017

WWW.LAZNEJACHYM

LÁZEŇSKÉ LISTY

Zima 2018

založeny 1909

zdarma www.LazneLuhacovice.cz
Strana 2

Strana 3

Perla Zlínska a rodinné stříbro regionu. Tak vidí Luhačovice senátor Patrik Kunčar.
Artróza - jak ji Zároveň
předejít,
ale vnímá problémy,
s kterými chce pomoci.
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Revitalizace kolonády a Vincentky

Úvodní slovo

Obnova architektonicky zajímavých objektů kolonády, haly Vincentka a galerie je v plném proudu. Bourací práce jsou již za námi. V těchto týdnech jsou prováděny především restaurátorské práce a repase.

Vážení a milí hosté našich lázní
i Luhačovic,

ŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Doba, kdy tyto stavby získají opět původní podobu, nový lesk a další možnosti využití, je zase o něco blíž. Kromě
nové dlažby se hosté mohou těšit na
interaktivní relaxační expozici o vzniku
a významu luhačovických minerálních
vod. Další novinkou bude obnovené
pítko umístěné v kolonádě v místech
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jáchy
Po
celou
dobu
revitalizace
jsou
hostům
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv.
vských lázní jistě zazna - století, byť v průběhu let několikrát
akciové společnosti Lázně Luhačovice
Klára jsou součástí historického zna
necitlivě
opravovanou,
ale
přesto,
nali, že více
jak
dva
roky
garantovány služby v plném rozsahu.
ku
města Jáchymova. V dřívějších
aspoň
částečně,
upomínající
na
bylo možné
do
lázeňské
Pitná kúra je zajištěna prostřednictvím
jiných pramenů.
Vynaložilidobu
jsme také
dobách zde byla umístěna socha sv.
svého vzniku. Při její opravě
em od Ostrova
odbočit
další etapou v systematickém rozvoji spirovat se můžete třeba při komentozvýšené prostředky,
dopady
Jana Nepomuckého, který je dnes
budou,
vedle
postupů
a
technologií
čkou Jáchymova.
Bylo to abychom
oprav co nejvíce eliminovali. Prostor a údržbě lázeňského areálu, který před- vaných prohlídkách města s naší cespřed Luhanka
radnicínebo
v skrytá
horní
současných,stavuje
použity
postupy
a plných
ma -zeleněinstalován
havarijním
stavem
hisnavíc- nadstandardně
okolo
20 hektarů
tovní agenturou
kolem
budov je
a ceněných
komplex je nomůžete
objevovat
individuálně
částimísta
města.
Kromě
tohoto
mostku
teriály
blízké
době staveb.
jejíhoCelý
vzniku.
ostku. zahrazen. V některých místech
jsou inna zápis
do seznamu
po upravených
stalovány
čtyři metry
zábrabezprostřední
Znovu
budeminován
vyzděn
mostní
oblouksvětové-jsoupřiv procházkách
blízkostilázeňdalší
ápadný most
bylažpůvod
- vysoké
ho kulturního dědictví UNESCO.
ských trasách. Roli kolonády dočasně
ny.
Samotná
revitalizace
byla
zahájena
původním kamenem a namísto
dva, léta neudržované a prorostlé
bývalé Říšské cesty, která
v polovině září. První část, zahrnující Jde sice o srdce areálu, ale jeho rozloha, nahrazuje kryté a mobiliářem vybavené
zábradlí
bude
vystavěna
původní
náletovou
Dlouhédomu
čekání
na
chymovpředevším
a Karlovy
Vary.
podloubízelení.
Společenského
a živé
halu Vincentka, by měla být která je pětkrát větší než Václavské názídka.
V ní pak
jsou
připravena
dvě
opravu
se určitě
lenební ukončena
oblouk do
a je
ve léta
- 2019,
městí,
nabízí
nespočet příjemných
zápromenádní
korzovyplatilo.
najdete naKromě
nově
začátku
zbývakoutí,straně
pozoruhodných
staveb a příběhů.
zrekonstruované
ulici Dr. Veselého.
Vějící části pakpotok.
o několik měsíců
později.
místa
na každé
pro instalaci
toho,
že se opět zjednoduší
dopravní
přes Jáchymovský
Většinu nákladů z více než stomiliono- Příjemné chvíle odpočinku i poznání říme, že ani po dobu této mimořádně
soch patronů Jáchymova – sv. Já - situace v lázeňské čtvrti, město i
u je vyzděné z plochého
vé investice kryje dotace z evropských tak najde každý. Možná i vy naleznete důležité obnovy neztratí lázeňský areál
Kláry.která
Celkové
náklady
lázně
další zajímavý prvek.
amene včetně
provázání
zdrojů. Revitalizace těchtochyma
objektů aje sv. místa,
jste dosud
přehlíželi. Inniczískaly
z atraktivity.

ačkoliv charakter počasí odpovídá
spíš podzimu nebo dokonce předjaří, tak jsme na počátku kalendářní
zimy. Sice jsme se již stihli seznámit
s prvním letošním sněhem, ale Vánoce budou nejspíš opět na blátě.
Sníh k zimě patří. Přichází ale čím
dál později a stále výš. Proto vás na micky rostoucích mezd, náboru nebo
něj lákáme do našich horských láz- vzdělávání. Vedle toho jsme obnovili
ní v Jáchymově. Tamní lyžařské are- řadu komunikací v lázeňském parku,
ály se rychle rozrůstají. Stejně jako přízemí a společné prostory hotelu
naše aquacentrum nebo nabídka Palace, otevřeli novou Rivieru nebo
kapacit pro aktivní návštěvníky lázeňskou cukrárnu, zahájili vpravdě
nebo rodiny s dětmi. Trvalejší sně- historickou rekonstrukci kolonády
hové pokrývky se ale jistě dočkáme a haly Vincentka a stihli připravit
i v Luhačovicích. Sníh uspí přírodu přestavbu Vodoléčebného pavilonu
a i my zpomalíme. Během dílčích a slunečních lázní na muzeum tvorby
odstávek nás čeká celá řada oprav Jurkoviče a Janáčka. Desítky a desíta údržby budov, ale k zimnímu ky milionů pro vás i Luhačovice.
spánku se neuložíme a o zastavení Radost nám dělají většinou úplně
nemůže být ani řeč! Naopak. Rok obyčejné věci a příběhy. Hlavně ty
od roku jsou odstávky kratší, aby- vaše. Příběhy navráceného zdraví,
chom uspokojili váš rostoucí zájem. radosti ze života a návratů. Radost
Stále častěji v lázních totiž trávíte máme z narovnání vztahů s městem
i čas adventu, Vánoce nebo Silves- a jeho zapojení do údržby lázeňskétr a objevujete cenovou atraktivitu ho areálu. Nebo z Ottovky, která je
díky neutuchající snaze a péči našich
okrajů našich sezon.
Návštěvnost našich stávajících odborníků po třech letech problémů
kapacit tak dosáhla pomyslného zase v pořádku.
vrcholu a limitem pro její další Náš rok 2018 byl opravdu vydatný
rozšiřování k uspokojení rostoucí a ani ten nadcházející nebude jiný.
poptávky je nedostatek kvalifikova- Jeho pomyslným vrcholem bude
ných a kvalitních kolegů, kteří bu- koncem léta otevření kolonády.
dou ochotní pracovat v době, kdy U toho byste neměli chybět. Co říkáostatní odpočívají, a s úsměvem te?! Budeme se na vás těšit a připraochotně poslouží. To ke službám vovat, ať už přijedete kdykoliv.
totiž patří. Zejména těm zdravot- Jménem svým i všech svých kolegů
ním. Proto při bilancování nemůžu vám přeji krásné Vánoce a šťastný
na pomyslný vrchol seznamu na- rok 2019.
šich klíčových investic roku 2018 
MUDr. Eduard Bláha,
zařadit nic jiného než investování 
 tak,
generální
ředitel
doVšechny
zaměstnanců.
Do byly
jejich dynatyto
úpravy
a nové
sauny
navrženy

jezd do lázní přes most otevře

se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč
ING. MAREK POLEDNÍČEK
a uhradilo je město Jáchymov ze
vedoucí kultury a marketingu LLJ
svého rozpočtu. Karlovarský kraj
přispěl částkou 200 tis. Kč,“ popisuje
Jan Hadrava, vedoucí hospodářskosprávního
odboru Jáchymova.
Jeden z nejznámějších
luhačovických
pramenů Ottovka je od začátku prosince opět zpří-

zdiva. Parapetní zídky
nulosti ubourány a dosa en do výše komunikace.
m, že historický kamenný
lal náporu v době urano -

Pramen Ottovka je opět v provozu

stupněn a slouží veřejnosti. Pramen byl až na výjimky uzavřen od července roku 2015.
Důvodem byly výsledky mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce.
Na základě několika posledních provedených rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci tak znovu
mohou bez omezení využívat oblíbený
luhačovický pramen.
Ottovka patří mezi povrchové zdroje
a je jímána z mělké studny, a tak přirozeně zachycuje i nečistoty z okolí, na což
má vliv i přetrvávající sucho. V dřívějších letech srážky pomáhaly nečistoty
odplavovat.
Akciová společnost Lázně Luhačovice
pro zajištění současného stavu musela v průběhu letošního roku realizovat
řadu opatření. Přímo u studny, ze které je voda jímána, byla instalována UV

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE
PLAVÁNÍ A
SAUNOVÁNÍ

lampa, která nepřetržitě zajišťuje ne- které by mohly ohrozit kvalitu vody. Vychemickou dezinfekci vyvěrající vody. loučit nelze ani vliv pramene Viola, kteUV záření spolehlivě ničí případné rý se nachází několik desítek metrů ve
bakterie, které by se mohly do zdroje svahu nad Ottovkou. Jedno opatření se
dostat. Technologie dezinfekce vody proto týkalo i případného vlivu tohoto
UV zářením nevytváří žádné škodlivé nedávno navrtaného pramene.
vedlejší produkty a neovlivňuje chuť Pro hosty a pacienty akciové společnosani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu ti Lázně Luhačovice nebyla lázeňská
úpravy minerální vody je plně v souladu léčba založená na využívání přírodního
s požadavky Českého inspektorátu láz- léčivého zdroje v žádném případě nijak
ní a zřídel pod Ministerstvem zdravot- omezena, protože bylo vždy k dispozici
Na podzim tohoto roku
nictví ČR. Dále byla velká část svahu za dostatečné množství minerální vody
započne
v aquacentru
Agricola
altánem Ottovky, kde se nachází studna,
z ostatních
pramenů. Ottovka
se svým
vyčištěna od křoví, větví a náletů rostcharakteristickým
altánem
vždy
na ploše cca 260 m2 výstav byla
lin. Místo se prosvětlilo a navíc zde bylo vnímána jako symbol Luhačovic, a proba
nového
saunového
světa.
instalováno také veřejné osvětlení. Pre- to nám tolik záleželo na jejím opětovventivně se tak zamezí zdržování osob,
ném zprovoznění.
Saunaři
se mohou těšit na

mokrou saunu, ochlazovací

-

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

prosto
dokončeny na jaře 2018.
2017 bude realizován
vánoční dárek pro naše náv
a sice další vířivka v bazén
pro 8-10 osob.
V rámci tohoto rozvoje b
jektu Agricola uvedena do
také kogenerační jednot
užitím zbytkového tepla p
su elektřiny ve zdejší tra
Kogenerační jednotka vša
majetkem jáchymovskýc
nýbrž ČEZu, se kterým ta
lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Senátor Patrik Kunčar: Luhačovice jsou perlou Zlínska

Perla Zlínska a rodinné stříbro regionu. Tak vidí Luhačovice senátor Patrik Kunčar. Zároveň ale vnímá problémy, s kterými chce pomoci – například chybějící elektrifikace Vlárské dráhy s odbočkou do lázeňského města či výstavba cyklostezky
směrem na Uherský Brod.
Co se za Vaše předcházející senátorské období od roku 2014 podařilo
realizovat pro náš region?
V minulosti bylo lázeňství díky problematicky nastaveným platbám zdravotních pojišťoven podfinancováno
a hrozilo omezování lázeňské péče
a propouštění zaměstnanců v tomto
odvětví. Proto jsem moc rád, že se nám
společným úsilím podařilo prosadit
změnu úhradové vyhlášky a zachovat
rozsah lázeňské péče, související zaměstnanost a rozvoj Lázní Luhačovice
i dalších lázeňských míst.
S jakými cíli a vizemi vstupujete do
svého druhého volebního období?

Zajímaly by nás především možnosti
a výhled v oblasti pracovních sil.
Náš region se potýká se špatnou dopravní obslužností, citelně chybí nedokončená dálniční síť a rovněž elektrifikace železnice. Luhačovice samotné
pak velmi trpí tranzitní dopravou, proto
chci logicky své úsilí zaměřit tímto směrem. Dalším velkým problémem je odliv
mladých lidí do velkých měst, vylidňování regionu a aktuálně související absence pracovních sil. Částečným řešením by mohla být podpora dostupného
bydlení pro mladé i seniory, snižování
byrokratické zátěže a větší podpora rodin ze strany státu, aby byli rodiče více
motivováni mít víc dětí.

Jaká další témata, která mají vztah
k regionu a konkrétně k Luhačovicím, byste chtěl rozvíjet?
Jak už jsem nastínil, problémem je nedokončená elektrifikace Vlárské dráhy
s odbočkou do Luhačovic. Připravovaná modernizace by měla zatraktivnit
a zrychlit cestování vlakem a odlehčit
tranzitní dopravě. Luhačovice jsou
atraktivním místem pro výlety a velmi
citelně chybí dokončení cyklostezky
směrem na Uherský Brod. V nejbližší době se chci sejít s novým vedením
města Luhačovice a znovu projednat
tuto záležitost, protože urychlené dokončení cyklostezky musí být jednou
z priorit tohoto volebního období.

Uhličité koupele a jejich účinky

První písemná zmínka o luhačovických minerálních vodách pochází ze 17. století, kdy byl poprvé popsán způsob a možnosti využití těchto vod, další popularitu
pak získaly ve druhé polovině století 18., kdy byly ve Vídni provedeny podrobnější chemické analýzy.

V 19. století zde bylo známo již 15
pramenů, z nichž jeden byl sirný.
Jejich názvy pak byly postupně nahrazovány jmény příslušníků rodiny
Serenyiů, vlastníků luhačovického
panství. Velkou pozornost úpravám
pramenů začala věnovat první akciová společnost, která vznikla v r.
1902 a poslední zásadnější zásah do
pramenného hospodářství se odehrál v letech 1987 až 1990.
Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní
a zřídel (ČIL) je v současné době ve
správě akciové společnosti Lázně
Luhačovice 10 pramenů, které byly
prohlášeny za přírodní léčivý zdroj.
Jsou to Aloiska, Vincentka, Ottovka,
Dr. Šťastného, Elektra, Nová Čítárna,
Nová Janovka, Nový Jubilejní, Vladimír a Jubilejní.
Pro uhličité koupele a inhalace je
voda čerpána ze zdrojů Nová Janovka, Nová Čítárna, Nový Jubilejní
a Elektra do minerálního vodovodu,
kterým je minerální voda rozváděna
do lázeňských hotelů Palace, Morava, Jurkovičův dům a dále do budovy
Inhalatoria a hotelu Alexandria. Celková délka tohoto minerálního vodovodu je kolem 2 km. V roce 2016
byl dokončen minerální vodovod
z pramene Nová Janovka do dětské
léčebny Miramonti o celkové délce
915 m.
Kvalita koupelových směsí je sledována na jednotlivých provozech
uhličitých vod dle platné legislativy,
kdy se sledují fyzikálně chemické
a mikrobiologické ukazatele. Zvlášt-

ní pozornost je věnována teplotě,
vodivosti, obsahu CO2 v teplé a studené vodě, barvě, zákalu, zápachu
a jodidům.
Dle Rozhodnutí ČIL se komplexní
analýza provádí 1x za 5 let, kontrolní 1x za rok, avšak v r. 2018 byla
v každém balneoprovozu 1x za 14
dní prováděna analýza zaměřená na
teplotu jímané vody, obsah jodidů
a volného CO2 u nejméně jedné vany
před podáním procedury. Od r. 2015
se mikrobiologické ukazatele sledují
1x za čtvrt roku. Obsah volného CO2
v koupelových směsích se pohybuje
od 1 100 do 1 600 mg/l, což bohatě
splňuje normu stanovenou pro klasifikaci uhličitých vod.
V Lázních Luhačovice, a.s. se uhličité koupele podávají v nerezových
dvouplášťových vanách. Vany mají
u dna široký otvor, kudy minerální
voda přitéká a vana se tak plní od
spodu, aby zbytečným vířením vody
nedocházelo k úniku oxidu uhličitého. Teplota vody je taková, jak se
jímá, a teprve po naplnění vany dochází k ohřevu minerální vody na
potřebnou teplotu, a to prostřednictvím páry, která je napouštěna do
prostoru mezi tzv. plášti po obvodu
vany. Optimální teplota minerální
vody ve vaně je mezi 33 a 35°C, koupel v našem případě trvá 15 minut.
Po koupeli zpravidla následuje zábal. Koupele se mohou podávat 3 –
6x týdně.
Bezprostředně po vstupu do koupele
dochází k zčervenání kůže, na které
ulpívají uhličité bublinky a dochází

k resorpci oxidu uhličitého. Ten způsobuje rozšíření krevních kapilár,
urychlení krevního proudu v nich,
snižuje periferní odpor, dochází
k poklesu krevního tlaku, snížení
frekvence srdečního rytmu a rozvinutí termoregulačních pochodů.
Tyto efekty se projeví i v dlouhodobých účincích snížením systolického
i diastolického tlaku, poklesem pulzové frekvence, vzestupem systolického objemu a ulehčením srdeční
práce. Na dlouhodobých účincích se
nepodílí jen jednoduchý součet jednotlivých účinků, ale mají zde podíl
i změny ve vegetativním nervovém
systému.
Z uvedeného pak vyplývají i indikace vodních uhličitých koupelí, jako
je ischemická choroba končetin, mikroangiopatie, polyneuropatie, arteriální hypertenze, žilní nedostatečnost, ulcerace venosního původu
apod. Pochopitelně kromě indikací
má tato procedura i své kontraindikace: těžká hypertenze, aortální
a mitrální stenóza, vrozené srdeční
vady těžšího stupně, některá plicní
onemocnění a změny na srdci vlivem nich.
Ještě pro zajímavost a dokreslení
významu využití přírodních minerálních vod v akciové společnosti
Lázně Luhačovice uvádíme, že např.
v roce 2017 bylo podáno celkem
96 746 uhličitých koupelí, 175 017
individuálních a 17 685 skupinových inhalací.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 hlavní lékař Lázní Luhačovice, a.s.

V čem vidíte význam lázeňství v Luhačovicích a společnosti Lázně Luhačovice, a.s., pro celý region?
Luhačovice jsou perlou Zlínska a „rodinným stříbrem“ celého regionu, proto
k nim musíme přistupovat se zvláštní

péčí a zachovat a rozvíjet toto místo
pro příští generace obyvatel i pacientů.
Kromě lázeňské péče a unikátních léčebných pramenů jsou Luhačovice také
velmi významným zaměstnavatelem
regionu. Nesmíme dopustit žádné další ohrožení pracovních pozic a výkyvy
v oboru. Například pro Uherský Brod,
kde jsem byl starostou, jsou po Uherském Hradišti Luhačovice hned druhým
místem, kam od nás občané nejvíc dojíždějí za zaměstnáním. Unikátní je také
kolonáda, která prochází nákladnou rekonstrukcí. Přesto, že investorem jsou
Lázně Luhačovice, a.s., slouží kolonáda
i celý rozsáhlý, nedávno revitalizovaný
lázeňský park všem občanům i pacientům ostatních privátních lázeňských
domů. Proto jsem rád, že se po několika letech jednání podařilo dosáhnout
kompromisní dohody s Městem Luhačovice na spolufinancování péče a údržby tohoto areálu.

Rok 2018:
Zájem o lázně je stále
na vysoké úrovni

V posledních letech zájem o pobyty v našich lázních rostl. Letošní
rok pro nás byl výzvou udržet výsledky na stejné úrovni i přes
snížení lůžkové kapacity dané prováděnými rekonstrukcemi.
Jsem ráda, že mohu konstatovat, že jsme tohoto nelehkého cíle
dosáhli. Těší nás, že zájem o lázně a lázeňskou léčbu byl i letos na
vysoké úrovni. I nadále zájem převyšuje naše kapacity obzvláště
v hlavní sezonu, ale přibývá i hostů, kteří naopak přijíždějí v zimě
za výhodnějších podmínek do volnějších kapacit.
Podle našich očekávání jsme poskytli větší množství relaxačních
pobytů. Naši hosté již nevnímají lázně jen jako místo léčby, ale
stále častěji je užívají i k odpočinku, načerpání nových sil nebo
jako prevenci.
V oblasti obchodu a marketingu považujeme za důležité vytvoření již druhého společného katalogu s nabídkami Lázní Luhačovice, a.s., i Léčebných lázní Jáchymov a.s. na rok 2019. Nejúspěšnější novinkou roku 2018 byl výjimečný pobyt Dovolená v hotelu
Popper aneb za Četníky do Luhačovic, který byl inspirován úspěšným seriálem České televize. Tento pobyt jsme připravili ve dvou
termínech. Netradiční pobyt oslovil i porotu v soutěži Velká cena
cestovního ruchu 2017/2018, která mu udělila během veletrhu
GO & REGIONTOUR v Brně první místo v kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček. Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím
C.O.T. media a Veletrhy Brno.
Z novinek na rok 2019 budeme prezentovat lázeňské pobyty doplněné o ucelenější poznání atraktivních míst v okolí Luhačovic.
V příštím roce se zaměříme na nedaleký Zlín, kde během týdenního pobytu představíme hostům jeho baťovského ducha, architekturu, kulturu a třeba také vyhlášenou zoologickou zahradu. Novinkou bude také pobyt speciálně sestavený pro ženy s názvem
Dámská jízda, který budeme nabízet v ALEXANDRIA**** Spa &
Wellness hotelu.
V současné době dokončujeme novou podobu webové prezentace
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Nový web je připravován tak, aby splňoval nejpřísnější kritéria moderní webové prezentace. Rozšíří se jeho obsah a změní se i celkové grafické řešení.
Se spuštěním počítáme na začátku příštího roku.



Ing. Šárka Vylimcová,
vedoucí oddělení marketingu a prodeje

Lázně Luhačovice mezi lídry v hodnocení zaměstnavatelů kraje

V průzkumu prováděném renomovanou společností STEM/MARK, který byl v průběhu
listopadu uveřejněn ve Zlínském deníku, se Lázně Luhačovice umístily na 2. místě v žebříčku nejznámějších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji. Celkem 78% respondentů zná
naši společnost. Z pohledu nejlépe vnímaných zaměstnavatelů ve Zlínském kraji patří
naší společnosti krásné 5. místo.
V posledním sestaveném žebříčku nejlákavějších zaměstnavatelů
Zlínského kraje se umístily Lázně
Luhačovice těsně za první desítkou
nejatraktivnějších
zaměstnavate-

lů, a to na 11. místě z celkových 35.
Tato část průzkumu se zaměřila
na důležitost benefitů při motivaci
změnit práci. Kromě lepšího platu
jsou totiž pracovní benefity druhou

nejvýraznější motivací ke zvážení
změny zaměstnání. Mezi nejdůležitější benefity podle zaměstnanců
našeho kraje patří 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní

či životní pojištění a sick days. Kromě posledního zmíněného benefitu
poskytuje naše společnost všechny
tyto zaměstnanecké výhody.
Navíc k našim významným benefitům patří kratší pracovní doba 37,5
hod. za týden, která zůstává i pro rok
2019.
Do průzkumu bylo vybráno společností STEM/MARK 35 nejvýznamnějších zaměstnavatelů podle počtu
zaměstnanců.

Porovnávány byly společnosti a organizace z celého Zlínského kraje
spolu s největšími zaměstnavateli ze
všech okresů.
Je pro nás příjemným zjištěním, že
se Lázně Luhačovice v tomto unikátním průzkumu nejenže neztratily,
ale naopak se v konkurenci velmi
úspěšných a známých firem umístily
na předních příčkách.

Mgr. Vladimíra Juřeníková,

personální manažerka

www.LazneLuhacovice.cz

Profesor Jaroslav Slaný:
Lázně pro děti od 1,5 roku jsou dobrým krokem
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Uznávaní odborníci v daném tématu, stovky pediatrů i zdravotních sester, atraktivní prostředí největších moravských lázní a téměř čtvrtstoletí trvající tradice.
To jsou Luhačovické pediatrické dny. Nejen o letošním ročníku je rozhovor s odborným garantem akce prof. MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc.
Tradiční konference Luhačovické pediatrické dny patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu
v České republice. Jak hodnotíte
její úroveň? Co bylo letos hlavním
tématem?
Letošní ročník Luhačovických pediatrických dnů byl již 24. v pořadí
– akce má tedy již svou tradici mezi
vědecko-odbornými akcemi pediatrů, a byl – tak jako každý rok – věnován vždy jednomu ústřednímu
tématu: letos to byly choroby ledvin
a urologická onemocnění dětí. Tato
monotematičnost, tedy zaměření se
vždy na jednu významnou oblast pediatrické problematiky, je pediatry,
kteří na akci přijíždějí, velmi oceňována a jako organizátoři se snažíme
do Luhačovic získat vždy ty nejlepší odborníky v dané problematice
z České, ale i Slovenské republiky.
Je velikou zásluhou především paní
profesorky Hany Hrstkové z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, že je každoročně připraven tak
hodnotný program, který sem do
Luhačovic přitáhne stovky českých
i slovenských pediatrů a dětských
sestřiček… Na příští rok jsme naplánovali téma dědičnost a vrozené
vývojové vady.

Léčba dýchacích cest dětí k Luhačovicím již zcela neodmyslitelně
patří. V čem jsou Luhačovice výjimečné?
Dětskou lázeňskou léčbu nelze
oddělovat od léčby pro dospělé –
a tato má již, zaslouženě, tradici po
několik staletí: kombinaci jedinečných zřídel s nádherným přírodním
prostředím, tedy odborně řečeno
s klimatoterapií, doplnil v průběhu
existence luhačovických lázní i třetí rozměr – estetický – a to úžasná
architektura, která pak dotváří naprostou jedinečnost lázní! K léčbě
dospělých se tak logicky v průběhu
existence lázní přidala a doplnila ji,
i léčba dětí.
Zprvu to byly respirační nemoci
a přidaly se k nim postupně i další
indikace, jako např. léčba chorob
žláz s vnitřní sekrecí, obezita atd.
V průběhu desetiletí, kdy se do Luhačovic začaly přijíždět léčit i děti,
si lázně vytvořily vysoké odborné
renomé v celém bývalém Československu i mezinárodně.
Já mám osobní výbornou zkušenost
se spoluprací mezi ostravskou dětskou klinikou, na které jsem jako
přednosta léta působil, a dětskou
lázeňskou péčí v Luhačovicích – a to

jak v indikacích dýchacích onemocnění u našich malých pacientů, tak
například i ze své odborné ambulance dětské obezitologie.

Od roku 2012 se mohou dětští pacienti v Luhačovicích léčit již od
1,5 roku formou plně hrazené lázeňské péče. Dříve to bylo možné
od 3, resp. od 5 let. Jaké zdravotní přínosy má lázeňská léčba pro
tak malé děti?
Je velmi dobře, že se umožnil pobyt
dětem již od malička – v současnosti
stále častěji vidíme, že onemocnění
dýchacích cest, ale i další indikace,
kterými se Lázně Luhačovice zabývají, se netýkají rozhodně pouze
větších dětí – i malé děti v batolecím
věku přicházejí do ambulancí praktických pediatrů nebo k nám na kliniky a lůžková oddělení s často vážnými a opakovanými respiračními
onemocněními.
Souvisí to jednak s tím, že dětem
v průběhu dětství vyzrává jejich
imunitní systém a každé takové „setkání“ s dalším a dalším novým virem či bakterií může probíhat jako
horečnatý infekt, jednak i se situací
s naším životním prostředím… a je
řada dětí, které na to takto opakova-

ně trpí. A v této situaci pak klimatoterapie, spolu se specifickou léčbou
využívající léčivé prameny, včetně
dechové rehabilitace atd., tedy skutečně komplexní lázeňská léčba
a péče, sehrávají svoji nezastupitelnou úlohu již i u takto malých dětí…

Jaké místo má dětská lázeňská
péče v současné pediatrii? Jakou
roli podle Vás bude hrát v budoucnu?
Lázeňská péče a léčba má své pevné a významné místo v systému
péče o zdravé i nemocné dítě – je to

jednak návaznost na akutní léčbu,
její dokončení, tedy doléčení dítěte
v lázeňském prostředí, jednak je to
u chronicky nemocných dětí podpora jejich zdraví ve smyslu prevence
recidivy onemocnění. A v poslední
době je to stále oblíbenější, zatím
především u dospělých, tzv. wellness péče, tedy salutogeneze – podpora a posílení zdraví u aktuálně
zdravých jedinců. Toto vše mělo, má
a bude mít i nadále, na tom se nic
nezmění, své nezastupitelné místo v celém systému zdravotní péče
o naše děti…

Cestovní ruch je hnacím motorem rozvoje města, říká starosta

V čele Luhačovic stojí od listopadu nový starosta, Ing. Marian Ležák. V rozhovoru
říká, jaké jsou jeho priority v rozvoji města či jak vidí spolupráci s lázněmi.
Na co se hodláte v nadcházejících čtyřech letech, tedy v tomto
funkčním období, zaměřit?
Odpověď je jednoduchá, její naplnění složitější – ale uděláme pro to
maximum. Chceme se zaměřit na lokality mimo centrum, aby i tam lidé
měli pocit, že jsou součástí lázeňského města. Takže nás čeká spousta investic od oprav chodníků přes
obnovu zeleně až po rekonstrukce

celých ulic. Máme krásné centrum,
stejné to musí být i jinde.

Co podle vás Luhačovicím v současné době nejvíce chybí?
Obchvat. Musíme společně jednat
s akciovou společností Lázně Luhačovice a rodinou Thienen, potomky
šlechtického rodu Serényiů, kterým
je postupně vracen v restitucích majetek, včetně pozemků.

Venkovní whirlpooly již od jara
Wellness centrum hotelu Alexandria brzy rozšíří nabídku. Od jara budou
hotelovým hostům sloužit dva venkovní whirlpooly s klidovou zónou
a zelení. Odpočívat tak bude možné i na čerstvém vzduchu. Novou zónu
bude možné využívat nejen během letních měsíců, ale i od brzkého jara
až do pozdního podzimu. Terasy bude možné pronajmout také pro firemní akce a večírky.

Jak je pro město důležité lázeňství?
Luhačovice jsou s lázeňstvím, potažmo
s cestovním ruchem, pevně spjaty. Jde
o hnací motor rozvoje města. Platilo to
v minulosti a platí to i dnes.

Musíme vyvolat tlak na kraj a další
instituce, aby se začal konečně řešit
obchvat města, o kterém se desítky
let jen mluví. Pro Luhačovice je to
naprosto klíčová věc. Třeba už jen
proto, že je zcela absurdní, aby místem, kde se léčí mimo jiné dýchací
cesty, procházela tak rušná silnice.
Věřím, že pokud budeme vytrvalí
a nepolevíme, podaří se nám s tím
pohnout.

Co máte z Luhačovic nejraději?
Luhačovice mě baví jako celek. Rád
chodím na procházky, stejně tak si
užiju vyjížďku na kole. A to všechno
mi naše město nabízí vrchovatě. Často
svým přátelům odjinud říkám, že oni
sice mají ve svém městě park, ale Luhačovice jsou městem uprostřed velkého a krásného parku.

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

Zajištění pitné kúry během
zimy. Poteče i Nový Jubilejní

Vzhledem k uzavření haly Vincentka bude v zimě zajištěna pitná kúra minerálních vod z pramene Nový Jubilejní v lázeňském areálu a také z pramene
Aloiska poblíž hotelu Palace. U tohoto pramene mají pacienti a návštěvníci
možnost se napít i teplé minerální vody. Nejmenší pacienti mohou již od roku
2016 celoročně využívat pro pitnou léčbu Novou Janovku přivedenou přímo
do budovy dětské léčebny Miramonti. Díky technickým úpravám s využitím
speciálních topných kabelů bude poprvé po celou zimu přístupný i pramen
Nový Jubilejní, který býval již v listopadu zazimován. Veřejné pítko bude poskytovat oblíbenou minerální vodu o nezměněné teplotě kolem 13 stupňů.

Více informací naleznete na www.vincentka.cz

/ VincentkaLuhacovice
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Kolonáda v zrcadle času

Dlouho očekávaná rekonstrukce kolonády a haly Vincentky přináší
do lázeňského prostoru stavební ruch a pracovní atmosféru. Aby byl
tento ruch alespoň částečně oddělen od klidové zóny lázeňského náměstí, bylo postaveno stavební oplocení opatřené netkanou textilií.
Tuto bariéru se lázně rozhodly doplnit velkorysou exteriérovou galerií. Plochu oplocení pokryly velkoformátové dekorativní bannery, na
nichž byly využity vzácné obrazové dokumenty
kolonády a jejího okolí z archivu Muzea luhačovického Zálesí. Z důvodu potřeby prostupnosti
vzduchu byl tisk proveden na síťovině, protože
celoplošný nepropustný materiál by mohl při
silnějším závanu větru klást odpor a celé oplocení převrátit.
Celkem bylo pro galerii vybráno 20 obrazů, které jsou v ploše doplněny letopočty a malovanými motivy, vycházejícími z dekorativních prvků
architekta Dušana Jurkoviče, použitými na stavbě lázeňské restaurace v Luhačovicích. Historické snímky byly zvoleny tak, aby dokumentovaly
proměny podoby Lázeňského náměstí v průběhu doby. Návštěvníci se tak mohou vrátit v čase
až do poloviny 19. století, k jednomu z prvních
vyobrazení lázeňské kolonády na dobové rytině.
Poté už grafické techniky nahradily fotografie
a pohlednice, které byly vždy žádaným upomínkovým předmětem. V zrcadle času, jak už název

napovídá, si tak zájemci o historii mohou představit vývojové etapy stavebních a architektonických změn lázeňského centra.
Dnes by málokdo na fotografiích z konce 19. století rozpoznal luhačovické lázně, protože řada
původních, leckdy pozoruhodných staveb, jako
byl například první Lázeňský hotel, Ředitelský
dům, starý Německý dům, Zámeček, Bazar, hudební pavilon Mušle, Vincencův dům, Stolařský dům, Lékárenský dům a další stavby, byla
z nejrůznějších důvodů (havarijní stav, požár či
omezená kapacita) nahrazena stavbami novými anebo přestavěna. Téměř beze změny nám
z tohoto období zůstala pouze barokní kaple
svaté Alžběty. Historické pohlednice z počátku
20. století zaznamenávají pro nás až překvapivě
čilý společenský ruch na náměstí a promenádu
doslova zahuštěnou lázeňskými hosty. Než stavba v příštím roce skončí, mohou se návštěvníci
poučit o čase, který plyne, o tváři místa, které se
mění, i o lidech, kteří naše lázně s láskou vyhledávali i v minulosti.

František Petrák

Toto jste už
nestihli
Podzim? Žádná předzvěst zimy, ale
prodloužené léto. Lázeňský areál
nabízí i v říjnu a listopadu nádherné
scenérie a je skvělým místem pro odpočinek. Tak na to myslete a třeba se
o tom za rok sami přesvědčíte...

Být, či nebýt? Zlínské
divadlo uvedlo Hamleta

„Hru her“, Shakespearova Hamleta, uvedlo na konci roku v premiéře
Městské divadlo Zlín. Herci ji nastudovali pod režijním vedením Zdeňka Duška, který zlínský soubor dobře zná. V minulosti v MDZ nazkoušel například Tramvaj do stanice Touha, Višňový sad, Figarovu svatbu
nebo naposledy muzikál My Fair Lady. Do hlavní role obsadil benjamínka souboru Matěje Štrunce.

V lednu je na programu 3., 11. a 16., ve Velkém
sále vždy od 19.00 hodin. Hamlet může podle
Duška k současnosti říct mnohé. „Hra vznikla
v době, kdy se hroutil středověk a dravě nastupoval novověk. Doba se vymykala z kloubů a s ní
i jednání a charaktery lidí, kteří byli součástí
systému. I v Hamletovi se většina postav začne
chovat vykloubeně. A vždy nejlépe rezonoval
v těžkých časech. U nás nejvíc za totality, v době
uvolnění v 60. letech už ne,“ řekl režisér. „Když
o něho nebude zájem, tak aspoň poznáme, že na
tom ještě nejsme tak zle,“ doplnil s úsměvem.
Zatímco Shakespearův Hamlet bývá často interpretován jako zkušený třicátník, tomu zlínskému je 22 let. „Matěj Štrunc zrcadlí moment,
kdy se mladý člověk střetne se světem dospělých. Narazí na systém a chce se po něm, aby se
k němu bezmyšlenkovitě připojil. Díky Matějovi
cílíme na mladé v publiku,“ prozradil Dušek. Ale
Hamlet podle něj není jen o tom. „Rodina, v níž
zemře otec, žena, která přijde o manžela, syn
o vzor. Úvahy o sebevraždě jako možnosti volby. Zní to morbidně, ale v přeneseném smyslu
to může znamenat i vystoupení ze začarovaného kruhu – ukončení vztahu s partnerem, který
mne týrá, odchod z firmy, jejíž filosofie se příčí

mému vnímání morálky. Odstřižení od těchto
jistot se může rovnat existenční sebevraždě.
Hamlet je hrou o hledání pravdy. O přemýšlení.
O kladení otázek,“ upřesnil.
Matěj Štrunc složil pod dojmem zkoušení tři písničky, které diváci uslyší. „Častokrát jsem se nad
životem zamýšlel podobně jako Hamlet. Uvědomil jsem si, že žijeme stejné věci jako před 500
lety. Když se lidé nepoučí z vlastních chyb, jsou
odsouzeni k tomu, aby je stále opakovali. Pořád
se motáme v kruzích a dáme málo na cit, který
nám řekne, co je správné,“ řekl mladý herec.
V roli Ofélie se zlínskému publiku poprvé představí nová posila hereckého souboru Lucie Rybnikářová. Hamletovou matkou bude Eva Daňková, strýcem a otčímem Gustav Řezníček a ducha
mrtvého otce ztvární Luděk Randár.
Inscenační tým nešel na Hamleta dobově. Proniká do něj současnost. Tohle vyznění podporuje
i scéna Milana Popelky a kostýmy Sylvy Zimuly
Hanákové. O šermy a meče ale diváci nepřijdou.
Inscenaci tvůrci věnují překladateli Jiřímu Joskovi, který o prázdninách zemřel. „Mám jeho překlady moc rád. Shakespeare v jeho podání zní přirozeně, nemá kudrlinky. Používá současný jazyk
a je výsostně divadelní,“ vysvětlil Dušek.

www.LazneLuhacovice.cz
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Jan Onder
přijede učit
tanec již
popáté

KULTURNÍ AKCE
2019
1. ledna 2019 | NOVOROČNÍ KONCERT
26. ledna 2019 | 23. REPREZENTAČNÍ
LÁZEŇSKÝ PLES
Ilona Csáková, Roman Vojtek a Petra
Vraspírová

Ve víru tance, tak se jmenuje
oblíbený pobyt v hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness,
který spojuje pobyt v lázních
s výukou společenských tanců
a latiny. Přípravy 5. ročníku jsou
v plném proudu a je jisté, že ani
tentokrát nebude chybět hvězdná lektorská dvojice v čele s Janem Onderem.
A jaký byl uplynulý ročník? Tančilo se každý
den. Dopolední hodiny patřily párové výuce
latinskoamerických a standardních tanců pod
vedením lektorů Jana Ondera a Lucie Sloukové. Stále větší oblibě se těší i hodiny latino
dance určené pro samotné dámy bez partnerů, kterých se zúčastňují také samotní pánové.
Atmosféra v těchto kurzech se tak stává jedi-

28. dubna – 5. května 2019 |
LUHAČOVICE V TANCI / 5. ročník
Roztančené Luhačovice

10. – 12. května 2019 | OTEVÍRÁNÍ
PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
květen – září 2019 | KOLONÁDNÍ
KONCERTY
nečnou a taneční sál opouští všichni s úsměvem na rtech.
Novinkou 4. ročníku bylo zařazení výuky argentinského tanga s večerní Tančírnou v rytmu tohoto jihoamerického tance. O výuku
i večerní ukázky se postarali skvělí tanečníci
Petr a Gabriela Nečasovi, vicemistři světa a finalisté Světového poháru.

Také v roce 2018 jsme spojili oslavu 1. máje
a Mezinárodního dne tance a roztančili jsme
Lázeňské náměstí v rytmu swingu, společenských tanců i folklóru. Odpočinek od tance nabídlo představení Doktor v nesnázích. Sobotní
Plesání ve Společenském domě uzavřelo další
protančený týden v Luhačovicích. Ten následující proběhne v termínu 28. 4. – 5. 5. 2019.

Pozvánka na Festival Janáček a Luhačovice
v roce 2019

Pro příznivce hudby a Luhačovic je již připravený program 28. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice, jehož koncerty rozezní v týdnu od
15. do 19. července 2019 Lázeňské náměstí, Lázeňské divadlo a kostel
svaté Rodiny.
V dramaturgii festivalu budou připomenuta
nejen výročí hudebních velikánů B. Smetany,
L. Janáčka a B. Martinů, ale také výročí spojená s lázněmi Luhačovice, k nimž se například
řadí 110 let od postavení hotelu Dům Bedřicha Smetany či založení Luhačovických listů
lázeňských. Slavnostní zahájení festivalu bude
patřit nejhranější české komické opeře Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany, kterou uvede
v pondělí 15. 7. operní soubor Slezského divadla Opava. Nutno podotknout, že premiéra Prodané nevěsty v opavském divadle (říjen 2018)
slavila velký úspěch a sklidila vynikající recenze. Lázeňské divadlo přivítá renomované komorní orchestry a vynikající mladé interprety,
kteří získali řadu ocenění a úspěšně koncertují
také v zahraničí.

Festivalovým hostům se představí houslistka Julie
Svěcená s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses (16. 7.), slovenská flétnistka Simona Pingi-

LUHAČOVSKÁ KRONIKA

Rok 1933

tzer se Sukovým komorním orchestrem (17. 7.)
a violoncellové kvarteto – Prague Cello Quartet
(18. 7.) ve složení Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan
Zemen a Ivan Vokáč. Závěrečný koncert festivalu
se uskuteční v pátek 19. 7. v kostele svaté Rodiny,
kde se mohou posluchači těšit na česko-německou
cembalistku Barbaru Mariu Willi se Slovenským
komorním orchestrem Bohdana Warchala. Součástí festivalu je také doprovodný program. Tento
slibuje setkání s významnými osobnostmi – Prof.
Jiřím Hlaváčem, jenž společně s paní Prof. Evou
Blahovou poskytne 28. ročníku záštitu, nebo muzikologem Mgr. Jaromírem Javůrkem. V odpoledních hodinách vystoupí na Lázeňském náměstí
Moravský komorní sbor z Ostravy a cimbálová
muzika Danaj s Magdalenou Múčkovou a jejími
hosty. Nebude také chybět již tradiční komentovaná vycházka „S Calmou za Janáčkem“ s paní
PhDr. Blankou Petrákovou a Luhačovickým
okrašlovacím spolkem Calma. Bližší informace
k programu a rezervaci vstupenek najdete na
www.janacekluhacovice.cz. Milena Hrbáčová

Obě fotografie od sebe dělí 85 let. Ať už se píše rok 1933 nebo 2018, vždy v lázních
pracovali lidé, kterým záleželo na jejich dobrém jméně.

Shromáždění zaměstnanci akc. spol. Lázní Luhačovic a hosté při slavnosti 10. jubilea činnosti ředitele
Fr. Hohause v Luhačovicích 1. 10. 1933. (Lázeňský zpravodaj luhačovský 1. 12. 1933). Foto: MJVM ve Zlíně

3. – 8. června 2019 | LUHAČOVICKÉ
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM / 7. ročník
Řezbářské sympozium

13. – 15. června 2019 | LUHAČOVICKÁ
DIVADELNÍ SEŠLOST / 7. ročník
Přehlídka ochotnických divadelních
souborů

20. června 2019 | HUDBA HRADNÍ
STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
15. – 19. července 2019 | FESTIVAL
JANÁČEK A LUHAČOVICE / 28. ročník
29. července – 9. srpna 2019 |
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA /
23. ročník

19. – 24. srpna 2019 | DIVADELNÍ
LUHAČOVICE / 21. ročník
Přehlídka komorní divadelní tvorby

4. – 7. září 2019 | DNY SLOVENSKÉ
KULTURY V LUHAČOVICÍCH / 7. ročník
Přehlídka slovenského folkloru, divadla
a hudby
8. září 2019 | KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem
Calma

13. – 15. září 2019 | PÍSNÍ A TANCEM /
27. ročník
Mezinárodní festival dětských folklorních
souborů
31. prosince 2019 | SILVESTR 2019
Silvestrovský galavečer ve Společenském
domě

Zimní sporty
v Luhačovicích
(Lázeňský zpravodaj luhačovský,
15. ledna 1933)

Vedení akciové společnosti Lázně Luhačovice
6. prosince 2018

Všecky stráně luhačovského údolí jsou
pokryty vysokou sněhovou vrstvou
a ozývají se veselým hlukem od rána
do večera. Děti sáňkují, dospělí lyžují
a na dvorcích tenisových u „Ottovky“,
které jsou upraveny na kluziště, bruslí
se o závod. Potrvá-li krásná zimní pohoda, přiláká možnost krásného sportu
v bezvětrném údolí našich lázní celou
řadu nových hostí do našich lázní, o jejichž příjemný pobyt bude všestranně
postaráno.

66

Jáchymovské okénko
okénko
Jáchymovské

www.laznejachymov.cz
www.LazneLuhacovice.cz

Spa & Wellness Nature Resorts

Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice 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.

Zahájení lázeňské sezony 2018
Další krůček k dokonalosti
připomene i výročí nejstaršího dolu

Pečlivě připravovaná a dlouho avizovaná rekonstrukce hotelu Běhounek***
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11:00 Panstvo v kostýmech
a mimořádně účinné radonové léč- pomínkou některé z významných
12:00 Polední siesta
bě, ale velkým lákadlem je rovněž historických událostí. Oslavili jsme
13:00 Půlhodinka pro děti
bohatý kulturní program, vycházky tak společně 500 let založení města
14:00 Slavnostní průvod
krušnohorskou krajinou nebo vý- Jáchymov nebo narozeniny Marie
14:15 Oficiální ceremoniál
lety do blízkého i vzdáleného okolí. Curie-Skłodowské. V roce letošním
14:30 Kabát revival
Zvláštním osvěžením pobytu je se- si pro změnu připomeneme, že uply16:00 Adam Mišík s kapelou
tkání se známými nebo mimořád- nulo již 500 let od doby, kdy bylo zaRadium Palace: Zájem o saunování roste v celé České republice. Není divu, že jej
nými osobnostmi. A právě zahájení počato hloubení nejstaršího funkč18:00 Ondřej Havelka
lázeňské sezony je krásnou příleži- ního dolu v Evropě a nejstaršího
pocítilo také Lázeňské centrum Agricola, které nabízí bezmála
(pouze pro ubytované látostí užít si bohatý program i zmíně- uranového dolu na světě, ze kterého
deset let celoročně možnost návštěvy bazénu s vodními radovánzeňské hosty)
ná setkání. Slavnostní Jáchymov již čerpáme léčivou vodu pro naše pacikami a saunami. Tento komplex si oblíbili lázeňští hosté, ale také
tradičně láká nejen naše věrné hos- enty a hosty.

Saunování v Jáchymově získá
zcela nový rozměr

široká veřejnost, a to nejen z řad lyžařů v zimních měsících, ale
především mnozí návštěvníci i obyvatelé regionu po celý rok.
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té přisauropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. bylo brzy zahájeno hloubení několika desítek šachtic, z nichž Je proto třeba klást si otázky. Proč se to stalo? Kdo se o to
hodárné masáži. Zájemci tak budou moci vy- nové. Příjemným zpestřením bude možnost
století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. jedna byla nazvaná svým majitelem, rýnským
těžařem Georgem činil? Jaké události dokázaly vrýt do skály podobu, kterou nese
užít nejznámější a nejrozšířenější druh sauny relaxace ve whirlpoolu. Návštěvu saunového
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byla podporována obchodními a bankovními domy. Jenomže lohu v tom, že byla situována přímo do průsečíku nové žíly Celý článek s podrobnou historií dolu Svornost naleznete
teploty a pravý tematický prožitek s náde- s lehátky, z nichž část bude vyhřívaná. A aby
www.laznejachymov.cz
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Restaurace
Astoria
Garni Hotelu Astoria***
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Nabídka polodenních výletů leden, únor, březen 2019
Pustevny „ledové umění“

7

Filmový uzel Zlín

CENY A ODJEZDY VÝLETŮ
NAJDETE NA
NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH.
ZMĚNA VÝLETŮ VYHRAZENA

LUHAČOVICE A ODKAZ
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 14.00

PUSTEVNY „LEDOVÉ UMĚNÍ“

čtvrtek 10. 1., 7. 2.
Pojeďte s námi na Pustevny, kde vás upoutá
galerie ledových a sněhových soch. Pustevny
se pyšní útulnou Maměnkou a dřevěnou zvonicí od Dušana Jurkoviče. Čeká vás příjemné
posezení na kolibě Valaška. Možnost procházky k soše Radegasta.

ZIMNÍ PLAVBA

Čtvrtek 17. 1. a 31. 1.
Komentovaná plavba lodí s malým občerstvením.
Zimní krásu můžete pozorovat při okružní plavbě
lodí po Baťově kanále (úsek řeky Moravy).

ZLÍN, VIZOVICE

čtvrtek 24. 1., 21. 2., 21. 3.
Návštěva světa filmu ve Filmovém uzlu Zlín ve
Zlínských filmových ateliérech.
Exkurze v likérce RUDOLF JELÍNEK s ochutnávkou likérů a slivovice a možnost nákupu
v podnikové prodejně.

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

VALENTÝNSKÁ PLAVBA

čtvrtek 14. 2.
Komentovaná plavba lodí s malým občerstvením a překvapením. Zimní krásu můžete
pozorovat při okružní plavbě lodí po Baťově
kanále (úsek řeky Moravy).

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

DEGUSTACE VÍN

středa 20. 2.
Ochutnávka vín s občerstvením v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti.

BAŤŮV KANÁL, DEGUSTACE VÍN

čtvrtek 28. 2., 14. 3.
Komentovaná plavba lodí. Zimní krásu můžete
pozorovat při okružní plavbě lodí po Baťově
kanále (úsek řeky Moravy). Ochutnávka vín
v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti.

PUSTEVNY

čtvrtek 7. 3.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ
NEZNÁTE
Maměnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Příjemné posezení na kolibě Valaška. Možnost procházky
k soše Radegasta.

MOŠTÁRNA, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 28. 3.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod
obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Rudicích. Netradiční plavba lodí po řece Moravě,
která je vodní cestou Baťova kanálu.

tematická prohlídka
každý pátek od 14.00
Tematicky laděná procházka s výkladem
o minerálních pramenech a o jejich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných
metodách od počátků až po současnost.
Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.
Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma

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

TIPY na zajímavá
místa v okolí

ZOO ZLÍN-LEŠNÁ

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

www.zoozlin.eu

Uherské Hradiště – Slovácké
muzeum

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

www.slovackemuzeum.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

Tajenka ze 3. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Lázeňský pobyt nejlepší vánoční dárek. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Haně
Šišperové. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší
redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 28. 2. 2019.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování.
Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina • Vychází čtvrtletně • Redakce: Aquaviva Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz • Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press,
spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla: 10. 12. 2018.

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

www.vmp.cz

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

LOBBY BAR
Alexandria**** Spa & Wellness hotelu

Máte chuť na kávu, něco sladkého nebo
byste si dali skleničku něčeho dobrého?
Lobby bar vedle hotelové recepce je
ideálním místem pro mnoho příležitostí.
Milovníci kávy ocení pravou italskou kávu
značky Lavazza. K ní se výborně hodí
čerstvé moučníky domácí výroby.
Zimní nabídka je doplněná o voňavé nápoje
pro zahřátí nebo můžete vyzkoušet rituály
s čaji Oxalis.

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

Týdenní pobyt s výukou
společenského tance
pro mírně či středně
pokročilé páry a latiny
pro ženy.

SNACK BAR
HOTELU DŮM
B. SMETANY****

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

 7 nocí s polopenzí
v ALEXANDRIA****
Spa & Wellness hotelu
 wellness procedury
 cena od 14 605 Kč
 28. 4. 2019 - 5. 5. 2019

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

www.HotelAlexandria.cz

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

KULTURNÍ PROGRAM
Leden 2019

1. 1. Úterý 15.00 NOVOROČNÍ KONCERT / MUSICI CAMERALIS
M. Hammerle-Bortolotti, V. Bialas, J. Bělík,
M. Jakubíček
kostel sv. Rodiny
M. Hammerle-Bortolotti

29. 1. Úterý 19.00 COMMEDIE DELL´ARTE II. KRIZE IDENTITY ANEB MECHANICKÁ ŽENA
Městský dům kultury Elektra
ÚNOR 2019

1. 2. Pátek 19.00 HASIČSKÝ PLES
Městský dům kultury Elektra

1. 2. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ
Setkání se spisovatelem, textařem, humoristou,
písničkářem a fotografem J. Fouskem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

8. 2. Pátek 19.30 VEČER S FLÉTNOU A KYTAROU
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club
14. 2. Čtvrtek 19.00 VELCÍ SYMFONIKOVÉ
Park Ki-ri, housle; Lee Hoo-seong, violoncello;
Ei-Eun Shin, klavír, FILHARMONIE B. MARTINŮ
Kongresové centrum Zlín
15. 2. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club
21. 2. Čtvrtek 19.00 VTEŘINY KŘEHKÉ
Jiří Pavlica & Hradišťan, FILHARMONIE
B. MARTINŮ
Kongresové centrum Zlín

22. 2. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM M. MILTÁKA - PUTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Představení lidových písní a krojů z různých
regionů.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night
club

Březen 2019

7. 3. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club
8. 3. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club
15. 3. Pátek 19.30 SING BROTHERS
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

21. 3. Čtvrtek 19.00 FOLKLORNÍ INSPIRACE
Eduard Šístek, violoncello; FILHARMONIE
B. MARTINŮ
Kongresové centrum Zlín
22. 3. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

29. 3. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM M. MILTÁKA – PUTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Představení lidových písní a krojů z různých regionů.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

15. 1. Úterý 19.00 SMRT V HOTELU ALEXANDRIA
Lázeňská detektivní komedie.
Městské divadlo Zlín

24. 1. Čtvrtek 19.00 SVĚTOVÁ PREMIÉRA
L. Peterková, klarinet; FILHARMONIE B. MARTINŮ
Kongresové centrum Zlín

26. 1. Sobota 19.30 23. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
Ilona Csáková, Roman Vojtek a Petra Vraspírová,
Olympic Revival, TK Fortuna Zlín, Barmani Zlín,
Septet Plus Orchestra D. Kaprase, Caroline Band,
Marathon Band D. Mathona, Strážnická CM M. Miltáka. Večerem provází Jan Čenský.
Společenský dům

6. 2. Středa 20.00 NEIL ZAZA
Městský dům kultury Elektra
8. 2. Pátek 19.00 PLES SOŠ
Městský dům kultury Elektra

Strážnická CM M. Miltáka

