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O areál pečujeme my,
využívat ho může každý...
Vážení čtenáři, milí hosté našich
lázní, návštěvníci areálu i obyvatelé
Luhačovic,
média se zaplnila informacemi
o sporu lázní s městem o údržbu
lázeňského areálu. Jsme jeho přímým účastníkem, a tak nechceme
mlčet a tvářit se, že o nic nejde. Byť
se na následujících řádcích dočtete
o tom, co nás vedlo k žalobě na město, tak Vás chci ujistit, že až na zmíněné mediální výstupy a tyto řádky se
Vašeho pobytu v Luhačovicích tato
kauza nijak nedotkne a pokud nám
dá soud za pravdu, tak budete v budoucnu v lázeňském areálu vidět další
výrazný progres.
Tzv. lázeňský park či areál je majetkem naší společnosti. Jeho provoz
a správu zajišťujeme prostřednictvím
o.p.s. Lázeňská kolonáda Luhačo-

vice, která byla založena mimo jiné
proto, aby transparentně sdružovala
prostředky od všech zainteresovaných subjektů a vynakládala je na zajištění údržby a rozvoje tohoto strategického území. Tato vize se ale pro
opakované a kategorické odmítnutí
ostatních ubytovatelů i města nenaplnila. Jediným donátorem činnosti této
o.p.s. je tedy stále jen naše společnost,
která tak provoz, rozvoj i údržbu areálu financuje. Práce provádí částečně
sama, ale z větší části je nakupuje
od několika dodavatelů. Nejvýznamnější z nich jsou Technické služby
města. Město Luhačovice nikdy v novodobé historii neneslo žádné náklady spojené s péčí o zeleň, úklidem
a údržbou komunikací, výsadbou, pořizováním mobiliáře a podobně, ale je
pravda, že v areálu provozuje veřejné
osvětlení a sváží odpad.

Všem myslím přijde samozřejmé,
že Vás o užívání vašeho majetku
soused požádá. Samozřejmé je i Vaše
právo odmítnout nebo po něm chtít
odpovídající nájem či minimálně jeho
finanční účast na vašich nákladech
a investicích. V případě majetku určeného k podnikání není ale souhlas
s jeho užíváním Vašimi konkurenty
vůbec samozřejmý. O to víc, pokud
Vás má takový podnikatelský majetek od konkurence odlišit. Když už
budete souhlasit, tak je logické chtít
nájem, který Vám vyrovná ztrátu
konkurenční výhody a výnosů, co
vám díky atraktivitě vašeho majetku
rostoucí konkurence sebere. Případně
po něm můžete chtít i část svých pořizovacích investic, aby se vaše postavení aspoň částečně narovnalo a nežil
na Váš úkor.
Náš areál je veřejností užíván
zcela bezplatně. Jeho soukromému
užívání brání městská vyhláška zařazující území mezi ta veřejná. Díky ní
se nás sousedé ani konkurenti nemusí
ptát, zda vůbec a případně za kolik
mohou náš areál využít. Stala se z něj
veřejná plocha, za jejíž užívání platí
naši konkurenti, návštěvníci i obyvatelé městu daně a ubytovaní hosté
místní poplatek.
Dovolíme si tvrdit, že díky existenci atraktivního lázeňského areálu
jsou tyto daně i vybrané poplatky výrazně vyšší, než kdyby vůbec neexistoval nebo byl jen naším uzavřeným
resortem. Ve druhém případě by město sice inkasovalo vyšší daně z našich
rostoucích zisků a vybrali bychom
jistě víc poplatků od hostů ubytovaných v našich objektech, které by jim

zaručily exkluzivní vstup do našeho
areálu, ale multiplikace přes ostatní
konkurenty, jejich hosty i zaměstnance přináší městu jednoznačně víc.
Náš poslední, ale už důrazný, požadavek na narovnání této situace
byl městu písemně předložen v lednu
2016. Šlo o výzvu k uzavření nájemní
smlouvy a uhrazení nájmu a našich
výdajů za poslední 3 roky zpětně.
Nájem a výdaje vyčíslil soudní znalec v úhrnu na 8 milionů ročně, a tento posudek byl městu předán spolu
s výzvou k úhradě. V té době jsme
usilovali o rychlé řešení a nabízeli, že
i pokud město převezme jen údržbu
areálu nejpozději od roku 2016, tak se
starého nájmu vzdáme.
Pro doplnění uvádím, že se naše
výzva z ledna 2016 už opírá o ustálenou judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu, kterou znalecký posudek
shrnuje a která nás přesvědčila, že
důraz je na místě. V případech, kdy
je soukromý pozemek využíván jako
veřejné prostranství, je vlastník pozemku toto omezení svých vlastnických práv povinen strpět, ale náleží
mu náhrada odpovídající nájmu daných ploch.
Jinými slovy: vzhledem k tomu,
že se Vás díky rozhodnutí města konkurenti ani nikdo jiný ptát na souhlas
s užitím Vašeho majetku nemusí,
přechází povinnost platit Vám nájem
na město. Náhradou a nájmem se
přitom nemyslí náhrada výdajů spojených s údržbou, ale ušlé vstupné či
jiný výnos spojený s obvyklým obchodním využitím podnikatelského
majetku.

Dokončení na str. 2
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Dokončení ze str. 1
Ve stejné době, kdy jsme oslovili
s žádostí o náhradu město Luhačovice, jsme se obrátili i na město Jáchymov, kde také podnikáme. Tamní zastupitelé reagovali bryskně a po dvou
měsících byla uzavřena smlouva
o poskytování náhrady i zajištění
údržby „našeho“ parku městem.
Zda je roční nárok 8,8 mil. Kč
oprávněný, vysoký nebo naopak nízký, bude muset určit soud. Jsme ale
přesvědčeni, že jen taková nebo ještě
vyšší suma dokáže při pravidelném
„investování“ lázeňskému parku vrátit jeho lesk. Obrovský vnitřní dluh
je skryt zejména v komunikacích.
Díky nim vypadá toto zásadní území
vedle opravených chodníků v obytné
zástavbě nebo nových komunikací
okolo přehrady jako chudá příbuzná,
ačkoliv právě ono považují všichni
za skutečné Luhačovice. Právě to
dokazuje strategický průzkum města
mezi návštěvníky Luhačovic a cestovními kancelářemi a nadevše jasně
to ukázal luhačovický díl TV seriálu
ČT Národní klenoty, který z celých
Luhačovic prezentoval jen toto území
a stavby v něm.
Pro Vaši představu musím uvést,
že třeba menší lázeňské město Poděbrady, které vybírá na lázeňské taxe
1/3 luhačovického výběru, financuje
údržbu tamního polovičního lázeň-

ského parku 6 miliony korun ročně.
Uvnitř Luhačovic přitom nenajdete
moc dalších území, která by byla pro
návštěvníky, cestovní ruch a lázeňství tak atraktivní jako park. Jistě tu
jsou. Jejich rozloha ale není větší než
desetina jeho rozlohy. Ze 6,2 mil. Kč
vybraných na lázeňské a ubytovací
taxe ale dosud na park nebyla určena
ani koruna. Všechny končí v jiných
územích. V prvních postprivatizačních letech bylo, myslím, ještě pochopitelné, že největší společnost nese
část veřejných nákladů a pomáhá tak
rozvoji lokality a konkurence. Podnikatelské i té, která soutěží skrytě
ubytováváním v soukromí. I poté, co
počty lůžek těchto subjektů narostly
na dvojnásobek kapacity naší společnosti, se ani ony ani město nezapojily
do financování údržby území, které
jejich úspěch či rozvoj svou přístupností a atraktivitou významně podporuje. Díky tomu tak dochází ke zcela
nerovné hospodářské soutěži, kdy
větší část soutěžitelů profituje z majetku jiného soutěžitele.
Tito konkurenti tak mohou své
zisky věnovat na vytvoření si náskoku oproti naší společnosti, která musí
díky postoji města jejich část použít
i na zajištění veřejné funkce centrálního území. Nikdy tak na něj ale nemůže uvolnit vše, aby neztrácela na uvedenou konkurenci. Za těch 25 let je
tento vnitřní dluh vidět. Hlavně na povrchu komunikací, cestiček, schodišť,
zábradlí na lavičkách apod. A to i přes
námi dosud vynaložených bezmála
135 mil. Kč na údržbu. Jednou tak
veliký promlčený nájem spolu se
zmíněnými prostředky vynaloženými
na údržbu zase chybí v údržbě některých našich budov a také začínají být
vidět... Naše postavení je ale třeba vidět ještě z jiného úhlu. Pro město vybíráme více než 1/2 ze všech poplatků
(3,1 z 6,2 mil. Kč) a jen za loňský rok
jsme do městské pokladny přinesli
spolu se všemi daněmi (městský podíl
na DPH, daně z mezd našich zaměst-

nanců-obyvatel Luhačovic, daně z nemovitostí) 14 milionů korun, tedy nejvíc ze všech podnikatelských subjektů
na jeho území. K tomu je třeba připočítat naše výdaje na údržbu dotčeného veřejného areálu a nepožadovaný
nájem za něj. Navíc jsme největším
soukromým organizátorem veřejného
kulturního programu v Luhačovicích,
na propagaci Luhačovic vynakládáme
největší prostředky, naši hosté v luhačovických obchůdcích a provozovnách nechají nejvíce peněz.
Nerovnost přístupu k veřejným
plochám dokumentuje i donedávna
průchozí zahrada Augustiniánského
domu, kterou po její zahradnické rekonstrukci majitel uzavřel pro své hotelové hosty, aby získal konkurenční
výhodu a odlišil se od ostatních ubytovatelů. Jeho postoj je zcela logický
a správný. Náš areál pro své ubytované hosty ale uzavřít nesmíme. Je
přístupný bezplatně i hostům Augustiniánu, aniž by ti naši mohli navštívit jeho pozemky, a tak je nerovnost
nastavená městem evidentní.
Problém ale nelze zjednodušit jen
na přímé narušení hospodářské soutěže mocí úřední. Jde o problém v myšlení. V hlavách řady obyvatel Luhačovic a tudíž i zastupitelů stále existuje
nepochopitelná demarkační čára, jež
dělí Luhačovice na město a lázně. Je
to samozřejmě nesmysl. Jde o lázeňské město Luhačovice. Tak ho vnímají návštěvníci. Ti moc dobře vědí, že
ubytovací kapacity i lázeňské domy
jsou rozmístěny všude, ale lázeňský
park a rekreační zóna je jen jedna.
Většina ji považuje za městskou, kterou bez ohledu na formu vlastnictví
i neexistenci nájemní smlouvy také je.
Neznamená to ale, že bychom péči
o areál zastavili nebo omezili. Právě
naopak. Ani s údržbou a opravami komunikací na soudy čekat nebudeme.
Ještě v letošním roce do nich vložíme
12 milionů. Nejedná se o provozní
prostředky, ale o více než třetinu loňského zisku (za 25 let nešla k akcio-

nářům žádná dividenda a zisky jsou
investovány v Luhačovicích). Těchto prostředků se sice zase nedočká
za konkurencí už zvolna pokulhávající hotel Palace, ale prodlouží novou
městskou pěší zónu až k pískové ploše
Lázeňského náměstí a zase o pořádný
kus zvednou atraktivitu celého území.
Právě oprava zmíněné pěší zóny, mířící do areálu, jen zvýraznila neutěšený
stav povrchů v samém srdci Luhačovic. Proto už nelze čekat. Musíme využít doběhu stávajících prací na teplovodu, všechno stihnout do poloviny
června a neohrožovat další sezonu.
Snad tím víc než jasně dokazujeme
svůj trvalý zájem o obnovu těchto
ploch a kondici Luhačovic. Výše tohoto výdaje zase dokazuje oprávněnost i potřebu velkých veřejných
peněz. Věřím proto, že i zastupitelé
dospějí k přesvědčení, že stát mimo
už město prostě nemůže. Prvním krokem by mohla být třeba s touto akcí
koordinovaná obnova socialistického
osvětlení, výměna košů a nahrazení
našich letitých laviček novými městskými.
Naše aktivity ve veřejném zájmu
se neomezují jen na komunikace nebo
zeleň. Na nejbližší roky se chystáme
za pomoci dotací rekonstruovat kolonádu, halu Vincentka a proměnit areál
Vodoléčby s veřejnou plovárnou Slunečních lázní na Jurkovičovo muzeum. Projekty jsou hotové, dojde na ně,
jen pokud dotace získáme. Šance jsou
prý veliké, ale i přes dotace na ně budeme muset najít vlastních 70 mil. Kč
bez toho, že by dokázaly vydělat jedinou korunu. Ani na první pohled vysoký nájem za veřejné užívání areálu
nám nikdy nevykompenzuje těch 25
let osamělé zátěže, ale může pomoci
realizovat i tyto projekty, které svou
existencí pomohou všem.
	
Za představenstvo

Lázní Luhačovice, a.s.

MUDr. Eduard Bláha,

Plné znění na

www.LazneLuhacovice.cz.

Hotel Alexandria získal pátý titul Czech Hotel Awards
Páté vítězství v dosavadních
šesti ročnících soutěže Czech Hotel
Awards zaznamenal wellness hotel
Alexandria**** v kategorii nejlepších Spa & Wellness hotelů ve Zlínském kraji.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskutečnilo v úterý 28. 3. 2017 v Praze za účasti několika stovek hoteliérů,
odborníků z oblasti hotelnictví a médií. Cenu převzala obchodní manažerka hotelu Monika Dobiášová.
Czech Hotel Awards je soutěž o titul nejoblíbenějšího hotelu v České
republice, je přehlídkou českých ho-
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telů nabízejících nejkvalitnější služby
a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit
nejlepší hotely po celé České republice. Ocenění pro Hotel roku 2017 jsou
udělována pro každý kraj a pražský
obvod. Nominované hotely jsou registrovány na oficiálních webových
stránkách soutěže www.hotelawards.
cz, kde pro svůj nejoblíbenější hotel
v kategoriích 3, 4, 5 hvězd a Wellness
& spa hlasuje veřejnost.
„Vyhlášení výsledků soutěže je
jednou z nejdůležitějších hotelových
událostí roku. Velmi si vážíme přízně
veřejnosti, která svým hlasováním již
popáté potvrdila naše výsadní posta-

vení mezi wellness hotely v celém
Zlínském kraji. Ocenění jsou výsledkem naší cesty za důslednou kvalitou
a inovacemi. Hlavní část klientely
hotelu Alexandria tvoří hosté z ČR,
kteří se k nám opakovaně rádi vracejí.
Máme však i stabilizovanou zahraniční klientelu. Alexandria je velmi
oblíbená mezi Slováky, především
na prodloužené víkendové pobyty.
Oblíbili si ji i Rakušané a Izraelci.
Doufáme, že vedoucí pozici obhájíme i v následujících letech a že nám
hosté při hlasováních zůstanou věrní,”
řekla Ing. Miloslava Fialová, ředitelka
hotelu.
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Rekonstrukce pěší zóny v lázeňském areálu
Po nedávno dokončené revitalizaci lázeňského parku, která se
týkala zeleně, zahájila akciová společnost Lázně Luhačovice v polovině března projekt rekonstrukce zpevněných ploch v lázeňském
areálu.
V první etapě bude předmětem
více než dvousetmetrový úsek
pěší zóny vedoucí od pískové
plochy u hotelu Jurkovičův dům
až po Café Najáda. Za použití

stejného povrchového materiálu se tak plynule naváže na pěší
zónu ulice Dr. Veselého vedoucí
do centra města. Obnoveny budou
i plochy mezi Inhalatoriem a Jur-

kovičovým domem. Modernizace
bude probíhat tři měsíce a s dokončením se podle plánu počítá
v polovině června. Do té doby
bude tato část komunikace podél
levého břehu řeky Šťávnice pro
pěší i vozidla uzavřena. Náhradní
trasa příjezdu k hotelu Jurkovičův
dům bude vedena od Café Najáda
po ulici Dr. Veselého vedle vily

Slávia a dále cestou pod Lázeňským divadlem.
Prodloužení pěší zóny jistě přispěje od léta ke zvýšení atraktivity
celého lázeňského území. Projekt
je plně financován z prostředků
Lázní Luhačovice, a.s.
Celkové náklady uvedené realizace dosáhnou 10 milionů korun
včetně DPH.

Teplovod je funkční.
Modernizace se blíží k cíli
Práce spojené se zásadní modernizací energetického hospodářství společnosti spějí ke konci. Základem bylo nahrazení
centrálního rozvodu páry horkou vodou u objektů na Lázeňském náměstí společně s dětskými léčebnami.
Cílem byl přechod na novou
efektivnější technologii a po více
než padesáti letech nahrazení již
dosluhujícího parovodu. Výroba
tepla bude nyní nejen ekonomicky
výhodnější, ale i šetrnější k životnímu prostředí. Náklady na realizaci dosáhnou 66 mil. Kč včetně
DPH. Projekt zahájený v srpnu
2016 bude ukončen podle plánu
na konci dubna 2017. „Přepojení
z páry na horkou vodu úspěšně
proběhlo již na přelomu roku.

Od té doby teplovod, předávací
stanice tepla i nové vnitřní rozvody ve Společenském domě,
Lázeňské poliklinice i v divadle
fungují bez problémů. Včas byla
dokončena i přestavba druhého
kotle v centrální výtopně. Výkopové práce jsou ukončeny. Nyní
probíhají dokončovací práce, při
nichž se upraví zpevněné a travnaté plochy,“ sdělil Radek Skovajsa, vedoucí střediska technických
služeb Lázní Luhačovice, a.s.

Investice. Jaké jsou novinky?
V průběhu léta budou probíhat úpravy v interiéru Společenského domu, které se dotknou
především recepce a přilehlých
kanceláří. Cílem je modernizace a sjednocení vybavení a materiálů z poslední rekonstrukce.
Drobnou změnou projdou i restaurace, které budou rozčleněny mobilními paravány a doplněny zelení a květinami.
V přízemí Lázeňské polikliniky bude v dubnu dokončena

také rekonstrukce elektroléčby.
Na první pohled bude vše barevně sladěno, prostory získají
nové podlahy, upraví se orientační systém a vyměněna bude
i elektroinstalace.
Během zimní provozní přestávky pak byla instalována
klimatizace do dalších čtrnácti
pokojů v nové části hotelu Alexandria. Z celkového počtu 56
pokojů je tak nyní 42 s klimatizací.

Práce na penzionu Riviera
jsou v plném proudu
Riviera, penzion z roku 1928, nacházející se v blízkosti centra města u vstupu do lázeňského parku, získává novou podobu. Rozšiřuje se
o přístavbu, která zvýší počet lůžek ze 46 na 75, recepci a restauraci.
Všechny pokoje budou mít
vlastní sociální zařízení. V nově
vzniklé restauraci se budou podávat snídaně a hostům bude také
sloužit společenská místnost.

Dokončení se podle plánu očekává letos v prosinci, ale v průběhu
hlavní sezóny bude původní část
penzionu uvedena opět do provozu.
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Lékař radí: Astma bronchiale u dětí
Astma vzniká na podkladě dědičné dispozice v kombinaci s působením okolního prostředí.

Pokud trpí astmatem a alergií
jeden z rodičů, je pravděpodobnost rozvoje stejného onemocnění
5x vyšší, pokud jsou oba rodiče
astmatici, je pravděpodobnost rozvoje astmatu u jejich potomka až
10 x vyšší než u zdravých rodičů.
Bylo prokázáno, že kouření rodičů,
zvláště matky v těhotenství, zvyšuje u dítěte riziko, že onemocní
průduškovým astmatem. Uplatňují
se samozřejmě i další nepříznivé
vlivy prostředí – znečištěné ovzduší, změna ve výživových zvyklostech, nadměrné užívání antibiotik,
obezita apod. Důležitým faktorem
pro rozvoj astmatu je tzv. atopie –
dědičná dispozice k alergii na různé podněty ze zevního prostředí,
na které zdravý člověk nereaguje.
Nejčastějšími alergeny jsou roztoči v domácím prachu, pyly jarních

stromů, travin, obilí, pelyňku, různé
plísně a srst zvířat. Astmatické potíže také mohou vyvolávat některé
potraviny – kravské mléko, vajíčko,
arašídy apod.
Zvýšené riziko rozvoje astmatu
mají děti s alergickou rýmou a atopickým ekzémem.
U astmatu dochází v dýchacích
cestách k rozvoji zánětu, který vede
ke zvýšené reaktivitě průdušek. Proto u astmatiků dochází při různých
situacích, které nepůsobí zdravému
člověku žádné problémy, ke stažení
průdušek, k jejich otoku a zahlenění
– prašné prostředí, pylová sezona,
běžné nachlazení nebo dlouhý běh.
Astma se obvykle projevuje kašlem a dušností s pískoty ve výdechu
zejména v souvislosti se zvýšenou
tělesnou námahou, při kontaktu
s alergenem nebo při změně počasí. Děti také mívají kašel a dechové
potíže často v nočních hodinách
a k ránu. Mohou jim vadit různé
chemické látky, používání sprejů v jejich blízkosti – lak na vlasy,
parfém, cigaretový kouř. Astmatické projevy u dětí se často objevují
při virové infekci – každé nachlazení u astmatika „spadne na průduš-

Luhačovické dny 2017
Již po dvacáté čtvrté se v kongresovém sále Společenského domu
v Luhačovicích konalo setkání předních pneumologů a alergologů
z České republiky a ze Slovenska. Jedná se bezesporu o specifickou
odbornou akci, při které si mohou vyměnit své zkušenosti odborníci
obou zmíněných oborů.
Jednání se uskutečnilo ve dnech
24. a 25. března a zúčastnilo se jej
cca 400 lékařů, všeobecných sester
a firemních zástupců z oblasti farmakologie. Ve 32 sděleních byla
prezentována široká problematika
související s bronchiálním astmatem
a chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou (CHOPN), jejich
vazbami na kardiovaskulární nemoci
či karcinom plic. Jeden celý blok byl
věnován též plicní fibróze. Současně
zazněly přednášky na téma moderních diagnostických a léčebných postupů těchto nemocí.
V této souvislosti např. profesor
Kolek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti
a přednosta kliniky plicních nemocí
a tbc FN a LFUP Olomouc, uvedl,
že CHOPN a karcinom plic mají
několik faktorů vedoucích ke společnému výskytu obou nemocí. Bylo
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zjištěno, že u nemocných s plicním
karcinomem se cca v 60 % nachází
i CHOPN. U obou nemocí se uplatňuje genetika, výskyt je nejvyšší
mezi 60 až 65 lety a mezi nejvýznamnější zevní faktory, které vedou
k obou nemocem, patří kouření.
Profesor Vondra z pražského
oddělení alergologie a pneumologie upozornil na skutečnost, jejíž
vysvětlení není jasné, že nejnižší
úmrtnost na astma vůbec byla v ČR
v r. 2010 s absolutním počtem 93
osob a na CHOPN v r. 1996 s počtem 1 062 osob. Úmrtnost pak výrazně stoupla v letech 2010 – 2015,
a to u astmatu o 49 % a u CHOPN
o 74 %. V tomto období byla úmrtnost u mužů na CHOPN 25,1krát
vyšší než u žen.
K zajímavým přednáškám též patřilo sdělení kolegy Losseho, rovněž
z Kliniky plicních nemocí a tbc FN

ky“. Především u malých dětí bývají
první projevy astmatu spojené s virovou infekcí, časté jsou opakované
záněty průdušek s pískoty a dušností někdy už v kojeneckém a batolecím věku. U dětí se astma může
také projevovat pouze chronickým
kašlem.
V odborných ordinacích je astma
diagnostikováno průkazem zúžení
dýchacích cest při funkčním vyšetření plic (spirometrii). Zvýšenou
reaktivitu průdušek, charakteristickou pro astma, lze prokázat provokačním testem, buď vdechováním
látek, které u astmatiků stažení průdušek vyvolávají už v minimální
koncentraci (histamin, metacholin),
nebo se pokusíme vyvolat spasmus
průdušek zátěží na bicyklu nebo
během. U spolupracujících dětí je
přínosné vyšetření vydechovaného
vzduchu, kdy u astmatiků zjišťujeme zvýšené množství kysličníku
dusnatého. U každého astmatika
bychom měli vyšetřit alergologické
kožní testy a provést základní imunologické vyšetření.
V léčbě preventivní, protizánětlivé a dlouhodobé používáme tzv.
inhalační kortikosteroidy. Jako úlevové léky při dušnosti jsou předepisovány také inhalační formy léků,
které krátkodobě roztahují průduša LFUP v Olomouci, které se týkalo
hodně diskutovaných elektronických
cigaret. Ty jsou komerčně velmi
úspěšným výrobkem, který vyzkoušela prakticky polovina kuřáků.
Na trhu je nyní jejich již 3. generace
s množstvím různých příchutí. Lékaři však nejsou jednotní v přístupu
k tomuto produktu. Ti, kteří se těchto
cigaret zastávají, udávají menší zdravotní rizika a pozitivní vliv na zanechání kouření. V opačném případě je
tento vliv zpochybňován s poukazem
na nedostatek dat o vlivu na spotřebi-

ky. U pozátěžového astmatu a astmatu vyvolávaného viry jsou lékem
volby často tzv. antileukotrieny.
V lázeňské léčbě astmatu v Luhačovicích hraje důležitou roli dechová rehabilitace a procedury s použitím léčivého přírodního zdroje
– minerálních vod.
Dechová rehabilitace („klasické
cvičení“, jóga, bublání, dechové hry
apod.) obnovuje pružnost hrudníku
a tak ovlivňuje ztuhlé klouby a svaly, zlepšuje činnost bránice jako
hlavního dýchacího svalu, vede
k úpravě nebo odstranění deformit
hrudníku, děti snadněji vykašlávají
a zvyšuje se kapacita plic a imunita.
Minerální vody (hydrouhličitanochloridosodné jodové, s vysokým obsahem CO2) využíváme
k pitné kúře, inhalacím (hlen v dýchacích cestách astmatiků se rozpustí, snadněji vykašle, zlepšuje se
funkce řasinkového epitelu, posiluje
imunita sliznice) a uhličitým koupelím – prostřednictvím vegetativního
nervového systému dochází k převaze tzv. parasympatiku, což vede
k rozšíření průdušek. U těch astmatiků, kteří mají současně atopický
ekzém, dochází v uhličitých koupelích k jeho výraznému zklidnění.
prim. MUDr. Jana Rydlová,
 ved. lékařka dětských léčeben
tele a okolí a eliminaci snah kouření
zcela ukončit.
Tak jako většina odborných akcí
měly i Luhačovické dny svou společenskou část s nabídkou lázeňských
procedur a tanečním večerem s kulinářskými specialitami. Po skončení
XXIV. Luhačovických dnů můžeme
konstatovat spokojenost s vysokou
odbornou úrovní této konference, ale
i s úrovní doprovodného programu,
což bylo oceněno i zúčastněnými
hosty. prim. MUDr. Jiří Hnátek,

vedoucí lékař společnosti

Prezentace Lázní Luhačovice
na Fóru Hotel & Spa v Paříži
Prezident
Svazu
léčebných lázní ČR a generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.,
MUDr. Eduard Bláha vystoupí 1. června na 10. ročníku
prestižního Fóra Hotel & Spa
v Paříži. Tématem jeho prezentace bude „Naše luhačovická
cesta k modernímu lázeňství“.
Od roku 2008 je Forum Hotel
& Spa místem setkávání a vý-

měny zkušeností předních evropských osobností v oblasti lázeňství, hoteliérství a wellness.
Letošního jubilejního ročníku
se zúčastní více než sto delegátů z celé Evropy. Více na www.
forumhotspa.com.
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Krajský radní: Luhačovice
hrají zásadní roli

Zleva
Jiří
Dědek,
Martin
Záhořík,
Tomáš
Rak

Resort vládne. Úspěch
na Velké ceně
Léčebné lázně Jáchymov, a.s., a Lázně Luhačovice, a.s., které spolu
tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice Spa & Wellness
Nature Resorts, byly i letos úspěšné v soutěži Velká cena cestovního
ruchu 2016/2017.
V kategorii nejlepší lázeňský
a wellness balíček získaly Léčebné
lázně Jáchymov první místo za produkt Dovolená v Krušných horách
a Lázně Luhačovice druhé místo
za produkt Víkend pro single cestovatele v hotelu Alexandria. Slavnostní předávání cen se konalo
v polovině ledna v Brně. Soutěž
je vyhlašována vydavatelstvím
C.O.T. media a Veletrhy Brno
v rámci veletrhů GO a Regiontour.
Cenu za Léčebné lázně Jáchymov, a.s., převzal obchodní ředitel Martin Záhořík, který k tomu
uvedl: „Dynamický rozvoj volnočasových aktivit v Krušných horách, zejména v oblasti Klínovce,
vede naši společnost k podpoře
infrastruktury pro aktivně založené rodiny s dětmi a sportovce.
Vybudováním Aquacentra Agricola a systematickými investicemi do zkvalitňování ubytovacích,
gastronomických a relaxačních
kapacit naplňujeme očekávání
této stále rostoucí skupiny našich
klientů. Ti k nám přijíždějí nejčastěji za cyklistikou, pěší turistikou
i lyžováním. Pro tento segment
zákazníků představujeme nabídku
služeb pod značkou Hotel&Relax
Resort Jáchymov.“
“Program Dovolená v Krušných horách byl postupnými kroky vypilován do současné podoby.
Celoročně nabízí propojení volnočasových aktivit v Krušných
horách s ubytováním, polopenzí
a relaxací v lázních Jáchymov.
Produkt využívá nově zrekonstruovaný penzion Dagmar s vlastní

restaurací a wellness zónou a hotel Astoria s novými prostornými
apartmány s kuchyňkou v blízkosti aquacentra. Součástí balíčku je
volný vstup do Aquacentra. Nabízíme variantu balíčku pro dospělé
i pro děti. Klienti získávají také
10% slevu na skipasy v InterSkiregionu Klínovec-Fichtelberg
a další bonusy,“ uzavřel M. Záhořík.
Cenu za Lázně Luhačovice, a.s.,
převzal výkonný ředitel Jiří Dědek, který řekl: „Víkend pro single
cestovatele v hotelu Alexandria je
novinkou letošního roku. Snahou
bylo odlišit se od ostatních wellness
pobytů na trhu a ukázat, že relaxace
bez partnera nebo přátel nemusí být
nuda. Ve vybraných víkendech u tohoto netradičního pobytu je připraven organizovaný program s profesionálním koučem s cílem přiblížit
lázně singles a sólo hostům, kteří
mohou během společných aktivit,
procházek či večeří poznat nové lidi
a přátele.“
Obsah pobytu byl připraven
tak, aby maximálně využil všech
předností luxusního ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Kromě volného vstupu do největšího a nejluxusnějšího wellness
centra v Luhačovicích ve stylu
starořímských lázní pobyt zahrnuje i řadu relaxačních procedur.
Třetím místem za pobyt Unikátní Priessnitzova kúra narušily
vládu Resortu v soutěži jen Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Nestálo by za to zařadit je pod stejnou značku?

Jakou roli hrají Luhačovice
v cestovním ruchu? Jak se kraj
snaží podporovat turistiku? Nejen
na to odpovídá v rozhovoru krajský radní Jan Pijáček.

turistiku a údržbu lyžařských běžeckých tras, bike trail a podobně.
Podporujeme také rozvoj aktivní
lázeňské a kulturní turistiky, agroturistiky, církevní turistiky.

Jak hodnotíte význam cestovního ruchu pro Zlínský kraj? Jaké
postavení mají Luhačovice?
Cestovní ruch má pro Zlínský
kraj nezanedbatelný ekonomický
význam. V hotelnictví, pohostinství a dalších příbuzných službách
pracuje zhruba 9 000 lidí. Na HDP
kraje se pak tento segment podílí zhruba pěti miliardami korun.
A Luhačovice hrají v cestovním
ruchu kraje naprosto zásadní roli.
Přenocování v lázeňských zařízeních kraje tvoří takřka 30 % z celkového počtu. Luhačovice navíc lákají
hosty nejen k léčbě, ale i k relaxaci,
kultuře či společenským aktivitám.

Jako starosta Vlčnova jste se
podílel na zařazení Jízdy králů
do seznamu UNESCO. Jak tato
skutečnost ovlivnila turistiku
na Slovácku?
Jízda králů je jednou z mnoha
TOP událostí ve Zlínském kraji,
ale její zápis na seznam UNESCO
nenavýšil v řádech počet návštěvníků.
Zapsané hmotné i nehmotné
statky lákají především zahraniční
návštěvníky, pro které je značka
UNESCO signálem, že uvidí něco
výjimečného v rámci celého světa.

Jaké nové formy podpory cestovního ruchu chcete prosazovat?
Rozvíjíme netradiční formy cestovního ruchu, například poutní

Najdete si čas také osobně navštívit Luhačovice?
Jezdím do Luhačovic od malička. A na stará kolena už to nebudu
měnit (úsměv). Rád budu dál využívat pohostinnosti Luhačovic.

Zleva M. Fialová,
J. Pijáček, D. Daňová

Víkend pro single
cestovatele je Hitem sezony
Potvrzením úspěchu produktu Víkend pro single cestovatele v hotelu
Alexandria bylo kromě druhého místa v soutěži Velká cena cestovního ruchu také ocenění Hit sezony 2017, které uděluje Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Soutěž byla vyhlášena již poosmé. Ocenění převzala
Miloslava Fialová, ředitelka ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.
Vyhlášení se konalo na závěr Výroční konference cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava na konci února ve Zlíně.

Vaše ZOo Zlín

www.zoozlin.eu

video rejnoci
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28.3.2017 14:46:58

5

BŘEZEN 2017 | LÁZEŇSKÉ LISTY | JÁCHYMOVSKÉ OKÉNKO

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.

Rekonstrukce lázeňského hotelu
Radium Palace****
Jáchymovská perla
Lázeňský hotel Radium Palace**** je impozantní neoklasicistní palác, ve kterém se dokonale snoubí tradice, historie a současnost
s jedinečným nádechem luxusu. Budova byla
stavěna podle projektu Gustava Brinnigena
v letech 1910–1912. Stavbu vedl vídeňský ar-

chitekt Burian. Hotel poskytuje svým hostům
vysoký standard léčebné péče, relaxačních
procedur, ubytovacích a gastronomických služeb pod jednou střechou. Interiéry s původními architektonickými detaily a stylovými
mramorovými obklady jsou středem obdivu
mezinárodní i české klientely. Ta přijížděla

Pokoj kat. Superior

Kavárna Zimní zahrada

v loňském roce ze 70 % ze zahraničí (Německa, Ruska, zemí SNS a arabských zemí)
a z 30 % z domova. Hotel s 282 lůžky je právem nazýván vlajkovou lodí Léčebných lázní
Jáchymov a.s.
Renovace interiéru
Na přelomu let 2016/2017 proběhla v hotelu
renovace interiéru, která zahrnula zdravotní,
ubytovací i stravovací část. Projektovou dokumentaci zhotovil Ing. arch. Břetislav Kubíček a Ing. arch. Zuzana Kaplanová. Celková
rekonstrukce a modernizace hotelu zvýšila
komfort poskytovaných služeb a současně citlivě zachovala osobitý historický ráz této impozantní budovy. 


Saunový svět
v Aquacentru
Agricola
Investiční apetit lázní nekončí a dále směřuje k vybudování Saunového světa v Lázeňském centru Agricola. Rozšířením stávajícího prostoru sauny vznikne komfortní
zázemí pro milovníky saunování. Kromě
infra, finské a mokré sauny bude rozšířen
prostor odpočívárny na 22 osob, zbudována
recepce s barem a halou, místnost pro saunové procedury, ochlazovací bazén, ledová
studna, tepidárium a venkovní ochlazovna
s terasou. První návštěvníci si mohou dopřát saunové rituály již koncem tohoto roku.
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„Na rekonstrukci hotelu jsme měli mimořádně
krátký čas, pouze 41 dnů. Během šesti týdnů
proběhla výměna oken v ubytovací části hotelu,
výmalba pokojů a osazení štukových prvků. V hotelu bylo nově vyměněno osvětlení a na chodbách byly položeny koberce. Největší stavební
úpravy se týkaly zdravotní části - radonových
koupelí, suchých koupelí CO2, vířivých koupelí
rukou a nohou. Viditelnou změnu zaznamenaly
také kabiny masérů. Elektroléčba se vedle obnovy interiéru dočkala dispozičních změn, díky
kterým se zvýšila kapacita procedur. Na stravovacím úseku jsme opravili malby ve všech restauracích a v kavárně. Obnovy doznala hotelová
kuchyň, přípravna salátů a umývárna. Úspěšné
dokončení přestavby nám umožnilo přivítat nové
hosty v plánovaném termínu,“ uvádí paní Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium Palace.
„Smekám před všemi, kdo se na akci podíleli.
Oceňuji zejména rychlost a preciznost, která při
Pokoj kat. Superior Plus

69. lázeňský ples

takové rychlosti nebývá samozřejmostí. Hotel
Radium Palace byl nějaký čas díky investicím
v jiných oblastech na vedlejší koleji. Rekonstrukcí jsme naší vlajkové lodi tento dluh splatili,“
dodává MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel.
Rekonstrukce hotelu v číslech
 281 oken bylo vyměněno
 34 000 m² nové malby
 6 900 m štukových prvků
 6 350 m² podlahových krytin
 2 632 m dekoračního textilu
 
35 firem s 220 řemeslníky se podílelo
na stavbě
 
Náklady na rekonstrukci dosáhly 55
mil. Kč a byly hrazeny z vlastních
zdrojů společnosti.

Odpočívárna
po radonové
koupeli

Oddělení
radonových
koupelí

Vířivá
koupel nohou

Palace. Směle může konkurovat takovým kulturním stánkům, jako je karlovarský Grandhotel
Pupp nebo pražský Žofín. O druhou a třetí příčku
se podle vkusu dělí atraktivní kulturní program
v kombinaci s moderním technickým zázemím
a skvělá gastronomie. Slavnostní a luxusní punc
celé akci dodává výzdoba a náladové osvětlení
všech sálů. Tyto kulisy tak v letošním roce daly

zazářit tanečníkům Olze Šípkové a Marku Dědíkovi ze Stardance a hlavnímu hostu večera Daliboru Jandovi s dcerou. Jaký bude program příští
rok, neprozradíme. Rozhodně si však poznačte
do diáře datum 20. ledna 2018 a v předstihu si
rezervujte své místo. Na zážitky z plesu spojené
s relaxačním pobytem v hotelu Radium Palace
budete pak dlouho vzpomínat.

Reprezentační ples lázní Jáchymov patří k nejvýznamnějším kulturním akcím nejen lázní, ale
celého regionu. Svědčí o tom skutečnost, že vstupenky bývají vyprodány dlouho před plesem.
Zájemci o rezervaci na příští ročník se ozývají
již nyní. Nabízí se otázka, co stojí za úspěchem
tak běžné věci, jako je ples. Jednoznačně největším jáchymovským trumfem je mimořádně
atraktivní prostředí lázeňského hotelu Radium
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Právě jsme zvýšili mzdy
všem zaměstnancům o 10 %

V loňském roce jsme poskytli služby největšímu počtu hostů v historii. Získali jsme mnohá ocenění včetně evropské ceny za inovaci.
Snažíme se, aby se naše služby neustále zkvalitňovaly. Rosteme a rozšiřujeme naše kapacity.
Proto neustále hledáme nové
kolegy a kolegyně, kteří chtějí být
společně s námi u něčeho nového,
mají chuť pracovat a navázat s naší
společností dlouhodobou spolupráci. Práce každého si vážíme.
Důkazem je čerstvé 10% zvýšení
mezd všem zaměstnancům naší
společnosti.
„V současné době hledáme
například kuchaře, servírky či číšníky nebo fyzioterapeuty. Kromě
kratší 37,5hodinové pracovní doby
můžeme nabídnout také výhodné
zaměstnanecké ubytování, 5 týdnů dovolené, závodní stravování,
odborné kurzy a školení, mezi zaměstnanci oblíbené výměnné rekreace v lázních v Česku i na Slovensku, příspěvek na penzijní
připojištění a řadu dalších výhod,“
popisuje personální manažerka
Lázní Luhačovice, a. s., Vladimíra Juřeníková. „Vzhledem k postavení naší společnosti a rozsahu
poskytovaných služeb může u nás
najít perspektivní zaměstnání také

řada absolventů hotelových škol.
A to nejen v oblasti přípravy pokrmů a v obsluze, ale uplatní se i ti,
kteří mají barmanské, sommeliérské či baristické dovednosti. Zajímavá práce se nabízí i na recepcích
hotelů. Nespornou výhodou je
i možnost získat zkušenosti a něco
nového se naučit při prestižních akcích. 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,“ vysvětluje V. Juřeníková. „Velmi rádi přijmeme pracovníky ze všech koutů
republiky či od našich blízkých
sousedů ze Slovenska. Zakládáme
si na tom, že k úspěchu je nezbytné
se neustále zlepšovat. Proto klademe velký důraz na další rozvoj
a vzdělávání během pracovního
poměru,“ dodává V. Juřeníková.
Přijďte se k nám podívat. Je
dobré pracovat tam, kde vás ocení.

Bez starostí do Lázní
Luhačovice s LEO Express
Nejpohodlnější způsob, jak cestovat do Lázní Luhačovice veřejnou
dopravou, nabízí dopravce LEO
Express. Společnost LEO Express
na lince do Luhačovic poskytuje
svým cestujícím možnost odvozu až
na adresu dle přání zákazníka.
Cestující mají možnost zakoupit
jízdenku přímo na libovolnou adresu
v areálu lázní, a užít si tak bezstarostnou cestu až do finální destinace. Minibusy LEO Express, které jsou pro
linku do Luhačovic využívány, navazují v Přerově dvakrát denně na vlaky
společnosti. Cestující tak mohou pohodlně cestovat přímo k lázeňskému
hotelu například z Prahy, Olomouce,
Ostravy, Košic a další měst v síti do-

pravce. Cesta z Prahy do areálu Lázní
Luhačovice trvá 3 hodiny a 52 minut,
což je nejrychlejší způsob, jak cestovat z hlavního města do největších
moravských lázní veřejnou dopravou. Cestující, kteří zahájí svou cestu
již na palubě vlaku LEO Express, si
mohou den zpříjemnit obědem.
O pohodovou atmosféru během
celé cesty se postarají stevardi na palubě vlaků a následně řidiči minibusů,
kteří pomohou každému cestujícímu
nejen při vykládání a nakládání zavazadel.
Jízdenku včetně odvozu na adresu
lze zakoupit na libovolné pokladně
LEO Express nebo na internetové
stránce www.le.cz.

VINCENTKA

ČESKÁ ZNAČKA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Produkty z přírodního léčivého zdroje Vincentka
Zdroj minerálních solí, stopových prvků a dalších důležitých látek
Prověřený účinek při rýmě a nachlazení
Nejbohatší přírodní zdroj jódu
Vhodné i pro těhotné, kojící ženy a novorozence

8

Více informací naleznete na www.vincentka.cz

/ VincentkaLuhacovice

LÁZEŇSKÉ LISTY | BŘEZEN 2017

Četníci z Luhačovic sklidili
velký divácký úspěch
Každý páteční večer zvala Česká televize od začátku tohoto roku
svoje diváky do Luhačovic. Přesněji řečeno na zdejší četnickou stanici. Série historických detektivek z počátků první republiky Četníci z Luhačovic si získala mimořádný divácký úspěch. Každý díl jich
v průměru sledovalo jeden a půl milionu. A řada z nich se dožaduje
pokračování.
Výpravný dobový seriál vznikl
v brněnském televizním studiu.
V hlavních rolích si zahráli Martin Donutil, Robert Hájek, Pavel
Zedníček, Vica Kerekes, Igor Bareš, Karel Dobrý, Robert Jašków,
Lukáš Vaculík, Marek Holý, Jiří
Langmajer, Pavla Tomicová, Ondřej Malý a další. O režii se podělili Biser A. Arichtev, Peter Bebjak a Dan Wlodarczyk. Autorem
projektu, a zároveň hlavním scenáristou, je Petr Bok.
„Moje oblíbené Luhačovice“,
„Byli jsme s manželkou v lázních, zrovna když se natáčelo,
úžasný zážitek“, „Vyfotili jsme
se na kolonádě s panem Zedníčkem“, „Nádherná výprava, auta,
povozy, ale především kostýmy“
– takových a podobných vzkazů
přišlo do České televize během
vysílání obrovské množství. Lidé
poznávali svoje oblíbená lázeňská
místa a rádi je v seriálu identifikovali. Ale byli i kritičtí, když například poukazovali na to, že seriálový hotel Popper je vlastně Dům
Bedřicha Smetany nebo že prezident Masaryk nemohl Luhačovicemi projíždět, protože zdejší stanice je konečná. Všechny ohlasy

svědčí o tom, že diváci sledovali
dění na obrazovkách velice pozorně. „Filmařina, pokud se nejedná
o dokument, je vždycky trochu
iluze,“ reaguje mluvčí brněnského
studia, které seriál natočilo, Hana
Orošová. „A tak například luhačovické nádraží bylo ve skutečnosti
v Lednici, četnická stanice v Lesním Hlubokém, scény z interiéru
hotelu Popper vznikly v Prostějově a luhačovický šantán v Jurkovičově vile v Brně.“ Točilo se
ale na mnoha dalších místech jižní
a východní Moravy, na Vysočině
a také v Praze.
Výpravný dobový seriál se natáčel po dvě stovky natáčecích
dnů, na 40 lokalitách, zahrálo
si v něm 200 herců a přes 1 500
komparzistů, na něž bylo připraveno přes 1600 kostýmů. „Období
a region, ve kterém se děj odehrává, jsem musel velmi dobře
nastudovat, bádal jsem i v archivu,“ říká kostýmní výtvarník Ján
Kocman a dodává: „Samozřejmě
jsem si vědom některých odchylek od reality. Ale to je při filmu
běžné. S divákem je uzavřena dohoda. On ví, že to není reálné, ale
působí to tak.“

Zločiny tehdy byly surovější
Surovější zločiny, ale také velká
naivita pachatelů. To říká scenárista
a autor projektu Petr Bok.
Čím jsou pro Vás Četníci z Luhačovic?
Jako pro autora pro mě byla práce
na scénářích, při natáčení i ve střižně zajímavou exkurzí do doby, kdy
zločiny byly na jednu stranu často
surovější a bezohlednější než dnes,
ale zároveň byli pachatelé v mnohém naivnější a přiznávali se často
jen proto, že se obávali muk pekelných nebo Božího trestu.
Proč zrovna Luhačovice?
Luhačovice
byly
městečko
na pomezí, uprostřed nově vzniklé republiky. Jednalo se o lázeňské
město, kde byla velká fluktuace
lidí, návštěvníků. Za války byly
oficírským lazaretem a v době, kdy
se odehrávají Četníci z Luhačovic,

se všechno začalo znovu nadechovat do nového poválečného života.
Navíc to bylo malé městečko, kde
o sobě lidé všechno věděli, osud
jednoho ovlivňoval osud druhého.
Jak moc tedy odpovídá právní
systém v seriálu tehdejší realitě?
Tehdy to oproti dnešní době samozřejmě fungovalo trošku jinak.
Četnictvo byla ozbrojená státní
moc, která dohlížela na dodržování
zákonů. Jejich hlavním partnerem
byl starosta, který představoval civilní správu. Když byl spáchán nějaký čin, sám soudce chodil na místo činu jako vyšetřovatel. My to
v seriálu máme tak, že četníci měli
za úkol vše vyšetřit a poté dodat
soudci důkazy a ten celý případ
zhodnotil. Snažili jsme se příběh
divákovi odvyprávět především srozumitelně, a proto si systém trošku
přizpůsobujeme.

Městské divadlo Zlín zve…
Finále 71. sezony v Městském divadle Zlín bude nabité zajímavými akcemi. Diváky čeká velká muzikálová premiéra, řada derniér
a několikadenní divadelní festival. Od 1. dubna je zároveň v prodeji
předplatné na sezonu novou, která slibuje několik novinek. Mimo
jiné Dostojevského Idiota, Trójanky v režii J. A. Pitínského nebo
Zvlčení Antonína Bajaji a Doda Gombára.
Do Zlína
na Noc na Karlštejně
„Poplach, na hradě je ženská!“
Kdo by neznal zápletku Vrchlického dramatu, které tak mistrovsky pozvedla hudba Karla Svobody na piedestal české muzikálové
produkce? Trůní na něm už více
než čtyřicet let – písně Karla
Svobody už za tu dobu zlidověly
a herecké i pěvecké výkony Valdemara Matušky, Jaromíra Hanzlíka nebo Jany Brejchové se zdají
nepřekonatelné.
Český muzikálový klenot Noc
na Karlštejně nyní zařazuje na re-

pertoár i Městské divadlo Zlín.
Premiéra bude 29. dubna v 19.00
ve Velkém sále.
„Rozhodně se nebudeme snažit originál překonat, nechceme napodobovat skvělé filmové
zpracování, ale chceme se chopit
královského příběhu se zlínským
hereckým souborem po svém
a možná i trochu nečekaně. Ale
nebojte se, o laskavý i řízný humor a oblíbené šlágry nepřipravíme vás ani sebe,“ říká dramaturgyně Kateřina Menclerová.
V hlavních rolích se představí
Luděk Randár, Petra a Radovan

Královi, Gustav Řezníček a další.
Režie Michaela Doleželová a Roman Vencl.
Nenechte si ujít!
Ve středu 26. dubna v 17.00
se v divadelním klubu Dílna koná
neformální beseda s tvůrci – Klevetivka. Vstup je zdarma. V pátek
před premiérou zvou od 10.00 divadelníci do Velkého sálu na veřejnou generálku.
Divadelní festival Setkání
Stretnutie už podvaadvacáté
Česko-slovenský
divadelní
svátek, festival Setkání Stretnutie, má ve Zlíně již pevné místo
v kalendáři významných kulturních událostí regionu. Za dobu
své existence přivítal několik stovek divadelních souborů z Česka,
Slovenska, ale i z Polska, Maďar-

ska nebo Rakouska. Zaměřuje se
na konfrontaci současné inscenační tvorby, jeho cílem je upozornit
na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků,
tvůrčích týmů, ukázat výsledky
vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české
a slovenské divadelní kultury.
Letos se uskuteční ve dnech
16. – 20. května a program bude
opět bohatý. Do Zlína přijede
například Činoherní klub Praha
(Urna na prázdném jevišti), Divadlo Petra Bezruče Ostrava (Spalovač mrtvol), Dejvické divadlo
(Interview), Slovácké divadlo
(Večer na psích dostizích) nebo
Slovenské národné divadlo Bratislava (Elity).
Chybět nebude ani pestrý doprovodný program, který je zdarma, a akce pro děti.

9

BŘEZEN 2017 | LÁZEŇSKÉ LISTY

Ohlédnutí za silvestrovskou oslavou a lázeňským plesem
  Ples - předání šeku Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových

 Ples – slavnostní zahájení plesu, MUDr. E. Bláha, generální ředitel,
a J. Souček, ředitel TS Brno

 Novoroční koncert
- M. Hanfová, M. Vlček

 Silvestr - Standa Hložek

 Ples - Crazy Flappers

 les - Heidi Janků
 P

 Silvestr - předtančení,
Taneční klub Fortuna Zlín



Silvestr - ABBA Chiquita Revival
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 Ples - Kroky Michala Davida

Ples - Monika Absolonová
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Luhačovická pocta
Janáčkovi
Hluboké umělecké zážitky umocněné souzněním přírody, léčivých pramenů, jedinečné Jurkovičovy architektury a povznášející hudby nabízí
hudební Festival Janáček a Luhačovice v největších moravských lázních
Luhačovice, jež v minulosti lákaly k návštěvám nejen Leoše Janáčka, ale
také další významné osobnosti české kultury.
M. Janková

Mozaika letošního festivalu, kterému budou patřit dny od 17. do
21. 7. 2017, je poskládána ze zvučných jmen slavných interpretů a barevnosti hudby světových skladatelů.
V podání české houslové legendy Ivana Ženatého a Filharmonie Bohuslava Martinů zazní Bruchova Skotská
fantazie. Koncert předního Slovenského komorního orchestru Bohdana Warchala pod vedením Ewalda
Danela slibuje skladby B. Brittena,
P. I. Čajkovského nebo Á. Piazzolly. Společně s komorním orchestrem
Filharmonie Bohuslava Martinů se
představí proslulá cembalistka a varhanice Katta (Kateřina Chroboková)
jako autorka a interpretka vlastních
skladeb Veni sancte Spiritus a hudby
J. S. Bacha. V programech se zaskví
i hudba A. Vivaldiho, A. Dvořáka či
B. Bartóka. Z tvorby L. Janáčka se
mohou posluchači těšit na scénické
provedení Zápisníku zmizelého, který společně s Griegovým písňovým
cyklem Děvče z hor (Haugtussa) při-

pravila pod vedením režiséra Rocca
Opera povera ve spolupráci s Operou
Bergen a v koprodukci s ND Brno
a MHF Janáček Brno. V hlavních
rolích se představí tenorista Aleš Briscein a mezzosopranistka Julietta Galstian. Letošním uvedením Zápisníku
zmizelého si připomeneme rok 1917,
kdy si Janáček do Luhačovic přivezl verše od neznámého autora, které
vyšly o rok dříve v brněnských Lidových novinách pod názvem „Z péra
samoukova“. Citové souznění s poetickými verši znásobené jeho vzplanutím ke Kamile Stösslové, s níž se
v daném roce právě v Luhačovicích
seznámil, inspirovalo Mistra ke komponování Zápisníku zmizelého, klenotu české hudební tvorby. Více než
osm desítek let zůstal autor krásných
veršů v anonymitě. Až v roce 1998
odtajnila kniha Jana Mikesky „Tajemství P.S.“ autora veršů Josefa (Ozefa)
Kaldu, jenž část svého dětství prožil
v Zádveřicích na Zlínsku.
Luhačovice se svým okolím patřily také k místům, kde si Janáček zaznamenával nápěvky mluvy a sbíral
lidové písně. V podání excelentní sopranistky Martiny Jankové, skvělého
klavíristy Ivo Kahánka a souboru Ensemble Flair zazní a mnohé příznivce
potěší výběr z Ukvalské a Moravské
lidové poezie v písních. Bližší informace k programu festivalu jsou k dispozici na www.lazneluhacovice.cz/
janacek. 
Milena Hrbáčová

Mezinárodní den hudby
Lázeňské divadlo vás zve na oslavu Mezinárodního dne hudby. Na
21. červen je připraven jedinečný
koncert s poetickým názvem Divy
lásky a hudby. Speciální program je
věnovaný 300. výročí narození Marie Terezie, české a uherské královny
a rakouské vévodkyně. Marie Terezie

byla velkou milovnicí umění a na její
počest budou zpívat tři skvělé pěvkyně: Andrea Tógel Kalivodová, Tereza
Mátlová a Pavlína Senič. Nenechte
si ujít program složený z klasických
i muzikálových melodií a prožijte
tento svátek s divami i divy lásky
a hudby.

Trio OPERA
DIVAS

Zahájení divadelní sezony
Lázeňské divadlo přivítá první
letošní návštěvníky 15. dubna představením Bosé nohy v parku. Sezona
bude nabitá zajímavými osobnostmi.
Na jevišti se odehrají např. představení Domácí štěstí, Když kočky nejsou doma, Nebyla to pátá, byla to
devátá, Smím prosit?, Starí majstri,
Zelňačka, Žena Vlčí mák. S recitálem
vystoupí Chantal Poullain, zazpí-

vá Ladislav Kerndl, 70. narozeniny
oslaví František Nedvěd, sametový
hlas předvede Jitka Zelenková a chybět nebude ani Ivo Jahelka. Divadlo
bude hostit každoroční setkání ochotnických souborů, špičkové interprety
Festivalu Janáček a Luhačovice, koncerty absolventů houslové Akademie
Václava Hudečka i přehlídku Divadelní Luhačovice.

Smím prosit?

Luhačovické kulturní léto
Hlavní sezóna začíná a lázeňský areál ožívá kulturním děním.
Připraveny jsou desítky kulturních
projektů, hudební a divadelní festivaly i promenádní koncerty. První květnový den odstartuje hosty
oblíbený týden tance otevřená
taneční přehlídka Roztančená kolonáda. Celý týden čeká na lázeňské návštěvníky atraktivní taneční
program. Divadelní představení,
salsa party, tančírny na lázeňské
kolonádě i v hotelu Alexandria
a v neposlední řadě Luhačovické
plesání ve Společenském domě.
Hosté na pobytovém balíčku
Ve víru tance si navíc užijí taneční
kurzy s Janem Onderem.

Ani letos nebude chybět tradiční koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR 22. června na Lázeňském náměstí. Big bandy, folklórní soubory, pěvecké sbory i další
hudební tělesa vystoupí při pravidelných kolonádních koncertech.
Srpen bude již tradičně ve znamení hudby a divadla. Prvních čtrnáct dní se Luhačovicemi ponesou
tóny houslí účastníků Akademie
Václava Hudečka a třetí srpnový
týden bude Lázeňské divadlo hostit přehlídku Divadelní Luhačovice. Kulturní léto vyvrcholí druhý
zářijový týden setkáním českých
a slovenských osobností v rámci
projektu Dny slovenské kultury.

Pohádkové sympozium
Luhačovice znovu rozezní nástroje řezbářských mistrů. Tradiční
setkání se tentokrát ponese v pohádkovém duchu. Celý týden od
5. do 10. června můžete pozorovat,
jak z krásného materiálu vznikají
různé pohádkové, filmové nebo di-

vadelní postavy. Co přesně budou
mistři řezbáři vyrábět, je zatím tajemstvím, ale už nyní vás můžeme
pozvat na pohádkovou vernisáž,
která se uskuteční v sobotu 10. června 2017 v luhačovickém lázeňském
parku u hudebního altánku.
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KULTURNÍ PROGRAM
DUBEN 2017
7. 4. Pátek 19.00 BLBEC K VEČEŘI
Městské divadlo Zlín
11. 4. Úterý 19.30 KONCERT k výročí
ZUŠ Luhačovice
Městský dům kultury Elektra
14. 4. Pátek 19.30 VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Strážnická CM M. Miltáka
Alexandria**** Spa & Wellness hotel night club
15. 4. Sobota 9.00 VELIKONOČNÍ
JARMARK
Nám. 28. října, Městský dům kultury
Elektra
15. 4. Sobota 19.30 BOSÉ NOHY V PARKU
A. Linhartová, R. Mácha, V. Freimanová,
R. Hrušínský
Lázeňské divadlo

KVĚTEN 2017
3. 5. Středa 19.30 SMÍM PROSIT?
J. Révai, I. Bareš, F. Čapka, K. Janečková
Lázeňské divadlo
4. 5. Čtvrtek
15.00 TANEC NA KOLONÁDĚ
Taneční odpoledne.
Lázeňské náměstí – kolonáda
19.00 SALSA PARTY
Večerní Salsa party.
Lázeňské náměstí
5. 5. Pátek 19.30 TANČÍRNA s Crazy
Flappers
Jazzzubs, Crazy Flappers
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness,
night club
6. 5. Sobota 19.30 LUHAČOVICKÉ
PLESÁNÍ
Showband P. Březiny, Diablo, mistři ČR
ve standardních i latinskoamerických
tancích, salsa show.
Společenský dům
7. 5. Neděle 15.00 CHARLESTON
S CRAZY FLAPPERS
Lázeňské náměstí

19. 5. Pátek 19.30 DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
M. Dolinová, D. Suchařípa, Iva Hüttnerová
Lázeňské divadlo
21. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Varmužova CM a Děcka ze Skoronic
Lázeňské náměstí
24. 5. KONCERT L. KERNDLA
Lázeňské divadlo
25. 5. Čtvrtek 18.00 KONCERT ZUŠ
LUHAČOVICE / taneční obor
Lázeňské divadlo

16. 6. Pátek 19.30 TO STE VY, PÁN
TANER?
Divadlo 21 Opatová - Trenčín

26. 5. Pátek 19.30 EVA A VAŠEK / taneční
zábava
Městský dům kultury Elektra, sál Rondo
27. 5. Sobota 19.30 LUHAČOVICE MĚSTO MÓDY A ZDRAVÍ / módní přehlídka
Městský dům kultury Elektra, sál Rondo
28. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / FS Světlovánek
Lázeňské náměstí

ČERVEN 2017
2. 6. Pátek 19.30 RECITÁL CHANTAL
POULLAIN
Lázeňské divadlo

28. 4. Pátek 19.30 IVO JAHELKA SOUDNÍČEK
Vystoupení „zpívajícího právníka“ I. Jahelky.
Lázeňské divadlo

KVĚTEN 2017
LUHAČOVICE V TANCI,
1. – 7. května 2017,
3. ročníK
1. 5. Pondělí 14.00 ROZTANČENÁ
KOLONÁDA
Přehlídka tanečních souborů, klubů
a skupin.
Lázeňské náměstí / v případě nepříznivého počasí Společenský dům
2. 5. Úterý 19.30 TANČÍRNA
Showband P. Březiny, TK Fortuna Zlín
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness night club
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13. 5. Sobota
09.00 JARMARK
před poštou (9 – 17 hodin)
09.30 AFRIKA-AFRIKA KOLEM NÁS
Lázeňské náměstí
10.00 LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ
Lázeňský areál
11.00 TOBOGAN S A. CIBULKOU
Společenský dům
14.00 PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH
VOZIDEL A BICYKLŮ
Lázeňský areál
14.00 COMMEDIA DELL´ARTE /
divadlo
Lázeňské náměstí
16.00 AG FLEK / koncert
Lázeňské náměstí
19.30 BESEDA U CIMBÁLU
Sokolovna
14. 5. Neděle
08.30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
kostel svaté Rodiny
10.00 PRŮVOD SE SVĚCENÍM PRAMENŮ
15.00 NÁVRAT K TRADICÍM
Vstoupení folklorních souborů.
Lázeňské náměstí
20.00 DIVOKÉ VČELY / Beseda a film
Sokolovna

17. 6. Sobota 19.30 ZKROCENÍ ZLÉ
ŽENY
Český divadelní spolek Vídeň
16. 6. Pátek 19.30 EVA A VAŠEK / taneční
zábava
Městský dům kultury Elektra, sál
Rondo
18. 6. Neděle 14-16 V LUHAČOVICKÉM
ZÁLESÍ
Za lidovými tradicemi do srdce lázní.
Lázeňské náměstí a kolonáda
21. 6. Středa 19.30 MEZINÁRODNÍ DEN
HUDBY / DIVY LÁSKY A HUDBY
A. Tógel Kalivodová, P. Senić, T. Mátlová
Lázeňské divadlo
22. 6. Čtvrtek 19.00 SLAVNOSTNÍ
PROMENÁDNÍ KONCERT HUDBY
HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR
Lázeňské náměstí

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
12. – 14. května 2017

21. 4. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ
Setkání se spisovatelem, textařem, písničkářem J. Fouskem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel night club
			
23. 4. Neděle 19.30 DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR Z LUHAČOVIC
Hala Vincentka

Lázeňské divadlo 19.30 hodin
15. 6. Čtvrtek 19.30 MILÁČKU UŽ MĚ
NES*ER A NAPIŠ KOMEDII
Divadlo Hvozdná

5. 5. Pátek 19.30 B-SIDE BAND & VOJTĚCH DYK
Městský dům kultury Elektra, sál
Rondo

12. 5. Pátek
10.00 MARINGOTKA SNŮ
před poštou (10 – 17 hod.)
19.30 CIMBALLICA / koncert
Městský dům kultury Elektra

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ
SEŠLOST, 15. – 17. června
5. ročník

24. 6. Sobota 15.30 SVÁTEK SBOROVÉHO ZPĚVU LUHAČOVICE 2017
Městský dům kultury Elektra
3. 6. Sobota 12.30 CANTATE, přehlídka
duchovních písní
Lázeňské náměstí
4. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Young Moravia Jazzband
Lázeňské náměstí
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
5. – 10. června 2017,
5. ročník
hudební altán 9.00 – 12.00 / 14.00 –
17.00 Téma „Z pohádky do pohádky“.
Řezbáři: M. Bořuta, M. Cigánek, P. Krajíček, Z. Matyáš, P. Eschler, J. Vráblík
6. 6. Úterý 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE / hudební obor
Lázeňské divadlo
8. 6. Čtvrtek 17.00 JE LIBO DOBROU
KÁVU?
Vernisáž výstavy.
Muzeum luhačovického Zálesí
19.30 CHVILKOVÁ SLABOST
P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská
Lázeňské divadlo
11. 6. Neděle 14-17 CAFÉ CALMA
Historický festival dobré (i náhražkové) kávy.
Lázeňské náměstí
12. 6. Pondělí 18.00 KONCERT ZUŠ
LUHAČOVICE / hudební obor
Lázeňské divadlo

25. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Dechovka Miklovci
Lázeňské náměstí
26. 6. Pondělí 19.30 KDYŽ KOČKY
NEJSOU DOMA
L. Vaculík, R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, K. Lišková a další
Lázeňské divadlo
29. 6. – 2. 7. FESTIVAL LUHOVANÝ
VINCENT
Lázeňský areál
VEČER S HARMONIKOU
LH Morava - kavárna: pondělí od 19.30
MELODIE PRO VÁS - Večer poslechových melodií
WH Alexandria - night club: úterý
od 19.30
TANEČNÍ VEČER
WH Alexandria - night club: každou
sobotu a od 4. 5. i každý čtvrtek od 19.30
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
CA Luhanka: denně: 9.00 - 12.00, 13.00
- 17.00
Městské informační centrum: po – pá
8.00 – 17.00, so – ne 9.00 – 17.00
Předprodej na programy v hotelu Alexandria: recepce Spa & Wellness hotelu
Alexandria****
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LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2017
NOVÝ JIČÍN, ŠTRAMBERK

MALENOVICE, ZLÍN

čtvrtek 6. 4., 13. 5.
Prohlídka expozice klobouků v návštěvnickém centru v Novém Jičíně. Návštěva štramberské Trúby nebo Muzea Zdeňka Buriana.

čtvrtek 4. 5.
Expozice Dřevo – proutí – sláma v objektu hájenky před hradem v Malenovicích. Výhled na Zlín z Baťova mrakodrapu a prohlídka muzea ve 14/15
Baťově institutu.

KROMĚŘÍŽ
sobota 8. 4., 10. 6.
Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné zahrady, která je zapsána na seznamu památek UNESCO.

HRAD BUCHLOV, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 11. 5.
Majestátný hrad Buchlov. Plavba lodí po Baťově kanálu.

BAŤŮV KANÁL, VELEHRAD

KROMĚŘÍŽ

středa 12. 4. a čtvrtek 27. 4., sobota 3. 6.
Plavba lodí po Moravě, což je součástí Baťova kanálu, který nechal vybudovat Tomáš Baťa. Prohlídka poutního místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie.

sobota 20. 5.
Prohlídka arcibiskupského zámku v Kroměříži a Historické slavnosti na Velkém náměstí.

NAPAJEDLA, ZLÍN

čtvrtek 29. 6.
Návštěva jediné kovové zoo v Evropě – KOVOZOO ve Starém Městě. Plavba lodí po Baťově kanálu, který nechal vybudovat Tomáš Baťa.

čtvrtek 13. 4.
Exkurze ve slavném hřebčíně v Napajedlech. Výhled ze zlínského mrakodrapu. Navštěva 14/15 Baťova institutu – muzeum.
VELIKONOCE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
sobota 15. 4.
Návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s programem „Bílá sobota“ – jarmark s řemeslnými ukázkami. Prohlídka svíčkárny
UNIPAR, kde si můžete zakoupit dekorativní svíčky.
VSETÍN, PUSTEVNY
čtvrtek 20. 4., 18. 5.
Prohlídka renesančního zámku ve Vsetíně s expozicí „Živá paměť regionu“,
výhled ze zámecké věže. Jurkovičovy stavby na Pustevnách.
SYRÁKOV, VŠEMINA
sobota 22. 4., 24. 6.
Turistický výlet na rozhlednu Vartovna na Syrákově s úžasným pohledem
na valašskou krajinu, kde se ve Všemině nachází vodní nádrž obklopená zalesněným okolím.



tip na
výlet

VALAŠSKEM PO STOPÁCH
DUŠANA JURKOVIČE

sobota 29. 4., neděle 7. 5.
Pojeďte s námi na Pustevny, kde si prohlédnete Jurkovičovy stavby. Projdete se po přehradě Bystřička, kde vás čeká občerstvení v příjemné hospůdce „U Mokrošů“, kterou na břehu přehrady postavil na začátku 20. století architekt Dušan Jurkovič, jehož odkaz v podobě secesní architektury
znáte z lázní Luhačovice.

KOVOZOO VE STARÉM MĚSTĚ, BAŤŮV KANÁL

OVOCŇÁK V RUDICÍCH, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 25. 5., 15. 6.
Exkurze ve firmě TOKO AGRI a.s. s ochutnávkou přírodních ovocných
moštů pod obchodní značkou Ovocňák v Rudicích. Plavba lodí po Baťově
kanálu.
JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ
neděle 28. 5.
Návštěva Jízdy králů ve Vlčnově, která je zapsaná na listině nehmotného
světového dědictví UNESCO.
UHERSKÝ OSTROH, KUNOVICE
čtvrtek 8. 6.
Prohlídka ostrožského zámku s unikátní iluzorní výstavou a výhled ze zámecké věže. Exkurze ve společnosti Aircraft Industries, a.s., kde se vyrábí
od roku 1936 letadla.
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
neděle 18. 6.
Návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s programem „Valašsko a jejich muzikanti“. Návštěva svíčkárny UNIPAR, kde si
můžete zakoupit dekorativní svíčky.
MODRÁ, VELEHRAD
čtvrtek 22. 6.
Prohlídka největšího sladkovodního tunelu v Evropě – Živá voda a archeoskanzenu v Modré. Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie.
CENY VÝLETŮ NAJDETE NA NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH.
ZMĚNA VÝLETŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
každé úterý od 14.00
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objektu Sluneční lázně.
Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s. 20% sleva, děti zdarma

Informace a objednávky:
LUHANKA, Luhačovická cestovní a informační agentura
Nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz, tel. 577 681 103
www.lazneluhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
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
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Ples lázní byl
ve znamení četníků
21. reprezentační ples akciové společnosti Lázně Luhačovice se nesl v duchu nového
seriálu České televize Četníci z Luhačovic.
V sobotu 28. ledna 2017 se této významné společenské akce zúčastnilo téměř 800 osob.
V prostorách Společenského domu mohli návštěvníci zhlédnout fotografie z natáčení seriálu,
dobové kostýmy a měli jedinečnou možnost se
vyfotografovat v kulisách četnické stanice. Ples
zahájil generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.,
Eduard Bláha společně s Janem Součkem, ředitelem TS Brno České televize. Oba byli v dobových četnických uniformách z roku 1919. Mezi
vzácnými hosty byla také paní Livia Klausová,
velvyslankyně ČR na Slovensku.
„Věřím, že se budete bavit stejně, jako se už
od počátku roku každý pátek ve 20 hod. na ČT1
baví 1,5 milionu diváků v celé České republice,“
řekl Jan Souček, ředitel studia Brno. „Protože
jsem nedostal ani roli v komparzu, tak jsem si tu
uniformu nemohl nechat ujít,“ podotkl s úsměvem při zahájení plesu Eduard Bláha, generální
ředitel Lázní Luhačovice, a.s., a dodal: „Děkuji
České televizi za to, že těch 1,5 milionu diváků
každý pátek večer slyší jméno Luhačovice a vidí
tam lázeňské prostředí.“
Nový seriál České televize na místě reprezentoval také herec Martin Trnavský a další osobnosti

České televize. Během večera vystoupily populární české zpěvačky Monika Absolonová a Heidi
Janků. Hostům hrál velký plesový orchestr, dvě
taneční kapely, cimbálová muzika a zabavilo je
i taneční vystoupení. Večerem tradičně provázel
Jan Čenský.
Vstupenky byly slosovatelné. Hlavní cenou byl
týdenní wellness pobyt v Alexandrii pro dvě oso-

by v hodnotě 35 tisíc Kč. Reprezentační ples je
více než dvě desetiletí událostí, na kterou přijímají
účast především hosté z řad obchodních partnerů
a VIP osob, které mají vztah k Lázním Luhačovice, a.s. Vstupenky jsou také nabízeny hostům
a veřejnosti. Podobně jako v minulých letech byl
o ples mimořádný zájem, proto byl dlouho dopředu vyprodán.

Gastronomický kalendář 2017
Francouzská restaurace
v Alexandria **** Spa & Wellness hotelu

DUBEN

V neděli 16. dubna navštivte Francouzskou restauraci, kdy jako již
tradičně pořádáme „Velikonoční brunch“, během kterého ochutnáte
nejen pokrmy z mladých mas… Na zahájení vás přivítáme tradičním
„Jelínkovským“ welcome drinkem a po celou dobu vás bude bavit
Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka.
Pod názvem GULÁŠ…si mnozí z vás umíte představit, co můžete
očekávat. Že má ovšem tolik podob, to se vám budeme snažit přiblížit
v nabídce pod názvem: ,,Gulášový svět“.
Termín: 18. – 30. 4. 2017

KVĚTEN

Nejen rozkvetlá třešeň, ale i voňavé louky s prvním kvítím nás inspirovaly k přípravě nabídky „Pokrmy z plevele a chřestu“.
„Láska prochází žaludkem…“ proto neváhejte v čase lásky ochutnat
a pozvat své blízké na ,,Májové menu“.
Termín: 1. – 31. 5. 2017

ČERVEN

Sladké voňavé jahody ve spojení s čerstvou smetanou, jsou pohlazením nejen pro chuťové pohárky. Přijďte proto ochutnat „Jahodování“.
Termín: od 1. 6. 2017
tel.: 577 120 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz
www.HotelAlexandria.cz
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SNACK BAR
HOTELU DŮM B. SMETANY****

DUBEN | „Velikonoční menu“ 13. - 17. 4. 2017
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou
to také svátky jara, oslavující probuzení přírody, její plodnost, naději
a lásku. Ve Snack baru jsme pro vás
připravili menu, které splňuje všechny tyto aspekty.

KVĚTEN | „Májové menu“ 1. - 8. 5. 2017

Květen je mnohými považován za nejkrásnější měsíc roku. Spisovatelé, básníci, malíři se inspirovali krásou přírody, láskou a romantikou.
I naši kuchaři se inspirovali k přípravě jedinečného májového menu.

„CHŘEST v hlavní roli “ 15. - 28. 5. 2017

Dlouho opomíjená zelenina, která se stává rok od roku populárnější.
Chřest výborně chutná a snadno se připravuje. U nás můžete ochutnat předkrm, hlavní jídlo i dezert. Stačí si vybrat!

ČERVEN | „Červen plný JAHOD“ 5. - 25. 6. 2017

Voňavé a sladké jahody miluje snad každý, a právě v červnu jsou nejdostupnější i ve Snack baru, kde jsou pro vás v různých podobách.
Těšíme se na vás!
tel.: 577 134 050, e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz
www.LazneLuhacovice.cz
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Nectarium v nových barvách
Symbolem minulé sezony se stal
lázeňský pohárek Nectarium – jednoduchý, bílý, s netypicky vsazeným brčkem. Adéle Choré, autorce a vítězce designérské soutěže,
kterou vyhlásila naše společnost,
se v něm nejlépe podařilo propojit
tradice s moderními trendy. Zájem
o něj byl velký.
Pro letošní sezonu jsme připravili
nové barevné varianty, které se začnou nabízet již v polovině května
během slavnosti Otevírání pramenů.
Základní provedení z vysoce kvalitního porcelánu v čistě bílé barvě
s označením Pure Line se rozšiřuje
o dvojici pohárků z exkluzivní řady
Decor Line. Na povrchovou úpravu
byla použita bezbarvá a kobaltově

modrá glazura s jemným zlatým
zdobením. Inspirací pro další novinku byla životodárná voda. Pro první pohárek z nové řady Color Line
proto byla zvolena uklidňující světle
modrá barva.
Na každém z nich můžete vidět dotek lidské ruky a cítit vysoký respekt
k tomuto ušlechtilému materiálu.
Časově nejnáročnější je výroba kobaltových pohárků z řady Decor
Line. Celé tělo pohárku vyrobené
z bílé porcelánové hmoty se nejprve vypálí při teplotě 980 stupňů.
Do polotovaru se rychle nalije glazura, která se okamžitě vyleje. Díky
nasákavosti materiálu na povrchu
ulpí vrstvička glazury. Pohárek se
následně ponoří až po okraj do kobaltem zbarvené glazury a pak se

znovu vypálí na 1380 stupňů. Poté
se ručně odekoruje ušlechtilým 10%
matným zlatem a ještě jednou vypálí
na 760 stupňů. Výrobcem je rodinná
manufaktura Queens Crown z městečka Chodov u Karlových Varů. Výjimečné postavení na trhu si udržuje
výrobou historických replik, tradič-

ním rukodělným zpracováním a používáním surovin výhradně českého
původu. Naprostá většina produkce
se vyváží do celého světa od Ruska
přes Izrael až po Kanadu a Nový
Zéland. Nejdražší ručně dekorované
výrobky vlastní i jordánská princezna nebo prezident Kazachstánu.

Tajenka ze 4. čísla Lázeňských listů: Dvanáctidílný seriál Četníci z Luhačovic. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Michaele Bližňákové
z Brumova Bylnice. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší redakční
schránky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 5. 2017. Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2017. Šťastným výhercem, který získal týdenní pobyt pro 2 osoby, je paní Marie Světinská z Dolního Němčí. Příští číslo vyjde v červnu 2017.
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