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Kdyby jezdil do lázní pravidelně, mohl by být považován za lázeňského šviháka.
Artróza - jak ji Ipředejít,
ve svých 68 letech má prezidentský kandidát Jiří Drahoš
oddálit potřebu
TEP
štíhlou postavu a elegantní
vystupování.

NÁZOR LÉKAŘE

Zvýšení kvality poskytovaJÁCHYMOV
A OKOLÍ
ných služeb.
To je cíl rekonstrukce hotelu Palace, která
Blatenský
příkop
je
bude probíhat
od začátku
února do poloviny března
lákadlem
a významnou
2018. Celková investovaná
památkou
Krušných
částka dosáhne
25 mil. Kč. hor

čtěte uvnitř čísla
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Městské divadlo Zlín uvedlo
Z HOTELŮ
novou detektivní
komedii,
jejíž děj je situován do lázní
Nutriční
specialis
v Luhačovicích.
Odehrává
se v současnosti, v reálném
šéf kuchař hotelu
prostředí, v nočním wellness
připravují na pod
hotelu Alexandria.

čtěte uvnitř čísla
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Košile bližší než kabát aneb
ministerské dělení

Lázeňský statut a jeho platnost

Často se setkáváme s otázkou, zda mají Luhačovice
platný lázeňský statut, respektive zda je ten z roku
1955 opravdu platný? Jakkoliv se to při procházení v něm použitých pojmů jako národní výbor,
veřejná bezpečnost apod., může zdát podivné, tak
je to pravda.

Mnozí z vás jistě
z médií znají
jako indikační seznam nebo
vyhláška ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA
ŠTĚVNÍCI
LÁZNÍ
A pojmy
AQUACENTRA
JIŽúhradová
NEMUSÍ
a neminuly vás ani vládní sliby zdravotníkům o zvýšení jejich mezd. Jak by také moh-

jezd do lázní přes most otevře
ly. Před volbami se rozdává a hodně hlasitě.

Kdo se ozval, ten s prázdnou neodešel. Jak ale přidat zdravotníkům, ke kte- že jejich problematice rozumí. Že díky
Tedy pokud pracuje pro stát. 10 % pro rým se peníze dostávají prostřednic- tomu nezbylo na praktické lékaře,
úředníky, ať jich je, kolik chce, 10 % tvím úhrad z pojišťoven? Prostě tak, kteří stárnou a opouštějí vylidňující
pro policisty nebo hasiče, respektive že za zdravotní výkony zaplatí zdra- se pohraničí, čímž se jeho vylidňování
zasloužených 15 % pro učitele. V době votní pojišťovny vyšší cenu než v roce dál prohlubuje, už ale logiku postrádá.
nedostatku zaměstnanců to jen dál předchozím. Těm se ale nemusí chtít Že přidal jen lázním pro děti, prý zase
prohloubilo jáchy
tlak na -mzdy „Jedná
ve všechse o
plnit
vládnípamátku
sliby, byť zjsou
rozhodně
tím, žemostu
se na tuto
skusochnení
na zídky
vychází
kulturní
16. všechny Výběr
delní návštěvníci
odvětvích a odliv pracovníků z pro- de facto státní, a proto ministerstvo pinu pacientů zaměřují státní lázně.
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv.
vských lázní
jistě zazna - století, byť v průběhu let několikrát
duktivní sféry na úřady. Zdravotníci vydává každý rok takzvanou úhrado- Proč ale příplatek pro sloužící sestry
Kláradostanou
jsou součástí
zna
aleurčípřesto,
nali, že více
jak těšit
dva na
roky
se měli
10 %, ať necitlivě
už pracují opravovanou,
vou vyhlášku.V té
jak budou ceny
všechnahistorického
lůžková zařízení
až
ve státní
soukromé sféře.
Všechny
zdravotních
výkonů vypadat,
na lázně,Jáchymova.
nám není jasnéVvůbec
a nadřívějších
aspoň
částečně,
upomínající
naaby bylyku města
bylo možné
do čilázeňské
zdravotní odbočit
sestry sloužící vdobu
trojsměnslibyPři
naplněny.
Je to jedno velipadá zde
nás, byla
co ministrovi
lázních
dobách
umístěnanasocha
sv.
svéhovládní
vzniku.
její opravě
em od Ostrova
ném provozu měly dokonce dostat ké politikum. I ministerstvo totiž počí- vadilo tolik, že nenaplnil ani jeden ze
Jana
Nepomuckého,
který
je
dnes
budou,
vedle
postupů
a
technologií
čkou Jáchymova.
Bylo
to
další 2 000 Kč. Měly… Státním zaměst- tá, a když má někde dát, tak musí jinde svých slibů? Jak přidání všem zmíněinstalován
před
v horní
současných,
použity
postupy
havarijním
stavem
his -platové
nancům
stát upraví
tabulky vzít
nebo nedat
tolik. aA ma
přesně- to se
ným sestrám,
tak radnicí
celému oboru
totiž
rozpočet
letos
stalo lázním
dospělé, které
podzim písemně
částinaměsta.
Kromě slíbil…
tohoto mostku
teriály
blízké
době
jejího pro
vzniku.
ostku. a je to. Ať už je na tom státní
jakkoliv.
Politikům
roku oblouk
2017 nic. Že mijsou v bezprostřední blízkosti další
Znovurozbudenedostaly
vyzděnoproti
mostní
ápadný most
byl
původ stačí
- schválit
počtový deficit. Do kapsy ale musíme nistr vracející se do nemocnice přidá 
MUDr. Eduard Bláha,
původním hlavně
kamenem
a namísto
dva, léta neudržované
a prorostlé
bývalé Říšské
cesty,
která
sáhnout
my všichni.
nemocnicím,
nebude jen tím,
generální
ředitel

chymov a Karlovy Vary.
lenební oblouk a je ve přes Jáchymovský potok.
u je vyzděné z plochého
amene včetně provázání
zdiva. Parapetní zídky
nulosti ubourány a dosa en do výše komunikace.
m, že historický kamenný
lal náporu v době urano -

zábradlí bude vystavěna původní
zídka. V ní pak jsou připravena dvě
místa na každé straně pro instalaci
soch patronů Jáchymova – sv. Já chyma a sv. Kláry. Celkové náklady
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč
a uhradilo je město Jáchymov ze
svého rozpočtu. Karlovarský kraj
přispěl částkou 200 tis. Kč,“ popisuje
Jan Hadrava, vedoucí hospodářskosprávního odboru Jáchymova.

náletovou zelení. Dlouhé čekání na
opravu se určitě vyplatilo. Kromě
toho, že se opět zjednoduší dopravní
situace v lázeňské čtvrti, město i
lázně získaly další zajímavý prvek.

Riviera v novém

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE
PLAVÁNÍ A
Díky rozšíření a modernizaci si pro svůj pobyt můžete opět vybrat bývalý penzion Riviera, který se mění na moderní tříhvězdičkový
garni hotel s 75 lůžky, reSAUNOVÁNÍ

cepcí, restaurací a novým výtahem. Provoz bude zahájen na začátku února 2018.
K původní budově z roku 1928 s dvoupodlažní přístavbou ze 70. let minulého
století byla během právě dokončené realizace doplněna
další dvě
patra.
Celý obNa podzim
tohoto
roku
jekt hotelu, který se nachází v blízkosti centra města
u
vstupu
do
lázeňského
započne v aquacentru Agricola
parku, se tak výškově srovnal a obě části působí souměrně.
Investovaná
částka na ploše cca
260 m2 výstav
dosáhla 43 mil. Kč s DPH a stavbu realizovala firma 3V&H,
s.r.o.saunového světa.
ba nového

Saunaři se mohou těšit na

mokrou saunu, ochlazovací

-

Jeho platnost potvrzuje §44 lázeňského zákona a §27 odstavec 4
stejného zákona jej ukládá městu
respektovat. Lázeňský statut Luhačovic je nařízení vlády, které omezuje nejrůznější činnosti, například
stavební aktivity občanů a podnikatelů v centru města nebo ukládá
městu a jeho představitelům dílčí
povinnosti. O co pečovat, co zajišťovat a jak o věcech rozhodovat.
Vše v zájmu lázeňství, které dělá
lázeňská místa tím, čím jsou. Podle
zákona totiž lázněmi nejsou lázeňské domy či společnosti. V jejich
případě jde o poskytovatele zdravotních či ubytovacích služeb. Lázně v širším významu totiž tvoří celé
území, tedy lázeňské domy, městská
infrastruktura a okolní příroda. Lázněmi je prostě město samotné. Tak
to vidí zákon, ale i většina veřejnosti.
Většina návštěvníků jede do lázní
Luhačovice a vůbec nerozliší, že
jsou ubytovaní v „běžném“ hotelu,
penzionu nebo v soukromí, namísto
v registrovaném zdravotnickém zařízení lázeňské péče. Je nešťastné, že
luhačovický statut vznikl ještě před

odtržením Pozlovic, což komplikuje
rozhodování o investicích, které by
lázeňství podporovaly, stejně jako
to brání společnému využívání vybrané lázeňské taxy. Letopočet jeho
vzniku i ony legrační socialistické
pojmy jsou stigmata, která mu berou důvěryhodnost. Přesto je ale
potřeba řídit se jím a plnit úlohy,
které městu ukládá. Udržovat parky a komunikace v nich, rozšiřovat
veřejnou zeleň, zabezpečovat kulturní i sportovní vyžití apod. Provozovatele největších lázeňských
komplexů je třeba přizvat k činnosti
lázeňské komise, která v Luhačovicích není dosud založena. Nechat je
spolurozhodovat o prioritách rozvoje Luhačovic, o použití vybrané
taxy, o rozsahu péče o veřejnou zeleň, o kulturních programech apod.
Z tohoto pohledu je co zlepšovat
a nechovat se k lázeňství macešsky. Není to cizí území. Je to srdce
Luhačovic. Jejich rodinné stříbro.
A zasloužilo by si moderní, účinný,
respektovaný a naplňovaný statut.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Rok 2017: Držíme laťku vysoko

Když
utichlysauny
silvestrovské
oslavy
jsmeaočetyto úpravy
nové prosto
Všechny
byly navrženy
tak,a netrpělivě
kávali první díl seriálu Četníci z Luhačovic, přáli jsme
aby jejich využití bylo co nejvíce var - dokončeny na jaře 2018.
si, aby byl rok 2017 úspěšný. Myslím si, že se nám to
2017 bude realizován
iabilní a přineslo klientům mnoho
z velké části podařilo.

vánoční dárek pro naše náv
a sice další vířivka v bazén
budou
probíhat
různé
typy
sauno
Především jsme navázali na rok 2016, V oblasti obchodu považujeme za důpro 8-10
osob. plvýchposkytli
rituálů,služby
pobyt
v mokré ležitý
sauně
posun vytvoření
společného
kdy jsme
rekordním
V rámcis nabídkami
tohoto rozvoje b
zpříjemní
aromaterapie
či možnost
nohodnotného katalogu
čtyřiatřiceti
tisícům
hostů a v letošluhačovických
i
jáchymovských
ním roce
bude
tento
výsledek
opět
jektu Agricola lázní
uvedena do
aplikace medu, čokoládové emulze
velmi podobný. I přes to jsme všech- na rok 2018 a nový web naší společtaké kogenerační jednot
nebo jogurtu k výživě a zjemnění
ny hosty uspokojit nemohli, protože nosti. Při jejich tvorbě jsme se snažili
zbytkového
ucelenost
a moderní tepla p
zájempokožky.
o lázeňskou léčbu u dospělých o přehlednost, užitím
elektřinyv ve
zdejší tra
Stávajícívparní
úrovni
ba Dobrá
- suspolupráce
grafiku.
rámci
i dětí především
hlavnísauna
sezoněna
přeskupiny Spa
& Wellness Nature
vyšoval
naše
kapacity.
S postupem
Kogenerační
jednotka vša
zénu
bude
rozšířena
a stane senaší
volně
příznivě odčasu však
přibývá hostů,
kteří naopak
majetkem
jáchymovskýc
přístupnou
součástí
bazénovéResorts
části.se na výsledcích
přijíždějí v zimě do volnějších kapacit ráží.
nýbrž
ČEZu,
ta
Současně
v
bazénové
hale
přímo

pokračování nase
str.kterým
3
za výhodnějších podmínek.
lupracujeme na výrobě z
nad bazénem vyroste příjemná
ergie. Díky vzájemné doho
odpočinková terasa s postranními
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Profesor Drahoš: Všichni jsme posádka jedné lodi
dlouho vydržet aktivní kariéru. Kdyby
mne lidé zvolili, určitě bych se snažil
sport propagovat, zejména u mládeže.
V zdravém těle zdravý duch.
Jak už jste v médiích řekl, máte
chatu. A chataření je taky docela
náročný koníček.
Ano. Tam opravdu nejsem a nikdy
jsem nebyl za profesora nebo předsedu Akademie věd. Jsem tam chatařem,
který si vlastníma rukama chatu dostavěl, který tam omítá, betonuje, seká
trávu a dělá všechny běžné práce.

Kdyby jezdil do lázní pravidelně, mohl by být považován
za lázeňského šviháka. I ve svých 68 letech má vysportovanou postavu, svižný krok a elegantní vystupování.
Prezidentský kandidát Jiří Drahoš i přesto, že na lázeňské pobyty nejezdí, má vřídla rád. Luhačovice navštívil
v rámci kampaně už dvakrát.
Pane Drahoši, osm let jste stál v čele
Akademie věd, od ledna jste v intenzivní kampani. Jak se udržujete
vitální a aktivní?
Na vypětí jsem ze svého působení
na Akademii věd nebo ve výzkumu
zvyklý. Také se snažím běhat, ale během kampaně je na to méně času.
S manželkou praktikujeme chůzi
s holemi, tzv. Nordic walking. V zimě
běžkujeme. V minulosti jsem měl rád
i sjezdové lyžování. V mládí jsem dělal
i jeho instruktora. Rád cvičím, každé
ráno sestavu Pět Tibeťanů. Jsou to takové cviky na protažení a energizaci.
Jaké máte rád sporty jako divák?
Asi nejvíc hokej. Samozřejmě rád se
podívám na špičkový fotbal, evropskou
ligu – zážitek je vidět hrát Barcelonu,
Paris Saint-Germain, mnichovský Bayern apod. Ale fotbal spíš výjimečně.
Nenechám si ujít MS v hokeji. Člověku
se samozřejmě vždy v této souvislosti
vybaví Nagano. Všechna jména, počínaje už nežijícím trenérem Hlinkou,
přes Haška, Reichela, Jágra a další. Nagano bylo úžasné, fenomén.

V současné době jste kandidátem
na prezidenta České republiky.
K jaké sportovní disciplíně byste
přirovnal prezidentskou kampaň?
V současné době mi to spíš připomíná reality show (úsměv). Jinak je to

vytrvalostní běh. Já jsem ohlásil svou
kandidaturu koncem března v rodném Jablunkově a od té doby běžím.
Ale musíte si rozvrhnout síly. Nemůžete vyrazit na prvních čtyři sta metrů
rychle a pak se schvátit.

A máte v cestě nějaké překážky?
Jaké?
Překážkou je, že vás lidi zprvu neznají. Nová tvář, nový, neznámý člověk.
Šance pro změnu, ale musíte vysvětlit
jakou. V čem spočívá. Stávajícího prezidenta zná samozřejmě každý, bývalého předsedu Akademie věd Jiřího
Drahoše už lidí méně. Jedna překážka,
jedna meta, potřebuji zvýšit povědomí o svém jménu, svých názorech.
Proto dělám velmi kontaktní kampaň.
Kdybyste se stal prezidentem, snažil byste se být vzorem zdravého
životního stylu?
Zdravým životním stylem je nejen
sport, ale i správná strava. Ale já se
vám k něčemu přiznám. Sportem jsem
si kompenzoval tak trochu neopatrnost v jídle – i u mě platí, že to, co
není zrovna dvakrát zdravé, mi chutná. S věkem se samozřejmě snažím
o dodržování zdravého stravování,
ale přiznávám, někdy je to opravdu
utrpení odříct si například chleba se
škvarkami (úsměv). Jinak, bez sportování, bez udržování kondice nemůžete

Když ještě zůstaneme u zájmů, také
zpíváte ve sboru?
Hudba je můj opravdu největší koníček, i když je dost antisportovní. Prostě se přesunete ze židle v kanceláři
na židli ve zkušebně. Ale vyčistíte si
úžasně hlavu od každodenních starostí, protože Mozart, Bach, Beethoven,
Janáček vám nedovolí myslet na nic jiného. Stejně tak třeba Bob Dylan, nebo
Rolling Stones, The Cream nebo Jethro
Tull – moje oblíbené kapely. S bratrem
jsme měli kdysi bigbeatovou kapelu.
On hrál na kytaru, já na klavír.

Co pro vás znamená Česká republika?
Je to moje vlast. V tom je všechno. Je to
hrdost na naši historii, jazyk, kulturu,
křesťanské tradice a především hrdiny, kteří za náš stát položili své životy.
Ti nám svěřili do péče krásnou zemi
a my bychom o ni společně měli pečovat, abychom ji našim dětem předali
v lepší kondici, než jsme ji převzali.
A já se o to snažím. Kandiduji, protože
věřím, že prezident nemá společnost
rozdělovat, ale naopak připomínat, že
jsme všichni posádka jedné lodi zvané
Česká republika.

Mimochodem, co by pro vás znamenalo, stát se prezidentem České
republiky?
Moje základní vize funkce prezidenta je taková, že prezident by měl být
tím, kdo je nad stranami, kdo spojuje,
nenálepkuje, nerozděluje. Měl by být
tím, kdo moderuje politickou scénu a snaží se ji také kultivovat. Víme
všichni, že současná úroveň politické debaty je pod psa. A prezident by
k tomu neměl přispívat. Důležitá je
i důstojná reprezentace v zahraničí,
dodržování ústavy. Chci všemi silami
přispět k tomu, aby hlas ČR byl ve světě vážený a byl slyšet. Aby naše země
spolurozhodovala o budoucnosti Evropy. Chci vrátit prezidentskému úřadu důstojnost.

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

Prezident by měl mít dostatek sil vykonávat svoji funkci a být nadstranický. Přeji si, aby se republika nedostala
do područí větších mocností. Abychom

byli dobře připraveni na ohrožení
zvenčí a jiná si nepřivodili sami. A ještě
něco. Moc si přeji, abychom se přestali
hádat a měli k sobě blíž.

Otázka pro…

generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhu
Proč jste se rozhodli finančně podpořit prezidentskou kampaň profesora Drahoše?
S myšlenkou na jeho podporu přišel původně majoritní akcionář pan
Martin Burda, který je ze stejného
regionu a pana prof. Drahoše zná
jako slušného člověka. Jak já, tak další akcionářka paní Eva Kropová jsme
nebyli proti, protože jej vnímáme
jako důstojného reprezentanta prezidentského úřadu i České republiky,
kterého si všichni zasloužíme. Nečekáme od něj nic víc, ale ani nic míň.
Slibujeme si od něj, že bude naši společnost spojovat a ne rozdělovat. Věříme, že tak i my můžeme trochu přispět ke kultivaci prostředí, ve kterém
žijeme a vychováváme děti, ale i podnikáme, zaměstnáváme lidi a platíme
daně. Přesto jsme se kvůli tomu stali
terčem řady nenávistných útoků.
Nelitujeme. Vykročit ze soukromého

editorial
Vážení a milí hosté,

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi.
Výzdoba obchodních center nám
je sice připomíná už několik měsíců, ale až první zapálená svíčka
na adventním věnci jejich příchod
ohlásila doopravdy. Snad budou letos konečně zase jak od Lady. Nejen
Jáchymov, ale už i Luhačovice totiž
zapadaly sněhem. Teploty klesly
pod bod mrazu, ulice večer září teplým světlem tradiční výzdoby, sníh
pod nohama krásně křupe a já vás
mohu oslovit proto, že jste se rozhodli tento čas strávit v našich lázních. Možná, že jste se k tomuto číslu dostali až na počátku roku 2018,
a tak vám připomenu, jak osvobozující může být přežít předvánoční
shon v lázních a dopřát si atmosféru
klidu a pohody, která se mezi nákupy, sháněním dárků, úklidem nebo
doháněním restů v práci nakonec
smrskne do štědrovečerní večeře,
rozbalování dárků, televizní Popelky a několika návštěv. Často nestihneme ani vydechnout a kouzlo je
pryč. Lázně vám jej ale nenabízí jen
během adventu. Dá se v nich oslavit
Silvestr a přivítat nový rok, ale také
strávit Štědrý večer. Že si to neumíte
představit? O to víc to musíte zkusit! Věřte mi, že náš Štědrý večer je
jako z pohádky.
Čas je neúprosný. Další rok se sešel
s rokem a nikdo z nás se nevyhne
myšlenkám, kterými hodnotí rok
končící nebo plánuje ten budoucí.
Náš lázeňský rok byl velmi dobrý.
Nebude snadné jej zopakovat. Poptávka po léčení i odpočinku v obou
našich lázních rostla a jen přehřátí celé ekonomiky a nedostatek
zaměstnanců nás brzdily ve větší
investiční aktivitě. Částečně jsme
zvolnili i záměrně, abychom nám
i vám dopřáli čas bez stavebního
ruchu a lázeňská atmosféra byla
úplná a abychom se mohli soustředit na péči o zaměstnance. Přesto
nevyznívá náš pomyslný investiční
účet roku 2017 vůbec špatně. Dokončená změna zásobování teplem,

prostoru a angažovat se v tom veřejném něco stojí. Někteří lidé si dokonce naši soukromou společnost a její
zisky pletou se státním úřadem a veřejnými penězi. Dokonce se dožadují
vysvětlení, jak jsme si něco takového
mohli dovolit, a míchají to dohromady s tím, že jim jejich pojišťovna nepřiznala lázně. Prvním z nich jsem
dokonce odpovídal a vysvětloval, že
se musí obrátit na svou pojišťovnu,
která návrh schvaluje podle jejich
zdravotního stavu, než mi došlo, že
to nemá cenu. Žijeme ve svobodné
zemi, o společných věcech rozhodujeme prostřednictvím parlamentní
demokracie a voleb. O těch vlastních,
včetně svých peněz, rozhodujeme
sami. Proto přeji všem těmto útočníkům, aby se v nadcházející prezidentské volbě rozhodovali podle svého
nejlepšího vědomí zcela svobodně
a nikomu nenaletěli.

nové komunikace v lázeňském parku a rozšířená kapacita o garni hotel
Riviera představují naše hlavní aktivity v Luhačovicích. Rekonstrukce významné části hotelu Radium
Palace nebo nové parkoviště zase ty
jáchymovské. Ještě důležitější než ty
dokončené jsou ale investice připravené nebo připravované. V Luhačovicích jsme letos připravili rekonstrukci kolonády s halou Vincentka
i záchranu hlavních budov v areálu
Vodoléčby a Slunečních lázní, ale
nejde o investice na jeden rok.Budou prováděny postupně a měly by
ještě víc zdůraznit neopakovatelnou
luhačovickou atmosféru česko-slovenského lázeňství. Mezi investicemi pro rok 2018 vyčnívají: první
fáze postupné obnovy lázeňského
hotelu Palace a v jeho závěru rozšíření dětské léčebny Vítkov. V Jáchymově se další fáze obnovy dočká
lázeňský komplex Curie, jehož zdravotní část se i rozšíří, konečně dojde
i na výstavbu saunového světa v LC
Agricola a další přístavbu Astorie.
Nebude toho málo. Držte nám palce!
Jménem svým i všech svých kolegů
vám přeji krásné Vánoce a šťastný
rok 2018.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel
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Rekonstrukce Palace: Komfortnější
stravování i moderní hala

Zvýšení kvality poskytovaných služeb. To je cíl rekonstrukce hotelu Palace, která
bude probíhat od začátku února do poloviny března 2018.
V restauraci jsou naplánovány úpravy
povrchů, dodávka židlí a repase stolů.
Součástí je i realizace rautového výdeje
v restauraci pro samoplátce a rekonstrukce sociálního zařízení. Výrazné
změny budou v prostoru kavárny, kde
se počítá s odstraněním boxů a jejich na-

hrazení novými židlemi a stoly. Proměnou projdou i prostory přilehlého baru.
Rekonstrukce se dotkne také kuchyně
a bude vybudována nová zásobovací
cesta včetně výtahu pro dovoz jídla.
Ve vstupní hale se hosté mohou těšit
na nový sedací nábytek, recepční pult,

Rok 2017: Držíme laťku vysoko
dokončení ze str. 1
Společně s Léčebnými lázněmi Jáchymov si vyměňujeme zkušenosti,
účastníme se veletrhů a prezentací a vzájemně si otevíráme dveře
na nové trhy i k obchodním partnerům. Pochlubit se můžeme také
úspěchy v celostátní soutěži Velká
cena cestovního ruchu a Hit sezony, kde byly odborníky v cestovním
ruchu opět oceněny naše pobyty.
Dokonce již popáté se hotel Alexandria zařadil k nejlepším hotelům
v prestižním hodnocení Czech Hotel
Awards Hotel roku. Jsme přesvědčeni, že na výsledky má vliv i skutečnost, že naši hosté vnímají akciovku
jako lázeňskou jedničku v Luhačovicích a rozpoznali výhody, které
nabízí. Ať už se jedná o garanci využívání přírodního léčivého zdroje
k léčebným účelům, rozmanitost
ubytovacích kapacit a nabídky nebo
stále se rozšiřující výhody naší slevové karty.
Mimořádnou pozornost jsme věnovali každodennímu zajištění služeb.
Základem byla obnova techniky
a vybavení, kterou jsme zvládli podle našich představ. I přes těžkou
situaci na trhu práce se nám daří
stabilizovat pracovníky na většině pracovišť. Pomohlo nám k tomu
nejen plošné zvýšení mezd o 10 %
a další individuální nebo skupinové

úpravy, které vedou k meziročnímu
růstu průměrné mzdy o více než
11 %. Pomáhá nám také propracovaný systém zaměstnaneckých benefitů včetně nabídky služebních bytů
či přechodného ubytování pro naše
zaměstnance. O tom, že jsme i v této
nelehké personální situaci uspěli,
svědčí letošní průměrný počet zaměstnanců, který se blíží počtu 600
osob.
Těší nás, že i realizace investic probíhala podle plánu. Modernizaci
energetického hospodářství společnosti a přechod na výkonnější formy
zásobování teplem oceňujeme především nyní v zimě každý den. Nový
systém je ekonomicky výhodnější
a šetrnější k životnímu prostředí.
Jednodušší je i regulace tepla v jednotlivých objektech. Díky rekonstrukci a přístavbě původního penzionu jsme rozšířili naši lůžkovou
kapacitu o nový garni hotel Riviera,
který již na začátku roku 2018 bude
plně v provozu. Zahájili jsme i obnovu povrchů vybraných komunikací
v lázeňském areálu. Nejfrekventovanější úseky před Jurkovičovým
domem a Lázeňskou poliklinikou
získaly od léta novou podobu. Pečujeme také o 10 přírodních léčivých
zdrojů, které máme ve správě. Kromě částečné rekonstrukce Aloisky a Pramene Dr. Šťastného jsme

vstupní automatické dveře do hotelu
i koberce. Původní koberce budou také
vyměněny nejen na všech pokojích, ale
i na chodbách.
Celková investovaná částka dosáhne 25
mil. Kč s DPH a rekonstrukci bude realizovat firma 3V&H, s.r.o.

na začátku podzimu prováděli práce u zdroje Vladimír, který bychom
chtěli v roce 2018 začít využívat
pro uhličité koupele a inhalace. Během celého roku jsme monitorovali
pramen Ottovka. S výjimkou měsíce
dubna jej však vzhledem k výsledkům chemických rozborů musíme
ponechat mimo provoz.
Nezapomínáme ani na kulturu. Festival Janáček a Luhačovice nebo
Dny slovenské kultury a řada dalších akcí, které pořádáme, si získaly
věrné diváky a posluchače, kteří se
k nám rádi vracejí. Kromě mimořádně úspěšného seriálu Četníci
z Luhačovic nás mile překvapil i zájem o Luhačovice z divadelní sféry.
Kriminální komedie Smrt v hotelu
Alexandria, kterou od října uvádí
Městské divadlo Zlín, je toho důkazem. V posledních měsících se již
připravujeme na aktivity, kterými si
budeme připomínat stoleté výročí
vzniku Československa. Pro vznik
a rozvoj Luhačovic bylo a je spojení
Čechů a Slováků zvlášť rozhodující.
Naší snahou je, abychom ve všem,
co děláme, drželi pomyslnou laťku
vysoko. Bez každodenní práce všech
našich zaměstnanců bychom si vysoké cíle klást nemohli. Chtěl bych
proto každému z kolegů za vykonanou práci, kterou v letošním roce
s vypětím všech sil odvedli, poděkovat a popřát především zdraví, osobní pohodu a radost do nového roku.

Ing. Jiří Dědek, MBA,

výkonný ředitel

Využíváme dotace na vzdělávání zaměstnanců

V České republice existuje v současné době několik dotačních programů na vzdělávání zaměstnanců. Naše společnost se snaží těchto možností využívat a po několikaleté pauze jsme opět příjemci dotací hned ze tří možných programů.

Díky opakovanému projektu POVEZ,
který zaštiťují úřady práce, se nám opět
podařilo získat dotace z Evropského
sociálního fondu, tentokrát na prestižní
dvoutýdenní kurz Sommeliér ve známé
vinařské akademii. Účastní se ho naši
dva pracovníci obsluhy z Francouzské
restaurace hotelu Alexandria****. Díky
tomuto kurzu budou schopni nabídnout služby nejvyšší kvality z oblasti
doporučení vhodného vína k různým

druhům pokrmů, degustací s odborným výkladem a samozřejmě v profesionálním servisu vína.
I Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí možnost, jak se dotačních projektů zúčastnit. Této příležitosti
jsme využili a díky vzájemné spolupráci
se naši zaměstnanci budou v roce 2018
účastnit jazykových kurzů německého a ruského jazyka i kurzů výpočetní
techniky. Škála profesí je široká, kurzy

budou absolvovat jak zdravotníci, recepční, tak i pracovníci administrativy.
Nejobsáhlejším projektem dotovaným
Evropskou unií je vzdělávání vedoucích pracovníků společnosti v oblastech
měkkých manažerských dovedností. 22
našich vyšších i středních manažerů
se bude účastnit v příštím roce kurzů
zaměřených na komunikaci, vedení či
motivaci zaměstnanců a marketing.
Budou to velmi zajímavé a interaktivní

Prokázáno: Lázeňská léčba pomáhá

Ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně probíhá v dětských léčebnách v Luhačovicích druhým rokem studie, která ověřuje
účinek lázeňské léčby při aplikaci uhličitých koupelí.
Výzkum pod názvem Nalezení optimálního způsobu prokázání dlouhodobých efektů lázeňské léčby vede
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. Po delší
době se tak jedná o výzkumný projekt
zaměřený na lázeňství. „V Luhačovicích
léčíme děti a dorost od 1,5 roku do 18
let. Nejvíce dětí přijíždí s diagnózou
astma bronchiale. Při léčbě mimo jiné
aplikujeme přírodní minerální uhličité
koupele. Tyto koupele mají z prokázaných klinických účinků pozitivní vliv
na funkci nejen dýchacího systému, ale
i systému kardiovaskulárního, imunitního a nervového. Cílem výzkumu je zjistit vliv léčebného lázeňského procesu
na kardiovaskulární systém a regulaci
krevního tlaku u dětí s astma bronchiale,“ popisuje prim. MUDr. Jana Rydlová,

workshopy vedené zkušenými odborníky z Asociace hotelů a restaurací ČR.
Projekt je dvouletý, přičemž přípravy
započaly již v roce 2016 a samotná
realizace je naplánována na rok 2018
s ukončením v březnu 2019.
Vedle těchto projektů se řada zaměstnanců účastní odborných kurzů, na které společnost ročně vyčleňuje asi půl
milionu korun. Vzdělávání v naší společnosti lze chápat jako skutečný benefit pro zaměstnance, protože všechny
kurzy jsou zaměstnavatelem plně hrazeny. Prostřednictvím nich si pracovníci
zvyšují odborné znalosti a dovednosti,
díky kterým mohou hostům nabídnout
ještě lepší a kvalitnější služby.

Mgr. Vladimíra Juřeníková,

personální manažerka

vedoucí lékařka a ředitelka dětských
léčeben a dodává: „Na regulaci krevního tlaku má podíl sympatická a parasympatická složka nervového systému,
zejména prostřednictvím baroreflexu.
Baroreflex je reflexní odpověď organismu na náhlou změnu tlaku. Krevní tlak
měříme kontinuálně. Ze záznamu můžeme hodnotit kolísání krevního tlaku
a tepových intervalů a vypočítat citlivost
baroreflexu.“ Doposud bylo měření provedeno u 131 dětí a průměrný věk byl
13,61 roku. Všechny děti měly diagnózu
astma bronchiale. „Dospěli jsme k závěru, že tepové intervaly se v porovnání
s měřením na začátku pobytu významně
prodloužily. Toto prodloužení tepových
intervalů znamená zvýšení aktivity parasympatiku a je dáno příznivým komplexním působením lázeňské léčby, tedy
všemi procedurami včetně uhličitých
koupelí, rehabilitace, psychickou pohodou, výživou apod. Prokázali jsme rovněž, že citlivost baroreflexu ve stoje se
během pobytu u léčených dětí významně zvýšila, což svědčí o tom, že měsíční
pobyt v dětských léčebnách v Luhačovicích má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém ve smyslu zlepšené regulace
krevního tlaku,“ shrnuje J. Rydlová.

Pohoda a relax:
Soli do koupele

V letošním roce naše společnost zahájila spolupráci se společností Liftec
CZ a. s., dodavatelem širokého spektra
produktů péče o zdraví. Zavítali jsme
do Jurkovičova domu, abychom zjistili, jak tato spolupráce funguje v praxi
v podzimní a nadcházející zimní sezoně. Zeptali jsme se přímo paní Šárky Tomové, vedoucí balneoprovozu,
a zjistili jsme, že kromě tradičně zavedených solí Kneipp je dobře přijímána
i privátní značka solí Liftea, pocházející
z dílny Liftec CZ.
V dnešní době patří sůl k nejžádanějším pečujícím prostředkům v kosmetice, wellness a lázeňství. Kromě využití do koupelí mohou být krystalické
soli i vhodným dárkem či upomínkou
na pobyt v lázních.
„V Jurkovičově domě nabízíme našim hostům u přísadových koupelí
nebo u perličkových koupelí s přísadou možnost výběru z celé škály olejů a solí,“ potvrdila nám paní Tomová.
„Oblíbené jsou především soli Kneipp
a Liftea. Nyní v zimním období je častou přísadou sůl Eukalyptus, která příjemně prohřívá a ulevuje při nachlazení. V chladném období hosté často
zvolí také vůni medu a mléka v soli
Medové snění. Naopak v létě převládá
zájem o intenzivní vůni granátového
jablka a zeleného čaje s heřmánkem.“
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Všichni jsou v županech. Městské divadlo Zlín uvedlo novou
detektivní komedii z Luhačovic
Po úspěšných detektivních komediích Splašené nůžky a Past na myši přichází Městské
divadlo Zlín s další – Smrt v hotelu Alexandria, jejíž děj se odehrává v Luhačovicích.

Zlínskému hereckému souboru ji
na tělo napsal Peter Black a text
přeložil ředitel divadla Petr Michálek. Světová premiéra se uskutečnila
v sobotu 14. října ve Velkém sále.
„Komediální detektivka a Zlín jsou
pro mě tak trochu spojené pojmy.
Od doby, kdy jsem viděl Splašené
nůžky, jsem s radostí vzpomínal
na souhru herců, na atmosféru v publiku. Když se mi pak do ruky dostal vtipný a překvapivý text Petera

Děj se odehrává
ve zlínskému
divákovi známých
Luhačovicích

Blacka, tak jsem neváhal. Je to rychlá konverzační komedie, ve které se
stane vražda, divák postupně dostává indicie a spolu s Marií Vančurovou, která hraje hlavní vyšetřovatelku případu, může pátrat po tom, kdo

Pobyt pro
single
cestovatele

STALO SE

V Luhačovicích zněly koledy

Každý názor a zpětná reakce na naše služby a pobyty
je pro nás inspirací. Přinášíme vám postřehy a hodnocení netradičního Pobytu
pro single cestovatele z pohledu hosta, který jej nedávno absolvoval.

13. prosince se také Luhačovice připojily k již sedmému
ročníku akce Česko zpívá koledy.
Na pódiu před Společenským domem
a rozzářeným vánočním stromem vystoupil pěvecký sbor Janáček Luhačovice. Adventní pohodu na vyzdobeném
Lázeňském náměstí si nenechalo ujít
několik stovek hostů a obyvatel města.

V chladném počasí přišel vhod punč
nebo svařené víno. Projekt, kdy lidé
v desítkách měst a obcí společně zpívají
v jeden čas sérii vybraných koled na náměstích nebo jiných veřejných místech,
si získává stále větší popularitu.

Dívčí orchestr
z Luhačovic
opět na hradě

Již tradiční luhačovickou
stopou by se dalo nazvat
úspěšné účinkování Dívčího saxofonového orchestru ve Španělském
sále Pražského hradu.

Stalo se tak již po devatenácté v den
státního svátku 28. října, kdy měl
tento orchestr čest být hudebním
doprovodem na recepci po slavnostním předání státních vyznamenání.
Orchestr založil Vladimír Schlimbach nejdříve ve Vlachovicích, později v roce 1972 v Luhačovicích.
Jedná se o jediný dívčí saxofonový
orchestr v České republice.

Sponzorský dar od linde.
Inhalátory s podobou lachtana

Prim. MUDr. Janě Rýdlové, ředitelce a vedoucí lékařce
dětských léčeben, byly předány 2 ks inhalátorů LINDE SAMI pro děti.

Jednalo se o sponzorský dar společnosti LINDE, kterou na lékárenském
trhu v České republice zastupuje
společnost LIFTEC CZ a.s. Inhalátor,
hrazený zdravotními pojišťovnami,

je mezi dětmi oblíbený díky své podobě lachtana. Odborníci zase ocení
tryskový vysoce účinný nebulizátor
s patentovanou technologií Side
Stream.

je vrah,“ prozradil režisér Mikoláš
Tyc, který ve Zlíně hostoval poprvé.
„Všichni jsou v županech, takže není
úplně jisté, kdo je kdo. Není to tedy
jen o Marušce, je radost vidět v nových rolích všechny herce. Každá
z postav má nějaký komediální rys,“
doplnil.
Nová inscenace se odehrává v současnosti, v reálném hotelu, v nočním
wellness ve zlínskému divákovi důvěrně známých luhačovických lázních. Městské divadlo Zlín tak navazuje na regionální dramaturgickou
linku, kam patřily například Žítkovské bohyně, první dva díly trilogie
o dynastii Baťů nebo nové Zvlčení
podle románu zlínského spisovatele
Antonína Bajaji.
Kromě již zmíněné Marie Vančurové se v roli dalšího z vyšetřovatelů
představí Zdeněk Julina. Dále hrají
Jan Leflík (ředitel hotelu), Tamara
Kotrbová (recepční), Petra Králová
a Gustav Řezníček, Marek Příkazký,
Kateřina Liďáková, Luděk Randár
a další.

„V zimě jsem viděl dokument o Luhačovicích s Miroslavem Táborským
a tolik mě to okouzlilo, že jsem si
řekl, že tam pojedu. Zkraje jara jsem
se podíval na web lázní, jaké mají
pobyty. Chtěl jsem jet sám a současně jsem chtěl, abych měl možnost si
s někým popovídat, sdílet zážitky atd.
A po přečtení Pobytu pro single cestovatele jsem měl hned jasno, měl jsem
takové příjemné šimrání,“ říká Jakub
Šmíd z Prahy, který absolvoval novinku roku 2017 oceněnou na Velké ceně
cestovního ruchu. „Neměl jsem žádná
očekávání. Jen jsem si řekl, že si to užiju, a ono to vyšlo. Po vstupu do Alexandrie jsem vnímal pohodu a rodinnou
atmosféru. Líbila se mi ta elegance
a noblesa celého hotelu. Z poskytovaného servisu jsem byl paf. Personál byl
velmi milý a vstřícný. Pokojíček jedna
báseň. Z jídla jsem se rozplýval blahem. Wellness ve stylu římských lázní
si mě získal svou útulností. Night club
měl svůj půvab,“ popisuje J. Šmíd a dodává: „Z prvního setkání v lobby baru
jsem byl poněkud nervózní, byl jsem
zvědavý, jaké lidi si přitáhnu do svého života. Nakonec jsem měl pocit, že
jsme všichni naladěni na stejné vlně.
Bylo moc hezké, že jsme prakticky
všechen volný čas prožili společně,
a přitom měli naprostou volnost. Moc
se mi líbilo, jak byly do pobytu zahrnuty skupinové hodiny i individuální
hodina. V našem případě mi to přišlo
tak nějak přirozené, že jsme si celý pobyt povídali, užívali a přitom probrali
pár témat. Bylo úžasné, jak se koučka
Alena při individuální hodině uměla
vcítit a popostrčit mě dopředu. Bylo
to všechno takové rodinné a důvěrné,
a to mi dělalo dobře na duši,“ říká závěrem J. Šmíd.

www.LazneLuhacovice.cz
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Pozvánka na Festival Janáček
a Luhačovice

V roce 2018 oslavíme 100 let české státnosti. V galerii významných
osobností první republiky je zlatým písmem zapsáno i jméno proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, který si zamiloval luhačovické lázně.

Roztančené Luhačovice

Lázně a tanec. Dvě slova, která patří k sobě. Obojí má pozitivní účinek
na naše zdraví a duševní pohodu, a proto pokračují Lázně Luhačovice,
a.s., v úspěšném projektu Roztančené Luhačovice. Již tradičně bude
patřit první květnový týden tanci v jeho nejrůznějších podobách.
Stěžejním bodem celého projektu je oceňovaný
pobytový balíček Ve víru tance, který nabízí hostům Alexandria**** Spa & Wellness hotelu oblíbené kurzy standardních a latinskoamerických
tanců s Janem Onderem a jeho taneční partnerkou. Samozřejmostí tohoto pobytového balíčku
jsou také vybrané léčebné a wellness procedury.
Zkrátka nepřijdou ani ostatní lázeňští hosté, kteří v hojném počtu navštěvují otevřenou taneční
přehlídku Roztančená kolonáda na Lázeňském
náměstí. Desítky dětských i dospělých účinkujících představí na pódiu před Společenským
domem tance společenské, lidové, dobové i moderní.

Night club hotelu Alexandria pozve všechny milovníky tance na večerní tančírny, z nichž každá
nabídne jiný hudební i taneční žánr. V jednotlivých večerech zazní rytmy salsy, argentinského
tanga, swingu a chybět nebude ani večer s cimbálovou muzikou. Kulturní vyžití doplní divadelní představení uváděné v malebném Lázeňském
divadle. Roztančený týden uzavře Luhačovické
plesání ve Společenském domě, kde budou během bohatého programu Janem Onderem předány slavnostní certifikáty absolventům tanečních kurzů Ve víru tance. Na taneční parket jsou
však srdečně zváni všichni lázeňští hosté, kteří
propadli kouzlu tance.

KULTURNÍ AKCE ROKU 2018
NOVOROČNÍ KONCERT
Moravský komorní sbor
1. 1. 2018, kostel svaté Rodiny

22. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
Leona Machálková, Peter Nagy, Elán
KontraBand, Septet Plus Dalibora Kaprase,
Caroline Band, Marathon Band, Strážnická
cimbálová muzika Michala Miltáka
27. 1. 2018

ROZTANČENÉ LUHAČOVICE
Programová nabídka k Mezinárodnímu dni
tance, 4. ročník
29. 4. – 5. 5. 2018
OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
11. – 13. 5. 2018
Luhačovické
řezbářské
sympozium

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Květen – září 2018

LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
6. ročník
4. – 9. 6. 2018

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních souborů
6. ročník
14. – 16. 6. 2018

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY
21. 6. 2018
FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
27. ročník
16. – 20. 7. 2018
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
21. ročník
30. 7. – 10. 8. 2018

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
20. ročník
20. – 25. 8. 2018

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, divadla a hudby
6. ročník
3. – 8. 9. 2018
KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma
9. 9. 2018

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
26. ročník
14. – 16. 9. 2018
SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Navštívil je celkem pětadvacetkrát. V posledních
deseti letech svého života od roku 1918 do roku
1928 zde každoročně prožíval svůj letní pobyt.
Toto období je označováno jako vrcholná etapa
Janáčkovy tvůrčí činnosti, při níž vznikala jeho
nejvýznamnější díla.
Luhačovice vrací Janáčkovi jeho přízeň hudebním Festivalem Janáček a Luhačovice, který
v týdnu od 16. do 20. července 2018 vstoupí
do svého 27. ročníku. Slavnostní otevření festivalu (16. 7.) bude patřit Janáčkově opeře Pří-

hody lišky Bystroušky,
protože právě v roce
2018 si připomene
světová
hudební
veřejnost 90. výročí
úmrtí Mistra Janáčka. Tato opera, patřící mezi klenoty české operní tvorby, zazní
na Lázeňském náměstí
v podání operního souboru
Slezského divadla Opava pod taktovkou Marka
Šedivého a v režii Jany Andělové Pletichové.
Dále se mohou příznivci hudby těšit v Lázeňském divadle na koncerty hobojisty Viléma
Veverky s orchestrem Ensemble 18+ (17. 7.),
violistky Kristiny Nouzovské Fialové s Komorní
filharmonií Pardubice (18. 7.) a hornistky Kateřiny Javůrkové s orchestrem Slovak Sinfonietta
pod taktovkou Leoše Svárovského(19. 7.).

Luhačovice vrací
Janáčkovi jeho přízeň
hudebním festivalem

Závěr festivalu bude patřit kostýmovanému
koncertnímu provedení oratoria italského skladatele Emila de Cavalieri La Rappresentazione di
Anima et di Corpo aneb Představení o duši a těle,
se kterým se představí v kostele svaté Rodiny
Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana
Válka. Více na www.janacekluhacovice.cz.
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Spa & Wellness Nature Resorts

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

Ozvěny historie

150. narozeniny Madam
Curie Sklodowské

7. listopadu 2017 by oslavila 150. narozeniny významná osobnost našich
lázní, která zasvětila svůj život nejen vědecké práci, ale také praktické
pomoci lidem, kteří to potřebovali. Zemřela ve věku 66 let a téměř celý
svůj dospělý život se zabývala radioaktivitou. Bohužel právě radioaktivita byla příčinou její leukemie, která se pro ni stala osudnou. Logicky se
nabízí otázka, zda je používání radioaktivity v případě lázeňství vlastně
bezpečné?
V současné době můžeme odpovědět, že ano.
V léčbě radonovými koupelemi se pohybujeme na úrovni ozáření diagnostickým rentgenem. Pokud ale někdo setrvává v prostředí
se zvýšeným výskytem radonu jako obyvatel nebo jako zaměstnanec, dávka se za delší
dobu nahromadí a záření se stává škodlivým.
Z těchto důvodů jsou prováděna opatření,
která zajistí kontrolu nad používáním zdrojů
radioaktivního záření. Základem je dobré větrání a průběžný monitoring. Prostředí, kde je
léčba poskytována, je neustále monitorováno
a sleduje se celkový čas, který personál strávil
na takovémto pracovišti. Monitoruje se dokonce voda v potoce pod Jáchymovem. To vše
je v souladu se zákonnými opatřeními a kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bez-

pečnost. Je to stejný úřad, který hlídá rentgenová a CT pracoviště, ale i jaderné elektrárny.
Tento úřad vychází z doporučení mezinárodních institucí a komisí pro radiační ochranu,
které stanovují limity celoročního ozáření pro
pracovníky a obyvatele. Bezpečnostní opatření nejsou lepší ani v bance.
Kdyby měl ještě někdo pochybnosti o bezpečnosti radonové balneoterapie, položte si sami
otázku – pochybujete o bezpečnosti rentgenového vyšetření? Zpravidla vůbec. Pravděpodobnost poškození velmi malou dávkou záření
je dle výše uvedeného tak malá, že je mnohem
jistější, že na vás spadne letadlo pravidelné
linky při procházce kolem Vltavy. Malý doušek
vody vás příjemně ochladí, protržená přehrada příliš radosti neudělá.

Vzhledem k značnému počtu úspěšně léčených pacientů můžeme vyslovit tisíceré díky
M. C. Sklodowské, jejímu manželovi a dalším
za jejich objevy, které mohou být, a také byly,
zneužity, ale my volíme cestu bezpečnější
a prospěšnou a i díky hledání cest, jak využít
přírodního jevu, jako je radioaktivita, k léčebným účelům, dospěly prostředky radiační
ochrany ke svému zdokonalení. A proto se můžeme slavnostně připojit k blahopřání k narozeninám.
Radon je radioaktivní plyn, který nijak nevoní
a ani nijak nechutná. Vzniká rozpadem radia
a sám se dál rozpadá s emisí alfa záření. Toto
záření má v měřítku atomových částic poměrně velkou energii, na druhou stranu proniká
pevnou látkou jen do zlomků milimetru. V lidské buňce ale toto stačí ke změnám vedoucím
k aktivaci procesu, který tyto změny zase opraví. My navenek pozorujeme jako zdravotníci
spíše klinické projevy – protizánětlivé působení a vyplavení endorfinů u tlumení bolesti.
Pro srovnání – malé dávky se označují takové, které znamenají tzv. efektivní dávku pod
100 mSv (miliSievert). Limity pro pracovníky
jsou ovšem mnohem přísnější a určují celoroční efektivní dávku 20 mSv a pro obyvatele
dokonce 1 mSv. Dávka třítýdenních koupelí
v radonu je 20 uSv (mikroSievert). Škodlivost
takto malých dávek nebyla nikdy prokázána,
ale za účelem radiační ochrany se s nimi v teoretické rovině počítá. 

redakčně kráceno

Budovatelské
okénko

Nová vířivka
v Agricole

Začátkem prosince 2017 byla dokončena první část rozšíření jáchymovského Aquacentra
Agricola. V rámci akce byly provedeny opravy
sprch, oprava spár bazénu a oprava elektroinstalace. Pro pravidelné návštěvníky bazénu
bude největší změnou nová vířivka, která byla
umístěna do zadní části bazénové haly. Slíbený rozvoj saunového světa byl zatím odložen
na konec roku 2018.

Modernizace
hotelu Curie

V období od 8. ledna do 18. února bude provedeno rozšíření zdravotní části a generální oprava
výtahů a kuchyně. Drobnou změnou projde také
recepce, kdy bude upraven recepční pult a zvětšen prostor pro ukládání zavazadel. V uvedenou
dobu bude hotel Curie uzavřen.

MUDr. Hana Hornátová, lékařka jáchymovských lázní, obdržela ocenění
Senior roku Karlovarského kraje 2017
Anketu Senior roku vyhlásil Karlovarský kraj letos poprvé. Veřejnost
mohla nominovat jednotlivce ve věku 60 a více let, kteří jsou stále
aktivní a zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Do ankety přišlo celkem 182
nominací pro 54 lidí. Předání ocenění se uskutečnilo 5. října v kulturním domě v Sokolově.

Role hlavní gratulantky se ujala hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a slavnostní večer uvedla slovy: „Nejraději bych rozdala
ceny všem těm seniorům, kteří mají elánu i aktivity na rozdávání a zaslouží si obdiv i respekt nás
všech. Jsou mojí osobní inspirací a vzorem. Nesmíme dopustit, aby se na ně zapomínalo, a proto
se snažíme i díky naší anketě upozornit na to, jak
pozoruhodné osobnosti ve vyšším věku v našem
kraji žijí.“

Je pro nás velkou ctí, že se jednou z oceněných stala MUDr. Hana Hornátová,

která v jáchymovských lázních jako lékařka působí více než 50 let.
MUDr. Hana Hornátová pochází z rozvětvené
lékařské rodiny, kde po 3 celé generace bylo povolání lékaře v celém příbuzenstvu to nejčastější. Svou lékařskou kariéru zahájila na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prvních
devět let lékařského života pracovala a sbírala
zkušenosti v různých nemocnicích jižní Moravy. Coby lázeňský host se po úrazu páteře ocitla
poprvé v Jáchymově a osud tomu chtěl, že se zde
10. 2. 1965 seznámila se svým budoucím man-

želem JUDr. Štěpánem Hornátem, který sice žil
v Plzni, ale v té době se také léčil v Jáchymově.
Ještě v témže roce se za JUDr. Hornáta provdala.

Na podzim roku 1966 přichází významná nabídka od tehdejšího ředitele jáchymovských lázní
MUDr. J. Slánského. Nabízí uvolněný primariát
v lázeňském domě Praha. MUDr. Hornátová nabídku přijímá a v listopadu roku 1966 nastupuje
v Jáchymově do funkce primářky LD Praha.
V roce 1975 byl MUDr. Hornátové nabídnut primariát v nově otevřeném Běhounku a ve funkci
primářky zde pracovala až do roku 1979. Po náhlém úmrtí ředitele MUDr. Slánského (16. 6. 1979)
je pověřena generálním ředitelem Havlíčkem dočasným vedením organizace. A 1. září 1979 bylo
na ministerstvu definitivně rozhodnuto, že ředitelkou lázní Jáchymov se stane MUDr. Hana Hornátová. Ve funkci ředitelky lázní Jáchymov pracovala až do roku 2002, kdy odchází do důchodu.
I po odchodu do důchodu pracuje MUDr. Hornátová stále ještě jako lékařka a konzultantka v Lázeňském hotelu Akademik Běhounek. Může být
pyšná na absolutní důvěru, kterou k ní její pacienti mají. Vždyť někteří z nich se nachází v její péči
již více než 30 let!

Ing. Marek Poledníček,

vedoucí marketingu

www.LazneLuhacovice.cz
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CENY A ODJEZDY VÝLETŮ
NAJDETE NA
NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH.
ZMĚNA VÝLETŮ VYHRAZENA

LUHAČOVICE A ODKAZ
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 14:00
Procházka s výkladem po místech, která jsou
úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. Prohlídka
hotelu Jurkovičův dům a objektu Slunečních
lázní.

PUSTEVNY „LEDOVÉ UMĚNÍ“
BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 18. 1.
Okružní plavba lodí po Baťově kanále (úsek řeky
Moravy).

DOPORUČUJEME

PUSTEVNY „LEDOVÉ UMĚNÍ“

BAŤŮV KANÁL, DEGUSTACE VÍN

čtvrtek 8. 2.
Okružní plavba lodí po Baťově kanále (úsek řeky
Moravy).
Ochutnávka vín v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti.

MOŠTÁRNA, BAŤŮV KANÁL

sobota 20. 1.
Pojeďte s námi na Pustevny, kde vás upoutá galerie ledových a sněhových soch. Pustevny se pyšní
útulnou Maměnkou a dřevěnou zvonicí od Dušana
Jurkoviče. Čeká vás příjemné posezení na kolibě
Valaška. Možnost procházky k soše Radegasta.

čtvrtek 22. 2., 22. 3.
Ochutnávka lahodných přírodních ovocných
moštů pod obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Rudicích.
Netradiční plavba lodí po řece Moravě, která je
vodní cestou Baťova kanálu.

čtvrtek 25. 1., 15. 2., 15. 3.
Prohlídka Filmového uzlu Zlín ve Zlínských filmových ateliérech. Exkurze v likérce RUDOLF JELÍNEK s ochutnávkou likérů a slivovice. Možnost
nákupu v podnikové prodejně.

čtvrtek 1. 2., 1. 3.
Návštěva muzea ve Velkých Karlovicích s etnografickou expozicí bydlení na Valašsku a kostel
Panny Marie Sněžné. Malé valašské občerstvení
v Kolibě U Splavu v Hovězí.

ZLÍN, VIZOVICE

Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma

VALAŠSKO

VELEHRAD
VELEHRAD, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 8. 3.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie.
Netradiční plavba po řece Moravě, která je vodní cestou Baťova kanálu.

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ
NEZNÁTE
tematická prohlídka
každý pátek od 14.00
Tematicky laděná procházka s výkladem
o minerálních pramenech a o jejich 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., 20% sleva, děti zdarma

PUSTEVNY

čtvrtek 29. 3.
Výlet na Pustevny, které se pyšní útulnou Maměnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Příjemné posezení na kolibě Valaška.
Možnost procházky k soše Radegasta.

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

Tipy na zajímavá
místa v okolí
zlín
ZOO Zlín-lešná

Osmá nejoblíbenější destinace v ČR s více než
dvěma stovkami druhů zvířat a romantickým
zámkem Lešná. Patří k nejnavštěvovanějším
zahradám v ČR.
Originalitou zoo je členění areálu podle kontinentů.
www.zoozlin.eu

Zlín
14/15 Baťův institut

K vidění je obuvnická expozice „Princip Baťa“,
ale také část věnovaná Zlínským filmovým
ateliérům, které byly v 60. letech proslaveny
trikovými a animovanými filmy Karla Zemana
a Hermíny Týrlové.
Zajímavá je také expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky.
www.14-15.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě

Tajenka ze 3. čísla Lázeňských listů: Prodej pobytů na příští rok zahájen. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Zdence Vinklárkové z Nového Malína. 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. 2018.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování.
Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina • Vychází čtvrtletně • Redakce: Aquaviva Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz • Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press,
spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla 14. 12. 2017

Nejstarší a největší skanzen ve střední Evropě s více než stovkou originálních památkově
chráněných objektů, který nabízí tři expozice – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu
a Mlýnskou dolinu.
www.vmp.cz

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum

Národopisná výstava Slovácko nabízí expozici
o lidovém stavitelství, rukodělné činnosti, zemědělství a lidovém oděvu. Výstava je doplněná o animace a krátké filmy.
www.slovackemuzeum.cz

Gastronomický kalendář 2018
Francouzská restaurace
v Alexandria ****
Spa & Wellness hotelu

MOTTO: “Jídlu připravenému
s láskou se přece nic
nevyrovná...“

Peter Black

LEDEN
Během mrazivé atmosféry lednových víkendů vám nabídneme „Víkendy zvěřinových
specialit“.
Termín: 12. – 14., 19. – 21. a 26. – 28. 1.
2018
ÚNOR
„Sushi není jen pokrm, ale životní styl“.
Přijďte ochutnat exotické pokrmy Japonska,
které je nejen „Zemí vycházejícího slunce“, ale
i zemí vynikající gastronomie.
Termín: pátek 17.30 – 22.30, sobota 11.30
– 14.30 a 17.30 – 22.30
Nepodceňujte sílu hesla „Láska prochází žaludkem“ a pozvěte svou partnerku či partnera
na skvělé „Valentýnské menu při svíčkách“
podávané v noblesním prostředí Francouzské
restaurace.
Termín: 12. – 15. 2. 2018
BŘEZEN
Velkou neznámou pro nás Středoevropany
jsou stále častěji vyzdvihované pochoutky
z mořských ryb. Představíme vám je blíže
v nabídce „To nejlepší z moří a oceánů“.
Termín: pátek – neděle

------ lázeňská detektivní komedie
Režie Mikoláš Tyc
Premiéra 14. října 2017

www.divadlozlin.cz

------ partneři inscenace

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

KULTURNÍ PROGRAM
LEDen 2018

1. 1. Pondělí 15.00 NOVOROČNÍ KONCERT - MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

kostel svaté Rodiny

Modrý cimbál

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

6. 1. Sobota 19.00 PLES ZÁLESÍ

Městský dům kultury Elektra

12. 1. Pátek 19.00 SMRT V HOTELU ALEXANDRIA

Městské divadlo Zlín

12. 1. Pátek 19.30 MELODIE PRO VÁS
Večer poslechových melodií.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club
13. 1. Sobota 19.30 TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Duo Jupiter.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club
16. 1. Úterý 19.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ

Městské divadlo Zlín

19. 1. Pátek HOUSLOVÁ SHOW - JIŘÍ ERLEBACH
Show houslového virtuosa, zpěváka a baviče Jiřího
Erlebacha, který se svou show obeplul na zaoceánských lodích celý svět.

Jiří Erlebach

1. 2. Čtvrtek 19.00 VEČER S DVOŘÁKEM

15. 2. Čtvrtek 19.00 KONCERT FILHARMONIKŮ

Městský dům kultury Elektra
Kongresové centrum Zlín

16. 2. Pátek 19.30 MODRÝ CIMBÁL
Roman Veverka představuje cimbál jako osobitě
hraný nástroj v široké plejádě písní od lidových přes
historické až po balady a hity populární hudby.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

20. 2. Úterý 19.00 MILOVAT K SMRTI
Příběh o velké Edith Piaf se Světlanou Nálepkovou
v hlavní roli.

Kongresové centrum Zlín

23. 2. Pátek 19.30 SWINGOVÝ VEČER
Účinkuje: Jana Švenková

8. 2. Čtvrtek 19.00 HUDBA MOZARTA A SLADKÉ
FRANCIE
9. 2. Pátek 19.00 PLES SOŠ

Městský dům kultury Elektra

9. 2. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM M. MILTÁKA PUTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Představení lidových písní a krojů z různých regionů.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

9. 3. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ
Přátelské setkání se spisovatelem, textařem, humoristou, písničkářem a fotografem J. Fouskem.

29. 3. Čtvrtek 19.00 KRÁLOVNA HARFY
14. 2. Středa 19.00 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

2. 2. Pátek 19.30 PROCHÁZKA SVĚTOVÝMI MUZIKÁLY
Účinkují přední herci Městského divadla Zlín P. Králová a R. Král.

8. 3. Čtvrtek 19.00 HUDEBNÍ PŘÍBĚHY
Kongresové centrum Zlín

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

Společenský dům

Městský dům kultury Elektra

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

23. 3. Pátek 19.30 HUDEBNÍ LEGENDY – NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH, NEOBYČEJNÝ HLAS
Jan Jareš - klavír, zpěv

Městské divadlo Zlín

2. 2. Pátek 19.00 HASIČSKÝ PLES

BŘEZEN
„Netradiční dezerty
na Smetánce“
každý pátek,
sobotu a neděli
Jistě s námi budete souhlasit,
že receptů
na výborné
dezerty není
nikdy dost.
Naši kuchaři
vám připravili
nabídku těch
méně tradičních, o to
více lahodných, a těší se,
až je ochutnáte!

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

23. 1. Úterý 19.00 PAST NA MYŠI

Kongresové centrum Zlín

„Valentýnské posezení při svíčkách s drinkem
pro zamilované“ 14. 2. 2018
Únor se většinou nese ve znamení svátku svatého
Valentýna. Ve Snack baru je k této příležitosti připraveno romantické posezení při svíčkách, které
si můžete zpříjemnit něčím dobrým k snědku
a speciálním drinkem pro zamilované.

16. 3. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

Únor 2018

ÚNOR
„Horké nápoje“
Horké nápoje, které zahřejí a zároveň pohladí
na duši, si můžete dopřát ve stylovém interiéru
Snack baru. V okamžiku, kdy teploty klesnou pod
nulu, je totiž nejvyšší čas začít se zahřívat nejen
zvenku, ale i zevnitř.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

20. 1. Sobota 19.30 TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Duo Jupiter.

27. 1. Sobota 19.30 22. REPREZENTAČNÍ LÁZEŃSKÝ PLES
L. Machálková, P. Nagy, Elán KontraBand, Septet Plus
Orchestra Dalibora Kaprase, Caroline Band, Marathon Band a Strážnická CM M. Miltáka, TK Fortuna
Zlín, Lukáš a Kateřina Bartůňkovi

SNACK BAR
HOTELU DŮM
B. SMETANY****

Městský dům kultury Elektra

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club
Březen 2018

2. 3. Pátek 19.30 VEČER S PANÍ OPERETOU
Operetní árie a duety v podání členů Nového operetního studia z Brna.

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

Kongresové centrum Zlín

30. 3. Pátek 19.30 BLUE CIMBAL & DEEP GUITAR
R. Veverka, V. Šujan

Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

Večer s paní
operetou

