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Když přijela poprvé do Lu-
hačovic, bylo jí teprve třináct 
let. Tehdy se psal rok 1948. 
Od té doby navštěvuje lázně, 
a to už celých sedmdesát let 
- publicistka a spisivatelka 
Eva Šlapanská.
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BTL – 6000 Super Inductive 
System Elite. To je název pro 
výkonový indukční systém, 
což je technologie, která vy-
užívá elektromagnetického 
pole o vysoké intenzitě. Nově 
je i Lázních Luhačovice, a.s.
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Společnost Lázeňská kolo-
náda Luhačovice ve spolu-
práci s Nadací ČEZ dokončila 
realizaci rozšíření dětského 
hřiště u léčebny Vítkov v Lu-
hačovicích. Slouží i pacien-
tům dětských léčeben.

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

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

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

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

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

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZPODZIM 2017

LÁZEŇSKÉ LISTY  založeny 1909

Podzim 2018

zdarma www.LazneLuhacovice.cz

Část lázeňského areálu čeká dlouho 
připravovaná léčebná kúra

Předprodej pobytů 2019 se slevou  
až 20 % právě začíná

„V Luhačovicích jsou základem léčebné, 
relaxační a wellness produkty. Nabíd-
ka obsahuje také velikonoční, vánoční, 
adventní nebo silvestrovské pobyty. 
I v roce 2019 jsme do nabídky zařadili 
pobyt Ve víru tance s Janem Onderem. 
Přijet do největších moravských lázní 
můžete i na pobyty spojené s kulturní-
mi programy a letními festivaly. Žádané 
budou především pobyty v době zahá-
jení hlavní sezony, Festivalu Janáček 
a Luhačovice nebo během Dnů sloven-
ské kultury. Lístky nebo permanentní 
vstupenky vám rádi zarezervujeme. 
Nechybí ani oblíbený Regenerační po-
byt se zaměřením na dýchací cesty 

s uhličitými koupelemi a individuální-
mi i skupinovými inhalacemi. Cenově 
výhodný Novoroční pobyt se spoustou 
léčebných procedur máme připravený 
v hotelech Palace nebo Morava,“ říká 
Ing. Šárka Vylimcová, vedoucí oddělení 
marketingu a prodeje Lázní Luhačovi-
ce, a.s. Budete-li chtít přijet jen na pár 
dní, pak se rozhodněte pro ALEXAND-
RIA**** Spa & Wellness hotel, který byl 
šestkrát oceněn jako Hotel roku ve Zlín-
ském kraji.
„Až do 19. prosince získáte za rezervaci 
vašeho pobytu v Luhačovicích na příští 
rok až dvacetiprocentní slevu FIRST MI-
NUTE. Ušetříte tak i několik tisíc korun 

Nejen nový lesk, ale především původní podobu a další 
možnosti využití získají některé kulturní památky v lá-
zeňském areálu v Luhačovicích. Jde o architektonicky 
zajímavé objekty, například lázeňskou galerii či halu 
Vincentka. „Po skončení revitalizace budou moci lázeň-
ští hosté a návštěvníci areálu ocenit nejen samotnou 
úpravu budov. K dispozici bude nově například interak-
tivní relaxační expozice,“ říká Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázní Luhačovice, které jsou investorem.

Nabídka pobytů největší české lázeňské skupiny na příští 
rok je připravena. Již podruhé si můžete vybírat ze spo-
lečného katalogu, který vám představuje nabídku Lázní 
Luhačovice, a.s., i Léčebných lázní Jáchymov a.s. 

Celý lázeňský areál představující 
zhruba 20 hektarů plných zeleně 
a ceněných staveb je nominován na 
zápis do seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO. 
„Na jeho údržbu, obnovu a další 
rozvoj systematicky vynakládáme 
obrovské úsilí. Revitalizace objektů 
galerie, haly Vincentka a kolonády 
je další etapou,“ vysvětluje Eduard 
Bláha. V pomyslné „lázeňské kúře“, 
kterou budovy projdou, nejde jen 
o opravy, ale také o navrácení k pů-
vodnímu vzhledu. Ten byl totiž po-

Vážení hosté, obyvatelé a návštěv-
níci Luhačovic,

třetí zářijový týden nezačal v Lu-
hačovicích jen kalendářní podzim. 
Spolu s ním jsme v našem  lázeň-
ském areálu započali také závě-
rečnou etapu naší odvážné a filan-
tropické investiční pouti za jeho 
komplexní revitalizací. Po obnově 
zeleně a hlavních komunikací nás 
konečně čeká i rekonstrukce kolo-
nády, haly Vincentka a dalších sou-
visejících prostor. 
Jde o stavbu, která je organizačně 
i finančně nesmírně náročná. Bez 
dotační podpory z programu IROP 
bychom na její realizaci hned tak 
nedosáhli. Rozhodně ne po zmí-
něných předchozích investicích.  
Areál je sice veřejný a přístupný 
každému, ale z provozovatelů lázní, 
hoteliérů, ubytovatelů, restauraté-
rů nebo obchodníků a podnikatelů 
do něj investujeme úplně sami. Od 
letošního roku nám město zača-
lo přispívat na jeho pravidelnou 
provozní údržbu zhruba 50 %, ale 
desítky milionů na jeho investiční 
obnovu bychom museli odepřít na-
šim léčebnám a hotelům, což by se 
nám díky místní konkurenci, která 
se naším areálem ráda pochlubí, 
nemuselo vyplatit. I s uvedenou 
dotací a podporou získanou na ze-
leň do areálu během posledních let 
vložíme více než 50 milionů.
Přípravou této investice jsme strá-
vili už více než 3 roky. Šlo o dosud 
neviditelné, ale o to intenzivnější 
práce.  Během dalšího roku a půl 
se budou díky stavbařům, restau-
rátorům a našim technickým i ad-
ministrativním spolupracovníkům 
všechny vyprojektované prvky po-
stupně zhmotňovat a celé úžasné 
Pořískově stavbě vrátíme její pů-
vodní lesk. 
Vlastně jí nebudeme noblesu 
a atraktivitu jen vracet. Přidáme 
i spoustu prvků nových, které její 
výjimečnost dál zvýší.  Rozhodně 
musím zmínit novou interaktivní 
expozici o prapůvodu luhačovic-
kých minerálních vod nebo nové 
pítko Vincentky uprostřed kolo-
nády, v místě původní Amandky. 
O našich záměrech bych se mohl 
rozepsat na mnoha stranách. Tím 
bych vás ale připravil o moment 
překvapení. A na něj sázíme. I proto 

ÚVODNí SLOVO

a budete mít nejširší výběr kapacit i ter-
mínů,“ upozorňuje Ing. Vylimcová. 
„Kromě osvědčených léčebných pro-
duktů najdete v jáchymovských lázních 
nabídku týdenních relaxačních pobytů 
a také několik možností využít naše 
lázně pro dovolenou s dětmi, výlet s ka-
marádkou nebo romantiku s partne-
rem,“ říká ředitel prodeje a marketingu 
Léčebných lázní Jáchymov a.s. Ing. Mi-
loslav Smrž a dodává: „Především bych 
rád doporučil naši novinku Kúru pro 
zdraví, která je určena těm, kteří chtějí 
zlepšit kondici a prožít aktivní týden. 
Dále máme pro rodiny s dětmi v nabíd-
ce pobyt Aktivní dovolená s desetipro-
centní slevou na jarní a letní prázdniny.“
Kompletní nabídku pobytů najdete 
na stránkách www.LazneLuhacovice.
cz či www.LazneJachymov.cz. Zajímavé 
tipy jsou i na sociálních sítích Facebook 
a Instagram. 

chceme celou stavbu ukrýt za docela 
vysoké oplocení. Nebude tam ale jen 
proto. Především má zbytku areálu 
během stavby pomoci zachovat kli-
dovou atmosféru. O ni se nebojíme. 
Stavební práce budou mít povolen 
jen velmi omezený režim a byť jde 
o srdce areálu, tak ten je tak veli-
ký, má tolik zákoutí, jiných staveb 
a zajímavostí, že si v něm klid i svůj 
pramen každý jistě najde. Možná i vy 
objevíte místa, která jste dosud pře-
hlíželi. 
Koho by v době rozsáhlých kácení 
původních přestárlých stromů nebo 
bourání vymletých asfaltů z cest na-
padlo, jak rychle to uteče. Zeleň za-
kořenila, rozrostla se, úžasně kvete 
a dokonce už skryla i následky re-
konstrukce komunikací či teplovodů.  
Po nových dlažbách, asfaltech nebo 
mlatech jsme již nachodili tisíce ki-
lometrů a na jejich původní podobu 
si vzpomínáme jen těžko.  Až novou 
kolonádu zaplní zajímavé obchůdky 
a květy, až její náladu večer podbarví 
zajímavé osvětlení a hudba, tak i vám 
při chůzi po nové dlažbě bez kličko-
vání mezi puklinami a zakopávání 
o vlny nejspíš dojde, že už řadu let 
plnila spíš roli přirozeného úkrytu 
před sluncem než tradičního výstav-
ního korza. Před sluncem vás nyní 
v parku už lépe schovají košaté stro-
my, stín během koncertů na náměstí 
naleznete v dosud opomíjeném a la-
vičkami vybaveném podloubí Spole-
čenského domu a promenádní korzo 
najdete na zrekonstruované ulici Dr. 
Veselého.   
Užijte si nízké slunce i pestré barvy 
v korunách okolních stromů.  Za rok 
je už budete pozorovat z haly Vin-
centka, kterou pro vás otevřeme jako 
první.
Těšte se spolu s námi. My se těšíme 
na vás. 
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

stupnými zásahy do jisté míry po-
změněn.  
Dominantou komplexu je pavilon 
Vincentky, od něhož se do jedné 
strany rozbíhá křídlo, v němž je 
dnes zázemí pro polikliniku, gale-
rii, kavárnu či restauraci. V druhém 
směru pak na pavilon navazuje kolo-
náda. Objekt jako celek byl postaven 
na přelomu 40. a 50. let minulého 
století podle projektu architekta 
Oskara Poříska v duchu organického 
funkcionalismu. 
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Obchvat města se ukazuje jako jediné možné řešení  
dopravních problémů 

Tempo růstu mezd v Lázních Luhačovice  
převyšuje celorepublikový průměr 

www.LazneLuhacovice.cz2

Právě nyní na podzim je dob-
ré zvážit výhody, které přiná-
ší absolvování lázeňské péče 
mimo hlavní sezonu. Rozsah 
a úroveň poskytované léčby 
se po celý rok nemění. Přede-
vším u osob s chronickým one-
mocněním dýchacích cest jsou 
však právě zimní měsíce zvlášť 
vhodným obdobím pro lázeň-
skou léčbu. Na čistém vzduchu 
v Luhačovicích se lépe překo-
nává zvýšená zátěž v podobě 
inverzí.
Další výhodou zimního období 
je, že lze také výrazně ušetřit, 
protože lázeňská péče hrazená 
zdravotní pojišťovnou je v pře-
vážné většině kapacit Lázní 
Luhačovice, a.s., bez doplatku. 
Tato možnost je sice celoroční, 
ale v hlavní sezoně je nabídka 
kapacit, kde se nedoplácí, vý-
razně menší.  
Poptávka po lázeňské péči je 
stále vysoce sezonní, což se po-
tvrzuje i letos, kdy během hlav-
ní sezony a v podzimních mě-
sících nebude možné uspokojit 
z kapacitních důvodů všechny 
pacienty. Stovky návrhů na 
lázeňskou péči tak budou pře-
poslány do jiných lázní nebo 
vráceny zdravotní pojišťovně. 
Od listopadu do března je však 
pravidelně více volných kapa-
cit nejen pro léčbu dospělých, 
ale i dětí. Je proto velmi reálné, 
že požadavek na komplexní lá-
zeňskou péči v akciové společ-
nosti Lázně Luhačovice bude 
uspokojen. Stačí jen požádat 
ošetřujícího lékaře o lázeň-
skou péči s termínem platnosti 
v mimosezonním období. 

Lázeňská 
péče 

v zimě má 
řadu výhod

Počátek dvacátého století byl ve 
znamení výrazného rozmachu Lu-
hačovic. Dají se poslední dvě de-
setiletí s tímto obdobím srovnat? 
Co se podle vás podařilo nejvíce?
Je asi velmi těžké porovnávat a mě-
řit rozvoj společnosti před sto lety 
a nyní, ale já v těch obdobích parale-
lu vidím. Hlavně v dynamice rozvoje 
Luhačovic. Určitě k tomu nyní přispěl 
i náš vstup do EU a možnost čerpat 
evropské peníze. Uplynulá dvě dese-
tiletí Luhačovice svou příležitost ne-
promarnily. Pokud bych měl opravdu 
vyzvednout zásadní investice, pak 
mne z těch městských napadá výstav-
ba Městské plovárny a pěší zóny, kte-
rá propojuje městskou a lázeňskou 
část. V ní bych pak vyzdvihl zejména 
vaši postupnou rozsáhlou obnovu ce-
lého areálu. Důležité bylo, že tyto in-
vestice nezůstaly osamocené a přes 

veškerou svou invenci či modernost 
nenarušily historický ráz Luhačovic. 
Významně tak podpořily jeho půvab 
a atraktivitu pro návštěvníky, kterých 
rok od roku přibývá. 

Jak vidíte Luhačovice za dalších 
deset let? Jaké jsou podle vás pri-
ority?
Žijeme v době ekonomického růstu 
a všeobecné prosperity, proto možná 
i má očekávání a vize se mohou zdát 
poněkud smělé. Jsem rád, že končí-
cí vedení města opět vrátilo do hry 
otázku obchvatu Luhačovic, který se 
opravdu začíná ukazovat jako jediné 
možné řešení dopravních problémů, 
které nás v budoucnu čekají. Myslím, 
že by tato otázka neměla zapadnout 
a bude nutné na ní dál intenzivně 
pracovat. Přál bych si, abychom do-
kázali udržet naše krásné město ale-
spoň v takové kondici, jako je dnes, 
a rozvíjeli je ku prospěchu občanů 
i návštěvníků města. Rád bych vyřešil 
nedostatek parkování ve městě, který 
nyní významně omezuje jeho další 
rozvoj, a se ctí se vypořádal s důsled-

ky restituce potomků rodu Serenyiů, 
která nás zastihla s téměř třicetiletým 
zpožděním.  

Jak hodnotíte spolupráci města 
a Lázní Luhačovice, a.s.?
Především jsem velmi rád, že součas-
né zastupitelstvo nakonec našlo do-
hodu s vedením lázeňské společnosti 
a zastavilo soudní spor, který nemo-

hl mít vítěze. Tato dohoda si myslím 
dává předpoklad k tomu, že spolu-
práce nejen Lázní Luhačovice, a.s., ale 
i dalších lázeňských společností by se 
mohla v budoucnu dále rozvíjet da-
leko těsněji a intenzivněji, než tomu 
bylo doposud. Jsem totiž přesvědčen, 
že nejsme ani lázně ani město, ale 
jsme lázeňské město a jeden bez dru-
hého se v budoucnu neobejdeme. 

V médiích se často mluví o tom, že 
trh s pracovními silami se změnil. 
Pociťujete to i v Lázních Luhačo-
vice?
Ano, dotýká se to i naší společnosti. 
Nejenže je v ČR nejnižší nezaměst-
nanost v celé Evropské unii, ale 
zároveň máme nejnižší míru neza-
městnanosti za posledních 20 let. 
A k tomu firmy nabízejí rekordní po-
čet volných pracovních míst. Když se 
tyto dvě výjimečné skutečnosti spojí, 
je zřejmé, proč tato situace poměrně 
zásadně mění postavení zaměstna-
vatelů.  Nedostatek zaměstnanců, 
tlak na růst mezd, zvýšená fluktuace 
v důsledku přebíhání zaměstnanců 
za lepší finanční nabídkou, poptávka 
po flexibilních formách zaměstnání, 
to jsou trendy poslední doby. Všech-
ny tyto dopady pociťujeme i v Láz-
ních Luhačovice. 

Kterých oblastí se to dotýká nej-
víc?
Výrazně se tento trend dotýká gas-
tronomických provozů. Na pozicích 

v obsluze a u kuchařů se fluktuace 
bezesporu zvýšila, bohužel tyto po-
zice jsou jedny z nejvíce poptáva-
ných v celém Zlínském kraji i České 
republice. 

Jak se projevilo zavedení EET, 
které bylo spuštěno již v prosin-
ci 2016? Neměla tato skutečnost 
vliv na zvýšený příliv uchazečů 
o práci?
Předpokládali jsme, že zavedení 
EET bude mít pozitivní vliv, ale naše 
očekávání se nenaplnila. Určité pro-
cento uchazečů bylo zvyklé na pří-
jem „na ruku“ a víme, že i nyní tato 
praxe existuje. Zařízení, která lidem 
oficiálně vyplatí minimum a větší 
část mimo výplatní pásku, jsou na 
trhu stále. V tomto ohledu nejedná-
me v úplně čestném podnikatelském 
prostředí. Každopádně naše společ-
nost si vůči státu jednoznačně své 
povinnosti plní. Je to i důvod, proč 
k nám někteří noví zaměstnanci na-
stoupili. Chtěli mít jistotu, že jejich 
nový zaměstnavatel, na rozdíl od 

toho minulého, za ně bude například 
řádně odvádět pojistné. 

Mluvila jste o růstu mezd jako 
jednom z významných trendů 
ovlivňujících trh s pracovními si-
lami. Co v tomto směru podnikají 
Lázně Luhačovice?
Co se týká letošního roku, k růs-
tu mezd v naší společnosti dochá-
zí v několika fázích od ledna 2018. 
Vedle plošného 3% navýšení tarifů 
jsme v lednu výrazně, až o 15 %, na-
výšili mzdy nejníže kvalifikovaným 
profesím. Vedle toho došlo i k růstu 
mezd celých profesních skupin, ze-
jména v gastronomických provozech. 
Průměrný růst mzdy v letošním roce 
odhadujeme přes 10 % stejně jako 
v loňském roce. Celorepubliková sta-
tistika aktuálně ukazuje růst mezd 
ve 2. čtvrtletí na úrovni 8,7 %. Tem-
po růstu mezd v Lázních Luhačovice 
tedy převyšuje celorepublikový prů-
měr. Pro zajímavost průměrná mzda 
se ve společnosti za posledních 5 let 
zvýšila o více než 25 %.

Co nového pro zaměstnance do 
budoucna připravujete?
Snahou Českomoravské konfederace 
odborových svazů je snížení pracov-
ní doby na 37,5 hod. týdně a zvýšení 
dovolené ze 4 na 5 týdnů. To jsou 
benefity, které poskytujeme našim 
zaměstnancům již několik let. Náš 
zájem nyní směřuje ke zkvalitnění 
péče o zaměstnance. Konkrétně ve 
smyslu výstavby nového či zkvalit-
nění stávajícího zaměstnaneckého 
ubytování, budujeme nové odpočin-
kové místnosti, kde si budou moci 
zaměstnanci v provozu například 
v obsluze během přestávek mezi 
výdejem obědů a večeří kvalitně od-
počinout a produktivně strávit volný 
čas. 
Letos jsme spustili stipendijní pro-
gram pro studenty středních škol, 
který nám, jak doufáme, přivede 
za pár let nové posily do našich za-
městnaneckých řad. Ještě důsledněji 
se zaměříme na usnadnění nároč-
ného adaptačního procesu. Jednou 
z forem bude i brožura pro nové 
zaměstnance. Připravujeme se na 
zavedení intranetu, abychom zkva-
litnili a zrychlili interní komunikaci. 
O dalších novinkách budeme čtená-
ře pravidelně informovat. 

PhDr. Františka Hubáčka, starosty  Luhačovic mezi lety  2006 – 2014, jsme se zeptali, 
jak hodnotí vývoj Luhačovic. Vzhledem k tomu, že od roku 2001 zastával také funkci 
místostarosty a tajemníka městského úřadu, byl u většiny klíčových rozhodnutí. 

Na trendy a novinky na trhu práce, nejžádanější profese a výhody, které nabízí zaměst-
nání v Lázních Luhačovice, jsme se zeptali Mgr. Vladimíry Juřeníkové, personální mana-
žerky Lázní Luhačovice, a.s.  

Poděkování 
Symbolicky v „předvečer“ voleb do obecních zastupitelstev bych v pe-
riodiku, kde svůj náhled na Luhačovice a jejich budoucí priority  pre-
zentují aktivní regionální politici, rád poděkoval stávající starostce paní 
Ing. Bc. Marii Semelové, která v nich letos již nekandiduje. Poznal jsem ji 
jako slušného a rozumného člověka se zájmem o veřejný život, kterému 
sice pro džungli komunální politiky chyběly ostré lokty a důraz, ale vy-
nahrazovala je lidským přístupem a sociálním smýšlením. Její práce si 
vážím o to víc, že pro ni musela ve druhé polovině svého mandátu  pře-
konávat i významný zdravotní hendikep. Tak tedy děkuji a přeji hodně 
zdraví.  MUDr. Eduard Bláha



Zařízení s nejmodernější technologií uleví od bolesti

Luhačovice jsou  
perla Moravy

Elektromagnetické pole, generova-
né cívkou umístěnou v aplikátoru, 
způsobuje depolarizaci  neuromus-
kulární tkáně a na základě zvolené 
stimulační frekvence a intenzity 
tohoto pole lze dosáhnout úlevy od 
bolesti, uvolnění kloubních blokád, 
podpory procesu hojení zlomenin, 
relaxovat svalovou tkáň nebo vy-
volat svalovou kontrakci. Aplikátor 
i terapeutické rameno se 6 klouby 
jsou vyladěny tak, že jej lze nasta-
vit do jakékoliv požadované pozice 
a tím zajišťuje přesnost zacílení te-
rapie. Výkonová indukční stimulace 
je metodou volby v léčbě algických 
stavů muskuloskeletálního aparátu 
v oblasti neurologie, ortopedie, re-
habilitace a fyzikálního lékařství.

Mezi nejčastější indikace patří vý-
hřez meziobratlové ploténky, im-
pingement syndrom, syndrom kar- 
pálního tunelu, zlomeniny, mobiliza-
ce hrudní páteře, prevence svalové 
atrofie, patelární tendinopatie, bo-
lesti zad nebo poúrazové stavy. 
Příznivé účinky tohoto moderního 
přístroje dokládá i pilotní studie, 
která měla za cíl prokázat analge-
tické schopnosti silného pulzního 
elektromagnetického pole na chro-
nické i akutní bolesti pohybového 
aparátu u poměrně velkého souboru 
pacientů, což se ve svém výsledku 
potvrdilo. Nejlepší účinek se dosta-
vuje u onemocnění měkkých tkání 
a stavů po přetížení, velmi dobré 
byly i výsledky u bolestí artrotic-

kých kloubů. Efekt terapie nastu-
puje prakticky bezprostředně po 
aplikaci. Nespornou výhodou je 
bezkontaktní aplikace bez nutnosti 
pacienta svlékat. Aplikace je jed-
noduchá a bezpečná, pochopitelně 
není možná u některých implantátů 
a kardiostimulátorů. 
Podle dostupných informací nebyly 
pozorovány žádné komplikace či ve-
dlejší účinky.
Tento nový moderní a poměrně ná-
kladný přístroj byl zakoupen zcela 
mimořádně z rozhodnutí předsta-
venstva akciové společnosti a je 
umístěn v lázeňském hotelu Palace, 
kde je největší koncentrace pacientů 
s obtížemi pohybového aparátu.
 Prim. MUDr. Jiří Hnátek

„Luhačovice jsou jednoznačně  lázeň-
skou perlou Moravy. Během posled-
ních patnácti let jsem měl možnost 
poměrně zblízka sledovat jejich ne-
bývalý rozvoj. Ruku v ruce vzkvétalo 
a rozvíjelo se jak město, tak lázeňská 
zařízení v něm. Jejich moderní lázeň-
ské domy a skvělé hotelové resorty 
dávno svou reputací přerostly hrani-
ce kraje a ČR,“ říká Libor Lukáš.

Jak se dnes, s odstupem času, dí-
váte na to, že byly  Luhačovice vy-
brány krajem jako cílová destinace 
pro podporu z evropských fondů ?
Stejně jako tehdy. A dnes už mohu 
dodat, že čas potvrdil správnost na-
šeho výběru. Smyslem alokace pro-
středků z tehdejšího Regionálního 
operačního programu z kapitoly pro 
rozvoj cestovního ruchu bylo maxi-
málně podpořit rozvojový potenciál 
klíčových území. Kromě Luhačovic 
a Pozlovic jsme tam zařadili ještě 
Rožnovsko a oblast Velkých Karlovic. 
S radostí a pocitem satisfakce nyní 
sleduji, jak návštěvnost všech těchto 
lokalit roste.

Jste častým hostem právě v Luha-
čovicích, co Vás sem přitahuje?
Rád si v poklidné atmosféře lázeň-
ského města odpočinu od každo-

denního shonu. Zatím se velmi rád 
účastním kulturních a společenských 
akcí, které zde probíhají v neskuteč-
ném množství, ale už plánuji i nějaký 
ozdravný a možná dokonce léčebný 
pobyt. 

Kdybyste měl v krátkosti charakte-
rizovat Luhačovice, co byste určitě 
vyzdvihl?
Špičkovou lázeňskou péči nebo bo-
hatství, jež se ukrývá v místních mi-
nerálních pramenech. Dále vynika-
jící odborníky mezi zdravotnickým 
personálem lázní a třeba dětskou 
léčebnu, která si právem vysloužila 
mezinárodní ocenění. Nesmím ale 
zapomenout ani na pracovitý a nápa-
ditý management, který za úspěchem  
Luhačovic stojí a udělal z nich i místo 
mezinárodních konferencí a kongre-
sů.  Ne náhodou v čase předsednic-
tví ČR Evropské unii proběhlo jedno 
z významných ministerských zase-
dání Evropské rady právě v Luhačo-
vicích. I nadále chci být Luhačovicím 
nablízku a pomáhat jejich udržitel-
nému rozvoji. Například se zasadit 
o inteligentně navržené protihluko-
vé opatření v okolí klidové lázeňské 
zóny. Ve světě je mnoho dobrých pří-
kladů podobných řešení, tak proč se 
o totéž nepokusit i u nás.

BTL – 6000 Super Inductive System Elite je název pro výkonový indukční systém, 
což je technologie, která využívá elektromagnetického pole o vysoké intenzitě.

Pracoval nejprve jako krajský radní, pak hejtman 
a také jako statutární náměstek hejtmana a zastu-
pitel. Ve vrcholných funkcích kraje působil dvanáct 
let. Řeč je o Liboru Lukášovi. Ačkoliv pochází z Rudic 
a nyní žije v Pitíně v podhůří Bílých Karpat, tak k Lu-
hačovicím má velmi blízko.
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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

Lázně Luhačovice, a.s., nezapomínají ani na investice, které zlepší kvalitu služeb pro dětské pacienty. V dětské lé-
čebně Vítkov je proto naplánováno rozšíření již nedostačujících prostor jídelny včetně příslušných gastroprovozů. 
tj. příprava a výdej jídel.  Hosté jistě ocení větší vstupní halu s recepcí, což přispěje k většímu komfortu. Chybět ne-
bude dětský koutek a venkovní krytá terasa. Počítá se i se čtyřmi novými pokoji s kapacitou dvanácti lůžek. Celý ob-
jekt získá i moderní vzhled. Změněna bude barevnost fasády a na balkonech bude vyměněno zábradlí. Práce budou 
zahájeny v polovině října 2018 a s dokončením se počítá v polovině roku 2019. Investice dosáhne 40 mil. Kč s DPH.

dokončení�ze�str.�1
Svým zakřiveným tvarem vytváří protiváhu dalším dvěma 
dominantám Lázeňského náměstí postaveným v podob-
ném duchu – Společenskému domu a Domu B. Smetany. 
Velkým přínosem investice, která je možná díky evropské 
dotaci, je navíc další zatraktivnění nabídky aktivit v lázeň-
ském areálu. V patře haly Vincentky vznikne interaktivní 
expozice o minerálních vodách v Luhačovicích, která bude 
zároveň sloužit k relaxaci. Další novinkou bude pítko s Vin-
centkou přímo v kolonádě. „Dříve zde byla voda z pramene 
Amandka, který již ale není využíván. Nově tam přivedeme 
Vincentku, takže tuto mimořádně ceněnou minerální vodu 
budou mít hosté a návštěvníci k dispozici i mimo provozní 
dobu haly,“ vysvětluje Eduard Bláha.
Přesto, že revitalizace části komplexu bude obrovským 
přínosem pro další rozvoj ceněného areálu, znamená 
zároveň také dočasnou komplikaci. „Hostům garantu-
jeme plný servis, nabídky služeb se to nedotkne. Pitná 
kúra bude zajištěna prostřednictvím jiných pramenů. 
Nicméně se musíme smířit s tím, že jde o stavbu. Přijali 
jsme řadu opatření, která sice zvyšují náklady, ale dopa-

dy oprav budou částečně eliminovat,“ vysvětluje Eduard 
Bláha. Předně jde o organizaci prací, které budou pro-
váděny jen v pracovní dny, a to v nezvyklých hodinách 
– stavbaři nezačnou dříve než v 8.00 a skončí nejpozději 
v 17.00. Prostor kolem budov bude navíc nadstandardně 
zahrazen, v těch nejexponovanějších místech až čtyři me-
try vysokými zábranami.
Samotná revitalizace probíhá od 17. 9. 2018. První část, 
zahrnující především halu Vincentka, by měla být ukon-
čena do začátku léta příštího roku, zbývající části pak 
o několik měsíců později. „Věříme, že vzhledem k rozloze 
našeho areálu plného příjemných zákoutí i dalších pozo-
ruhodných staveb neztratíme ani po dobu této mimořád-
ně důležité revitalizace nic z naší atraktivity pro lázeňské 
hosty či návštěvníky města,“ říká Eduard Bláha s tím, že 
roli kolonády může dočasně suplovat kryté a mobiliářem 
vybavené prostranství před Společenským domem. 
Většinu nákladů z více než stomilionové investice kryje 
dotace z evropských zdrojů. „I to, že jsme s žádostí uspěli, 
svědčí o tom, jak moc důležité je tyto památky obnovit,“ 
uzavírá Eduard Bláha.

Část lázeňského areálu čeká 
dlouho připravovaná léčebná kúra

„Nový“ Vítkov. Na co se můžete těšit?



Nejoblíbenějšími herci se stali Ma-
rie Vančurová a Marek Příkazký, 
který je i absolutním vítězem ob-
líbené ankety. Nejlepší inscenací 
minulé sezony se stala adaptace 
literárního bestselleru Dobrý proti 
severáku v režii Petra Michálka. Na 

repertoáru je v divadelní Dílně. Ap-
laus – Cenu ředitele pro letošní rok 
převzal herec Stanislav Valla, který 
v Městském divadle Zlín začínal jako 
inspicient a členem hereckého sou-
boru je od roku 1962. Na kontě má 
krásných 111 rolí. 

Moderátor se loučil
Večerem jako moderátor prová-
zel Vojtěch Johaník, který se tím se 
zlínským jevištěm rozloučil, protože 
odchází do angažmá v Ostravě. Di-
vákům se naopak představila nová 
posila souboru Lucie Rybnikářová, 
mladá a talentovaná herečka a zpě-
vačka, která mj. zpívá s cimbálovou 
muzikou Harafica.
Anketu Aplaus Městské divadlo Zlín 
vyhlásilo už podevatenácté. Partne-
rem večera byly opět Lázně Luhačo-
vice, a.s. 
O nejlepší herečce a herci mohli di-
váci rozhodovat do konce prázdnin. 
Cenu Aplaus za nejlepší inscena-
ci sezony získal titul, který dosáhl 
nejlepšího výsledku v celosezonním 
hlasování diváků ve foyer bezpro-
středně po každém představení. 

Sezona ve znamení výročí
Celou 73. sezonou bude rezonovat 
téma 100. výročí vzniku Českoslo-
venska. První premiérou bude drsná 
komedie Testosteron a druhou hra 
Upokojenkyně – brilantní komedie, 
jež nenásilným humorem seznamuje 
s palčivými problémy stáří: samotou 
a nemocemi...

„Nej“ herci jsou Marie Vančurová  
a Marek Příkazký

Živé srdce periferie
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Být, či nebýt ve Zlíně? Na tuto hamletovskou otázku jednohlasně odpověděli zlínští 
divadelníci: Být! A zároveň slavnostním Galavečerem zahájili 73. sezonu. V průběhu 
večera byly vyhlášeny výsledky ankety Aplaus 2018. 

LAVIČKA LEOŠE JANáČKA

DěTSKé HřIŠTě 
V NOVéM

TURNAJ PLNý OSOBNOSTí

WORLD WELLNESS 
WEEKEND

GREEN 
RALLy OPěT 
V LUHAČOVICíCH

Lavička věnovaná hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi byla slavnostně od-
halena v rámci 27. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice za přítomnosti 
mnoha čestných hostů. Na snímku prof. Eva Blahová, patronka festivalu.

Multižánrový festival Luhovaný 
Vincent oživil ve dnech 28. června 
až 1. července 2018 lázeňské město 
Luhačovice. Organizátoři připravili 
na 48 programových bodů, z toho 
polovina se odehrála ve veřejném 
prostoru a mohli je vidět nejen 
akreditovaní návštěvníci festivalu, 
ale i hosté lázeňských promenád 
a turisté.
Letošní 9. ročník se nesl v duchu 
červeno-modro-bílé barvy. Tato tří-
barevná kombinace vyzdobila jak 
festivalové centrum, akreditační 
pásky, tak i samolepky, jež připo-
mínaly výročí rozdělení Českoslo-
venska, se kterým se Luhačovice 
dostaly na periferii České repub-
liky. Téma periferie, ve všech jeho 
významech i pojetích, intenzivně 
prostupovalo celým programem. 

„Festivalu se podařilo vstoupit do 
veřejného prostoru lázeňského are-
álu a zcela nenásilně konfrontovat 
návštěvníky festivalu, ale přede-
vším turisty a klienty lázní s tím 
nejaktuálnějším, co se odehrává 
na současné kulturní scéně. Posu-
nuli jsme se o krok k uskutečnění 
proměny Luhačovic v kulturně živé 
srdce periferie,“ říká ředitelka festi-
valu Magdaléna Petráková.
Lázeňský areál byl oživován pro-
střednictvím různých aktivit. Lidé 
se účastnili řady koncertů, perfor-
mancí, komentovaných prohlídek 
a podobně. Čtyři dny festivalu se 
odehrávaly na 14 různých místech 
a zapojilo se 74 účinkujících, mimo 
jiné ze Slovenska, Polska, Kanady, 
Belgie, Německa a USA.   
 Luhovaný Vincent, z.s.

Společnost Lázeňská kolonáda Lu-
hačovice, o. p. s., ve spolupráci s Na-
dací ČEZ dokončila realizaci rozšíře-
ní dětského hřiště u léčebny Vítkov 
v Luhačovicích. Nově vzniklé Oran-
žové hřiště v ulici Betty Smetanové 
rozšíří možnosti trávení volného 
času a bude sloužit nejen dětským 
pacientům z dětských léčeben, ale 
i všem návštěvníkům a místním oby-
vatelům. Celkové náklady činily zhru-
ba 200 000 korun, z toho dotace byla 
175 000 korun. 

Příjemné počasí provázelo druhou zářiovou sobotu hráče i diváky na 
již pátém ročníku tenisového turnaje ve čtyřhře Lázně Luhačovice Cup 
2018. V lázeňském areálu bojovalo třicet žen a mužů. Mezi hosty turna-
je byla i Marie Retková dlouholetá hlasatelka České televize nebo trenér 
Baníku Ostrava Bohumil Páník. V dramatickém finále zvítězila dvojice 
Martin Berdych, otec elitního českého tenisty, který nedávno oznámil ze 
zdravotních důvodů konec letošní sezony, a Martin Liberda, vyhlášený 
specialista gastroenterolog. Turnaj se již stal nedílnou součástí Dnů slo-
venské kultury, jednoho z kulturních vrcholů lázeňské sezony.

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel 
se na konci září stal součástí celosvěto-
vého programu World Wellness Wee-
kend, kterého se účastnilo 500 lázní, 
salonů, fitness klubů a hotelů z 80 zemí 
světa. Na zájemce čekaly lekce power 
jógy, flow jógy i jógy klasické. A samo-
zřejmě nechybělo zdravé osvěžení.

Po úspěšné loňské premiéře se i letos 
konala Green Rally pro elektromo-
bily a hybridní vozidla jako součást 
programu Barum Czech Rally Zlín. 
V neděli 26. srpna se v Luhačovicích 
na Lázeňském náměstí konalo spo-
lečné fotografování všech závodníků, 
prohlídka města a návštěva wellness 
centra v hotelu Alexandria včetně 
oběda ve Francouzské restauraci. 
Poté se vozidla řadila na pěší zóně 
u hotelu Jurkovičův dům a také okolo 
fontány na Lázeňském náměstí. Divá-
ci měli možnost vidět na tři desítky 
vozidel.

STALO SE



Letošní ročník Dnů slovenské kultury byl oz-
doben nejen oslavou 100. výročí založení Čes-
koslovenska, ale také 150. výročím narození 
architekta Dušana Samuela Jurkoviče, který 
v Luhačovicích působil na začátku 20. století 
a jehož stavby daly Luhačovicím nezaměnitel-
nou tvář.
Právě této významné osobnosti byla věnová-
na další z laviček poblíž Společenského domu. 
Slavnostní odhalení Jurkovičovy lavičky pro-
běhlo za přítomnosti architektovy vnučky paní 
Kataríny Salayové Jurkovičové. Hosté a ná-

Z jakého důvodu jste poprvé přijela do Luha-
čovic?
Víte, mne sem přivedla má maminka, která zde 
jezdila už od roku 1931. Moc se jí tu líbilo a mi-
lovala tyto krásné moravské lázně. A zřejmě ta 
láska nějak přeskočila i na mne. Luhačovice nás 
okouzlovaly natolik, že jsme zde jezdívali s rodiči 
a mou mladší sestrou.

Co vám v tu dobu na Luhačovicích učarovalo?
Úžasné klima, nádherné prostředí a překrásná ar-
chitektura. Tehdy jsme ještě byli ubytovaní v Uči-
telském domě. Moc ráda vzpomínám na tehdejší 
mé první léčebné procedury, krásné procházky 
po kolonádě, nádherné večerní lázeňské symfo-
nické koncerty, které se odehrávaly pod taktov-
kou legendárního dirigenta Františka Stupky. Z té 
doby mám také spoustu nádherných fotografií, 
které dokreslují tehdejší lázeňskou atmosféru. 
Pro mě to byly nezapomenutelné chvíle a pohla-
zení mé dětské duše. A i když se některé věci už 
hodně změnily, stále si Luhačovice zachovávají 
svou tradici. Jsou mou velkou srdeční záležitostí.

Je nějaké místo, které jste si zamilovala na-
tolik, že jej nikdy, kdykoliv navštívíte lázně, 
nevynecháte?

Ano, představte si, že tu mám svou lavičku, 
stejně jako ji měl skladatel Leoš Janáček nebo 
spisovatel František Kožík. A já mám dokonce 
lavičky dvě (smích). Jedna je mezi Smetano-
vým domem směrem ke Slovácké búdě, druhá 
je mezi vilou Vlasta a pramenem Aloisky. Ni-
kdy je nevynechám. Asi to bude znít zvláštně, 
ale já zde nacházím duševní pohodu. 

To je zajímavé. Podle čeho jste si ty lavičky 
vybrala?
Asi si mě našly samy. Prostě jsem se jednoho 
dne procházela okolo, sedla jsem si na lavičku 
a najednou zjistila, jak je mi tu naprosto úžas-
ně. 

A máte třeba i svůj oblíbený lázeňský dům 
či hotel, kde býváte pravidelně ubytovaná?
Tak ten mám taky. Je to lázeňský hotel Palace, 
který se vlastně stal mým druhým domovem. 
A představte si, že tu celé ty roky mám i svůj 
pokoj (smích). 
Se všemi se tady znám. Moc se sem vždycky tě-
ším. A všichni, kteří se tady o nás starají, jsou 
prostě úžasní a za to jim patří můj obrovský 
dík, zejména panu primáři MUDr. Jiřímu Hnát-
kovi. 

Když přichází podzim
Nechceme se rozloučiti s letní sezonou. V krásných 
parcích luhačovských září dosud přepychová vý-
zdoba květů hýřivých barev. Květy růží zaměnily 
jiřiny a nádherné trsy chryzantém. Bohatě kve-
toucí koberce jsou dosud utěšující pastvou našich 
zraků. Veliký zázrak přeměny odehrává se však 
nad těmito umělými záhony květinovými --- Na 
stráních údolu v lesích začínají požáry barev, od 
sírové žluti až po karmín. Plameny barev zachycují 
plochy tvrdé zeleně smrků. Vzplanutí krásy při od-
umírání léta. Les vydává všecku krásu, kterou mu 
v létě propůjčilo slunce. Apotheosa léta – toť krása 

podzimu, doba zrání a umírání. Ostrá vůně, trpká 
příchuť spadlého listí naplnila les a krok na cestič-
kách tlumí tisíce mrtvých listů.
A tato skvělá výheň barev prodlouží ještě o měsíc 
krásy luhačovského údolí, které se ubrání přícho-
du zimy. Ještě ne, ještě slunce prohřeje květy i keře 
i trávník, ještě nebudeme zapínati teplé pláště. 
Máme dosud čas na vítání zimy.

12. července bylo tomu sedm roků
co tragicky zahynul v ranní mlze geniální podnika-
tel český, zakladatel moderního Zlína Tomáš Baťa. 
Vzpomínka na Tomáše Baťu prošla vším usměr-

Oslava slovenské kultury se nesla v duchu založení 
Československa. Odhalena byla i Jurkovičova lavička

Luhačovice jsou moje velká srdeční záležitost
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Začátek září patří v Luhačovicích již tradičně ohlédnutí za česko-slo-
venskou historií a připomínce doby, kdy se v luhačovických lázních 
utvářelo prostředí, kde se setkávala česká a slovenská kulturní elita 
a kde se formovaly vztahy a názory podstatné pro vznik budoucího 
společného státu.

Když přijela poprvé do Luhačovic, bylo jí teprve třináct let. Tehdy se 
psal rok 1948. Od té doby navštěvuje lázně, a to už celých sedmdesát 
let. Pro známou hudební a divadelní publicistku a spisovatelku Evu 
Šlapanskou se stalo toto lázeňské město druhým domovem. „Každý 
rok se těším na léčení, pohodu a klid,“ prozrazuje tato usměvavá dáma.

Připomeňme si několika články a fotografií z Lázeňského zpravodaje 
Luhačovského naše lázně v roce 1939, kdy byl postaven hotel Alexan-
dria a schylovalo se k největšímu válečnému konfliktu. 

Rok 1939
Lázeňský zpravodaj Luhačovský

něným tiskem českým. Ale zdá se mi, že našla býti 
vroucnější a národnější. Právě dnes potřebujeme 
míti před očima takové vzory velkorysých, nezdol-
ných a ušlechtilých mužů. Protože nikdy jsme jich 
tolik nepotřebovali jako dnes. Baťa jest a zůstane 
vzorem české odvahy, houževnatosti, zůstane vzo-
rem tvrdého odporu proti všem nesnázím doby, 
vzorem pro každého, kdo klesá na mysli. Tomáš 
Baťa jest vzorem každému podnikateli českému, 
který musí jíti za Baťovým „chci a udělám“!

Hotel Alexandria
o jehož stavbě jsme několikrát v našem listě infor-
movali, jest skutečně jedinečným přínosem Luha-
čovicím. Šťastné řešení architektonicky zapojuje 
se k masivním budovám Palace-hotelu, Spořitel-
ny, Arca. Vnitřní zařízení hotelu zasluhuje širšího 
popsání, než nám místo dovoluje. Uplatnila se tu 
však doslova bytová moderní architektura, po-
hodlí a vkus. V pokojích elegantně zařízených jsou 
telefony, radia, všude mramor, chrom. – Vzácný 
vkus a intimita Vás obejmou při pohledu na „řím-
skou zahradu“, kde bývají odpolední čaje. – Hotel 
„Alexandria“ jest posledním slovem k vybudování 
Lázní Luhačovic na lázně světového formátu, stře-
diskem moderní společnosti.

LUHAČOVSKá KRONIKA

Sama podstupujete v Luhačovicích léčebné 
procedury. Jaké máte v oblibě?
Mám ráda všechny procedury. A ráda se sama 
aktivně zapojuji do celého léčebného i rehabili-
tačního procesu, protože cítím, že mně to sku-
tečně pomáhá. A to je pro mne důležité.

Není tajemstvím, že jste byla u zrodu Festivalu 
Janáček a Luhačovice. Co vás k tomu vedlo?
Zřejmě ty první krůčky k hudbě jsem získala 
právě tady, kdy jsem měla možnost poslouchat 

ty úžasné kolonádní koncerty. A hudba mě pro-
vázela a provází i nadále. Podílela jsem se také 
jako dramaturgyně a organizátorka hudebních 
kurzů Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně, které se pořádaly v Luhačovicích. Byla 
jsem u zrodu Festivalu Janáček a Luhačovice, 
který se dnes stal významným festivalem. V sou-
časné době se podílím na kolonádních koncer-
tech Nového operetního Studia Brno. Jsem šťast-
ná, že lázeňští hosté na našich koncertech jsou 
spokojeni a odcházejí s úsměvem na tváři.

vštěvníci se mohou těšit na další lavičky věno-
vané slavným osobnostem. S rozmístěním se 
počítá na několika místech v lázeňském areá-
lu. Jedinečným zážitkem pro všechny zúčast-
něné hosty bylo promítání filmu Světlé místo 
režiséra Dušana Trančíka. Tento film mohli 
diváci zhlédnout již v loňském roce, letos byla 
promítnuta v obnovené premiéře nová verze 
filmu, obsahujícího zcela jedinečné autentické 
dobové záběry a fotografie. Snímek popisující 
život a příběhy osobnosti počátku 20. století 
na moravskoslovenském pomezí a především 
v Luhačovicích sklidil u diváků velký ohlas.
Další perličkou programu byla přednáška 
a následná debata studentů Ateliéru textilní 
tvorby UMPRUM Praha se zástupci význam-
ných podnikatelských rodin, které stály u zro-
du a založení první republiky.

Slovenská divadelní tvorba byla zastoupena 
Divadlem Jána Palárika v Trnavě a komedií 
Rodinný parlament. Kulturní dům Elektra pak 
uvedl hru Manželství v kostce, ve které herec-
ky excelovali Zuzana Kronerová a Oldřich Na-
vrátil.
Na programu byly rovněž kolonádní koncerty. 
O příjemnou atmosféru na Lázeňském náměs-
tí se pak postarali muzikanti folklorního usku-
pení Fidlikanti z Bratislavy a C. a k. dechový 
orchestr.
Velkou hudební show na závěrečném koncertu 
obstaralo svým tradičním i netradičním reper-
toárem jedinečné cimbálové uskupení Silband.
Nechyběly ani oblíbené vycházky s průvodci 
po stopách architekta Jurkoviče nebo gurmán-
ské zážitky se slovenskou kuchyní v hotelu 
Alexandria. 

Maminka Evy Šlapanské 
na původní kolonádě
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod ná-
zvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.

Zahájení lázeňské sezony 2018
připomene i výročí nejstaršího dolu
Lázně dnes jsou zcela jiné než lázně v počátcích moderního lázeňství před dvěma 
sty lety. Speciálně u nás v Jáchymově probíhá léčba po celý rok a slavnostní zaháje-
ní sezony má tak především symbolický charakter. Někde ve skrytu navíc toužíme 
okusit tu dávnou kouzelnou atmosféru, kdy se lázně po dlouhé zimě probouzejí, 
rozkvétají a zavoní. Kdy se do lázní vrací život, pacienti, hosté, kultura a všechen 
ten lázeňský ruch.

Bohatý program pro celou rodinu
I v dnešní moderní a přetechnizo-
vané době si lázně zachovaly svůj 
kulturní a společenský rozměr. Ti-
síce pacientů ze všech koutů světa 
k nám jezdí nejen kvůli unikátní 
a mimořádně účinné radonové léč-
bě, ale velkým lákadlem je rovněž 
bohatý kulturní program, vycházky 
krušnohorskou krajinou nebo vý-
lety do blízkého i vzdáleného okolí. 
Zvláštním osvěžením pobytu je se-
tkání se známými nebo mimořád-
nými osobnostmi. A právě zahájení 
lázeňské sezony je krásnou příleži-
tostí užít si bohatý program i zmíně-
ná setkání. Slavnostní Jáchymov již 
tradičně láká nejen naše věrné hos-

ty, ale i osobnosti z řad kulturního 
a politického života.

500 let dolu Svornost
V posledních letech se snažíme 
tyto mimořádné dny ozvláštnit při-
pomínkou některé z významných 
historických událostí. Oslavili jsme 
tak společně 500 let založení města 
Jáchymov nebo narozeniny Marie 
Curie-Skłodowské. V roce letošním 
si pro změnu připomeneme, že uply-
nulo již 500 let od doby, kdy bylo za-
počato hloubení nejstaršího funkč-
ního dolu v Evropě a nejstaršího 
uranového dolu na světě, ze kterého 
čerpáme léčivou vodu pro naše paci-
enty a hosty.

PROGRAM ZAHÁJENÍ 
SEZONY 26. 5. 2018
Lázeňský park:
10:00 Promenádní koncert
11:00 Panstvo v kostýmech
12:00 Polední siesta
13:00 Půlhodinka pro děti
14:00 Slavnostní průvod
14:15 Oficiální ceremoniál 
14:30 Kabát revival
16:00 Adam Mišík s kapelou
Radium Palace:
18:00 Ondřej Havelka
(pouze pro ubytované lá-
zeňské hosty)

Dávné proroctví, které zmiňují kronikáři, praví, že ve zdejším 
údolí „leží velký majetek a má tu být vystavěno mocné město“. 
Odkrytí zdejšího nerostného bohatství mělo však příčiny vel-
mi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množ-
ství �inančních prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se ev-
ropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. 
století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. 
Sousední Německo vynikalo již dlouho v těžbě stříbra, která 
byla podporována obchodními a bankovními domy. Jenomže 
na saské straně Krušnohoří začínala důlní činnost skomírat. 
Kdysi bohaté zdroje vzácného kovu byly vyčerpány.
Zkušenosti celých hornických generací na saské straně Rudo-
hoří neměly a ani nemohly zůstat ležet ladem. Zvláště když 
ve vzdálenosti pouze několika denních pochodů, na svazích 
hor spadajících do Čech, se přičiněním prvních odvážlivců 
začaly objevovat bohaté nálezy stříbra. Majitel ostrovského 
panství hrabě Štěpán Šlik získal vytvořením spolku feudá-
lů a německých �inančních domů potřebný kapitál, vykoupil 
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud neznámá osada 
Konradsgrün stává hornickým sídlištěm, které se záhy rozros-
te v několikatisícové město – Sankt Joachimsthal (Jáchymov).

Vznik dolu a pojmenování Svornost
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhají-
cí podél západního okraje právě vznikajícího města, která byla 

nazvána Stella (Hvězda). Neznámo proč, a neznámo kdy, byla 
později přejmenována na žílu Geschieber. Žíla to byla skutečně 
bohatá, dle soudobých záznamů na ní bylo možno kopat ryzí 
stříbro motykou, blízko pod povrchem zde byly nalézány až 
100 kg těžké stříbrné balvany. Nebylo proto divu, že na této žíle 
bylo brzy zahájeno hloubení několika desítek šachtic, z nichž 
jedna byla nazvaná svým majitelem, rýnským těžařem Georgem 
Schweitzerem, Konstantin. Žíla měla zvláště výhodnou po-
lohu v tom, že byla situována přímo do průsečíku nové žíly 
Stella s o rok dříve objevenou žílou Ondřej. Prameny uvádí, že 
během 20. let 16. století zde činil výtěžek jmenovaného těža-
ře 40 000 zlatých. Jelikož zpravidla tam, kde jsou peníze, jsou 
i spory, vypukl jeden takový i mezi Schweitzerem (nebo jeho 
dědici) a sousedními těžaři na cechu Annageschlecht. Příčinu 
sporu neznáme, víme jen, že začátkem roku 1530 se oběma 
stranám podařilo spor ke všeobecné spokojenosti urovnat 
a na památku této události byla jáma Konstantin přejmenová-
na na jámu Einigkeit (Jednota – Svornost).

Význam Svornosti pro lázně
Slibné a hlavně výnosné začátky těžby v dole Svornost na-
značovaly, jak „zářivou“ budoucnost hornictví v Jáchymově 
čeká. Do osudu Svornosti zasáhl mnohokrát běh dějin, válečné 
kon�likty, náhlé zvraty v oblasti vědy a techniky i politické am-
bice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku 

a zmaru a společně zanechávaly stopy v samotném srdci hory, 
utvářely ho, jako ruka sochaře zdobí chladný kámen do po-
doby uměleckého díla. Důl Svornost je pevně spjat s prvními 
radonovými lázněmi světa – bez něj by jáchymovské lázně nej-
spíš vůbec nevznikly, je samotnou podstatou jejich existence. 
Je proto třeba klást si otázky. Proč se to stalo? Kdo se o to při-
činil? Jaké události dokázaly vrýt do skály podobu, kterou nese 
výjimečný zdroj léčivé radonové vody?
Celý článek s podrobnou historií dolu Svornost naleznete 
na www.laznejachymov.cz
 Filip Sedláček, marketing

500 let dolu Svornost

Nová restaurace 
Garni Hotelu Astoria***
Garni Hotel Astoria*** vznikl spojením budov Sei-
del, Mariánský dům a Astoria pocházejících z po-
čátku 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 
2016 se k nim připojil také dům Heiner, kde byla 
vybudována moderní apartmá a pokoje kategorie 
I. A Plus. Jediným nedostatkem tohoto hotelového 
komplexu je v současnosti nízká kapacita jídelny. 
Právě z tohoto důvodu se v druhé polovině letošní-
ho roku zahajuje výstavba nové restaurace. 
Ve stávající jídelně je možné zajistit stravu maxi-
málně pro třetinu klientů hotelu Astoria. Zbývající 
dvě třetiny pak musí docházet do komplexu Curie. 
Cílový počet míst u stolů v nové restauraci je 120, 
přičemž forma stravování bude i nadále bufetová. 
V rámci přístavby, bez které se nová restaurace ne-

obejde, dojde i ke zvětšení komfortu v šesti poko-
jích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem 
do parku a zvětší se také plocha pokojů a předsíní. 
Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě hotelu Asto-
ria bude součástí úprav rovněž zřízení samostatné 
recepce. 

Důležité termíny: 
Uzavírka stávající jídelny hotelu Astoria 
– 1. 8. 2018 až 29. 2. 2019.
Částečné omezení ubytování v hotelu 
Astoria – 1. 10. 2018 až 29. 2. 2019. 

Jáchymov drží mého 
Bechtěreva na uzdě
Krásný dobrý den z Jáchymova, z láz-
ní, které jsou vždy jedenkrát za rok 
na 28 dní mým druhým domovem. 
Jezdím sem již dlouhých 21 let, pro-
tože díky úžasné rehabilitaci, novým 
a novým metodám, držím svého 
Bechtěreva, lidově řečeno, na uzdě. 
Za radonovými koupelemi sem jezdí 
lidé z celého světa. Ano, RADON je 
unikát a žádná jiná vanová koupel ho 
nemůže nahradit. 
Hotelový komplex Běhounek nabízí 
svým pacientům léčbu šitou každému 
na míru. Díky lékařům specialistům, 
kteří nás při příjezdu proklepnou 
od hlavy až k patě a naprogramují 
nám léčbu, odjíždíme domů s po-

citem, že ten čas zde strávený měl 
opravdu smysl. Pokud zvažujete léč-
bu v lázních, přijeďte sem do Jáchy-
mova a poznejte sílu radonové vody, 
nádhernou přírodu a hlavně úžasný 
a sehraný tým lidí, kteří z těchto lázní 
dělají plným právem lázně světové, 
a to na vysoké úrovni. Děkuji touto 
cestou všem zaměstnancům všech 
profesí, protože „ten dělá to a ten 
zas ono, a všichni dohromady udělají 
moc“. Ano, všichni si zaslouží náš dík 
a obdiv.
Přeji vám všem, abyste byli co nejvíce 
zdraví, a k tomu nám dopomáhej Já-
chymov a jeho léčba.
 Zdraví Hana Burdová

Cyklisté vzdali  
hold velikánům 
filmu

K nezapomenutelným okamžikům 
prvního svobodného festivalu v roce 
1990 patřil příjezd Miloše Formana 
a Theodora Pištěka na silničních ko-
lech. V době pozvání na karlovarský 
festival trávili volný čas na kolech ve 
Francii a na nich také dorazili přímo 
do Karlových Varů. Tento mimořádný 
okamžik si již několik let připomínají 
cyklističtí nadšenci, kteří přijíždějí do 
Karlových Varů na kolech až z Prahy. 

Tuto výzvu přijal také Eduard Bláha, 
generální ředitel lázní Jáchymov a Lu-
hačovice. Mezi účastníky bylo možné 
vidět také novináře Petra Skočdopole, 
vedoucího kulturní redakce zpravo-
dajství České televize Petra Vizinu 
a další. Organizačně a technicky akci 
zajistil Michael Moureček, spoluzakla-
datel a majitel firmy Festka Bicycles. 
Pozn.: Cyklisté ujeli cca 150 km prů-
měrnou rychlostí 28 km/hod. 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je již 53 let 
neodmyslitelnou součástí kulturního dění v kraji. Le-
tošní ročník navázal na to nejlepší z minulých let.

Lyžařský areál Klínovec se propojil 
s Neklidem
Skiareál Klínovec v Krušných horách nabídne v nové 
sezóně místo původních 18 kilometrů více než 30 
kilometrů sjezdových tratí na jeden skipas. Propojil 
se totiž se sousedícím Skiareálem Boží Dar – Neklid 
a zvětšil tak svou rozlohu téměř dvojnásobně.

Lyžaři se už nebudou muset od sjez-
dovky ke sjezdovce přesouvat skibusy. 
Dostanou se tam sami díky propojo-
vacím sjezdovkám. Z vrcholu Klínov-
ce povede propojovací sjezdovka ke 
spodní stanici lanové dráhy na Neklidu 
a z Neklidu ke spodní stanici lanové 
dráhy Prima Express. Celý Lyžařský 
komplex bude obsluhovat pět lanových 
drah, z toho jsou dvě s oranžovou krycí 
bublinou. Na rostoucí zájem lyžařů se 
připravují i jáchymovské lázně. „Sází-
me na rozvoj lyžování v regionu, proto 
investujeme mimo jiné i do saunové-
ho světa,“ říká Eduard Bláha, generál-
ní ředitel Léčebných lázní Jáchymov. 
Stávající saunový svět bude rozšířen o 
novou část a zůstává i nadále lákadlem 
Lázeňského centra Agricola, které na-
bízí celoročně možnost návštěvy bazé-
nu s vodními radovánkami.

Vánoce  
a Silvestr  
v lázních

VyBíRáME Z DOPISů
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redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 30. 11. 2018. 
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ZOO ZLíN
Osmá nejoblíbenější destinace v ČR s více než 
dvěma stovkami druhů zvířat a romantickým 
zámkem Lešná. Patří k nejnavštěvovanějším za-
hradám v ČR. Originalitou zoo je členění areálu 
podle kontinentů. 
 www.zoozlin.eu

UHERSKé HRADIŠTě – SLOVáCKé 
MUZEUM
Národopisná výstava Slovácko nabízí expozici 
o lidovém stavitelství, rukodělné činnosti, ze-
mědělství a lidovém oděvu. Výstava je doplně-
ná o animace a krátké filmy.  
 www.slovackemuzeum.cz

HRAD BUCHLOV
Národní kulturní památka ze 13. století nachá-
zející se v pohoří Chřiby, z jehož nádvoří po-
chází jeden ze základních kamenů pražského 
Národního divadla. 
 www.hrad-buchlov.cz

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

LUHAČOVICE A ODKAZ   
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 13:00 nebo od 15:00 

Procházka s výkladem po místech, která 
jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. 
Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objek-
tu Slunečních lázní.                

Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní Lu-
hačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma                            

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTě 
NEZNáTE                          
tematická prohlídka
každý pátek od 14.00

Tematicky laděná procházka s výkladem 
o minerálních pramenech a o jejich léčeb-
ných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných 
metodách od počátků až po současnost. 
Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.

Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní Lu-
hačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma            

CENY A ODJEZDY VÝLETů 
NAJDETE NA 

NABíDKOVÝCH LETáCíCH.
ZMěNA VÝLETů VYHRAZENA

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

TIPY na zajímavá 
místa v okolí

ZLíN – FILMOVé ATELIéRY
čtvrtek 4. 10.
Návštěva světa filmu v Kabinetu filmové histo-
rie a ve Filmovém uzlu Zlín ve filmových ate-
liérech.

PUSTEVNY
pátek 5. 10., čtvrtek 1. 11., sobota 29. 12.
Výlet na Pustevny, které se pyšní útulnou Ma-
měnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče. Příjemné po-
sezení v kolibě Valaška. Možnost procházky 
k soše Radegasta.

KROMěŘíŽ
čtvrtek 11. 10. 
Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné 
zahrady, která je zapsána na seznamu pamá-
tek UNECSO.

MILOTICE, BAťůV KANáL
sobota 13. 10.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. Plavba po Ba-
ťově kanále.

ZLíN, VIZOVICE
čtvrtek  18. 10., 29. 11.
Návštěva světa filmu ve Filmovém uzlu Zlín 
ve filmových ateliérech. Exkurze v likérce RU-
DOLF JELíNEK s ochutnávkou likérů a slivovi-
ce a možnost nákupu v podnikové prodejně.

MODRá, BAťůV KANáL
pátek 19. 10.
Zveme vás na prohlídku archeoskanzenu 
v Modré. Komentovaná plavba na lodi Noe po 
Baťově kanále.

VELEHRAD, BAťůV KANáL
čtvrtek 25. 10., 22. 11., 13. 12.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou 
Nanebevzetí Panny Marie. Komentovaná plav-
ba na lodi Noe po Baťově kanále.

VALAŠSKO
sobota 27. 10., čtvrtek 15. 11.
Návštěva muzea ve Velkých Karlovicích s etno-
grafickou expozicí bydlení na Valašsku. Malé 
valašské občerstvení ve stylové valašské hos-
půdce.
 
MOŠTáRNA, BAťůV KANáL
čtvrtek 8. 11.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod 
obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Ru-
dicích. Komentovaná plavba na lodi Noe po 
řece Moravě.

VALAŠSKé KLOBOUKY – VALAŠSKÝ 
MIKULáŠSKÝ JARMEK
sobota 1. 12.
Tradiční vánoční valašský jarmark s průvo-
dem masek.

ROŽNOV POD RADHOŠTěM – Vá-
NOČNí JARMARK
sobota 8. 12.
Návštěva Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm s programem „Vánoční 
jarmark“.
Návštěva svíčkárny UNIPAR.

LEDNICE – zámek, vánoční trhy 
neděle 9. 12.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoroman-
tické gotiky. Vánoční jarmark na náměstí. Zim-
ní plavba lodí kolem zámku a Minaretu.

BAťůV KANáL
neděle 23. 12. a neděle 30. 12.
Komentovaná plavba na lodi Noe po Baťově 
kanále s občerstvením.

LEDNICE
pátek 28. 12.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoroman-
tické gotiky. Vánoční jarmark na náměstí. Zim-
ní plavba lodí kolem zámku a Minaretu.



1. 10. Pondělí 15.00 ČETNíCI Z LUHAČOVIC 
Promítání 8. dílu populárního seriálu.
Společenský dům – Koncertní sál 

2. 10. Úterý 19.30 ŘEDITELSKá LÓŽE
Alois Švehlík, Stanislav Zindulka
Lázeňské divadlo

3. 10. Středa 15.00 BESEDA S TVůRCI SERIáLU 
ČETNíCI Z LUHAČOVIC
Společenský dům - salonek

11. 10. Čtvrtek 19.00 SMRT V HOTELU ALEXAN-
DRIA
Lázeňská detektivní komedie
Městské divadlo Zlín

12. 10. Pátek 19.30 HOUSLOVá SHOW - JIŘí 
ERLEBACH
Show houslového virtuosa, zpěváka a baviče J. Erle-
bacha.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club 

19. 10. Pátek 19.30 PROCHáZKA SLAVNÝMI 
MUZIKáLY

2. 11. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

8. 11. Čtvrtek 19.00 ŠEHEREZáDA 
Kongresové centrum Zlín 

9. 11. Pátek 19.30 STRáŽNICKá CM M. MILTáKA 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

15. 11. Čtvrtek 19.30 SHIRLEY VALENTINE
One woman show Simony Stašové.
Lázeňské divadlo

16. 11. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

7. 12. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

27. 12. Čtvrtek 
19.30 TANEČNí VEČER s DJ Andersem
hotel Palace 

19.30 MELODIE PRO VáS / Večer poslechových 
melodií
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

19.30 VEČER S CIMBáLOVOU MUZIKOU
hotel Morava – kavárna 

28. 12. Pátek
19.30 KLUBOVÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

19.30 VEČER S CIMBáLOVOU MUZIKOU
hotel Palace – kavárna 

19.30 TANEČNí VEČER s DJ Andersem
hotel Morava – kavárna 

29. 12. Sobota 
19.30 TANEČNí VEČER
K tanci a poslechu hraje skupina Another way
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

KULTURNí PROGRAM

FRANCOUZSKá RESTAURACE
V ALEXANDRIA ****  

SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR  
HOTELU DůM  

B. SMETANY****

GASTRONOMICKÝ KALENDáŘ 2018

ŘíJEN
Po celý říjen nabízíme Menu u příležitosti výročí 
100 let od vzniku Československé republiky, 
inspirované kuchyní filmových hvězd první 
republiky.
Termín: 17. 9. – 31. 10. 2018   

LISTOPAD
Při prvním sněhu hospodyně doma pekly posví-
censkou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, 
zvané martiny, roháče či zahýbáky. I my dodržíme 
tradici a nabídneme vám „Husí pečínku“ oboha-
cenou o „Mladá vína“ z moravské oblasti.
Termín: 9. – 11. 11. 2018

ŘíJEN
„Jablka, královny podzimu“
Červená, zelená nebo žlutá, je jich mnoho 
a u nás patří šťavnatá jablka mezi nejoblíbenější 
ovoce. V naší kuchyni je budeme smažit, vařit 
i péct po celý říjen. Těšíme se, až je ochutnáte 
Termín: 1. – 28. 10. 2018

LISTOPAD
„Speciality připravené z dýní“
Dýně jsou hitem podzimu a chuťově jsou velmi 
rozmanité, některé se na jazyku jen rozplývají, 
jiné chutnají po oříšcích nebo po másle. Je mož-
né je upravit na slano i na sladko. Jaké variace 
z nich vykouzlí naše kuchyně Snack baru, může-
te přijít vyzkoušet v průběhu listopadu.
Termín: 2. – 18. 11. 2018

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

tel.:  577 682 000, e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz, www.LazneLuhacovice.cz

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

V druhé polovině listopadu vám nabídneme 
speciality nejbarevnějšího ročního období 
pod názvem „Podzim na talíři“. Ochutnáte 
pokrmy ze známých i méně tradičních suro-
vin, které vás na konci podzimních měsíců 
zahřejí.
Termín: 12. – 30. 11. 2018

PROSINEC
Předvánoční období příprav slaměných 
ozdob, věnců, svíček a pečení křehkého 
vánočního cukroví s vůní vanilky… Je tu čas 
adventu a s tím spojeného „Adventního 
menu“.
A v tomto mrazivém počasí budeme při-
praveni s nabídkou „Horkých nápojů pro 
zahřátí těla i duše“…
Termín: 2. – 15. 12. 2018

PROSINEC 2018 

LISTOPAD 2018

Arnošt Goldflam
Režie: Arnošt Goldflam Hrají: Stanislav Zindulka, Alois Švehlík

K. Schauerová www.adf.cz, adf@adf.cz
Autorská práva Arnošta Goldflama zastupuje Aura-Pont, s.r.o.      Převzaté představení z Divadla v Řeznické
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19. 11. Pondělí 19.00 BERNSTEINOVY  
BROADWAYSKé MELODIE 
Kongresové centrum Zlín 

23. 11. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

24. 11. Sobota 19.00 VáNOČNí KONCERT EVY 
URBANOVé A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Městský dům kultury Elektra

30. 11. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

Účinkují herci Městského divadla Zlín P. Králová  
a R. Král.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

26. 10. Pátek 19.00 BLBEC K VEČEŘI 
Městské divadlo Zlín 

31. 10. Středa 19.00 MALOVANé NA SKLE 
Městské divadlo Zlín 

19.30 VáNOCE PŘEVáŽNě NEVáŽNě
Humorné ohlédnutí za tematikou Vánoc prostřed-
nictvím operních a muzikálových hudebních čísel 
v podání členů opery Moravského divadla Olomouc
hotel Palace – kavárna 

19.30 VEČER S CIMBáLOVOU MUZIKOU 
hotel Morava - kavárna

19.30 DISKOTéKA OLDIE´S PARTY
vinárna Domino 

30. 12. Neděle 15.00 / 19.00
ZAMILOVANÝ SUKNIČKáŘ
L. Vaculík, M. Bočanová / A. Gondíková / A. Stanko-
vá, K. Kociánová / H. Kusnjerová / R. Pavlovčinová, 
F. Tomsa, I. Andrlová / P. Vojáčková-Rychlá, V. Jeníková 
/ O. Želenská, Z. Pantůček / M. Zounar, 
V. Limr / P. Nečas
Lázeňské divadlo 

1. 1. Úterý 15.00 NOVOROČNí KONCERT  
kostel sv. Rodiny
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