáši Baťovi, druhý bude patřit právě Janu Antonínovi. 

Inscenaci pod názvem Já, Baťa 
chystá osvědčený tvůrčí tandem – 
scénárista Peter Pavlac a režisér Pa-
trik Lančarič. Právě Lančarič bude 
od nové divadelní sezony 2016/2017 
zároveň novým uměleckým šéfem 
zlínské scény. Osobnost Jana Anto-
nína Bati vyvolává ve Zlíně pořád 
bouřlivé diskuse a je přijímána nejed-
noznačně. Hlavní roli ztvární dlouho-
letý člen zlínského uměleckého sou-
boru Rostislav Marek. 

„Vizionár, vízie… tie slová mi 
v súvislosti s ním chodia po rozume 
najčastejšie. Ale ešte sa mi s nimi 
spája niečo v zmysle ako... bláznov-
ství, snílek, rojko… človek z dediny, 
ktorý dobýva svet… Ten náš malý svet 
mu bol na jeho rozmery tesný, svojou 
mentálnou veľkosťou presahoval 
svet, z ktorého pochádzal. Bol to me-
galoman s dobrými úmyslami a v tom 
je kus bláznovství,“ říká o Janu Anto-
nínu Baťovi režisér Patrik Lančarič.

„Narozdíl od Tomáše Bati st., kte-
rý bývá prezentován jako úspěšný 
a nezpochybnitelný miláček Zlína, je 
osobnost J. A. Bati vnímána okrajo-
vě a spíše negativně. Ve Zlíně máme 
dlouhou třídu Tomáše Bati, avšak 
J. A. Baťa má pouze krátkou vedlejší 
uličku. Rád bych se pokusil o pár po-
myslných metrů tuto ulici prodloužit 
i rozšířit, i když je mi jasné, že k žád-
nému náměstí J. A. Bati ji nemám 
šanci přivést. Ovšem, jak vysvětlím či 

obhájím myšlenku J. A. Bati o přesu-
nu českého národa do Patagonie, je 
mi záhadou a zároveň velkou výzvou, 
na jejíž řešení, jakož i na další baťov-
ské peripetie se s panem režisérem 
a celým tvůrčím týmem upřímně tě-
ším,“ říká o své nové roli Jana Anto-
nína Bati herec Rostislav Marek.

Kromě této premiéry ve Velkém 
sále se diváci mohou těšit také na in-
scenaci Mezi nebem a ženou. Kalen-
dář příběhů o mužích a ženách bude 
mít premiéru 28. ledna.

Do zlínského divadla míří také 
řada atraktivních hostů. Hned na po-
čátku nového roku 4. ledna bude 
ve Velkém sále hostovat pražské Či-
noherní studio Bouře se svižnou ko-
medií Smím prosit…? Diváci se mo-
hou těšit na vtipné dialogy a krásné 
herecké příležitosti pro Jana Révaie, 
Alexeje Pyška / Martina Polácha, 
Filipa Čapku, Kateřinu Janečkovou, 
Petra Pěknice / Karla Zimu. O měsíc 
později, 7. února, písničkářka Ra-
důza rozezní svým koncertem Velký 
sál.  MgA. H. Vondrášková

vojenské kufry, je tu první případ... 
Výpravný dobový seriál, připravený 
v Televizním studiu Brno, se natáčel 
po dvě stovky natáčecích dnů, na 40 
lokalitách, zahrálo si v něm 200 herců 

a přes 1 500 komparzistů. Předpre-
miéra prvního dílu seriálu proběhla 
právě v Luhačovicích 23. listopadu. 
Kinosál s kapacitou 250 míst byl za-
plněn do posledního místa. 

LUHAČOVICE V TANCI 2017

L. Hunčárová, J. Onder

 P. Lančarič
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Festival Janáček a Luhačovice je připravený přivítat své 
hudbymilovné hosty v roce 2017

Foto: Archiv ZOO Zlín 

Přátelé a příznivci hudby se mohou již nyní těšit na další 26. ročník 
Festivalu Janáček a Luhačovice. Cyklus pěti festivalových koncertů 
rozezní barevné údolí luhačovických lázní v týdnu od 17. do 21. čer-
vence 2017.

Na hudebním festivalu, jehož 
návštěvnost rok od roku stoupá, se 

představí renomovaní a světově pro-
slulí umělci a orchestry, jejichž jmé-
na už sama o sobě zajišťují úspěch 
a slibují nádherné umělecké zážitky. 

Patří k nim Filharmonie Bo-
huslava Martinů a houslový vir-
tuos Ivan Ženatý, který přijal 
v roce 2012 profesuru na prestiž-
ním Cleveland Institute of Music, 
světová mezzosopranistka armén-
ského původu Juliette Galstian 
s excelentním tenoristou Pavlem 
Brisceinem, hostujícím na před-
ních světových operních pódiích, 
Slovenský komorní orchestr Boh-
dana Warchala, jenž slaví úspě-
chy na významných festivalech 
a na špičkové úrovni reprezentuje 
Slovenskou republiku, česká so-
pranistka světového formátu Mar-
tina Janková, působící jako sólist-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

NOVOROČNí KONCERT
Johann Strauss Orchester, Marta Hanfová – soprán, Milan Vlček – tenor
1. 1. 2017, kostel svaté Rodiny

21. REPREZENTAČNí LÁZEŇSKÝ PLES
Monika Absolonová, Miro Žbirka, Kroky Michala Davida Revival,
Top Band Jana Smolíka, Caroline Band, Marathon Band,
Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka
28. 1. 2017

LUHAČOVICE V TANCI
Programová nabídka k Mezinárodnímu dni tance
3. ročník
30. 4. – 6. 5. 2017

OTEVíRÁNí PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
12. – 14. 5. 2017

KOLONÁDNí KONCERTY
Květen – září 2017

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Řezbářské sympozium
5. ročník
5. – 10. 6. 2017

LUHAČOVICKÁ DIVADELNí 
SEŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních souborů 
5. ročník
15. – 17. 6. 2017

MEZINÁRODNí DEN HUDBY
2. ročník
21. 6. 2017

HUDBA HRADNí STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
22. června 2017 

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
26. ročník
17. – 21. 7. 2017

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
21. ročník
31. 7. – 11. 8. 2017

DIVADELNí LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní 
tvorby
19. ročník
21. – 26. 8. 2017

DNY SLOVENSKÉ 
KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, 
divadla a hudby
5. ročník
6. – 9. 9. 2017

KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím 
spolkem Calma
10. 9. 2017

MEZINÁRODNí FESTIVAL 
DĚTSKÝCH FOLKLORNíCH 
SOUBORŮ PíSNí A TANCEM
25. ročník
15. – 17. září 2017

SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018

KULTURNí AKCE ROKU 2017

ka opery ve švýcarském Curychu, 
která se představí společně s vy-
nikajícím klavíristou Ivo Kahán-
kem a doprovodným souborem 
a v neposlední řadě mezinárodně 
uznávaná varhanice, cembalistka 
a skladatelka Kateřina Chroboko-
vá, známá pod uměleckým jmé-

nem KATT, již doprovodí komorní 
orchestr Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Bližší informace k festi-
valu a další zajímavosti jsou k dis-
pozici na internetové adrese www.
LazneLuhacovice.cz/janacek.

 Milena Hrbáčová,
 manažerka festivalu

 I. Ženatý

 J. Galstian
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    20. reprezentační lázeňský ples - Dalibor Janda

   Tobogan ČRo 2 

 Silvestr - Pavel Vítek

 Dny slovenské kultury - Folklorní soubor Karpaty

    Luhačovice ve víru tance - 
D. Batulková, J. Onder

    Festival Janáček 
a Luhačovice - V. Veverka

  Slavnostní odhalení pamětní desky 
Leoši Janáčkovi - E. Urbanová, 
MUDr. E. Bláha

 Představení 

nového lázeňského 

pohárku Nectarium 

- A. Chorá, 

MUDr. E. Bláha

ROK 2016 V LÁZNíCH LUHAČOVICE
   Návštěva prezidenta M. Zemana
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  Dobré ráno s Českou televizí

  20. reprezentační lázeňský ples 

- Petra Janů

 Novoroční koncert 2016 - I. Kramperová, Barocco sempre giovane

 Vítězové tenisového turnaje Lázně Luhačovice Cup 2016
   Zahajovací koncert Akademie Václava Hudečka

   Ocenění Evropského svazu lázní ESPA Innovation Awards 2016

 Drahá Mathylda - Divadelní Luhačovice

  Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
 Otevírání pramenů
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KULTURNí PROGRAM 

1. 1. Neděle 15.00 NOVOROČNÍ  
KONCERT
Johann Strauss Orchestr, M. Hanfová 
(soprán), M. Vlček (tenor)
kostel svaté Rodiny

7. 1. Sobota 19.00 PLES ZÁLESÍ
Městský dům kultury Elektra

14. 1. Sobota 19.00 KŘESŤANSKÝ PLES
Městský dům kultury Elektra

20. 1. Pátek 19.30 NOSTALGICKÉ 
SWINGOVÁNÍ
Šlágry 30. a 40. let zpívá Monika Maláčová 
(herečka ND BRNO) za doprovodu klavírní-
ho virtuosa Martina Jakubíčka.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

21. 1. Sobota 19.00 PLES POLICIE ZLÍN
Městský dům kultury Elektra

23. 1. Pondělí 19.00 FRANKIE  
A JOHNNY
Hrají: T. Kostková, A. Háma
Městský dům kultury Elektra - kinosál

25. 1. Středa 19.30 VEČER S CM  
KOREČNICA
LH Palace - kavárna

26. 1. Čtvrtek 19.00 ČAJKOVSKÉHO 
PATETICKÁ
V. Hudeček (housle), Filharmonie  
B. Martinů
Kongresové centrum Zlín

27. 1. Pátek 19.00 PLES SOŠ
Městský dům kultury Elektra

28. 1. Sobota 19.00 21. REPREZENTAČ-
NÍ LÁZEŇSKÝ PLES
M. Absolonová, M. Žbirka, Kroky M. 
Davida revival, TOP BAND Jana Smolíka, 
Caroline Band, Marathon Band a Strážnická 
CM M. Miltáka, Taneční škola A & A Mě-
dílkovi, Crazy Flappers
Společenský dům

3. 3. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM 
M. MILTÁKA - PUTOVÁNÍ S PÍS-
NIČKOU
Představení lidových písní a krojů z růz-
ných regionů
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

LEDEN 2017

BŘEZEN 2017

ÚNOR 2017

TANEČNÍ VEČER - DISKOTÉ-
KA OLDIES PARTY
LH Palace - kavárna:  
od 10. 1. každé úterý od 20 hodin

VEČER S HARMONIKOU
LH Morava - kavárna: 
od 9. 1. každé pondělí od 19.30 
hodin

MELODIE PRO VÁS 
- Večer poslechových melodií
WH Alexandria - night club:  
od 17. 1. každé úterý od 19.30 
hodin

TANEČNÍ VEČER
WH Alexandria - night club: 
od 21. 1. každou sobotu od 19.30 
hodin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
CA Luhanka: denně: 9.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00 hodin

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

Předprodej na programy v hotelu 
Palace: 
recepce LH Palace: úterý, středa, 
čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin

Stanley´s Dixie Street Band

Strážnická CM

 M. Hanfová 

Crazy Flappers

1. 2. Středa 19.00 MUZIKÁL, MUZIKÁL, 
MUZIKÁL!
H. Fialová, S. Holečková, T. Savka, 
P. Gazdík, Filharmonie B. Martinů
Kongresové centrum Zlín

3. 2. Pátek 19.00 HASIČSKÝ PLES
Městský dům kultury Elektra

3. 2. Pátek 19.30 HOUSLOVÁ  
SHOW – JIŘÍ ERLEBACH 
Show houslového virtuosa, zpěváka a baviče 
Jiřího Erlebacha, který se svou show obeplul 
na zaoceánských lodích celý svět. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - 
night club

10. 2. Pátek 19.30 VEČER S PANÍ 
OPERETOU
Operetní árie a duety v podání členů 
Nového operetního studia z Brna  
M. Böhmové – soprán, J. Šabaky – tenor, 
S. Syrkové – klavír, B. Lau – housle,  
Ž. Zieglerové – průvodní slovo
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

11. 2. Sobota 19.00 AGRÁRNÍ PLES
Městský dům kultury Elektra

17. 2. Pátek 19.30 SWINGOVÝ  
VEČER S CRAZY FLAPPERS 
K tanci i poslechu hraje kapela Jazzzubs, 
s tanečním vystoupením se představí 
proslulý Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma a jeho taneční uskupení Crazy-
Flappers
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

24. 2. Pátek 19.30 MUZIKÁLY 
DO KAPSY
Procházka světovými muzikály s přední-
mi herci Městského divadla Zlín P. Krá-
lovou, R. Králem a G. Řezníčkem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

27. 2. Pondělí 19.00 BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID / divadlo
Městský dům kultury Elektra

10. 3.  Pátek 19.30 JEN PRO TEN 
DNEŠNÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT
Účinkuje Miloslav Čížek – zpěv, sólista 
Městského divadla Brno s doprovodným 
triem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

17. 3. Pátek 19.30 MAROŠ BANGA 
ZPÍVÁ POPULÁRNÍ HITY
Účinkuje nevidomý zpěvák Maroš Banga, 
nazývaný také „Slovenský Bocelli“.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

24. 3. Pátek 19.30 STANLEY´S DIXIE 
STREET BAND
Večer v pohodové atmosféře 20. let s kla-
sickým dixielandem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club

31. 3. Pátek 19.30 MUZIKÁLY 
DO KAPSY
Procházka světovými muzikály s přední-
mi herci Městského divadla Zlín P. Krá-
lovou, R. Králem a G. Řezníčkem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel 
- night club
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 2017

CENY VÝLETŮ NAJDETE NA NABíDKOVÝCH LETÁCíCH.
ZMĚNA VÝLETŮ 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 Jurko-
vičem. Prohlídka objektu Sluneční lázně.
 Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s., 80 Kč za osobu, děti 
do 10 let zdarma  

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
každý pátek od 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. Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.
 Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s., 80 Kč za osobu, děti 
do 10 let zdarma

Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura

nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice, 
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103, 

www.lazneluhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin

VIZOVICE

čtvrtek 19. 1., čtvrtek 9. 2.
Exkurze ve sklárnách a v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.  

OVOCŇÁK V RUDICíCH, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

čtvrtek 26. 1., čtvrtek 16. 2., čtvrtek 9. 3.
Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou 100% přírodních ovoc-
ných moštů pod obchodní značkou Ovocňák v Rudicích. Degustace kvalit-
ních vín s občerstvením.

UHERSKÝ OSTROH, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

čtvrtek 2. 2.
Prohlídka ostrožského zámku s unikátní iluzorní výstavou a nádherný vý-
hled ze zámecké věže. Degustace kvalitních vín s občerstvením v Uherském 
Hradišti.

ŠTRAMBERK, NOVÝ JIČíN

čtvrtek 23. 2., čtvrtek 23. 3.
Nádherný výhled ze štramberské Trúby. Prohlídka expozice klobouků v ná-
vštěvnickém centru v Novém Jičíně. 

ZLíN, VIZOVICE

čtvrtek 2. 3.
14/15 Baťův institut – prohlídka muzea (Princip Baťa – muzeum obuvi, ex-
pozice Hanzelka a Zikmund, expozice Filmové školy). Exkurze v likérce  
R. Jelínek s ochutnávkou.  

BAŤŮV KANÁL, VELEHRAD

středa 15. 3. a čtvrtek 30. 3.
Projížďka lodí po řece Moravě, která je součástí Baťova kanálu. Návštěva 
poutního místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie.

Odjezd z Luhačovic: 12:05 Luhanka
                                      12:10 Praha, Pohoda 
Návrat do Luhačovic:  18:00

Příspěvek na obnovu 
Jurkovičova díla

VALAŠSKO

čtvrtek 16. 3.
Muzeum  ve  Velkých  Karlovicích  s etnografickou  expozicí  bydlení  na  Va-
lašsku  a  kostel Panny Marie Sněžné. Zvonička na Soláni. Posezení v Kolibě 
U splavu v Hovězím.

V březnu 2014 vyhořel v Bes-
kydech historický objekt Libu-
šín na Pustevnách, které byly 
vystavěny v letech 1897 až 1899 
podle návrhů architekta Dušana 
Jurkoviče.

Podle odborníků patří právě 
Libušín k nejcennějším dílům, 
která slovenský architekt navrhl. 
Krátce poté byla Valašským mu-
zeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm spuštěna sbírka na jeho 

obnovu. Snahou bylo opětovné 
znovuvybudování a zprovoznění 
tohoto zařízení. Akciová společ-
nost Lázně Luhačovice dlou-
hodobě pečuje o odkaz Dušana 
Jurkoviče v Luhačovicích, proto 
byla na jaře 2014 do haly Vincen-
ty umístěna pokladnička, do níž 
bylo možné až do listopadu letoš-
ního roku na rekonstrukci přispět. 
Vybráno bylo celkem 95 708 Kč. 
Výtěžek sbírky si již organizátoři 
převzali.

 Zvonička na Soláni



LEDEN
Mrazivou atmosféru lednových dnů 
Vám zpříjemní „Víkendy zvěřino-
vých specialit“. Pro velký zájem jsme 
se rozhodli ve vybraných víkendech 
tyto pokrmy zařadit do naší nabídky.

termín: 20. – 22. 1., 27. – 29. 1. 2017

ÚNOR
Přijďte vyzkoušet exotické chutě Japonska, které je nejen „Zemí 
vycházejícího slunce“, ale i zemí vynikající gastronomie. Dopřejte si 
zážitek z přípravy tradičního „SuShi“.

termín:  pátek od 17.30 – neděle do 14.30 hodin 

Není radno podceňovat sílu hesla „Láska prochází žaludkem“, proto 
pozvěte svou partnerku či partnera na skvělé „Valentýnské menu při 
svíčkách“ podávané v noblesním prostředí Francouzské restaurace.

termín: 13. – 16. 2. 2017 

BŘEZEN
Velkou neznámou pro nás Středoevropany jsou stále častěji vyzdvi-
hované pochoutky z mořských ryb. Lépe Vám je představí naše na-
bídka: „To nejlepší z moří a oceánů“.

termín: pátek – neděle

ÚNOR 
„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 pro-
to naordinujte jako nejlepší prevenci před nachlazením. Těšíme se 
na Vás!

„Valentýnské posezení při svíčkách s drinkem pro zamilované“ 

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

termín: 12. - 14. 2. 2017

BŘEZEN
„netradiční dezerty na Smetánce“

Sladké dezerty mohou mít mnoho podob. Zajímá Vás, jak chutnají ty 
netradiční podávané v našem Snack baru? Nejlépe s kávou!

termín: každý pátek, sobo-
tu a neděli

užijte si pohodu a příjem-
né chvíle v útulném baru 
s výhledem na kolonádu 
přímo na Lázeňském 
náměstí.
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Gastronomický kalendář 2017
FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
V ALEXANDRIA **** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

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

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

Kuchaři Francouzské restaurace 
získali své dovednosti pod vedením 
japonského mistra sushi, pana Shin 
Young Ug. V průběhu školení absol-
vovali několikadenní stáž v pražské 
sushi restauraci, kde zažili skuteč-
nou atmosféru japonské kuchyně.

Tradiční sushi v noblesní 
Francouzské restauraci

Jitka 
Boráňová

Již pátým rokem je na každý 
únorový víkend ve Francouzské 
restauraci ALEXANDRIA **** 
Spa & Wellness hotelu v Luhačo-
vicích připraven gastronomický 
zážitek v podobě nejznámějšího 
japonského jídla sushi. Budovu 
hotelu z 30. let minulého století 
nelze v centru města přehlédnout. 
Právě tak návštěvníky okouzlí in-
teriér Francouzské restaurace se 
skvělým personálem a nabízený-
mi službami. 

Exotické sushi ze „Země vycháze-
jícího slunce“ si pro svoji lehkost 
a originalitu získává v poslední době 
stále více příznivců, je oblíbeným 
po celém světě nejen pro svoji netra-
dičnost, ale také výživovou hodnotu. 
V našich končinách jsme sice zvyklí 
konzumovat ryby převážně tepelně 
upravované, avšak syrové ryby jsou 
pro zdraví prospěšnější.
„Mistři kuchaři vám budou přímo 
před očima kouzlit malá umělecká 
díla v podobě sushi a vy si budete 
moci vybrat, zda okusíte s lososem, 
avokádem, mořskými plody nebo ji-
nou nabízenou variantu. Pro úplné 
nováčky jsme připravili degustační 
menu s kalíškem rýžového vína saké 
jako pozornost,“ popisuje nabídku 
ředitelka hotelu Ing. Miloslava Fi-
alová.

Nevšední zážitek ve Francouzské 
restauraci můžete završit návštěvou 
hotelového wellness centra ve stylu 
řecko-římských lázní. Zážitkový ba-
zén, whirlpool, Kneippův chodník, 

vyhřívaná lehátka a saunový svět 
jsou to pravé pro načerpání energie 
do dalšího pracovního týdne.
Více na www.HotelAlexandria.cz 
a na Facebooku. 
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Velikonoce
•   5 dní/4 noci 
•   od 10 350 Kč/osoba 

www.HotelAlexandria.cz

Tajenka ze 3. čísla Lázeňských listů: Tip na vánoční dárek pobyt v lázních. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Ivetě Michálkové z Le-
lekovic. 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 28. 2. 2017. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování. 
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