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Podle profesora Jiřího 
Drahoše, kandidáta 
na prezidenta ČR, jsou Lu-
hačovice krásným měs-
tem, mají silného genia 
loci, kterého člověk vní-
má na každém kroku. 
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Michal Krčmář, český re-
prezentant v biatlonu, 
zavítal v září do Luhačo-
vic do hotelu Alexandria, 
kam se přijel zrelaxovat, 
nabít síly a energii na no-
vou sezonu.
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Konec roku bude na kul-
tunrí a společenské akce 
tradičně bohatý. Čeká 
nás například reprezen-
tační lázeňský ples, jehož 
hosty budou Peter Nagy 
a Leona Machálková.

Děti léčíme od 1,5 roku. 
Zimní pobyt je výhodnější

Po absolvování lázeňské léč-
by jsou děti méně nemocné, 
sníží se počet astmatických 

záchvatů a opakovaných zánětů 
horních cest dýchacích, průdušek 
a plic. Lázeňská léčba posiluje 
imunitní systém, dětem se během 
pobytu navodí psychická pohoda 
a také se zvýší jejich fyzická zdat-
nost. Malí pacienti absolvují pitné 
kúry, inhalace a koupele v přírod-
ní minerální vodě. Lázeňská péče 
uvedených onemocnění je u dětí 
plně hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami. Zdravotní pojišťovna 
hradí lázeňské léčení, celodenní 
stravování a ubytování. Děti do 6 
let k nám přijíždějí s doprovodem 
většinou s jedním z rodičů, jejichž 
pobyt je také plně hrazen zdra-
votní pojišťovnou.  

V zimě je Větší šance na lázně
I přes maximální snahu a čás-
tečné navýšení kapacit se nám 

v letních a podzimních měsících, 
kdy je poptávka nejvyšší, nedaří 
uspokojit všechny pacienty. Proto 
je vhodné, abyste se snažili lázeň-
skou péči nasměrovat do zimních 

měsíců. V tomto období je více 
volných kapacit a je předpoklad, 
že bude uspokojen každý paci-
ent. Navíc je to i šance, jak výraz-
ně ušetřit. pokračování na str. 2

Každý rodič by udělal pro zlepšení zdravotního stavu svého dítěte vše, co jen 
může. naštěstí současná medicína umí kromě léků využít  také blahodárných 
účinků lázní. jedním z nejlepších míst, kde může vaše dítě absolvovat  lázeň-
skou léčbu, jsou luhačovické dětské léčebny. V našich zařízeních léčíme u dět-
ských pacientů především nemoci dýchacího ústrojí, ale i obezitu, nemoci trá-
vicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění a to již od 1,5 roku věku 
s doprovodem.

P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
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 hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
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.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZPODZIM 2017

LÁZEŇSKÉ LISTY  založeny 1909

Podzim 2017

zdarma www.LazneLuhacovice.cz

Začátek podzimu je kaž-
doročně spojen s před-
stavením nabídky na rok 

následující. Nejinak je tomu 
i nyní. Pobyty na příští rok si letos 
poprvé můžete vybírat ze spo-
lečného katalogu, který vám 
představí nabídku Lázní Luha-
čovice, a.s., i Léčebných lázní 
Jáchymov a.s.
„Vedle tradiční řady osvědče-
ných léčebných produktů na-
jdete v jáchymovských lázních 
širokou nabídku týdenních, 
tzv. Vital pobytů relaxačních 
a v neposlední řadě něko-
lik možností využít naše lázně 
pro dovolenou s dětmi, výlet 
s kamarádkou nebo romanti-
ku s partnerem,“ říká vedoucí 
marketingu Léčebných lázní 
Jáchymov a.s. Ing. Marek Po-
ledníček a dodává: “Konkrét-
ně bych rád doporučil dvě 
novinky: Vital aktiv, který je 
určen těm, kteří chtějí prožít 
aktivní týden v horském pro-
středí a přitom využít kvalitní 
servis a několik procedur tra-
dičních lázní. Druhou novinkou 
je Aktivní dovolená, jež vedle 
komfortního ubytování přináší 
vstup do aquacentra Agricola, 
saunového světa, solné jeskyně 
a posilovny. Celá nabídka je 
na www.LazneJachymov.cz.“
„V Luhačovicích jsou zákla-
dem tradiční léčebné, rela-
xační a wellness produkty do-
plněné o novinky. Nechybí ani 
velikonoční, vánoční, adventní 
nebo silvestrovské pobyty s bo-
hatým programem. I příští rok 
jsme do nabídky zařadili oblí-
bený pobyt Ve víru tance s Ja-
nem Onderem nebo na něko-
lika soutěžích oceněný Víkend 
pro single cestovatele. Přijet 
do největších moravských láz-
ní můžete i na pobyty spojené 
s kulturními programy a letními 
festivaly. Žádané budou pře-
devším pobyty v době zaháje-
ní hlavní lázeňské sezony, čer-
vencového Festivalu Janáček 
a Luhačovice nebo během 
Dnů slovenské kultury. Lístky 
nebo zvýhodněné permanent-

ní vstupenky, které vám zajistí 
ta nejlepší místa, vám rádi za-
rezervujeme. Novinkou příštího 
roku je Regenerační pobyt se 
zaměřením na dýchací cesty 
s uhličitými koupelemi a indivi-
duálními i skupinovými inhala-
cemi. Oblíbené pobyty Krátká 
relaxace a Ochutnávka well-
ness nabízíme pod společným 
názvem Relax & Wellness. 
Chcete-li skutečně výhodnou 
nabídku, pak přijeďte na za-
čátku ledna do hotelu Palace 
nebo Morava na Novoroční 
pobyt se spoustou léčebných 
procedur,“ říká Ing. Šárka Vy-
limcová, vedoucí oddělení 
marketingu a prodeje Lázní Lu-
hačovice, a.s. 
Díky rozšíření a modernizaci si 
pro pobyt v příštím roce může-
te opět vybrat bývalý penzion 
Riviera, který se mění na mo-
derní tříhvězdičkový garni hotel 
s 75 lůžky, recepcí a restaurací. 
Po roce je v nabídce také gar-
ni hotel Jestřabí. 
Budete-li chtít přijet jen na pár 
dní, pak se rozhodněte pro 
ALEXANDRIA**** Spa & well-
ness hotel, který byl již pětkrát 
oceněn jako Hotel roku ve Zlín-
ském kraji. Strávit zde můžete 
výjimečný pobyt Víkend exklu-
ziv s nově sestaveným wellness 
programem.  
„Právě nyní můžete získat za re-
zervaci vašeho pobytu v Luha-
čovicích na příští rok až dvace-
tiprocentní slevu FIRST MINUTE. 
Ušetříte tak i několik tisíc korun 
a budete mít nejširší výběr ka-
pacit i termínů. Její využití je 
časově omezené a platí jen 
do 19. prosince 2017,“ upozor-
ňuje Ing. Vylimcová.
Kompletní nabídka je na webu 
www.LazneLuhacovice.cz. Za-
jímavé tipy, aktuální informa-
ce, novinky a postřehy hledejte 
i na Facebooku Lázní Luhačo-
vice, a.s.  Ať již bude důvodem 
vaší návštěvy léčba, relaxace, 
víkend s přáteli nebo návštěva 
míst, kde se natáčel seriál Čet-
níci z Luhačovic, věříme, že vás 
Luhačovice nezklamou. 

Nabídka pobytů 2018. 
Nyní se slevou až 20 %

Lázeňský čtvrtletník v novém 

Tehdy to byl „časopis věnovaný 
zábavě, poučení a lázeňským zá-
jmům Luhačovic“, který vycházel 
dvakrát týdně. Od té doby něko-
likrát změnil název, formu i četnost 
vydání. Ve dvacátých a třicátých 
letech to byl Lázeňský zpravo-
daj luhačovský, ve čtyřicátých 
letech si hosté četli Luhačovské 
listy a od devadesátých let přiná-
šely zprávy, rozhovory a pozvánky 
Lázeňské listy. Poslední výraznější 
změnou byl od roku 2011 přechod 
na barevnou formu novin.

Lázně Luhačovice, a.s., společně 
s lázněmi Jáchymov tvoří již více 
než šest let významnou lázeňskou 
skupinu. Tato skutečnost je na první 
pohled vidět v novém jednotném 
katalogu. Obdobně jsme nyní sla-
dili také oba lázeňské čtvrtletníky. 
V těchto dnech proto vychází po-
prvé podobně zpracované noviny 
AquaViva rovněž v Jáchymově. 
Nový formát je praktický a dnes 
stále populárnější. Umožňuje kre-
ativnější přístup při tvorbě, větší 
písmo a můžeme vám přinášet 

Psal se 1. červen 1909, když marie calma a mUDr. zik-
mund janke vydali první luhačovské listy lázeňské.

i větší fotografie. Propojení obou 
lázeňských společností se odráží 
i v novém názvu AquaViva Lázeň-
ské listy. Název AquaViva vznikl 
spojením slov aqua – životodárná 
voda, která je symbolem a spo-
lečným základem lázeňské léč-
by v Jáchymově i Luhačovicích, 
a viva - v překladu sláva, živá nebo 
ať žije! AquaViva je živá voda, živé 
médium, které se bude pravidelně 
starat, abyste měli přehled o všem 
důležitém v největších moravských 
i v prvních radonových lázních 
na světě. Ochutnejte ji. Na zdraví!
 Ing. Dalibor Chrastina,
 šéfredaktor



Drahoš: Luhačovice 
vás nabíjí energií

S myšlenkou podpořit bývalé-
ho předsedu Akademie věd ČR 
přišel majoritní akcionář a člen 
představenstva, který je ze stej-
ného regionu. Další dva členové 
představenstva rovněž vnímají 
Prof. Drahoše jako důstojného 
reprezentanta prezidentského 
úřadu i České republiky. Jedi-
ným důvodem podpory je dů-
stojný výkon funkce prezidenta 
republiky. 
Pana profesora jsme se zepta-
li na jeho vztah k Luhačovicím 
i právě probíhající kampaň.

nedávno  jste  s  manželkou  na-
vštívili  luhačovice.  máte  k  nim 
nějaký vztah?
V Luhačovicích jsem byl už více-
krát, poprvé jsem tam koncem 
sedmdesátých let přednášel 
v rámci týdenního postgradu-
álního kurzu. Naposledy s man-
želkou na počátku září, před-
tím nakrátko v červenci. Je to 
krásné město, má silného genia 
loci, člověk ho vnímá na kaž-
dém kroku. Člověka přímo na-

bíjí energií. Byť jsme je pokaž-
dé navštívili pracovně, v rámci 
kontaktní kampaně, abychom 
hovořili s lidmi, samozřejmě jsme 
také ochutnali lázeňské prame-
ny, vyzkoušeli procedury a jelikož 
máme rádi hudbu, nemohli jsme 
vynechat ani Festival Janáček 
a Luhačovice. 

takže  je  teď pro  vás chvíle od-
počinku  spíše  výjimkou?  Kon-
taktní kampaň je v plném prou-
du?
Ano. Teď je pro mě zásadní se-
tkávat se s lidmi, slyšet, co je trá-
pí, jakého prezidenta by si přáli 
a co by pro ně mohl udělat, aby 
se jim žilo lépe. Tímto všechny 
srdečně zvu na setkání, ať už 
u mého stánku či na besedě. Pro-
gram najdou buď na mém webu 
www.jiridrahos.cz, nebo třeba 
na facebooku. Zpětná vazba 
je pro mě důležitá a nemusí být 
vždy pozitivní. Hlavní je, aby lidé 
nebyli pasivní a k volbám přišli. 
Je to příležitost nás všech. Jsme 
v tom spolu. 

co je zásadní pro  lidi, které po-
tkáváte? jakého prezidenta chtě-
jí?
Víte, je vlastně trochu smutné sle-
dovat, jak museli naši občané sle-
vit z nároků. Volají hlavně po oby-
čejné lidské slušnosti a důstojnosti. 
Chtějí prezidenta, na kterého bu-
dou hrdí, potřebují se spolehnout 
na to, že co prezident říká, je 
pravda, a co slibuje, dodrží. 

a krom toho, co nabízíte vy? 
Je toho řada. Program stále roz-
šiřuji a upřesňuji – najdete ho 
na mém webu. Jen stručně: bez-
pečná země, rodina na prvním 
místě, důraz na vzdělávání a tvůr-
čí schopnosti, dodržování Ústavy, 
otevření Hradu, …

jak byste to vše prosadil?
Samozřejmě vím, že pravomoci 
prezidenta jsou zdánlivě omeze-
né. Pokud je ale prezident respek-
tovanou autoritou, může tlačit 
na vládu, na parlament, otevírat 
témata a diskuse k nim. Udělám 
vše, co bude v mých silách.

lázně  luhačovice,  a.s.,  a  léčebné  lázně  jáchymov  a.s.  finančně  podpořily 
kampaň  Prof.  jiřího  Drahoše  na  prezidenta  republiky.  na  začátku  července 
bylo také v hale Vincentka zřízeno podpisové místo.

Vážení a milí hosté,

léto už bohužel odvál čas a po-
časí má blíž zimě než podzimu. 
Přesto je to ale čas, kdy lázně 
praskají ve švech. Nevím, zda 
za to mohou  projevy chronic-
kých onemocnění, které se 
na podzim pravidelně ohlásí, 
nebo to, že léto má řada z Vás 
vyhrazeno na cesty k moři, pří-
padně cenové zvýhodnění lis-
topadových dnů. Možná jste 
tu již byli a víte, že Luhačovice 
a jejich okolí jsou na podzim 
překrásné.
Ať už Vás sem ale nyní zavá-
lo cokoliv, tak jste tu v pravý 
čas. Z barev smíšených lesů 
svírajících lázeňský park pře-
chází zrak. Vzduch je prosycen 
vodou, vůní tlejícího listí i hub 
a nízké slunce spolu s mlhami 
dávají krajině s Jurkovičovými 
stavbami magický nádech. 
Procházkám nejde odolat, 
a jak jinak posílit efekt našich 
procedur, než tou nejpřiroze-
nější rehabilitací. 
Večery se prodlužují a s přichá-
zející tmou rychle klesá teplo-
ta. Díky tomu se rychleji plní 
i naše kavárny. K horkému ná-
poji nebo lahodné kávě Vám 
snad přijde vhod i nové číslo 
našeho lázeňského čtvrtletní-
ku. Opět obsahuje řadu novi-
nek, ale tentokrát je novinkou 
i časopis sám, respektive jeho 
formát. Ten je nyní jednotný 
v Jáchymově i Luhačovicích 
a spolu s ním se postupně pro-
mění i jeho obsahové zaměře-
ní. Ponechá si tradiční rubriky, 
ale stále více bude časopi-
sem destinačním a bude Vám 
představovat okolí, zajímavosti 
a tipy na výlety. 
Za prolistování rozhodně stojí 
i náš katalog pro následující 
rok. Poprvé totiž představu-
je ucelenou nabídku obou 
našich lázeňských společ-
ností. Díky rozsáhlé nabídce 

ubytovacích kapacit a jejich 
kombinaci s pestrou paletou 
léčebných pobytů už připomí-
ná katalog velké cestovní kan-
celáře. Přesto už obsahuje jen 
ceny nejčastějších kombinací 
a za těmi ostatními Vás nave-
de na webové stránky. U jedné 
kávy ho rozhodně neprostudu-
jete. Udělá nám radost, když si 
jej odvezete domů a Vaši blíz-
cí objeví třeba naší Evropou 
ceněnou dětskou léčebnu či 
skvělý wellness hotel Alexan-
dria nebo lyžařské pobyty pro 
jarní prázdniny v Jáchymově. 

Do konce roku dokončíme 
práce na přístavbě původního 
penzionu Riviera, který se znění 
k nepoznání. Vznikne tak nový 
garni hotel, který můžete vyu-
žívat již od února příštího roku.  
Kromě dílčích oprav už toho 
do zimy po investičně nároč-
ném roce víc nestihneme. Bě-
hem ní ale obnovou projdou 
restaurace a hala centrální-
ho lázeňského hotelu Palace 
nebo třeba lázeňská cukrárna. 
A další rekonstrukce či vylepše-
ní na sebe nenechají dlouho 
čekat.  To proto, aby stálo za to 
přijet za rok znovu.

Užijte si svůj pobyt a za rok se 
na Vás opět těšíme

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel
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ÚVODNí SLOVO

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

dokončení ze str. 1
Je to z toho důvodu, že řadu ka-
pacit lze právě v zimě využít bez 
doplatku, což je však v omezené 
míře možné po celý rok. 

Čistý VzDUch 
Kromě využití minerálních vod má 
na léčbu příznivý vliv také zdej-
ší ovzduší, které není znečištěno 
průmyslovou výrobou. Právě zima 
je zvlášť vhodná pro lázeňskou 
léčbu, protože zvýšenou zátěž 
v podobě inverze je možné lépe 
překonat na čistém vzduchu v Lu-
hačovicích. 

Děti se léČí i choDí Do šKoly
Obavy některých rodičů ze za-
meškání školní výuky jsou zbyteč-
né. Součástí komplexu našich 
dětských léčeben, které patří 
k největším v České republice, je 
i základní škola. 
Podle našich zkušeností se rodiče 
již přesvědčili, že výuka na základ-
ní škole při dětských léčebnách je 
srovnatelná s ostatními základními 
školami a přínos léčby na zdraví dí-
těte převažuje nad jejich obava-
mi. Dětem slouží také nově vybu-
dované herny, tělocvična, kinosál, 
společenské prostory, hřiště, ba-
zén, venkovní sportoviště i ohniště. 

straVoVání zahrnUje i Diety
Další zbytečnou obavou části 
rodičů je, zda bude o jejich dítě 
postaráno po stránce stravová-
ní, protože mnoho dětí má různé 
alergie nebo intoleranci na určité 
potraviny. Pro lázeňský personál je 
to však běžné a je na to patřičně 
připraven. Děti dostávají zdravou 
stravu, která se jim připravuje po-
dle speciálního jídelníčku. 
Vybrat si mohou z celé řady diet 
(například bezlepková, bezmléč-
ná, redukční a podobně) podle 
jejich zdravotního stavu.

noVý balneoProVoz
Vrcholem přeměn a modernizace 
dětských léčeben bylo přivedení 
přírodního léčivého zdroje a vy-
budování nového balneoprovozu 
s uhličitými koupelemi přímo v bu-
dově dětské léčebny Miramonti. 
Balneoprovoz je navržen jako vod-
ní svět s hvězdným nebem. Záro-
veň zde zajišťujeme i pitnou kúru 
minerální vody přímo v objektu.  
Za tento počin jsme získali od Ev-
ropského svazu lázní jako zatím 
jediná společnost v České repub-
lice prestižní certifikát za vítězství 
v soutěži ESPA Innovation Awards 
2016 za nejlepší evropskou inovaci 
v oblasti léčebného lázeňství.  

Děti léčíme od 1,5 roku...



Vincentka pojede 
i na olympiádu

Luhačovická střední škola slaví půlstoletí

Michal Krčmář, český reprezen-
tant v biatlonu, zavítal v září do Lu-
hačovic do hotelu Alexandria, 
kam se přijel zrelaxovat, nabít síly 
a energii na novou sezonu, která 
pro něj vyvrcholí únorovými olym-
pijskými hrami v Jižní Koreji. „Máme 
asi třicet závodů za sezonu, a to si 
velmi často člověk sáhne doslo-
va na samé dno. Vrcholový sport 
není jen o tvrdé dřině, ale sporto-
vec musí vědět, jak si odpočinout 
a zregenerovat, a proto i já hle-
dám různé nové způsoby. A tak 
jsem si řekl, že zkusím lázně,“ vy-
světlil Michal Krčmář důvod, který 
jej přivedl do Luhačovic.

lázeňství k vašemu odpočinku do-
posud nepatřilo? 
Abych pravdu přiznal, tak v láz-
ních jsem byl poprvé až tady. Hle-
dal jsem něco nového, u čeho by 

si tělo i mozek ještě víc odpočinuly. 
Na závodech sice máme k dis-
pozici maséry a fyzioterapeuty, 
na hotelích wellness, ale ten lázeň-
ský je naprosto nesrovnatelný. Bylo 
to velice přínosné, i když krátké. 
Navíc z každého rohu tady vyzařu-
je klid a pohoda. Nikdo nikam ne-
spěchá. Tělo i hlava si odpočinuly. 
A to je to, co jsem hledal.

a proč jste si vybral luhačovice?
Během loňské sezony jsem se do-
mluvil na spolupráci s firmou Vin-
centka, přesněji s panem Šumša-
lem, a ten mi nabídl možnost 
lázeňského pobytu v Luhačovi-
cích. Neváhal jsem tuto možnost 
využít. 

jak ještě jinak odpočíváte, pokud 
už máte po závodu nebo po sezo-
ně?

Každý sportovec už sám na sobě 
pozná, jaký druh odpočinku mu 
dělá dobře. Mně osobně dělá 
dobře dívat se na jiný sport, na-
příklad atletiku, ať už u televize 
nebo, pokud mi to čas dovolí, 
třeba i naživo. 
A když už mám po sezoně, tak 
se jdu projít po horách. Letos 
jsem byl poprvé na skialpo-
vé túře a vyšli jsme asi do 4 tisíc 
metrů nad mořem. Byl to krásný 
zážitek, a hlavně jsem si odpoči-
nul psychicky.  Nezdá se to, ale 
za sezonu jedu i třicet závodů 
a na každý se musím maximálně 
soustředit. Takže psychické vypětí 
bývá opravdu obrovské, řekl bych, 
že mnohem větší než fyzické. Kaž- 
dý si myslí, že po těch letech už 
musím být zvyklý na nervozitu, ale 
není to pravda. Prožívám ji každý 
závod naprosto stejně. 

Pane  řediteli,  jak  probíhaly 
oslavy a jaké aktivity jste při 
této příležitosti připravili?

Akce, které jsme připravovali k to-
muto výročí, probíhaly v podstatě 
po celý minulý školní rok. V duchu 
padesátileté existence proběhl 
například tradiční studentský Ma-
jáles a kromě každoroční výstavy 
na Vincentce (nemůžeme ani 
dost poděkovat Lázním Luha-
čovice za bezplatné poskytnutí 
těchto atraktivních prostor) jsme 
pořádali dvě výstavy vypovídající 
o činnosti školy v budově Krajské-
ho úřadu ZK ve Zlíně. Celé oslavy 
byly zakončeny vernisáží expozi-
ce o činnosti školy a slavnostním 
večerem, který vyvrcholil vystou-
pením hudební skupiny Fleret 
se Zuzanou Šulákovou. Na tyto 
akce přijala pozvání celá řada 
významných osobností z řad 
spisovatelů, podnikatelů, před-
stavitelů města, ředitelů partner-

ských škol (základních i středních) 
a také zástupci zřizovatele v čele 
s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím 
Čunkem. Pro současné studen-
ty, ale hlavně pro absolventy byl 
připraven Den otevřených dveří, 
během něhož si mohli ověřit, jak 
úžasnou proměnou prošla „jejich 
škola“ během tohoto období. 
Večer pak následovalo setkání 
absolventů v kempu na přehra-
dě za doprovodu hudební skupi-
ny Orient 78.

škola prošla za půl století existen-
ce řadou změn. jaké je součas-
né složení studijních oborů? 
To bylo pro mnoho absolventů 
překvapivé. Z původní jednoobo-
rové školy, která vyučovala pou-
ze obor knihkupectví (dodnes je 
to v Luhačovicích nesmazatelný 
pojem), se škola od 90. let minu-
lého století stala víceoborovou 
školou, která vlivem změněných 

Usměvavý, sympatický a velmi vstřícný. šestadvacetiletý sportovec, který má 
za  sebou  už  nejeden  úspěch,  v  roce  2012  získal  stříbrnou medaili  ze  štafety 
na juniorském šampionátu v Kontiolahti, pravidelný účastník světových šampi-
onátů i olympijských her.

naše společnost dlouhodobě úspěšně spolupracuje se střední odbornou ško-
lou  luhačovice.  ta  letos  slaví  půlstoletí  od  svého  založení.  Při  této příležitosti 
jsme řediteli školy PaedDr. Karlu miličkovi položili několik otázek. 

Perspektivní zaměstnání  
v lázních luhačovice, a.s. 
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jaké procedury  jste měl možnost 
v hotelu alexandria absolvovat?
Bohužel nebylo toho až tolik, proto-
že času bylo málo. Ale co mě nad- 
chlo, byla uhličitá koupel. To byl 
obrovský zážitek. Absolvoval jsem 
bylinkovou saunu a po ní ledo-
vou tříšť. To jsem tady viděl poprvé 
a byla také skvělá, mnohem lepší 
než studená sprcha nebo bazén.  
Moc jsem si to tady užil.

měl jste možnost poznat i luhačo-
vice, projít se po kolonádě?
Bohužel nevyšlo počasí. Chysta-
li jsme se s přítelkyní, která tu se 
mnou byla, zrovna ven, ale začalo 
hodně pršet. Ale věřím, že příště už 
to vyjde.

zmínil  jste  se,  že  spolupracuje-
te  s  firmou  Vincentka.  takže  ani 
minerální  voda  stejného  jména 

vám není rozhodně cizí. Kdy jste ji 
ochutnal vůbec poprvé?
Vincentku znám, a to už od út-
lého dětství. A tehdy byla mým 
prokletím. Ale postupem času 
jsem jí přišel na chuť a dnes ji piju 
denně, beru si ji na tréninky i zá-
vody. Doplní mi minerály a je to 
dobré i na regeneraci organismu 
po výkonu. A bude mě doprová-
zet i na olympijských hrách v Jižní 
Koreji.

takže kdy vás mohou lidé znovu 
v luhačovicích potkat?
Už jsme se s přítelkyní domluvili, že 
se sem vrátíme na jaře a pořád-
ně si to tu vychutnáme se vším, 
co k tomu patří. A věřím, že se 
mnou přijedou i další, třeba Ond-
ra Moravec. Myslím, že po olym-
pijských hrách to budeme všichni 
potřebovat (úsměv).  /šar/

akciová  společnost  lázně  luha-
čovice je stabilním a významným 
poskytovatelem  služeb  v  luha-
čovicích. Kromě praxí studentů je 
v  současné  době  připraven  také 
stipendijní program. jak byste vzá-
jemnou spolupráci zhodnotil? 
Nevím, jestli je to správné, ale po-
važujeme to téměř za samozřej-
most. Už na počátku tohoto obo-
ru jsme konzultovali s akciovou 
společností Lázně Luhačovice 
všechny postupné kroky, zejmé-
na při organizování a zabezpe-
čování praxe žáků. Společnost je 
dlouhodobým sociálním partne-
rem školy nejen pro odborný vý-
cvik, ale spolupracovala s námi 
na řadě projektů, sponzorsky se 
podílela na mnohých našich ak-
tivitách. My se zase pokoušíme 
být lázním kvalitním partnerem 
tam, kde nám to dovoluje zákon 
a kde se shodneme na účinné 
kooperaci. Doufám, že spoko-
jenost se spoluprací je zatím 
na obou stranách. Stipendijním 

programem, který pro naše stu-
denty připravila akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice, jsem 
nadšen, myslím si, že je to jedna 
z cest, jak lze najít kvalitní žáky 
pro školu (a tím i kvalitní zaměst-
nance pro lázně). Budu jej vše-
možně podporovat a doufám, 
že si (po počáteční nedůvěře 
ze strany žáků) najde své místo 
a významně přispěje ke zkvalit-
nění přípravy pro budoucí povo-
lání všech kuchařů a číšníků.

Vaše  škola  dokázala,  že  si  umí 
najít  své místo a nabídnout  stu-
dentům  perspektivní  obory. 
jakým  směrem  se  bude  ubírat 
v dalších letech?
Naší vizí je nebýt pouze institucí 
vzdělávací, ale i kulturní a spole-
čenskou. Doufám, že to praktic-
ky spoluprací s městem, našimi 
společenskými partnery (místní-
mi, krajskými i celostátními) a na-
ším zřizovatelem Zlínským krajem 
budeme i nadále naplňovat. 

Vzhledem k postavení naší společnosti a rozsahu posky-
tovaných  služeb může  řada absolventů najít u nás per-
spektivní zaměstnání. a to nejen v oblasti přípravy pokr-
mů a v obsluze, ale uplatní se i ti, kteří mají barmanské, 
sommeliérské či baristické dovednosti. nespornou výho-
dou je i možnost získat zkušenosti a něco nového se na-
učit při prestižních akcích, kterých  se účastní  i  studenti. 
K nim se řadí například setkání ministrů eU před pár lety, 
oběd pro prezidenta republiky v říjnu 2016, reprezentační 
ples za účasti paní livie Klausové nebo rauty či koktejly 
při významných kongresech a firemních akcích. Garan-
cí kvality služeb je také aktivní členství v asociaci hotelů 
a restaurací Čr a asociaci kuchařů a cukrářů Čr. 

podmínek ve společnosti mu-
sela hledat nový profil. Dnes už 
knihkupce ve škole nemáme. 
Ti skončili svou pouť na počát-
ku nového tisíciletí. Nostalgické 
lpění na tradicích by školu při-
vedlo k zániku už v této době. 
Jejich místo zaujala umělecká 
řemesla (umělečtí kováři, truhlá-
ři a keramici), ekonomický obor 
Management a marketingové 
komunikace a Informační systé-
my ve firmách a institucích. To 
vše jsou obory s maturitní zkouš-
kou. Významně je doplňují tříleté 
obory gastronomické, které jsou 
zakončeny výučním listem.

Kde vznikla myšlenka rozšířit vý-
uku o gastronomické obory?
Potřeba zavést do školního pro-
gramu kombinované obory Ku-
chař – číšník, ale i samostatné 
obory Kuchař – kuchařka a Číš-
ník – servírka vyplynula ze situace 
v regionu, který je silně navázán 
na poskytování služeb, zejména 
služeb v lázeňství a pohostinství. 
S představou, kde jinde by měla 
být škola s gastronomickým za-
měřením než ve městě s nej-
větší koncentrací ubytovacích 
a stravovacích zařízení, přišel 
můj předchůdce Jan Uherka 
v době, kdy bylo jasné, že jed-
nooborové knihkupectví nemů-
že plnohodnotně školu zabezpe-
čit do budoucnosti. Realizoval 
ji v roce 1998 a od té doby je 
pevnou součástí školy i podnika-
telského prostoru luhačovického 
regionu. Ze současného počtu 
300 žáků zaujímají studenti gast-
ronomických oborů téměř jednu 
čtvrtinu.



Synergie lázeňství, 
zdraví a přírody

a když se česká firma Liftec 
CZ a.s. setkala s možností 
podat si ruce s Lázněmi Lu-

hačovice, a.s., a Léčebnými láz-
němi Jáchymov a.s., ukázalo se, 
že by mohlo vzniknout „to pravé“. 
Lázně Luhačovice, a.s., i Léčebné 
lázně Jáchymov a.s. mají staletou 
tradici a patří k největším a nejna-
vštěvovanějším lázním v České re-
publice. Jedinečné přírodní léčivé 
minerální prameny řadí Luhačovi-
ce mezi evropskou špičku v léčbě 
dýchacích cest.  Lázně Jáchymov 
jsou zase vyhlá-
šeným specialis-
tou v oboru léč-
by pohybového 
ústrojí a jsou pro-
slulé užitím tera-
pie radonovou vodou. V krásném 
prostředí architektonicky skvost-
ných lázeňských domů a kolonád 
nacházejí uzdravení a relaxaci 
tisíce lázeňských hostů po celé 
generace. LIFTEC CZ, firma s 25 let 
dlouhou tradicí, je jedním z prv-
ních distributorů, který na český trh 
přivezl kvalitní, převážně přírodní 
značky ze zahraničí. Z dílny LIFTEC 
pochází i úspěšná řada přírodních 

doplňků výživy Liftea, jejímž motem 
je: Když příroda pomáhá. Historicky 
je společnosti vlastní i specializace 
na sortiment pro lázně a wellness 
hotely.  Nyní se vývoj firmy ubírá 
dalším, zcela novým směrem, a to 
směrem BIO kvality pečlivě vybíra-
ných exkluzivních značek kosmeti-
ky, doplňků výživy, nápojů i potra-
vin. Výsledek bude už brzy patrný 
v podobě e-shopu s širokým sorti-
mentem zdraví prospěšných pro-
duktů (www.liftea.cz).  
A kde našly nejvýznamnější české 

lázně a LIFTEC 
CZ společnou 
parketu? Odpo-
vědí je synergie 
v hodnotovém 
žebříčku, kdy 

zdraví a péče o něj jsou řazené 
na první místo. Konkrétně péče 
vytvořená z čistých surovin, která 
má blízko k relaxaci a přírodě. Léty 
prověřený dodavatel výběrových 
produktů pro výběrové lázně. 
Zdroj seriózních informací o pou-
žívaných přípravcích, surovinách 
a jejich účincích, vedoucí k tomu, 
aby každý našel motivaci starat se 
o zdraví. 

na počátku bylo hledání prospěšné spolupráce, která 
by přinášela to nejlepší nejen zúčastněným společnos-
tem, ale hlavně jejich zákazníkům a klientům.

Vlegislativě, která definuje 
a stanovuje podmínky 
lázeňské léčebně reha-

bilitační péče hrazené z pro-
středků zdravotního pojištění, 
je uvedena také možnost léč-
by pacientů s onkologickými 
onemocněními. Tito pacienti 
mají možnost absolvovat zá-
kladní léčebný pobyt v lázních 
po dobu 21 dnů plně hrazený 
zdravotní pojišťovnou. Ten se 
doporučuje příslušnými  od-
bornými lékaři například oborů 
dermatovenerologie, gastro-
enterologie, gynekologie, he-
matologie, pneumologie,  ORL, 
klinické onkologie atd., do 12 
měsíců po ukončení komplexní 
protinádorové léčby. Výjimku 
tvoří jen dlouhodobá hormo-
nální terapie. Přírodní léčivý 
zdroj se u této indikační skupiny 
nestanovuje, ale je vhodný po-
dle orgánového postižení. Stej-
ně tak lékař určí lázeňské místo 
podle toho, kde se která one-
mocnění podle postižení paci-
enta léčí. Přírodní voda rado-
nová není vhodná až do dvou 
let po ukončení protinádorové 
léčby. 
Opakování lázeňské léčby je 
u nemocí onkologických jen 
formou příspěvkovou, kdy je 
léčení hrazeno zdravotní pojiš-
ťovnou a ubytování a stravo-
vání si hradí pacient z vlastních 
prostředků. Tato forma léčby je 
možná na 21 nebo 14 dnů. Vý-
jimku tvoří Hodgkinova nemoc, 
kde je možné opakování for-
mou plně hrazené péče do 36 
měsíců od začátku základního 

pobytu. Pobyt v lázních nelze 
chápat jako léčbu vlastního 
onkologického onemocnění, 
ale jako regenerační, rekondič-
ní či relaxační po absolvování 
náročné protinádorové léč-
by. Významnou roli zde hraje 
též zlepšení psychické i fyzické 
kondice. Léčebné procedury 
musí být spíše nenáročné, ne-
vhodné jsou procedury velmi 
teplé, dále pak některé formy 
elektroterapie či magnetotera-
pie. Naopak zdejší přírodní léči-
vý zdroj vhodně působí na kar-
diovaskulární aparát, inhalace 
přírodní minerální vody rege-
nerují postižené sliznice horních 
či dolních dýchacích cest a při 
pitné terapii oceňujeme příz-
nivé účinky na sliznice žaludku 
a střev. Obdobně příznivě pů-
sobí i další balneorehabilitační 
procedury ordinované lázeň-
skými lékaři (vybrané vodolé-
čebné procedury, individuální 
a skupinový léčebný tělocvik 
nebo lymfatické drenáže).
Počty pacientů s onkologický-
mi onemocněními v akciové 
společnosti Lázně Luhačovi-
ce stále rostou a po poslední 
úpravě Indikačního seznamu 
pro lázeňskou léčbu tvoří tyto 
indikace třetí největší skupinu 
pacientů léčených z prostřed-
ků zdravotního pojištění hned 
po chronických onemocně-
ních dýchacích cest a nemo-
cech pohybového aparátu.
 
 prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 vedoucí lékař 
 Lázní Luhačovice, a.s.

Lékař radí. Léčba 
onkologických 
pacientů v lázních
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Hledáte praktického lékaře?
Registrujte se v ordinacích sítě MediClinic!

  Provozujeme celorepublikovou síť více než 160 ambulancí, tvořenou převážně ordinacemi 
praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, ambulancemi specialistů a 3 poliklinikami.

  Vzhledem k celorepublikovému pokrytí a sdílené databázi budete mít vždy blízko do Vaší 
ordinace i během své tuzemské dovolené.

  Již vystavujeme elektronické recepty a elektronizace se nebojíme. Ani EET, GDPR nebo 
úhradová vyhláška Vás o Vašeho lékaře nepřipraví!

  Vždy se pro Vás snažíme najít nejvhodnější terapii či lék, a pokud je to možné, šetříme Vaši kapsu 
a preferujeme variantu bez doplatku.

  Naše ordinace jsou vybaveny nejmodernější diagnostickou technikou, abyste nemuseli kvůli 
dílčím vyšetřením vyhledávat specialistu. Pokud je to ale nutné, poskytneme Vám na něj vždy 
aktuální kontakt, abyste neztráceli čas jeho hledáním.

  Na našem webu pro Vás rozplétáme a srovnáváme nabídky zdravotních pojišťoven v oblasti 
prevence.

  Na webu najdete také širokou paletu cenově zvýhodněných očkování, s jejichž výběrem 
Vám rádi poradíme.

  150 000. registrovaným pacientem se už nestanete, abyste měli svůj pobyt v Lázních 
Jáchymov či Luhačovice zdarma. S registrací u nás ale získáte řadu dalších výhod, mezi nimiž 
mají své místo i slevy z ceny pobytů v těchto partnerských lázních. 

Podívejte se na www.mediclinic.cz a získejte 
nového partnera pro kvalitní zdravotní péči.

844 300 100
info@mediclinic.cz  •  www.mediclinic.cz

MDC-inzerce-161x223.indd   1 11.10.17   13:11

„Především jsem ráda, 
že můžu vykonávat 
práci, která mne baví. 

Když vidím pacienty, kterým se 
díky lázeňským procedurám sníží 
dlouhotrvající bolestivost a loučí 
se se slovy, že jim lázně prospěly 
i po duševní stránce (hlavě ženy 
si odpočinou od každodenních 
povinností a starostí), tak si řek-
nu, že tahle práce má opravdu 
smysl a že jsem mohla opět ně-
komu pomoci. Už jsem se několi-
krát přesvědčila o tom, že krátký 
rozhovor a úsměv na tváři stačí 
k tomu, aby se pacienti cítili pří-
jemně. Právě z tohoto důvodu 
se k nám posléze vracejí,“ říká 
zdravotní sestra Jana pracující 
ve společnosti 5 let a dodává: 
„Letos jsem se zúčastnila školení 
spojeného s týdenní externí stá-

ží v rámci systému celoživotního 
vzdělávání a získané znalosti vy-
užívám právě na nynějším pra-
covišti. Jsem také velmi ráda, že 
mi zaměstnavatel pomohl vyře-
šit mou nelehkou životní situaci 
a mohu tak využívat zaměstna-

neckého bydlení. Výhodou je 
také, že se můžu stravovat v zá-
vodní jídelně. Obědy jsou chut-
né. Ze dvou jídel si vždy vyberu 
a cena stravenky je příznivá, 

protože za takovou cenu bych 
doma teplý oběd sotva uvařila,“ 
popisuje výhody ve společnosti 
paní Jana. 
„Pracuji v naší společnosti už 7 
let. Naplňuje mě pocit, že můžu 
pomáhat nemocným lidem 
a alespoň trochu jim pomoct 
od bolesti, která je trápí, aby 
mohli lépe fungovat v běžném 
životě,“ uvádí fyzioterapeut 
Rastislav a doplňuje: “Samozřej-
mě během práce využívám své 
vzdělání, dovednosti a veškeré 
kurzy, které jsem díky společnosti 
absolvoval. Naše pracoviště jsou 
pro poskytování odborné péče 
velmi dobře vybavena.“ Největší 
výhody vidí v získání služebního 
bytu a využívá rovněž výměn-
né rekreace, kterých se účastní 
s celou rodinou.  

Služební byt, rekreace, stravování. 
Zaměstnanci hodnotili benefity 

zaměstnavatel 
pomohl vyřešit 
nelehkou životní 

situaci

V  akciové  společnosti  lázně  luhačovice  pracuje  bezmála  šest  stovek  za-
městnanců. Každý má různá očekávání a každého naplňuje a motivuje něco 
jiného. K našim dlouhodobým prioritám patří cílená podpora při vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace. Řadu dalších zaměstnaneckých výhod, které plynou 
z  postavení  naší  společnosti, mohou  využívat  nejen  sami  zaměstnanci,  ale 
i  jejich blízcí.  zeptali  jsme  se přímo našich kolegů, co  jim práce v akciové 
společnosti přináší a jaké benefity považují za nejlepší.



Tenisový turnaj čtyřher

o  putovní pohár bojovaly druhou 
sobotu v září dvě desítky hráčů 
z řad obchodních partnerů a no-

vinářů. Ozdobou byly i čtyři ženy, které se 
mezi muži neztratily a předváděly výbor-
né výkony. 
Do finále se nakonec probojovali dvoj-
násobní vítězové turnaje Petr Sládek 
a Vlastimil Vajdák, kteří se utkali s párem 
hájícím barvy serveru Zlin.cz Dušan Má-
čalík a Jan Čada.
Nesmírně vyrovnaný zápas s dlouhými 
výměnami a řadou odvrácených meč-
bolů se rozhodoval podobně jako v loň-
ském roce až v tiebreaku. Prvně jmeno-

vaná dvojice nakonec v těžkém zápase 
zvítězila a získala už třetí triumf.   
Celá akce proběhla v rámci Dnů sloven-
ské kultury, jednoho z kulturních vrcholů 
lázeňské sezony. „Tradice česko-sloven-
ských vztahů v našich lázních sahá až 
do začátku 20. století. Chtěli bychom je 
oživovat a rozvíjet nejen v oblasti spo-
lečenské a kulturní, ale také sportovní. 
V příštím roce se hosté a návštěvníci Lu-
hačovic mohou těšit už na šestý ročník 
Dnů slovenské kultury. A tenisový turnaj 
určitě chybět nebude,“ řekl na závěr 
generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., 
Eduard Bláha.

Čtvrtý ročník tenisového turnaje čtyřher, který uspořádala akcio-
vá společnost lázně luhačovice, provázelo příjemné počasí. 

Palmy, papoušci, květy, poho-
da, korzo, klid - to jsou symboly 
posledního ročníku festivalu Lu-

hovaný Vincent a také prvky scé-
nografie festivalového centra v ka-
várně Jizba. Ročník, který proběhl 
od 29. 6. do 2. 7. 2017, zpodobňu-
jící městskou kulturní oázu, pomalu 
a klidně skončil pod heslem „Zpo-
mal!“. Osmým ročníkem jsme se 
divácky “stabilizovali”. Podařilo se 
nám přivítat na 100 akreditovaných 
účastníků, tedy se pohybujeme 
zhruba v loňských číslech. Celkový 
počet návštěvníků, mezi kterými 
byli přibližně stejně zastoupeni míst-
ní obyvatelé, přespolní účastníci 
a lázeňští klienti, však opticky vý-
razně překonal ten loňský. To se dá 
přičíst jednak faktu, že se mnohem 
více akcí konalo venku, a jednak 
tomu, že větší část diváků zůstala 
po celou dobu festivalu. Jen těž-
ko se však odhaduje počet exklu-
zivních diváků - z celkem 37 akcí 
bylo 16 pro veřejnost zdarma. Tako-
vé akce více či méně “zasáhnou” 
stovky kolemjdoucích… Právě tyto 
intervence do běžného lázeňského 
chodu považujeme za nejvýrazněj-
ší změnu a úspěch oproti minulým 
ročníkům.
Festival byl přítomen snad v kaž- 
dém koutu lázeňského areálu. 
Akce byly totiž důmyslně rozptýle-
ny v srdci lázní a pro mnohé se jed-
notlivá místa konání stala objevem 
(například Vila Vyšehrad, funkcio-
nalistická čtvrť, prostor pod prodej-
nou Marco Polo na ul. Dr. Veselého 
347). 
Hudební program se po loňské vy-
dařené zkušenosti opět v páteč-
ní a sobotní večer koncentroval 
do klubu Domino, který nabízí - po-
dobně jako mnoho jiných lázeň-
ských míst - neopakovatelného ge-
nia loci.
Během celého festivalu jsme byli 
poctěni návštěvou mnoha význam-
ných umělců, hudebníků, výtvar-
níků a odborníků, za jejich účast 
a předvedené umění bychom jim 
rádi poděkovali, stejně jako všem 
zúčastněným divákům.
Zároveň si vás dovolujeme srdečně 
pozvat na 9. ročník Luhovaného 
Vincenta, který se uskuteční mezi 
28. červnem a 1. červencem 2018.

 Magdaléna Petráková, 
 ředitelka festivalu

Léto plné kultury končí. 
I přelom roku bude bohatý
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luhačovické  kulturní  léto  bylo 
jako  každoročně  ve  znamení 
kolonádních koncertů, divadel-
ních  představení  a  tří  velkých 
festivalů, které mají svoji hlubo-
kou tradici.

Prvním z nich byl Festival Janáček a Lu-
hačovice připomínající opakované 
pobyty Leoše Janáčka v Luhačovi-

cích. Festival nabídl příznivcům hudby cyk-
lus koncertů špičkových sólistů a orchestrů.  
V letošním 26. ročníku sklidila největší ohlas 
sopranistka M. Janková a Slovenský komorní 
orchestr Bohdana Warchala.
Rovněž Akademie Václava Hudečka, která 
má svůj čas na přelomu července a srpna, 
patřila hudbě. Tentokrát to byla ale hudba 
prezentovaná mladými, ale velmi úspěšný-
mi houslisty pod vedením Václava Hudeč-
ka. Vítězkou letošního ročníku se stala Klára 
Lešková, která zahájí společným koncertem 
s Mistrem Hudečkem příští akademii v roce 
2018.
Divadelní múze Thálii byl věnován konec 
srpna.  Prezident přehlídky Divadelní Luha-
čovice, herec M. Mejzlík, připravuje každo-
ročně velmi pestrou a atraktivní dramaturgii. 
K pomyslným „třešničkám na dortu“ patřilo 
představení Ještěrka na slunci s H. Maciu-
chovou a J. Satoranským a hra Červená 
s M. Etzlerem a M. Krausem.
Druhý víkend v září se v Luhačovicích již po-
páté prezentovali s velkým úspěchem výji-
meční umělci našich východních sousedů 
během Dnů slovenské kultury. Pomyslnou 

tečku za letní kulturní sezonou udělal Mezi-
národní festival dětských folklorních souborů 
Písní a tancem, v průběhu kterého byly vy-
hlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2017. 
I když je nyní letošní léto již minulostí, je při-
pravena pro lázeňské hosty bohatá nabíd-
ka dalších odpoledních či večerních pro-
gramů i klubové večery v hotelu Alexandria 
a Palace. Hosté se mohou těšit na  divadelní 
představení v Lázeňském divadle nebo ve-
černí zájezdová představení do Městského 

divadla ve Zlíně nebo do Kongresového 
centra na koncerty Filharmonie Bohuslava 
Martinů a jejich hosty.  Prosinec s sebou při-
nese oblíbené předsilvestrovské divadelní 
představení, ale i již tradiční silvestrovskou 
oslavu s Alešem Cibulkou. Necelý měsíc 
poté rozzáří Společenský dům 22. reprezen-
tační lázeňský ples, jehož hosty budou Peter 
Nagy a Leona Machálková. 

Ohlédnutí 
za festivalem 
Luhovaný 
Vincent

tečku za létem 
napsal festival Písní 

a tancem

Green Rally v Luhačovicích

součástí letošní Barum Czech Rally Zlín byla premiérově jízda vozidel s elektric-
kým a hybridním pohonem s názvem Green Rally. Účastníci se zastavili v neděli 
27. srpna 2017 v Luhačovicích, kde proběhlo společné focení všech závod-

níků, prohlídka Luhačovic a návštěva wellness v hotelu Alexandria. Vozidla bylo 
možné vidět na nové pěší zóně u hotelu Jurkovičům dům a také okolo fontány 
na Lázeňském náměstí. Celkem se představilo 22 automobilů, z nichž bylo 17 vozi-
del s elektrickým a 5 s hybridním pohonem. Akce se zúčastnila také generální ředi-
telka agentury CzechTourism Monika Palatková.

modernizace 
společenského 
domu 
V  interiéru  společenského  domu 
proběhla  během  léta moderniza-
ce recepce a přilehlých kanceláří. 
sjednotilo se tak vybavení a mate-
riály z poslední rekonstrukce. men-
ší úpravy se týkaly také restaurací, 
které  byly  rozčleněny  mobilními 
paravány.  
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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.

V jáchymovských lázních léčíme po celý rok 

Nalézt poúrazovou péči není jednoduché, pomůže nový projekt

Vjezd do lázeňské čtvrti otevřen

Máme však pro vás řešení. Pokud to 
váš zdravotní stav umožňuje nebo 
máte možnost si lázeňskou léčbu 

naplánovat, směrujte vaši lázeňskou péči 
do zimního období. Léčebného pobytu 

v zimě se nemusíte bát. Veškeré lázeňské 
služby jsou v hlavních budovách poskyto-
vány pod jednou střechou, a proto můžete 
naši lázeňskou péči využívat po celý rok. Vel-
mi zajímavým zimním obdobím pro léčbu 

léčebné lázně Jáchymov se rozhodly, 
na základě svých dlouhodobých zku-
šeností a úspěchů na poli rehabilitace 

a následné lázeňské péče po úrazech, 
podpořit projekt s názvem Poúrazová 

tento nenápadný most byl původně 
součástí bývalé Říšské cesty, která spo-
jovala Jáchymov a Karlovy Vary. Jde 

o kulturní památku z 16. století, byť v prů-
běhu let několikrát necitlivě opravovanou, 
ale přesto, aspoň částečně, upomínající 
na dobu svého vzniku. Při její opravě byly 

použity i postupy a materiály blízké době 
jejího vzniku. Znovu byl vyzděn oblouk pů-
vodním kamenem a namísto zábradlí byla 
vystavěna původní zídka. V ní pak jsou 
připravena dvě místa na každé straně pro 
instalaci soch patronů Jáchymova – sv. 
Jáchyma a sv. Kláry.

Vzhledem  k  velkému  zájmu  o  lázeňskou  péči  v  jáchymově  lze 
i v roce 2018 očekávat, že v jarních, letních a podzimních měsících 
nebude možné uspokojit všechny pacienty, především vyhovět je-
jich poptávce po komplexní lázeňské péči plně hrazené zdravotní 
pojišťovnou bez  nutnosti  příplatku  za ubytování  ve dvoulůžkovém 
pokoji vyšší kategorie nebo jejich požadavku na ubytování v jedno-
lůžkovém pokoji. 

První zářijový týden byly spuštěny webové stránky, které usnadní 
přístup k informacím a sdílí příběhy lidí bojujících s nepřízní osudu 
– www.pourazova-pece.cz.

Pravidelní  návštěvníci  jáchymovských  lázní  jistě  zaznamenali, 
že více než dva  roky nebylo možné do  lázeňské čtvrti  směrem 
od ostrova odbočit hned za značkou jáchymova. bylo to zapříči-
něno havarijním stavem historického mostku. to se nyní změnilo.

v Jáchymově je kouzelná doba adventu, 
Vánoc a silvestra, kdy pro naše hosty při-
pravujeme bohatý kulturní program. Pobyt 
v lednu vám pro změnu poskytne vítaný od-
počinek po svátečním shonu, ale také pří-
ležitost poznat pohádkovou zimu v Krušných 
horách. 
Pokud chcete mít jistotu, že se dostanete 
právě do našich lázní, požádejte svého lé-
kaře, aby v návrhu na lázeňskou péči vypsal 
jako lázeňské místo na 1. pořadí Léčebné 
lázně Jáchymov, a. s. Pamatujte, že máte 
právo na výběr lázeňského zařízení! Písmena 
a. s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu 
právě v našich zařízeních. Pokud lázeňský 

ovíkendu od 22. září 2017 
proběhl v rakouském Bad 
Hofgasteinu dvoudenní lé-

kařský kongres k léčbě radonem. 
Byl součástí pravidelného pod-
zimního setkání evropských rado-
nových lázní, které jsou sdruženy 
pod značkou Euradon. Zahrnuje 
radonové lázně z Německa, Ra-
kouska, České republiky a Polska.
Tato původně pracovní skupina 
ARGE vznikla v roce 1987 krátce 
po černobylské katastrofě. Za cíl si 
dala osvětu, kterou v té době to-
lik potřebovala desítky let známá 
a uznávaná radonová terapie níz-
kými dávkami alfa záření. Během 
dalších třiceti let se poslání tohoto, 
nyní už mezinárodního, uskupení 
postupně vyvíjelo. Potřeba osvě-
ty ale zůstala a spolu s podporou 
vědeckých studií a inovativního 
přístupu je hlavním pilířem činnosti 
Euradonu dodnes.  O klíčovém po-
stavení prvních radonových lázní 
světa mezi nimi svědčí i fakt, že ná-
sledující valná hromada zvolila ge-
nerálního ředitele Lázní Jáchymov 
Dr. Eduarda Bláhu po desetiletém 
funkčním období znovu svým mís-
topředsedou. Vedle třicetin Eura-
donu si účastnící kongresu připo-
mněli 65 let léčebných štol v Bad 
Gasteinu  a dekádu od založení 
tamního Radonového výzkumné-
ho ústavu.  /red/

Troje radonové 
narozeniny

péče, který vzniká od začátku letošního 
roku a jenž si klade za cíl přispět osvětou 
jak ke zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu, tak k rychlejšímu návratu obětí do-
pravních nehod do života. 
Projekt má ambici stát se komplexním 
zdrojem informací o možnostech tuzemské 
poúrazové (tedy lázeňské a rehabilitační) 
péče, podaných co nejsrozumitelnější for-
mou. A to jak od odborníků, kteří se poúra-
zové péči věnují, tak od těch, kterým se 
s jejich přispěním podařilo překonat nepří-
zeň osudu a vrátit se zpět do plnohodnot-
ného života.
Vážné zranění je tak významný zásah 
do života člověka, že se dotkne téměř 
všech jeho oblastí. Těžké úrazy, zejména 

návrh nebude obsahovat celé jméno naší 
společnosti, může se dostat jinam. Po ode-
slání schváleného návrhu již není možné lé-
čebné zařízení změnit! Trvejte na lázeňské 
společnosti, kterou si sami vyberete.
Bližší informace a Všeobecné podmín-
ky pro poskytování lázeňské péče v Lé-
čebných lázních Jáchymov a. s. najdete 
na www.laznejachymov.cz. Najdete zde 
také ceník doplatků komplexní lázeňské 
péče. V případě zájmu si katalog na rok 
2018 můžete vyzvednout na recepcích 
hotelů, nebo vám jej  pošleme e-mailem či 
poštou.  Ing. Marek Poledníček,
 vedoucí marketingu

pak dopravní nehody, jsou nejčastější pří-
činou dlouhodobých následků. Malá ne-
pozornost při práci v rizikovém pracovním 
prostředí nebo malicherná nerozvážnost 
při sportu nejsou ničím výjimečným. Bez-
pečnost moderních automobilů pokro-
čila výrazně vpřed a současná ochrana 
posádky v případě nárazu častěji zabrání 
nejhoršímu scénáři a předejde smrtelným 
zraněním. Dnes Česká republika patří ce-
losvětově mezi země s nejlepším systémem 
zdravotnictví.
Pravděpodobnost, že váš život bude za-
chráněn, je v naší zemi vyšší než v zemích 
s vyspělejší ekonomikou.
Zůstali jste naživu, to nejhorší už máte za se-
bou, ale přichází další fáze – vyrovnat se 
s následky, což není jednoduché. Nejste již 
přímo ohroženi na životě, proto řešení situ-
ace tak zůstává v podstatné míře na vás 
a vašich blízkých. Člověk po úraze se touží 
co nejrychleji vrátit k normálu, nebo se k ži-

votu před úrazem alespoň přiblížit. Zde prá-
vě narazí na překážky. Největší z nich, podle 
odborníků, je malá znalost možností kvalit-
ní rehabilitační péče po úrazech nejen 
mezi laiky, ale i lékaři. Týká se to především 
možností, které nejsou hrazeny z veřejného 
zdravotnictví a které lze využít například 
v rámci komerčního pojištění. A tak i ti, kte-
ří se po úrazu dostanou z nejhoršího, často 
zůstávají doma.
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Tajenka ze 2. čísla Lázeňských listů: Alexandria hotel s příběhem. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Růženě 
Holcové z České Třebové. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenč-
ním lístku (nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 30. 11. 2017. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 
2017. 
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UhersKý ostroh, baŤŮV Kanál
čtvrtek 12.10.
Návštěva expozice historických hraček, 
věže ostrožského zámku a iluzorní výsta-
vy Atlantida v podzemí zámku. Plavba 
po Baťově kanále a řece Moravě.

štramberK, noVý jiČín
sobota 14.10.
Prohlídka expozice klobouků v návštěv-
nickém centru v Novém Jičíně. Návštěva 
Štramberské trúby.

KoVozoo, baŤŮV Kanál
čtvrtek 19.10., 2.11., 7.12.
Prohlídka jediné kovové zoo v Evropě 
– KOVOZOO ve Starém Městě. Plavba 
po Baťově kanále a řece Moravě.

milotice, baŤŮV Kanál
sobota 21.10.
Prohlídka státního zámku Milotice, který 
je unikátně zachovaným komplexem ba-
rokních staveb a zahradní architektury. 
Plavba po Baťově kanále a řece Moravě.

Na základě hlasování návštěvníků a oby-
vatel Zlínského kraje patří k 5 nejoblíbe-
nějším turistickým cílům následující místa: 

zoo zlín
osmá nejoblíbenější destinace v ČR s více 
než dvěma stovkami druhů zvířat a ro-
mantickým zámkem Lešná.

hraD bUchloV
národní kulturní památka ze 13. století na-
cházející se v pohoří Chřiby, z jejíhož ná-
dvoří pochází jeden ze základních kame-
nů pražského Národního divadla.

ValašsKé mUzeUm V PŘíroDě 
V rožnoVě PoD raDhoštěm
největší a nejstarší skanzen ve střední Ev-
ropě s více než stovkou originálních pa-
mátkově chráněných objektů.
 
KVětná zahraDa V KroměŘíži
památka UNESCO, jedna z mála zahrad 
v Evropě, která si zachovala svou původní 
podobu z doby svého vzniku.

A samozřejmě také lUhaČoVice. 
Určitě si udělejte čas na návštěvu těchto 
míst.

PUsteVny
čtvrtek 26.10.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou 
Maměnkou a dřevěnou zvonicí od sloven-
ského architekta Dušana Jurkoviče, pose-
zení na kolibě Valaška. Procházka k soše 
Radegasta.

leDnice
sobota 28.10.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoro-
mantické gotiky v lednicko-valtickém are-
álu. Procházka k minaretu, pro zájemce 
plavba lodí v zámeckém parku.

zlín
čtvrtek  9.11.
Prohlídka filmové historie v Kabinetu filmové 
historie ve Zlínských filmových ateliérech. 
Návštěva 14/15 Baťova institutu – muzeum 
obuvi, expozice Hanzelky a Zikmunda.

rUDice, baŤŮV Kanál
čtvrtek 16.11.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů 
pod obchodní značkou Ovocňák v Rudi-
cích. Plavba po Baťově kanále.

VizoVice 
čtvrtek  23.11.
Exkurze do soukromé sklárny Glass ateliér 
Morava. Exkurze v likérce Rudolf Jelínek 
s ochutnávkou slivovice a likérů, možnost 
nákupu v podnikové prodejně.

VelehraD, baŤŮV Kanál
čtvrtek 30.11.
Návštěva velehradské barokní baziliky, 
plavba po Baťově kanále a řece Mora-
vě.

ValašsKé KloboUKy  
– Valašský mikulášský jarmek
sobota  2.12.
Tradiční valašský jarmark s průvodem 
masek.

rožnoV PoD raDhoštěm  
– Vánoční jarmark
sobota 9.12.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm s programem „Vánoční 
jarmark“ a návštěva svíčkárny UNIPAR.

leDnice – zámek, vánoční trhy 
neděle 10.12.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novo-
romantické gotiky a Vánoční jarmark 
na náměstí. Zimní plavba lodí kolem 
zámku a minaretu.

ValašsKo – Vsetín, PŘehraDa 
bystŘiČKa
čtvrtek 28.12.
Návštěva Vsetína, jehož dominantou je 
renesanční zámek se zajímavými expozi-
cemi. Procházka kolem přehrady a po-
sezení ve valašské hospůdce s občer-
stvením.

lUhaČoVice a oDKaz   
DUšana jUrKoViČe
tematická prohlídka
každé úterý od 13.00 a 14:30
Procházka s výkladem po místech, kte-
rá jsou úzce spjatá s  Dušanem Jurkovi-
čem. Prohlídka hotelu Jurkovičův dům 
a objektu Slunečních lázní.                
cena 100 Kč za osobu, hosté lázní  lu-
hačovice, a.s. 20% sleva, děti zdarma                                    

lUhaČoVice, jaK je ještě 
neznáte                          
tematická prohlídka
každý pátek od 14.00
Tematicky laděná procházka s výkla-
dem o minerálních pramenech a o je-
jich léčebných účincích, o lázeňské léč-
bě a léčebných metodách od počátků 
až po současnost. Prohlídka interiérů ho-
telů podle možnosti.
cena 100 Kč za osobu, hosté lázní  lu-
hačovice, a.s. 20% sleva, děti zdarma                                    

ceny a oDjezDy VýletŮ 
najDete na 

nabíDKoVých letácích.
změna VýletŮ Vyhrazena

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 

5 nej ze Zlínského 
kraje, která musíte 
určitě vidět

sloVácKo - baŤŮV Kanál
pátek 29.12.
Okružní plavba lodí po Baťově kanále 
(úsek řeky Moravy) s ochutnávkou vín 
a místních specialit.



ŘíJEN 2017 

1. 10. neděle 15.00 DíVČí saXoFonoVý or-
chestr / KONCERT
hala Vincentka

2. 10. Pondělí 19.30 craVate clUb
Hrají: Miroslav Etzler, Martin Pechlát 
Lázeňské divadlo

13. 10. Pátek 19.30 strážnicKá cm m. miltá-
Ka – PUtoVání s PísniČKoU
Představení lidových písní a krojů z různých 
regionů.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

17. 10. Úterý 19.00 smrt V hotelU aleXanDria 
Lázeňská detektivní komedie.
Městské divadlo Zlín

18. 10. středa 19.30 rabiGabi a.G
Hotel Palace - kavárna

20. 10. Pátek 19.30 DUety z DiVaDla
Marie Šlehoferová, Jaroslav Beneš - zpěv
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

24. 10. Úterý 19.00 žítKoVsKé bohyně 
Městské divadlo Zlín

27. 10. Pátek 19.30 VeČer šPanělsKých a ji-
hoamericKých rytmŮ a meloDií
Mariia Mikhailova – flétna, Libor Janeček – 
kytara
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

28. 10. sobota 19.00 …a na hrUšce seDí 
DiKtátor
Hraji: Miroslav Táborský, Jitka Ježková
Městský dům kultury Elektra

LISTOPAD 2017

2. 11. Čtvrtek 19.00 ČesKá hUDba sVětU
Won Kim - klavír, Leoš Svárovský - dirigent, Filhar-
monie Bohuslava Martinů
Kongresové centrum Zlín

3. 11. Pátek 19.30 – stanley´s DiXie street 
banD 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

10. 11. Pátek 19.30 – sWinG brothers
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club
 
17. 11. Pátek 19.30 strážnicKá cm m. miltá-
Ka – PUtoVání s PísniČKoU
Představení lidových písní a krojů z různých 
regionů.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

22. 11. středa 19.00 VeČer s menDelssohnem 
Marek Kozák – klavír, Jiří Rožeň – dirigent,Filhar-
monie Bohuslava Martinů
Kongresové centrum Zlín 

24. 11. Pátek 19.30 nejKrásnější VánoČní 
meloDie a Písně
Karolína Žmolíková - zpěv, Ludmila Juránková - 
klavír, Jan Pohořalý - trubka
Lázeňské divadlo

25. 11. sobota 19.00 VánoČní Koncert
D. Pecková a Barocco sempre giovane
Městský dům kultury Elektra

29. 11. středa 19.30 FoUseK se nemění
Přátelské setkání se spisovatelem, textařem, 
humoristou, písničkářem a fotografem J. Fous-
kem. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

PROSINEC 2017

3. 12. neděle 15.00 aDVentní Koncert PěVec-
Kého sborU janáČeK
hala Vincentka

8. 12. Pátek 19.30 strážnicKá cm m. miltáKa 
–  VánoČní PUtoVání s PísniČKoU
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

13. 12. středa 18.00 VánoČní Koncert zUš
Městský dům kultury Elektra

15. 12. Pátek 19.30 VánoČní meloDie Pro 
Vás
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

27. 12. středa 19.30 maroš banGo 
Koncert nevidomého zpěváka nazývaného 
„slovenský Bocelli“
Lázeňské divadlo 

19.30 meloDie Pro Vás 
Večer poslechových melodií.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

19.30 VeČer s cimbáloVoU mUziKoU
hotel Morava – kavárna 

28. 12. Čtvrtek 15.00 VarmUžoVa cm a Děc-
Ka ze sKoronic
hala Vincentka 

19.30 sWinG brothers
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

19.30 VeČer s cimbáloVoU mUziKoU 
hotel Palace – kavárna 

19.30 taneČní VeČer s Dj andersem
hotel Morava – kavárna 

29. 12. Pátek 15.00 DíVČí saXoFonoVý  
orchestr z lUhaČoVic
hala Vincentka 
 
19.30 taneČní VeČer
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

19.30 mUziKály Do KaPsy 
Procházka světovými muzikály s P. Královou,  
R. Králem a G. Řezníčkem.
hotel Palace – kavárna 

19.30 VeČer s cimbáloVoU mUziKoU
hotel Morava - kavárna

19.30 olDie´s Party - diskotéka
vinárna Domino 

30. 12. sobota 11.00 toboGan s alešem  
cibUlKoU a jeho hosty    
Lázeňské divadlo 

16.00 / 19.00 KVartet
Laskavá komedie o umění stárnout a nesmrtel-
nosti ducha.
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, 
Jana Švandová, Zdeněk Žák
Lázeňské divadlo 

Pondělí 15.00 noVoroČní Koncert / účinkuje 
Moravský komorní sbor
kostel sv. Rodiny

KUltUrní ProGram

FrancoUzsKá restaUrace
V aleXanDria ****  

sPa & Wellness hotelU

snacK bar  
hotelU DŮm  

b. smetany****

GastronomicKý KalenDáŘ 2017

Říjen
Kulinářská nabídka pokrmů jednoho 
z nejpestřejších ročních období pod 
názvem „Dýňové pokušení“. 
2. – 31. 10. 2017

Říjen – leDen
Podzimní počasí vám nebude vůbec 
vadit, když vás nejen u srdce budou hřát 
s láskou připravené „nápoje pro zahřátí 
těla i duše“.

listoPaD
Při prvním sněhu hospodyně doma pekly 
posvícenskou husu a martinské rohlíky 
nebo podkovy, zvané „martiny, roháče, 
či zahýbáky“. I my Vám nabídneme 
„husí pečínku a mladá vína“. 
9. – 12. 11. 2017

Všem milovníkům tradičních pokrmů ze 
zvěřiny přejeme „Dobrou chuť!“ Ob-
zvlášť těm, kteří u nás ochutnají stále 
více oblíbené speciality: „zvěřinové 
hody“. 
1. – 30. 11. 2017

Prosinec
Období příprav věnců, slaměných oz-
dob, svíček a pečení voňavého vánoč-
ního cukroví… je tu čas sváteční a po-
dáváme „adventní menu“.
26. 11. – 17. 12. 2017

Říjen 
„jablka královny 
podzimu“  
2. – 31. 10. 2017
Jablka patří k nej-
rozšířenějšímu 
a často používa-
nému ovoci, jejich 
obliba rostla po ce-
lém světě a dnes jsou 
po citrusech a banánech 
třetím nejoblíbenějším ovocem.  
V naší kuchyni budou celý říjen. 

listoPaD 
„speciality připravené z dýní“ 
6. – 19. 11. 2017 
Dýně jsou hitem podzimu, a i u nás bude 
tahle původně chalupářská dekorace, 
která se vypracovala na post lahůdkové 
suroviny, hrát hlavní roli. Šťavnatá a vláčná 
dužnina se podvoluje nekonečnému množ-
ství gastronomických úprav, do kterých se 
pustí kuchyně našeho Snack baru. 

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

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

www.HotelAlexandria.cz

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

www.LazneLuhacovice.cz

Karolína 
Žmolíková


