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     Vážení a milí hosté,

současné slunečné dny  už  
nikoho nenechají na pochybách, 
že tu máme zase  léto. Je to čas 
prázdnin a dovolených, který si 
s lázněmi v minulosti mnoho lidí 
nespojovalo. I řada našich tra-
dičních návštěvníků mířila v létě 
spíš k moři a přes prázdniny 
stoupal zájem především o po-

byty v dětských léčebnách. Časy 
se ale mění a lázně už nejsou jen 
místem léčení, ale také prevence, 
odpočinku a dovolených. A léto 
v nich stojí za to. Minimálně 
u nás v Luhačovicích a Jáchy-
mově. 

Skladba našich letních hos-
tů v obou lázních se liší, ale jak 
Češi, tak Slováci v Luhačovicích, 
stejně jako pestrý národnost-
ní mix v Jáchymově, si umí léto 
v lázních náležitě  užít.  Napo-
máhá tomu i kultura, která k lu-
hačovickému i jáchymovskému 
létu neoddělitelně  patří.  Naše 
programová nabídka je v obou 
lokalitách  velmi bohatá, a aby 
se  kultura nerušeně  snoubi-
la  s lázeňskou pohodou, tak si 
stejně jako v předchozích letech  
po rušné zimě a jaru dopřáváme 
investiční prázdniny.
� Pokračování�na�str.�2 

Opravená pěší zóna zkrášlila 
lázeňský areál  

Hejtman Čunek: Lázeňství je 
pro cestovní ruch důležité

Slavnostní otevření proběhlo 
ve čtvrtek večer 22. června před 
zahájením koncertu Hudby Hrad-
ní stráže a Policie ČR za účasti 
hejtmana Zlínského kraje Jiřího 
Čunka, starostky Luhačovic Ma-
rie Semelové, generálního ředitele 
akciové společnosti Lázně Luha-
čovice Eduarda Bláhy a Milana 
Veleckého, zástupce realizační 
firmy 3V&H. 

Po nedávno dokončené revi-
talizaci lázeňského parku, která 
se týkala zeleně, zahájila akcio-
vá společnost Lázně Luhačovice 
na jaře projekt rekonstrukce zpev-

něných ploch v lázeňském areálu. 
Předmětem první etapy byl právě 
frekventovaný úsek pěší zóny ve-
doucí od hotelu Jurkovičův dům 
podél řeky Šťávnice. Za použití 
stejného povrchového materiálu 
se tak plynule navázalo na pěší 
zónu ulice Dr. Veselého vedoucí 
do centra města. Nový povrch zís-
kaly rovněž chodníky mezi Inha-
latoriem a Jurkovičovým domem. 
Nahrazeny byly i letité lavičky 
novými. Ve spolupráci s městem 
Luhačovice bylo navíc obnoveno 
veřejné osvětlení. 
� Pokračování�na�str.�2

Pane hejtmane, jaký je váš 
osobní vztah k Luhačovicím?

Váže mě k nim emoce spoje-
ná s dětstvím, kdy jsme s rodiči 
jezdili v létě na Luhačovickou 
přehradu. Návštěva kolonády byl 
vždycky zážitek, ke kterému pa-
třila mimořádná porce zmrzliny, 
zatímco rodiče pili Aloisku.

V čem vidíte význam Luhačo-
vic pro Zlínský kraj?

Lázeňství je velmi důležité 
z hlediska cestovního ruchu. Díky 
němu se v regionu zdržuje nejvíc 
hostů a ti pak v souvislosti s po-
bytem objevují kraj jako takový, 
jeho památky. 

 Pokračování�na�str.�2�

Od poloviny června začal sloužit veřejnosti nový dvousetmetrový 
úsek pěší zóny v lázeňském areálu vedoucí od pískové plochy u ho-
telu Jurkovičův dům směrem do centra města. 
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Pramen Ottovka je opět uzavřen
Jeden z nejznámějších luhačo-

vických pramenů Ottovka musel 
být 9. května, několik dní před slav-
nostním otevíráním pramenů, dán 
mimo provoz. Při pravidelné kon-
trole mikrobiologických ukazatelů 
byla zjištěna kontaminace bakteri-
emi.

Opakuje se tak situace z loňska, 
kdy musela být Ottovka ze stejného 
důvodu uzavřena koncem května. 
Po necelém roce od druhé poloviny 
dubna byl na základě několika vyho-
vujících analýz pramen krátce zpří-
stupněn k užívání. 

Ottovka patří mezi povrchové zdro-
je a je jímána z mělké studny, a tak při-
rozeně zachycuje i nečistoty z okolí, 
na což má vliv i sucho. V dřívějších 
letech srážky pomáhaly nečistoty od-
plavovat. Podstatné je, že na rozdíl 
od řady jiných pramenů není využívá-
na k léčbě. Pro hosty akciové společ-
nosti Lázně Luhačovice není lázeňská 
léčba založená na využívání přírodní-
ho léčivého zdroje v žádném případě 
nijak omezena, protože je k dispozici 
dostatečné množství minerální vody 
z ostatních pramenů. Ottovka se svým 
charakteristickým altánem je vnímána 
spíše jako symbol lázeňského města. 

Dokončení�ze�str.�1
Prodloužení pěší zóny je tak dal-

ším příspěvkem akciové společnosti 
ke zvýšení atraktivity celého lázeň-
ského území.

„Jsme velmi rádi, že se celé dílo 
podařilo dokončit přesně podle plánu 
jen za tři měsíce. Včasná realizace to-
hoto projektu byla pro nás prioritou,“ 
řekl M. Velecký. 

Projekt byl plně financován z pro-
středků Lázní Luhačovice, a.s., a cel-
kové náklady dosáhly 10,2 mil. Kč 
včetně DPH. 

Jen o pár dní později na konci 
června byla dokončena navíc ještě 
jedna část zpevněných ploch v lázeň-
ském areálu. Na místě původní cesty 
podél Lázeňské polikliniky od cuk-
rárny po parkoviště vznikla nová ko-
munikace o šířce pěti metrů a zároveň 
i pěší zóna zhotovená z kvalitní po-
jezdové dlažby. S výjimkou osvětle-
ní, jehož pořízení financovalo město 
Luhačovice, je i tato část rekonstruk-
ce plně hrazena akciovou společností 
Lázně Luhačovice. Vynaložená část-
ka dosáhla 2,5 mil. Kč včetně DPH.

Dokončení�ze�str.�1
Luhačovice jsou cílem nejen 

domácích a zahraničních lázeň-
ských klientů, ale patří i k vyhle-
dávaným výletním místům pro lidi 
přímo z regionu, kteří se přijíždějí 
potěšit příjemnou poklidnou at-
mosférou tohoto malebného měs-
ta.

Jaký význam má podle vás 
cestovní ruch pro Zlínský kraj?

S cestovním ruchem souvi-
sí rozvoj ekonomický, proto je 
dobře, že se do této oblasti v mi-
nulých letech značně investovalo 
i z regionálních operačních pro-
gramů. Zlínský kraj mohl těmito 
dotacemi obsloužit své nejchudší 
a přitom krásné lokality. Napří-
klad v katastru Velkých Karlovic 
vyrostly nové lyžařské areály, ho-
tely a penziony. Řada z nich spl-
ňuje nároky evropské úrovně. To 
se projevilo na razantním zvýšení 
návštěvnosti regionu, z čehož mají 

profit místní výrobci, drobní uby-
tovatelé a poskytovatelé služeb. 

Jak bude Zlínský kraj pod-
porovat cestovní ruch na svém 
území a v Luhačovicích?

Momentálně rozvíjíme aktivi-
ty související s filmařskou tradi-
cí na Zlínsku. Kraj je oblíbeným 
místem filmařů - tak jen namát-
kou: slavný Formanův Amadeus 
se natáčel na zámku v Kroměří-
ži, Zemanova Cesta do pravěku 
na Fryštácké přehradě, Requiem 
pro panenku na zámku v Lešné 
u Valašského Meziříčí, některé 
části oblíbeného seriálu Četnické 
humoresky právě v Luhačovicích. 
A bylo by možné pokračovat. 
A právě to bychom chtěli syste-
matičtěji podchytit a podpořit: 
aby se u nás realizovaly i další 
filmové projekty, které budou vy-
užívat nejen vhodných lokací, ale 
také práce místních firem a lidí, 
a ve výsledku budou Zlínskému 
kraji dělat reklamu. Letos jsme 
rovněž vytvořili nový program 
na úpravu zimních běžeckých tras 
v terénech, které jsou pro tento 
sport ideální. Záměrů, jak pomoci 
rozvoji cestovního ruchu, je celá 
řada, důležitá je systematická pro-
pagace zajímavých akcí, které se 
tady konají. 

Jak vnímáte lázeňství v systé-
mu zdravotní péče České repub-
liky?

Jsem přesvědčen, že systém, 
který tady byl zaveden dříve, kdy 
pacienti dostávali křížkové lázně, 
byl dobrý, pouze bych jej kvůli ri-
ziku možného zneužívání doplnil 
určitým spolupodílem ze strany 
pacientů.

Hejtman Čunek: Lázeňství je 
pro cestovní ruch důležité

Dokončení�ze�str.�1
O Luhačovicích to úplně ne-

platí, protože v nich pokračuje 
výstavba druhé části penzionu 
Riviera, která se ale pohody v lá-
zeňském areálu nijak nedotkne. 
Právě o areál a jeho atmosféru 
nám šlo nejvíc a věříme, že všech-
ny naše investice do něj oceníte. 
Zeleň jsme v něm obnovili už před 
třemi lety a letos jsme dokončili 
klíčovou etapu  rekonstrukce  pá-
teřních komunikací. Nová a jed-
notně pojatá pěší zóna  spojuje 
střed města s lázněmi a maže po-
myslnou hranici mezi nimi. Nešlo 
o malou investici. Spotřebovali 
jsme na ni bezmála třetinu loň-
ského zisku, ale jde o důstojné při-
pomenutí 25 let existence akciové 
společnosti.    Pozadu  nejsme ani 
v Jáchymově. I tam jsme svou po-
zornost zaměřili stejným směrem. 
Letos došlo na park pod Radium 
Palacem a komunikace v parku 
okolo lázeňského centra Agrico-
la. V něm vzniklo  krásné  dětské 
hřiště i okruh pro běžce nebo malé 
cyklisty.  

Naše letní investiční přestávka 
ale nebude  časem nicnedělání. 
Bude obdobím  příprav podzim-
ních a zimních projektů i dlou-
hodobých strategických investic. 
A na co že se můžete těšit? V Lu-
hačovicích na otevření garni hote-
lu Riviera, na obnovu společných 
prostor Palace, na přístavbu DL 
Vítkov nebo na rozšíření parkova-
cích možností v lázeňském areálu. 
V delším horizontu na rekonstruk-
ci kolonády a haly Vincentka, na  
muzeum Jurkoviče a Janáčka 
v areálu vodoléčby, na další nové 
komunikace v parku anebo na re-
konstrukci Zálesí a jeho spojení 
s Moravou. V Jáchymově nejprve 
na nový saunový svět v Agricole, 
na další etapu rekonstrukce Curie 
a následně Běhounka, na rozšíře-
ní restaurace a výstavbu recepce 
v Astorii a poté přístavbu rautové 
restaurace  v Radium Palaci. 

Je na co se těšit, ale teď si užij-
te naše léto! 

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Opravená pěší zóna zkrášlila 
lázeňský areál  
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Modernizace energetického hospodářství je dokončena

Balneoprovoz dětské léčebny 
Miramonti získal ocenění

Nový web spuštěn

Absolvovat léčbu v zimě 
v Luhačovicích je výhodné

Čestné uznání v XV. roční-
ku soutěže Stavba roku 2016 
Zlínského kraje získal nový bal-
neoprovoz poskytující uhliči-
té koupele dětským pacientům. 
Slavnostní vyhlášení se uskuteč-
nilo v polovině května ve Vsetíně. 
Hlavním cílem soutěže pořádané 
pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje je prezentace a zviditelnění 
kvalitních projektů v oblasti sta-

vitelství ve Zlínském kraji a při-
blížení nových staveb a jejich 
autorů širší laické i odborné ve-
řejnosti. Již loni za tento projekt 
získala akciová společnost Lázně 
Luhačovice od Evropského svazu 
lázní prestižní certifikát za vítěz-
ství v soutěži ESPA Innovation 
Awards 2016 za nejlepší evrop-
skou inovaci v oblasti léčebného 
lázeňství.

Hlavní změnou je vstřícnější 
struktura umožňující návštěvní-
kům pohybovat se atraktivním 
webem s intuitivní lehkostí. Nový 
web byl tvořen tak, aby splňo-
val nejpřísnější kritéria moderní 
webové prezentace. Samozřej-
mostí je optimalizace pro přístupy 
z mobilních zařízení a propojení 
na sociální sítě. Nechybí ani roz-
šířená fotogalerie, videa nebo zá-
běry z webkamery. Uživatelé zde 
najdou řadu tipů na volnočasové 

aktivity, aktuální vydání Lázeň-
ských listů i kalendář kulturního 
dění pořádaného akciovou spo-
lečností Lázně Luhačovice. Svoji 
sekci zde mají i lékaři. Na jednom 
místě jsou soustředěny informace 
o legislativě, indikacích, odbor-
ných sjezdech a včetně návrhu 
na lázeňskou péči v elektronické 
formě. Novinkou je propojení 
všech objektů s Google Maps 
s možností rychlého naplánování 
trasy. www.LazneLuhacovice.cz

Po zkušenostech z předchozích 
let je téměř jisté, že i letos během 
hlavní sezony a v podzimních 
měsících nebude možné uspokojit 
z kapacitních důvodů všechny pa-
cienty a stovky návrhů na lázeň-
skou péči budou přeposlány do ji-
ných lázní nebo vráceny zdravotní 
pojišťovně. Řešením je požádat 
ošetřujícího lékaře o lázeňskou 
péči s termínem platnosti spíše 
v mimosezonním období. Od listo-
padu do března je v akciové spo-
lečnosti Lázně Luhačovice více 
volných kapacit jak pro léčbu do-
spělých, tak i dětí, a je reálný před-

poklad, že požadavek na komplex-
ní lázeňskou péči bude uspokojen.  

Výhodou zimního období je, že 
lze také výrazně ušetřit, protože lá-
zeňská péče hrazená zdravotní po-
jišťovnou je ve většině kapacit bez 
doplatku. Tato možnost je sice ce-
loroční, ale v hlavní sezoně je na-
bídka kapacit bez doplatku menší.  

Navíc u osob s chronickým 
onemocněním dýchacích cest je 
právě zima zvlášť vhodná pro lá-
zeňskou léčbu, protože zvýšenou 
zátěž v podobě inverze je možné 
lépe překonat na čistém vzduchu 
v Luhačovicích.

Základem bylo nahrazení cent-
rálního rozvodu páry horkou vodou 
u objektů na Lázeňském náměstí 
společně s dětskými léčebnami. 

Cílem byl přechod na novou efek-
tivnější technologii a po více než 
padesáti letech nahrazení již doslu-
hujícího parovodu.

Přepojení z páry na horkou vodu 
úspěšně proběhlo již 12. 1. 2017. 
Od té doby teplovod, předávací 
stanice tepla i nové vnitřní rozvody 
ve Společenském domě, Lázeňské 
poliklinice i v Lázeňském divadle 
fungují bez problémů. Včas byla 
dokončena i přestavba druhého kot-

le v centrální výtopně. Upraveny 
byly i zpevněné a travnaté plochy.   

Nový systém je nyní nejen eko-
nomicky výhodnější, šetrnější k ži-
votnímu prostředí, ale jednodušší 
je i regulace tepla v jednotlivých 
objektech. Náklady na realizaci do-
sáhly 66 mil. Kč včetně DPH. 

Na začátku května byl spuštěn nový web Lázní Luhačovice, 
a.s. Webové stránky jsou nyní pojaty velkoryseji, rozšířil se 
jejich obsah a změnilo se i celkové grafické řešení.

Práce spojené se zásadní modernizací energetického hospodář-
ství naší společnosti jsou dokončeny. Projekt zahájený v srpnu 
2016 byl ukončen podle plánu na konci dubna 2017.

Pravidla pro přiznávání i schvalování lázeňské péče se v po-
sledních letech nezměnila. Ke změnám nedošlo ani v sezonnosti 
poptávky. 

Prezentace zkušeností 
v Paříži 

Za účasti asi 100 delegátů z celé 
Evropy se 1. června konal v paříž-
ském hotelu Four Season 10. roč-
ník prestižního fóra Hotel & Spa, 
na kterém se setkávají a vyměňují 
si zkušenosti přední evropské osob-
nosti v oblasti lázeňství, hoteliér-
ství a wellness. V sekci léčebného 
lázeňství vystoupil vedle předná-
šejících z Belgie a Itálie i generál-
ní ředitel Lázní Luhačovice, a.s., 
MUDr. Eduard Bláha s prezentací 
o propojení tradičního lázeňství 

a wellness v Luhačovicích a Jáchy-
mově. Účastníky zaujalo  hlavně 
pojetí a úroveň lázeňské péče pro 
děti v Luhačovicích, za niž získala 
akciová společnost v loňském roce 
evropskou cenu za inovaci.

Zajímavostí je, že ve srovnání 
se všemi ostatními diskutujícími 
z Evropy i USA byla právě naše lá-
zeňská skupina z hlediska kapacity 
a podílu na trhu výrazně největším 
subjektem, který se na fóru prezen-
toval.   
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MUDr. Kövári: Lázně mají své nezastupitelné místo  
v doléčování pacientů

Podpisové archy prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše 
budou v hale Vincentka

Paní předsedkyně, mohla 
byste nám přiblížit obor reha-
bilitační a fyzikální medicíny 
(RFM)? 

Náš obor poskytuje rozsáhlou 
a komplexní péči pacientům na-
příč široké škále odborností. Vě-
nujeme se rehabilitaci pacientů 
s onemocněními ortopedickými, 
neurologickými, kardiovaskulár-
ními  i pacientům s respirační-
mi obtížemi, po transplantacích, 
po popáleninách i při onkologic-
kých onemocněních apod.  V pod-
statě není klinický obor, do které-
ho by rehabilitace nezasahovala. 
Do oboru RFM   kromě samotné 
práce rehabilitačních lékařů, fy-
zioterapeutů a ergoterapeutů také 
patří i spolupráce s logopedy, psy-

chology a sociálními pracovníky. 
Jak vyplývá z názvu odbornosti, je 
i nedílnou součástí aplikace i fy-
zikální terapie jako pomocného 
prostředku – tedy například ultra-
zvuku, laseru, vodoléčebných pro-
cedur apod.  Ač to již není v názvu 
oboru, i lázeňské péče do rehabili-
tace nepochybně patří. 

Jaké je poslání Společnosti re-
habilitační a fyzikální medicíny? 

Naše společnost hájí zájmy 
odborné rehabilitační veřejnosti, 
sleduje moderní trendy vývoje 
a dává podněty k jejich rozšíření. 
Zástupci společnosti se také pra-
videlně účastní výběrových řízení 
při vzniku nových lůžkových či 
ambulantních rehabilitačních zaří-
zení, jsou součástí akreditační ko-
mise při Ministerstvu zdravotnic-
tví, atestačních komisí a podobně. 
Úkolů před námi je více než dost.

V květnu se uskutečnil v Lu-
hačovicích již XXIV. ročník 
Sjezdu společnosti rehabilitační 
a fyzikální medicíny.  Jak hod-
notíte jeho úroveň a význam? 

Myslím, že se nám sjezd 
v květnu velmi vydařil. S úrovní 
příspěvků jsem byla velmi spo-
kojená. Tento sjezd je oficiálním 

V průběhu července bude v hale Vincentka zřízeno podpisové 
místo, kde bude možné podpořit kandidaturu prof. Jiřího Drahoše 
na post prezidenta republiky. Do Luhačovic na setkání s občany při-
jede bývalý předseda Akademie věd ČR ve čtvrtek 20. 7. a večer se 
zúčastní koncertu v rámci Festivalu Janáček a Luhačovice. 

Prof. Jiří Drahoš (1949) 
Narodil se ve slezském Jablun-

kově, kam se dodnes velmi rád 
vrací. Vystudoval obor fyzikální 
chemie na Vysoké škole chemic-
ko-technologické v Praze a poté 
působil jako vědecký pracovník 
v Akademii věd. Získal řadu do-
mácích i zahraničních vědeckých 
ocenění, medaili Za zásluhy o stát 
v oblasti vědy, patří mezi spolu-
autory celé řady patentů, třeba 
na recyklaci odpadního plastu nebo 
na vysoušení papírového materiá-

lu. V letech 2009 až 2017 řídil Aka-
demii věd ČR. Z tohoto působení si 
odnáší respekt k faktům, zvyk sli-
bovat jen to, co je skutečně v jeho 
silách dodržet, a v neposlední řadě 
i vytrvalost. 

S manželkou Evou žije 43 let, 
mají dvě dcery, dva vnuky a spo-
lečnou vášeň – Járu Cimrma-
na. Stejně dlouho (43 let) zpívá 
ve sboru Canticorum iubilo. Má 
rád operu, poslouchá Erica Clapto-
na nebo Rolling Stones, volný čas 
tráví s rodinou na chatě, kterou si 

největším sjezdem naší odbor-
né společnosti, proto je pro mne 
u odborných akcích vždy na prv-
ním místě. Myslím, že i poslucha-
či vnímali velmi dobrou letošní 
úroveň sjezdu, alespoň z ohlasů 
z kuloárů. Také moc děkuji orga-
nizátorům akce za velmi příjem-
nou luhačovickou atmosféru.

Moderní medicína jde kupře-
du obrovskými kroky. Jaké mís-
to má podle vás tradiční lázeňská 
léčba využívající navíc přírodní 
léčivý zdroj v rámci dnešní reha-
bilitační a fyzikální péče? 

Je pravdou, že moderní me-
dicína jde kupředu obrovskými 
kroky a postupně se proto rozpadá 
na různé subspecializace s nový-
mi vysoce technologickými pro-
středky. Nicméně si stále myslím, 
že lázně mají své nezastupitelné 
místo v doléčování pacientů. Paci-
ent v lázních má možnost vymanit 
se ze svého stereotypu a soustře-
dit se na komplexní rehabilitaci,   
k tomu si zároveň i psychicky od-
počinout. Jistě by lázeňští odbor-
níci našli i další argumenty, proč 
tradiční lázeňskou léčbu nadále 
podporovat. Samotnými pacien-
ty je pak lázeňská léčba většinou 
velmi dobře hodnocena.  

Jaké nové přístupy se ve va-
šem oboru prosazují v posled-
ních letech? 

V našem oboru je velký příliv 
moderních robotických přístro-
jů – máme robotické přístroje 
na zdokonalení chůze či funkce 
ruky, stále se zdokonalují i na-
příklad protézy pro amputované 
pacienty. Chtěla bych však zdů-
raznit, že robotická technologie 
nemůže nikdy nahradit indivi-
duální fyzioterapii či ergoterapii 
pacienta, má být vždy jen jejím 
doplňkem. 

Jak hodnotíte úroveň reha-
bilitační a fyzikální medicíny 
v Česku ve srovnání s vyspělý-
mi evropskými zeměmi? 

Měla jsem možnost se podívat 
do různých rehabilitačních zaří-
zení v Evropě, a na moje praco-
viště v Motole často přijíždí i za-
hraniční studenti na stáže. Proto 
s klidným vědomím mohu dodat, 
že stran poskytování rehabilitační 
péče jsme na evropské špičce. 

Jaký je váš osobní vztah 
k Luhačovicím? 

Narodila jsem se v západních 
Čechách, takže Morava je pro 
mne trochu neprozkoumaná část 
naší České republiky. V Luhačo-
vicích jsem poprvé byla až zhruba 
před 7 lety a to právě za účelem 
rehabilitačního sjezdu. Luhačovi-
ce mě ihned okouzlily svojí atmo-
sférou, přírodou a klidem. Ráda 
se sem vždy každý rok vracím. 

Předsedkyně výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 
Prim. MUDr. Martiny Kövári jsme se zeptali na postavení a význam 
tohoto lékařského oboru.

s manželkou sami dostavěli a kde 
rádi pracují i na zahradě. V zimě 
rád vyráží na běžky. Domluví se 

anglicky, německy, rusky a polsky. 
Nikdy nebyl členem žádné poli-

tické strany, a to ani KSČ.
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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

Nosní sprej a Vincentka proplachovací roztok Nasalis jsou 
opět k dostání v lékárnách

Jde o potvrzení, že výrobek splňu-
je všechny náležitosti pro používání 
značky CE, bez které nelze výrobek v  
EU prodávat. V několika předchozích 
recertifikačních cyklech tyto nezmě-
něné výrobky prokázaly svoji kvalitu 
a byly po asi dvouměsíčním procesu 
schváleny k dalšímu prodeji.

Nová evropská legislativa, která 
vstoupila v platnost loni, vyžadovala 
jiný přístup k procesu recertifikace 
i změny ve výrobní dokumentaci, 
klinickém hodnocení atd. Prioritní 
změnou je odlišný přístup k existenci 
a využívání přírodní minerální vody 
z léčivého zdroje k výrobě zdravot-

Jedenáct měsíců muselo uplynout, aby se výše uvedené výrobky společ-
nosti VINCENTKA a.s. Luhačovice, dostaly opět na pulty lékáren. Takto 
dlouhý výpadek prodeje způsobila nová legislativní úprava EU k procesu 
recertifikací výrobků, zařazených do kategorie zdravotnických prostřed-
ků, kterou mají výrobci povinnost provádět každých 5 let.

nických prostředků, kde nelze vždy 
vyhovět požadavkům standardního 
srovnatelného výrobku farmaceu-
tického průmyslu. Je skutečností, že 
sama certifikační agentura oprávněná 
provádět recertifikaci zdravotnických 
prostředků nebyla zcela připravena 
ke zvládnutí nové evropské legislati-
vy. Kombinace všech těchto faktorů 
byla hlavní příčinou dlouhého vý-
padku prodeje, který zasáhl nejvyšší 
sezonní poptávku, tj. podzim, zima, 
kdy pro řadu respiračních onemoc-
nění, zejména u dětí, tyto oblíbené 

výrobky na trhu chyběly. S výraznou 
ekonomickou ztrátou se společnost 
VINCENTKA a.s. musela vyrovnat, 
daleko větší byla ztráta důvěry našich 
zákazníků, kterým nebylo vždy mož-
né vysvětlit skutečný stav věci. 

Rádi bychom se touto cestou i se 
zpožděním zákazníkům za vzniklou 
situaci omluvili. Věříme, že za pět let 
se tato situace již nebude opakovat, že 
i bruselský úředník připustí a pocho-
pí, že i přírodní zdroje mohou přispí-
vat k uzdravení tak, jak tomu je v pří-
padě Vincentky již několik staletí.

Lázně Luhačovice podporují studium zaměstnanců 

Znamená to, že zaměstnanec stu-
duje při zaměstnání obor, většinou 
na vysoké škole, který mu umožní 
po ukončení studia zastávat ve spo-
lečnosti odbornější nebo řídící pozici. 
Studium probíhá již s cílem obsadit 
konkrétní pracovní místo.  Jedná se 
o poměrně náročný proces pro sa-
motného zaměstnance, který musí 
skloubit pracovní, rodinné a studijní 

povinnosti, i pro společnost, která to-
muto pracovníkovi poskytuje pracov-
ní úlevy.  Součástí písemné dohody je 
samozřejmě závazek obou stran. 

Společnost se zavazuje zaměstnan-
ci kromě placeného studijního volna 
při účasti na výuce poskytovat pla-
cené volno i pro přípravu na zkouš-
ky, v určitých případech i cestovní 
náhrady a rovněž polovinu nákladů 

Naše společnost jako jeden z benefitů umožňuje a podporuje zvy-
šování kvalifikace.  V případě, kdy je v souladu osobní zájem zaměst-
nance zvýšit si kvalifikaci ve svém nebo novém oboru s potřebami 
společnosti, je možno uzavřít oboustrannou dohodu.  

na školné. Pokud je studium několi-
kaleté, náklady společnosti se mohou 
vyšplhat až ke statisícům korun. 

Zaměstnanec se zavazuje řádně pl-
nit studijní povinnosti a po ukončení 
studia nastoupit na pracovní pozici, 
pro kterou si kvalifikaci zvyšoval. 
Na této pozici musí setrvat po dohod-
nutou dobu. Závazek bývá několika-
letý, nejvýše však 5 let.

Aktuálně takto studuje několik 
zaměstnanců, připravují se třeba pro 
pozici vrchní sestry či fyzioterapeuta.

Kromě zvyšování kvalifikace spo-
lečnost podporuje a aktivně sama 

vysílá zaměstnance na školení pro-
hlubující jejich stávající odbornost. 
Z těch nejzajímavějších v poslední 
době můžeme uvést účast tří našich 
pracovníků na kurzu Sommelier 
v jedné z nejvyhlášenějších vinař-
ských akademií v ČR, na jehož pořá-
dání společnost využívá dotací z EU.

S využitím Evropských sociálních 
fondů na podnikové vzdělávání při-
pravujeme i projekt, který zahrnuje 
manažerské kurzy pro vedoucí pra-
covníky a  manažery.

 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka



6

ČERVEN 2017  |  LÁZEŇSKÉ LISTY  |  JÁCHYMOVSKÉ OKÉNKO

Ohlédnutí za zahájením lázeňské 
sezony 2017

Mistrovské pěvecké kurzy 
v Jáchymově již počtvrté

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.

Opera a opereta patří k nejoblíbenějším žánrům 
v jáchymovských lázních. Je to dáno nejen cha-
rakterem lázeňské klientely, ale také příznivou 
akustikou koncertního sálu v hotelu Radium Pa-
lace****, kde se tyto koncerty nejčastěji konají. 
Tyto skutečnosti se před čtyřmi lety staly zámin-
kou k uskutečnění prvního ročníku Mistrovských 
pěveckých kurzů. Podstatou akce je pracovní 
setkání deseti mimořádně nadaných pěvců z růz-

ných koutů Evropy, kdy výběr účastníků a orga-
nizace celé akce probíhá ve spolupráci s operním 
pěvcem Jakubem Pustinou a Operou mladých. 
Vedení kurzů se pak ujímá zkušený lektor, uzná-
vaná osobnost v této hudební oblasti. V minulos-
ti to byla dvakrát paní Dagmar Livorová, vloni 
Maestra Gabriela Beňačková a letos se tohoto 
úkolu zhostí paní Irena Sylya z Panamy a George 
Tomas z USA.

Slavnostní zahájení lázeňské sezony, které se 
uskutečnilo 27. května 2017, se neslo v duchu 
150. narozenin Marie Curie-Sklodowské, jejíž 
objevy jsou pro naše lázně dodnes klíčové.
Celá akce byla zahájena swingovým koncer-

tem, který první návštěvníky naladil do pří-
jemné a klidné atmosféry, kterou v pozi-
tivním smyslu přerušily výstřely startovní 
pistole dětského a dospělého cyklistického 
závodu o Pohár madame Curie. Dopolední 

program završila módní přehlídka, taneční 
vystoupení společnosti Arvena v duchu 30. 
let 20. století a vtipné vystoupení Flaškinetu.
Odpolední program pokračoval slavnostním 
průvodem a samotným ceremoniálem svěcení 
pramene. Hudební štafetu pak převzal František 
Nedvěd, který se společně se svým synem zhos-
til vystoupení na výbornou. Své písně přednesl 
tak autenticky, jak je známe z rádia. Madame 
Curie společně se svým manželem pohostili ná-
vštěvníky narozeninovým dortem a drobnými 
cenami obdarovali účastníky tradiční soutěžní 
ankety. Konec odpolední štafety patřil skupi-
ně Perutě, jejíž frontman Milan Peroutka roz-
proudil krev v žilách nejen mladých fanynek.
Srdečně děkujeme všem účastníkům a ná-
vštěvníkům, že na naši akci přinesli tak skvě-
lou a přátelskou náladu. Děkujeme také spon-
zorům, bez jejichž štědré podpory by to nešlo.

Milovníci hudby budou moci tradičně nejen 
navštívit jednotlivé koncerty, ale také jed-
notlivé zkoušky, které budou probíhat v ho-
telu Běhounek. Týden plný skvělé opery 
a operety začíná ve čtvrtek 10. srpna klavír-
ním recitálem v hotelu Běhounek, v úterý 
15. srpna se můžete těšit na operetní koncert 
účastníků kurzu, rovněž v hotelu Běhounek. 
Slavnostní galakoncert účastníků kurzů se 
uskuteční ve čtvrtek 17. srpna v koncertním 
sále hotelu Radium Palace. 
Těšíme se na váš zájem o tuto mimořádně 
kvalitní akci a vstupenky můžete již dnes 
rezervovat na adrese spainfo@laznejachy-
mov.cz
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Investiční priority pro období 2017 a 2018
V letošním a příštím roce hodlají jáchymov-
ské lázně vynaložit na hlavní investiční akce 
více než 56 mil. Kč. Navazují tak na velko-
rysou rekonstrukci lázeňského hotelu Radi-
um Palace**** (55 mil. Kč) a rozšíření ho-
telu Astorie*** (25,5 mil. Kč) v roce 2016.  
Naším záměrem je trvalé zlepšování kvality 
ve všech našich zařízeních a hostům posky-
tovat stále bohatší a kvalitnější nabídku lá-
zeňských služeb.

Astorie a komplex Curie
Komplex lázeňských budov Praha, Curie, Elektra 
a Lužice se podílí na tržbách společnosti 40 %. Je 
proto naší snahou i zde poskytovat služby kom-
fortně na solidní úrovni. „Přístavbou nad vodo-
léčbou v komplexu Curie získáme nové prostory 
pro ordinace lékařů, procedury a potřebnou cent-
ralizaci rozpisu procedur. Návazně bude provede-
na revitalizace dožilého koridoru mezi budovami 
Curie a Praha. Nové prosklení koridoru vytvoří 
pěknou klidovou zónu s posezením a výhledem 
na okolní panorama. Přístavba v Curie počítá s in-
vesticí ve výši 11 mil. Kč. Kromě těchto strategic-
ky rozvojových investic proběhne v budově Curie 
rekonstrukce výtahů, kuchyně, částečně i recep-
ce a výměna oken v kavárně a v dalších částech 
budovy. Tyto práce jsou plánovány v objemu ne-
celých 14 mil. Kč,“ uvádí ředitel komplexu Cu-
rie Karel Denk. Po rozsáhlé rekonstrukci hotelu 
Astorie III, kde byly mj. vybudovány moderní 

apartmá a pokoje kategorie I. A Plus, pokračuje 
projekt výstavbou nové restaurace. Pan Karel 
Denk dodává: „Investice do restaurace v Astorii 
si vyžádala v posledních letech rostoucí poptávka 
po službách pod jednou střechou. Dosud se zhru-
ba třetina klientů Astorie stravuje přímo v budově 
Astorie, valná většina však v komplexu Curie. 
Zvýšením počtu lůžek v Astorii v loňském roce 
stávající kapacita restaurace již nevyhovuje. Cí-
lový počet míst u stolu v restauraci je 120, forma 
stravování bude i nadále bufetová. Přístavbou 
ubytovací části dojde ke zvětšení komfortu v šesti 
pokojích. V přístavbě vzniknou prostorné koupel-
ny s výhledem do parku a zvětší se také plocha 
pokojů a předsíní. Vzhledem k poměrně vysoké 
kapacitě hotelu Astoria bude součástí úprav zří-
zení samostatné recepce. Předpokládaný finanč-
ní objem investic v hotelu Astoria je bezmála 16 
mil. Kč. Autorem architektonického řešení obou 
investic je Ing. arch. Břetislav Kubíček z Karlo-
vých Varů. Stavební práce v hotelu Astoria pro-
běhnou na jaře a v létě 2018. S akcemi v kom-
plexu Curie počítáme v době odstávky v lednu 
a únoru 2018, se zahájením přípravy na podzim 
2017.“ 

Saunaland a úprava bazénu v Aquacen-
tru Agricola
Díky neustále rostoucímu zájmu o saunování 
jsme se rozhodli rozšířit nabídku o saunový svět, 
kdy na ploše cca 260 m2 vzniknou tři sauny a par-

ní lázeň s potřebným zázemím. Dále pak malý 
bazének, ochlazovací bazén, odpočívárna, tepi-
darium, venkovní ochlazovna a terasa. Kapacitu 
budeme rozšiřovat také v samotné bazénové hale, 
kdy přidáme další vířivku pro cca 12 osob a pří-
mo nad bazénem vybudujeme novou odpočin-
kovou terasu. Veškeré práce máme naplánovány 
na období září 2017 až únor 2018. V rámci tohoto 
rozvoje bude v objektu Agricola uvedena do pro-
vozu také kogenerační jednotka, která bude vyu-
žívat zbytkovou energii z výroby tepla. Ta však 
nebude majetkem Léčebných lázní Jáchymov a. 
s., ale ČEZu, se kterým tímto způsobem spolupra-
cujeme na výrobě tzv. zelené energie. Autorem 
architektonického řešení obou investic v před-
pokládaném objemu cca 14 mil. Kč je Ing. arch. 
Břetislav Kubíček z Karlových Varů.

Klientské centrum – centrální rezervace
Pro řadu našich stálých i nových klientů může být 
zajímavá informace, že ještě v průběhu tohoto 
roku bude v rámci Lázeňského komplexu Curie 
(budova Elektra) vybudováno nové klientské cen-
trum. Cílem je efektivní a komfortní vyřizování 
široké škály požadavků, a to jak klientů v pobytu, 
tak i zájemců o pobyt a služby v našich lázních. 
Nové klientské centrum bude zahrnovat moderní 
call centrum, které nabídne výrazně kvalitnější te-
lefonickou dostupnost a odbavení hovorů. Klienti 
se samozřejmě mohou těšit na příjemné prostředí 
a profesionální servis.

GSPublisherVersion 0.14.100.78

Lázeňské centrum Agricola, T. G. Masaryka 403
Nástavba saunového světa

DSP

Lázeňský komplex Curie
Nástavba pro rozšíření léčebného úseku

Lázeňské centrum Agricola
přístavba bazénové haly

Lázeňské centrum Agricola
nástavba saunového světa

Hotel Astoria***
přístavba jídelny a ubytovací části
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Čtvrtý ročník turnaje 
v pétanque se vydařil

Jan Budař se bude seznamovat v Lázeňském divadle

Zlínský kraj ve spolupráci 
s akciovou společností Lázně 
Luhačovice a Fakultou huma-
nitních studií zlínské univerzity 
uspořádal 23. května již 4. ročník 
oblíbeného turnaje Senior Cup 
v pétanque. Za krásného počasí 
na pískové ploše před Společen-

ským domem soutěžilo celkem 
168 mužů a žen ze 42 senior-
ských organizací a spolků Zlín-
ského kraje. Akce se konala pod 
záštitou Michaely Blahové, rad-
ní Zlínského kraje zodpovědné 
za sociální záležitosti, neziskový 
sektor a rodinnou politiku. 

"SEZNAMME SE“ aneb jak by 
to vypadalo, kdyby muži při sezna-
mování říkali pravdu, je koncertní 
zábavná show spojená s autorskými 
písněmi a hereckými výstupy Jana 
Budaře. Můžete se těšit na známé 

i méně známé projekce, můžete Bu-
dařovi položit jakoukoliv otázku, 
můžete si zatančit na pódiu. Během 
večera se Budař vtělí do čtyř rolí cha-
rismatických mužů, kteří se budou 
seznamovat s náhodnými divačkami 

z  publika. Uvidíte nenapravitelného 
romantika Viktora Kalinu (který umí 
rýmovat i na počkání), tvrdého rocke-
ra Broňu Čupříčka (ten se neptá, ten 
si bere), nekompromisního podnika-
tele Tomáše Jeronýma Kroupu (mi-

lovníka práce, kokainu a vlastních 
bonmotů), i cítícího esoterika On-
dřeje "Zen" Nadpozemského (který 
čakry nejen cítí, ale i léčí). Tito muži 
budou při seznamování mluvit prav-
du. Seznámit se můžete i vy!

SLUNEČNÍ LÁZNĚ
OPĚT OTEVŘENY 

Celodenní  70,- hosté a. s. sleva 50 %  35,-

Půldenní (do/od 14:00 hod.) 40,- hosté a. s. sleva 50 % 20,-

Navštivte unikátní historický areál SLUNEČNÍCH LÁZNÍ,
které jsou kulturní památkou. Můžete vstoupit a občerstvit se nealko 
nápoji, pivem a zmrzlinou nebo strávit příjemný letní den sluněním 
na lehátkách. Z technických důvodů však není možné koupání.

VSTUPNÉ

V ceně je možnost využití sprch, lehátek se slunečníkem a zapůjčení 
rekreačního badmintonu.
Každý platící návštěvník navíc obdrží láhev minerální vody zdarma!
U hostů a. s. Lázně Luhačovice je nutné předložit klientskou kartu.  
Děti do 3 let zdarma.

Provozní doba za příznivého počasí:

červenec + srpen  PO – NE    10:00 – 17:30 hod.

Sluneční lázně, ulice Leoše Janáčka (křižovatka na Pozlovice)

6. 9. 2017
v 19.00 hod
Lázeňské
Divadlo
Luhačovice
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Veronika Lálová: Z Luhačovic jsem nadšená

Lázně Luhačovice se zapojily 
do zlínského festivalu filmů

Akciová společnost Lázně Luhačovice uspořádala pro hosty Alexan-
dria**** Spa & Wellness hotelu již tradiční týdenní pobyt „Ve víru 
tance“. Pod vedením vítězů populárního pořadu StarDance Jana On-
dera a Veroniky Lálové se lázeňští hosté učili standardní i latinskoa-
merické tance. A právě sympatickou taneční lektorku Veroniku jsme 
požádali o krátký rozhovor.

Veroniko, jak se vám v Luha-
čovicích tančilo?

Luhačovice jsou krásné město. 
V lázeňském městečku se mi líbi-
lo moc. Byla jsem nadšená, krásně 
se mi tančilo v prostorách Spole-
čenského domu. Moc se mi líbilo 
prostředí, klid a nádherná příroda 
kolem.

 Máte za sebou vítězství v po-
pulární soutěži StarDance, kde 
byl vaším tanečním partnerem 
Zdeněk Piškula. Jak se vám po-
dařilo skloubit všechny aktivity 
s účinkováním v této soutěži?

Taneční soutěž StarDance je 
naprosto krásná záležitost, avšak 
fyzicky, ale i časově náročná. Tré-
ninky začínají již o prázdninách. 
Zdeněk v době soutěže ještě musel 
chodit do školy, já jsem se tedy mu-
sela časově přizpůsobit a veškeré 
své aktivity a lekce zrušit. Během 
StarDance se samozřejmě trénuje 

každý den a od čtvrtka probíhají 
zkoušky na Barrandově. Sobotu 
celou od rána trávíme generálkami 
a zkouškami opět na Barrandově, 
večer je přímý přenos a v neděli 
opět trénink. Volný víkend jsem 
tedy měla až o Vánocích. Byl to 
krásný půlrok....

 Pokud přijde nabídka na účast 
v další řadě soutěže, přijmete ji?

To je těžká otázka, tanečník musí 
mít dostatek volného času nejen 
na tréninky, přímé přenosy a natáče-
ní, ale i na přípravu, neboť je i cho-
reografem. Mě soutěž moc bavila, 
užila jsem si ji naplno. Se Zdeňkem 
jsem měla velmi kamarádský vztah, 
užila jsem si spoustu zábavy a zá-
žitků, možná bych měla strach, zda 
bych v další řadě dostala také tak 
skvělého parťáka, který by si tanec 
a soutěž tak užíval. Pokud bych ale 
měla tu příležitost, volný čas, tak 
bych nabídku nejspíše přijala.

21.7.
19.30 hodin / kostel svaté Rodiny 

KATTA A FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ,  
KOMORNÍ ORCHESTR
MAREK ŠTILEC – dirigent  | A. Vivaldi, J. S. Bach, Katta, A. Dvořák

PÁTEK

20.7.
19.30 hodin / Lázeňské divadlo

PÍSŇOVÉ STUDÁNKY LEOŠE JANÁČKA 

Martina Janková – soprán, Ivo Kahánek – klavír |  
Klára Obručová, Ludmila Vašková – zpěv, Ensemble Flair |  
Výběr z Ukvalské a Moravské lidové poezie v písních

ČTVRTEK

19.7.
19.30 hodin / Lázeňské divadlo

EWALD DANEL A SLOVENSKÝ KOMORNÍ  
ORCHESTR BOHDANA WARCHALA
B. Britten, Á. Piazzolla, B. Bartók, P. I. Čajkovskij

STŘEDA

18.7.

ÚTERÝ

16.30 hodin / busta Leoše Janáčka

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ za účasti čestných hostů.  
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.

19.30 hodin / Městský dům kultury Elektra

IVAN ŽENATÝ  
A FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ 
VOJTĚCH SPURNÝ – dirigent | L. Janáček, M. Bruch, A. Dvořák

17.7.

19.30 hodin / Lázeňské divadlo

DĚVČE Z HOR (HAUGTUSSA) / Edvard Grieg 

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO / Leoš Janáček
Scénické provedení | Juliette Galstian – mezzosoprán (Arménie) |  
Aleš Briscein – tenor | Tři hlasy: Michaela Jančaříková,  
Jarmila Balážová, Jitka Klečanská | Jiří Hrubý – klavír | Režie: Rocc |  
Připravila Opera povera ve spolupráci s Operou Bergen. 

PONDĚLÍ

26. ročník    

17. – 21. července 2017

POŘADATEL Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.,  
SPOLUPOŘADATEL Lázně Luhačovice, a.s. 
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: www.lazneluhacovice.cz/janacek 
hrbacova@lazneluhacovice.cz, tel.: 724 585 773 

PRODEJ VSTUPENEK: V místě konání koncertu jednu hodinu před začátkem.
CA LUHANKA ca-luhanka@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 681 103
LUHAINFO luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz tel.: 577 133 980

Na přelomu května a června se centrum Zlína zaplnilo davy lidí 
s rozjásanými dětmi, na pódiích probíhala divadelní i hudební vy-
stoupení, v ulicích jste slyšeli melodické tóny, na chodníku tančili lidé 
všech věkových kategorií a kinosály téměř praskaly ve švech. Tako-
vý byl 57. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež 
ve Zlíně. Nádherné počasí podtrhlo skvělou atmosféru festivalu, kte-
rý představuje jednu z nejstarších a největších filmových přehlídek 
svého druhu na světě a každoročně jej navštíví přes 120 tisíc diváků. 

 Tanec jste studovala i v zahra-
ničí, prozradíte nám kde?

Studium tanců v zahraničí byla 
pro mě obrovská zkušenost. Vě-
nuji se karnevalové sambě, kterou 
jsem na dva měsíce odjela studo-
vat přímo do Rio de Janeira. Bylo 
skvělé poznat Brazilce, jak si tanec 
užívají, a načerpat jejich tempera-
mentní energii. Nedávno jsem byla 
na Kubě, tam jsem zase okusila pra-
vou kubánskou salsu, které se také 
už delší dobu věnuji.

 Co vás čeká v létě?
O prázdninách mě čeká trochu 

volna a odpočinku. Musím se ale 
připravit na novou taneční sezonu, 

tudíž plány a příprava mě také ne-
minou. 

Lázně Luhačovice, a.s., se za-
pojily do několika festivalových 
akcí doprovodného programu, 
které přinášely radost, energii, vá-
šeň pro umění nebo veselý dětský 
smích. Jejich stopy návštěvníci 
mohli zaznamenat u několika pro-
jektů. Jako partner mezinárodní 
výtvarné soutěže pro zrakově po-
stižené děti a mládež Radost tvo-
řit věnovala společnost pětidenní 
pobyt pro celou rodinu ve vile 
Alpská růže. Odměnila také běžce 
Zlínského festivalového půlmara-
tonu MONET+ Zlín 2017. Vítě-
zové půlmaratonu i čtvrtmaratonu 
obdrželi vouchery na víkendové 
pobyty do hotelu Alexandria. 
Na společenském večeru, kte-

rý zakončil jubilejní 20. dražbu 
umělecky ztvárněných filmových 
klapek, získali dlouholetí přispě-
vatelé do projektu Salonu filmo-
vých klapek prémiové vouchery 
do hotelu Jurkovičův dům. Zážit-
kem pro malé pacienty z dětské 
léčebny, kteří přijeli z celé České 
republiky, byl zájezd do Zlína 
na nedělní festivalové odpoledne.   

Během festivalových dní na-
vštívilo filmová představení více 
než 37 000 diváků, další přišli 
do Kinematovlaku neboli pojízd-
ného „kina na kolejích“ a do sálů 
v satelitních městech po celé 
České republice. Dohromady tak 
zhlédlo snímky zlínského filmo-
vého festivalu na 45 000 diváků.
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�Tobogan�s�A.�Cibulkou
��Otevírání�pramenů�-�slavnostní�svěcení�pramene�MUDr.�F.�Šťastného

���Slavnostní�otevření�pěší�zóny

����Otevírání�pramenů�-�živé�
sochy,�Body�painting�Sinela

����Řezbářské�sympozium�-�Martin�Bořuta,�Kocour�v�botách

����Roztančená�kolonáda

�Návštěva�dětí�z�dětských�léčeben�
na�Mezinárodním�filmovém�festivalu�
pro�děti�a�mládež

��Luhačovická�divadelní�sešlost�-�Miláčku,�už�mě�nes.r�a�napiš�komedii!�-�
Divadelní�spolek�Hvozdná

DĚNÍ V LUHAČOVICKÝCH LÁZNÍCH
   Koncert�Hudby�Hradní�stráže�a��Policie�ČR
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�Tobogan�s�A.�Cibulkou

Luhačovické řezbářské 
sympozium 

Václav Hudeček opět 
v Luhačovicích

Dny slovenské kultury 
v Luhačovicích

Hlasujte v divadelní anketě 
Aplaus 2017!

Don Quijote de la Mancha, Ko-
cour v botách, Víla, Čertice z lázní, 
Smolíček Pacholíček a Luční víla 
– to jsou názvy řezbářských děl, vy-
tvořených na pátém ročníku Luha-
čovického řezbářského sympozia. 
Parta šesti mistrů řezbářů pracovala 
na zadaném tématu, které pro letoš-
ní rok znělo: Z pohádky do pohádky. 
Petr Eschler, Martin Bořuta, Zdeněk 

Matyáš, Petr Krajíček, Martin Ci-
gánek a Jiří Vráblík představili své 
sochy po týdenní práci na slavnostní 
vernisáži 10. června. Dnes už sochy 
čekají na nové majitele v atriu na lá-
zeňské kolonádě. Díla, která si noví 
majitelé neodvezou, využije akciová 
společnost Lázně Luhačovice pro vy-
tvoření pohádkové stezky v blízkosti 
dětských léčeben.

Od 31. července se můžete těšit 
na dva týdny s Václavem Hudeč-
kem, jeho šestnácti studenty a lau-
reáty předchozích ročníků, dnes 
již žádanými sólisty. Mnozí z nich 

našli svoji životní cestu právě 
v Luhačovicích, kam se s velkou 
nostalgií rádi vrací. Dá se říct, že 
housle a Luhačovice již dvacet let 
patří  neodmyslitelně k sobě.

Akciová společnost Lázně Luha-
čovice připravila v týdnu od 6. do 9. 
září již 5. ročník Dnů slovenské 
kultury, které jsou jedním z vrcho-
lů kulturního léta. Záštitu poskytli 
stejně jako v předešlých letech paní 
Livia Klausová, velvyslankyně ČR 
na Slovensku, a pan Peter Weiss, 
velvyslanec SR v České republice. 

I v letošním roce se představí 
zástupci slovenské hudby, divadla, 
filmu i folkloru. Zajímavostí páté-
ho ročníku bude promítání filmu 
režiséra D. Trančíka Světlé místo 

o historii československých vztahů 
v Luhačovicích.

Velký zájem je již nyní o di-
vadelní představení Starí majstri, 
ve kterém se představí Milan Lasica 
a Martin Huba. 

V pátek rozezní lázeňskou kolo-
nádu folklorní koncert. Zástupci slo-
venské populární hudby se představí 
i v sobotu v Lázeňském divadle.

Milovníci dobrého jídla se mo-
hou těšit na speciality slovenské 
kuchyně připravené v hotelu Ale-
xandria ****.

Trio OPERA 
DIVAS

Rosťa, Jana, Radovan nebo Petra? Třeba taky Pavel, Marta, David 
nebo Tamara… A nebo někdo úplně jiný! Hlasujte v anketě Aplaus Měst-
ského divadla Zlín pro NEJ herce a herečku za sezonu 2016/2017.

Herci měli v uplynulé sezoně řadu krásných příležitostí. Nabídli velké 
dramatické postavy, jiskřivé komediální polohy, satiru, kabaret, velkolepý 
muzikál i intimní výpovědi téměř na dotek. Je jen na vás, kdo se vám líbil 
nejvíc. Je jen na vás, komu dáte svůj hlas. 

Připomeňte si jednotlivé inscenace:
Velký sál:
Srpen v zemi indiánů, Past na myši, Tartuffe, Já, Baťa, Blbec k večeři, Noc 
na Karlštejně, Opice Žofka

Studio Z:
Dobré mravy, Mezi nebem a ženou, Ovčáček čtveráček

Dílna:
Tolik bylo dní, Vernisáž, Raskolnikov, Tančírek

Šatna orchestru:
Blackbird

Hlasovat můžete do 31. srpna prostřednictvím lístků u pokladny diva-
dla, nebo elektronicky na webu. Když uvedete kontaktní údaje, můžete 
vyhrát krásné ceny. 

Galavečer se slavnostním vyhlášením ankety plánují divadelníci na za-
hájení nové sezony v Městském divadle Zlín 16. září.

Starí majstri
Foto: Ctibor Bachratý
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KULTURNÍ PROGRAM 

2. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ  
KONCERT / DUAVENTE
Lázeňské náměstí

6. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ  
KONCERT / ŽESŤOVÁ HARMONIE
Lázeňské náměstí

7. 7. Pátek 19.30 JEDNA A JEDNA JSOU 
TŘI
Hrají: K. Seidlová, L. Kožinová, Z. Kožino-
vá, L. Hruška
Lázeňské divadlo

9. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ  
KONCERT / STANLEY´S DIXIE 
STREET BAND
Lázeňské náměstí

13. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ  
KONCERT / PS JANÁČEK
Lázeňské náměstí

14. 7. Pátek 19.30 NEBYLA TO PÁTÁ, 
BYLA TO DEVÁTÁ 
R. Hrušínský, J. Švandová, J. Carda
Lázeňské divadlo

16. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / BIG BAND ZLÍN
Lázeňské náměstí

23. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / ŠARIVARI SWING BAND
Lázeňské náměstí

26. 7. Středa 19.30 KONCERT  
F. NEDVĚDA
Lázeňské divadlo

27. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KO-
CERT / V ZAJETÍ OPERETY
Lázeňské náměstí
19.00 DH VRACOVJÁCI / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

30. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / ZLÍNSKÁ SEDMIČKA
Lázeňské náměstí

21. 8. Pondělí 15.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / OZVĚNY ZLÍNSKÉHO 
BESEDOVÁNÍ 
Soubory z Kostariky a Alžíru.
Lázeňské náměstí

24. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / MUSICA FOLKLORICA
Lázeňské náměstí
19.00 DH STŘÍBRŇANKA / taneční večer
Městský dům kultury Elektra

27. 8. Neděle 16.00 PICNIC V BÍLÉM 
Hraje: Stanley´s Dixie Street band
Lázeňské náměstí

31. 8. Čtvrtek 15.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT
Lázeňské náměstí

1. 9. Pátek 19.00 EVA A VAŠEK / taneční 
zábava
Městský dům kultury Elektra
19.30 P.R.S.A. 
K. Leichtová, I. Svobodová, E.Lecchiová, 
J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek / 
R. Trsťan
Lázeňské divadlo

3. 9. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / VLČNOVJANKA
Lázeňské náměstí

10. 9. Neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
Luhačovický okrašlovací spolek Calma 
a Stanley´s Dixie Street band.
Lázeňské náměstí

ČERVENEC 2017

SRPEN 2017

ZÁŘÍ 2017

1. – 23. 7. 2017 Výstava JANÁČEK 
V BRNĚ
hala Vincentka

17. 7. Pondělí 16.30 SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ
busta Leoše Janáčka
19.30 ZAHAJOVACÍ KONCERT
I. Ženatý, Filharmonie B. Martinů
Městský dům kultury Elektra

18. 7. Úterý 15.00 PO STOPÁCH LEO-
ŠE JANÁČKA V LUHAČOVICÍCH
Komentovaná vycházka.
Prodej CA Luhanka
19.30 E. Grieg: DĚVČE Z HOR, L. Janá-
ček: ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO
J. Galstian, A. Briscein
Lázeňské divadlo

19. 7. Středa 
15.00 JANÁČKOVY REFLEXE LUHA-
ČOVICKÝCH HUDEBNÍCH SVĚTŮ
přednáška PhDr. J. Procházkové
Lázeňské divadlo
19.30 SLOVENSKÝ KOMORNÍ OR-
CHESTR BOHDANA WARCHALA
Lázeňské divadlo

31. 7. Pondělí 19.30 ZAHAJOVACÍ 
KONCERT
Městský dům kultury Elektra

5. 8. Sobota 19.30 NÁVRATY VÍTĚZŮ 
kostel svaté Rodiny

6. 8. Neděle 15.00 KRÁSNÉ STAVBY 
S KRÁSNOU HUDBOU
Poutní chrám Narození P. Marie  
ve Štípě

7. 8. Pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT 
Studenti Akademie V. Hudečka.
hala Vincentka

9. 8. Středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo

10. 8. Čtvrtek 19.30 III. ABSOLVENT-
SKÝ KONCERT 
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo
 
11. 8. Pátek 19.30 GALAVEČER 
Předávání ocenění. 
Městský dům kultury Elektra

Lázeňské divadlo

21. 8. Pondělí 19.30 JEŠTĚRKA 
NA SLUNCI
H. Maciuchová, J. Satoranský 

22. 8. Úterý 19.30 ČERVENÁ
M. Etzler, M. Kraus

23. 8. Středa 15.00 BESEDA – 
MUDr. Jan Cimický: "Paris, mon 
amour"
Společenský dům – koncertní sál 
19.30 FRÍDA KAHLO
S. Nálepková, M. Sochor, P. Pěknic

24. 8. Čtvrtek 19.30 JENOM ŽIVOT 
A. Talacková, I. Bareš, M. Hnátek

7. 9. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT
Lázeňské náměstí

8. 9. Pátek 19.30 STARÍ MAJSTRI
M. Lasica, M. Huba
Lázeňské divadlo

9. 9. Sobota 19.30 ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT 
Lázeňské divadlo

FESTIVAL JANÁČEK 
A LUHAČOVICE

26. ROČNÍK, 17. – 21. 7. 2017

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
31. 7. – 11. 8. 2017, 21. ROČNÍK

DIVADELNÍ LUHAČOVICE  
2017, 19. ROČNÍK

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
7. – 9. 9. 2017, 5. ROČNÍK 

20. 7. Čtvrtek 19.30 PÍSŇOVÉ  
STUDÁNKY LEOŠE JANÁČKA
M. Janková, I. Kahánek, Ensemble Flair
Lázeňské divadlo

21. 7. Pátek 
16.00 KONCERT PĚVECKÉHO 
SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH  
UČITELŮ 
hala Vincentka
19.30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT
KATTA (K. Chroboková) – varhany, 
Filharmonie B. Martinů, komorní orchestr
kostel svaté Rodiny

3. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / OLD STARS BŘECLAV
Lázeňské náměstí
19.00 DH MISTŘÍŇANKA / taneční zábava
Městský dům kultury Elektra

6. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / ORCHESTR S. SLÁDKA 
UHERSKÝ BROD
Lázeňské náměstí

10. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / CM KAŇÚR
Lázeňské náměstí

12. 8. Sobota 19.30 PŘÍBĚH COCO 
CHANEL 
M. Dolinová, L. Švormová, J. Čenský, 
L. Olšovský / F. Sychra
Lázeňské divadlo

13. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KON-
CERT / DH DOLNĚMČANKA
Lázeňské náměstí

16. 8. Středa 19.30  L. KERNDL 
Lázeňské divadlo

17. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / VH OLOMOUC
Lázeňské náměstí

18. 8. Pátek 19.00 EVA A VAŠEK / taneční 
zábava
Městský dům kultury Elektra

20. 6. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ 
KONCERT / BIG BAND HOLEŠOV
Lázeňské náměstí

25. 8. Pátek 15.00 BESEDA – M. Kňaž-
ko, M. Mejzlík
Společenský dům – koncertní sál
19.30 UŽ ZASE MILUJU !!! 
M. Dolinová, S. Pogodová, V. Tobrman

26. 8. Sobota 19.30 ČARODĚJNICE 
V KUCHYNI  
M. Horká, J. Kubánik, J. Tihelková, 
Š. Goiš 
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KULTURNÍ PROGRAM 

LUHANKA | LUHAČOVICKÁ CESTOVNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

NABÍDKA POLODENNÍCH VÝLETŮ – ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2017

CENY VÝLETŮ NAJDETE NA NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH.
ZMĚNA VÝLETŮ VYHRAZENA.

TEMATICKÉ PROHLÍDKY V LUHAČOVICÍCH
LUHAČOVICE A ODKAZ  DUŠANA JURKOVIČE 

každé�úterý�od�14.00
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s Dušanem Jurko-
vičem. Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objektu Sluneční lázně.
  Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s. 20% sleva, děti zdarma

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
každý�pátek�od�14.00

Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a o je-
jich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných metodách od počátků 
až po současnost. Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.
Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s. 20% sleva, děti zdarma

UHERSKÝ OSTROH, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek�17.�8.,�28.�9.

Prohlídka ostrožského zámku s iluzorní výstavou Atlantida, plavba po Baťo-
vě kanále.

BUCHLOVICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek�7.�7.,�10.�8.�

Prohlídka pozdně renesančního zámku s zámeckým parkem v Buchlovicích, 
plavba po Baťově kanále.

KROMĚŘÍŽ
sobota�8.�7.,�9.�9.,�neděle�20.�8.

Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné zahrady, která je zapsána na se-
znamu památek UNECSO.

MILOTICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek�13.�7.,�sobota�5.�8.

Prohlídka státního zámku Milotice, plavba po Baťově kanále.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
sobota�15.�7.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s programem „Pe-
kařská sobota“. Návštěva svíčkárny UNIPAR.

neděle�13.�8.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s programem „Sta-
rodávný jarmark“ – jarmark s řemeslnými ukázkami. Návštěva svíčkárny 

UNIPAR.

RUDICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek�20.�7.,�31.�8.,�14.�9.

Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod obchodní značkou Ovocňák 
v Rudicích. Plavba po Baťově kanále.

LEDNICE
neděle�23.�7.,�sobota�26.�8.,�2.�9.

Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoromantické gotiky s bohatou řezbář-
skou výzdobou a s palmovým skleníkem.

ZLÍN, VIZOVICE
čtvrtek�27.�7.

Expozice „Terakotová armáda“ – odkaz prvního císaře ve Filmových ate-
liérech ve Zlíně. Exkurze v likérce R. Jelínek s ochutnávkou.

KOMŇA, BAŤŮV KANÁL
�pátek�28.�7.,�sobota�23.�9.

Prohlídka Památníku J. A. Komenského a Eko sadů Komňa s ochutnávkou 
bioproduktů. Plavba po Baťově kanále.

KOVOZOO, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek�3.�8.,�7.�9.

Návštěva kovové zoo – KOVOZOO ve Starém Městě. Plavba po Baťově 
kanále.

VIZOVICE
čtvrtek�24.�8.,�21.�9.

Prohlídka barokního zámku s francouzskou zahradou. Exkurze v likérce  
R. Jelínek s ochutnávkou produktů.

15. 9. Pátek 19.00 DH FRYŠTÁCKÁ 
JAVOŘINA / taneční večer
Městský dům kultury Elektra

22. 9. Pátek 19.30 KONCERT JITKY 
ZELENKOVÉ
Lázeňské divadlo

26. 9. Úterý 19.30 ŽENA VLČÍ MÁK
H. Maciuchová
Lázeňské divadlo

28. 9. Čtvrtek 9.00 SVATOVÁCLAVSKÝ 
JARMARK
před poštou

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH 

SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
15. – 17. 9. 2017 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUHAČOVICE

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 – 20 hodin – červenec a srpen

Otevřeno denně: 9 – 12, 13 – 17 hodin – září

KOMEDIE PODLE RENÉ FALLETA

K čEMu vyLEPšOvAT svěT, KDyž TO NEjLEPší byLO DávNO 
vyMyšLENO A cO sE všEchNO MůžE sTáT, KDyž uvAříTE 

DObROu zELňAčKu? sKvěLá KOMEDIE z FRANcOuzsKÉhO vENKOvA. 

OLDřIch vízNER - OTAKAR bROusEK ml. 
vOjTěch závEsKÝ - bARbORA jáNOvá - jAN szyMIK

REžIE Oldřich vízner - PRODucENT Rozálie víznerová
huDbA Ondřej brousek

vÝTvARNá sPOLuPRácE Tereza víznerová
vÝPRAvA zbyněk simčišin - PREMIÉRA 26/11/2015

www.agenturafamilie.cz        

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
CA Luhanka: denně 9 – 12, 13 – 17 hodin

Luhainfo: po – pá 8 – 18, so - ne: 9 – 17 hodin
Lázeňské divadlo: v den představení od 18 hodin

MELODIE PRO VÁS 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club:  

každé druhé úterý od 19.30 hodin

MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club:  

každé druhé úterý od 19.30 hodin

TANEČNÍ VEČERY 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club:  

každý čtvrtek a sobotu od 19.30 hodin

Akce pro děti s rodiči, půjčení knih i bez registrace, dětský koutek, společenské hry
Podrobné informace na: info@knihovna-luhacovice.cz, +420 577 132 235

13. 9. Středa 19.30 ZELŇAČKA
O. Vízner, Otakar Brousek ml. aj.
Lázeňské divadlo



ČERVENEC A SRPEN
K letnímu večeru jistě patří šťav-
natý grilovaný steak. Rezervujte si 
ve „Dnech grilovaných specialit“  
svůj stůl na letní terase, kde Vám 
připravíme nejen steak přímo před 
Vašima očima.
Termín: po celý červenec i srpen, vždy od středy do soboty od 17.30 hod.

září
„Kuchárska kniha starej mamy“... speciality slovenské kuchyně Vám 
připravíme v rámci „Dnů slovenské kultury“
Termín: 5. – 10. 9. 2017  

Celá úroda je z pole bezpečně sklizená... Děkujeme za ni při brunchi 
na téma „Dožínkové hodování“, kdy Vás čeká neomezená konzumace 
nejen regionálních pokrmů moravské kuchyně.
Termín: sobota 16. září 2017

V rámci týdenního pobytu s argentinským tangem pro Vás servírujeme  
„Argentinské menu“ s chutí Jižní Ameriky.
Termín: 24. 9. – 1. 10. 2017  

ČERVENEC 
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými alko i nealko nápoji“  

Ke slunnému počasí patří  i  letní pití. Osvěžte se nápoji, které nejen 
skvěle chutnají, ale i lahodí oku. Míchané nápoje máme jak alkoholic-
ké, tak i bez alkoholu.  
„Melounové dny /koktejly, dezerty z melounu“ 17. - 30. 7. 2017
Sladký a voňavý meloun patří k létu stejně jako slunce a voda.
V horkém létě je tím nejlepším osvěžením a zároveň lehkou pochout-
kou. 

SRPEN
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými alko i nealko nápoji“ 

září
„Švestky – modrý poklad zahrady /známé i neznámé speciality 
ze švestek“
Přichází sezona fialových plodů plných lahodné chuti. Sezona šves-
tek.  I Snack bar  je na tuto sezonu připraven, náš šéfkuchař pro Vás 
nachystal pestrou nabídku sladkých dezertů, ale i slaná jídla k zakous-
nutí. 
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FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
V ALEXANDRIA **** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR  
HOTELU DŮM B. SMETANY****

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

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

Náš tip - přehrada v Pozlovicích 

GAStRoNoMiCKý KAlENDář 2017

Chcete-li se projet na kole nebo 
na in-line bruslích, zarybařit, vy-
koupat nebo se jen projít, je právě 
přehrada v nedalekých Pozlovi-
cích správnou volbou. Vodní dílo 
postavené v roce 1930 o rozloze 
40 ha nabízí nepřeberné množství 
volnočasových aktivit od půjčování 
loděk a šlapadel přes dětská hřiště 
až po naučný chodník. V horkých 
letních dnech doporučujeme navští-
vit koupaliště Duha s plaveckým, 

zážitkovým i dětským bazénem, to-
bogánem, divokou řekou a skluzav-
kou. Povolenky k rybolovu vydává 
Rybářský svaz Luhačovického Zálesí 
přímo u přehrady. Z Luhačovic se k ní 
dostanete Jurkovičovou alejí s řadou 
odpočívadel a sportovišť nebo také 
vyhlídkovým vláčkem přímo z centra 
lázeňského města. Cestou se můžete 
zastavit a občerstvit v Říčních a slu-
nečních lázních, které budou po celý 
červenec a srpen otevřené. 
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Tajenka z 1. čísla Lázeňských listů: Lázně Luhačovice všude kolem krása. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Jarmile Uličné ze Zlína. 
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. 8. 2017. 
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2017. 

Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina 
• Vychází  čtvrtletně • Redakce: Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz 
• Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press, spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960 
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla 23. 6. 2017
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Nectarium
Exkluzivní pohárek akciové společnosti Lázně Luhačovice v nových barvách

K dostání výhradně 
na recepcích 
hotelů Alexandria, 
Jurkovičův dům, Dům 
B. Smetany, Jestřabí, 
Palace, Morava 
a Společenském 
domě, v prodejně 
cukrovinek 
na kolonádě, 
dětských léčebnách 
a v CA Luhanka

S klientskou kartou Lázní 
Luhačovice, a.s., zakoupíte 
pohárek Nectarium 
za zvýhodněnou cenu.




