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V dosavadních sedmi ročnících soutěže Czech Hotel
Awards zaznamenal wellness
Artróza - jak ji předejít,
hotel Alexandria**** již šesté
vítězství v kategorii nejlepoddálit potřebu
TEP
ších Spa & Wellness hotelů.
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Chtěli byste zažít atmosféru
JÁCHYMOV
A OKOLÍ v níž se odeprvní republiky,
hrával seriál Četníci z LuhačoBlatenský
příkop
jev hovic, a strávit pobyt
přímo
telu Popper? Návrat v čase je
lákadlem
a významnou
možný! Foto: archiv ČT

NÁZOR LÉKAŘE

Déle než čtvrt století patří
Z HOTELŮ
k luhačovickému
Kulturnímu
létu Festival Janáček a LuhaNutriční
specialis
čovice. 27. ročník
se ponese
v duchu připomínky 90. výšéf kuchař hotelu
ročí úmrtí Leoše Janáčka.

památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

připravují na pod

čtěte uvnitř čísla
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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,

poslední zbytky sněhu podlehly slunečním paprskům, vzduch
voní, trávníky i stromy v lázeňském parku se opět zelenají a zpěv ptáků nás nenechá
na pochybách, že jaro je tady.
V lázních s ním bývá spojen
skutečný rozjezd sezony i její
slavnostní zahájení. Stavbaře,
řemeslníky a údržbáře v lázeňských domech zase nahrazují
hosté. Rok od roku ale přijíždějí
dříve. Čas na investice a opravy
se tak zkracuje. Kdo by si ale
stěžoval. Čas na opravy nám sice
trochu chybí, ale máme na ně víc
prostředků. Naše organizační
dovednosti pod tlakem rostou,
a tak se naši hosté mohou pokaždé těšit na větší dávku novinek. I letos to byl frmol. Na výsledek jsme se těšili a věříme,
že všechna vylepšení oceníte.
Na rozdíl od předchozích sezon
nemáme ještě zdaleka hotovo.
Pojďme si to spolu projít hezky
postupně. V lednu jsme pro vás
otevřeli rozšířenou Rivieru. Z lázeňské dependance se stal garni hotel s téměř dvojnásobnou
kapacitou a velmi atraktivními
interiéry. Únor jsme věnovali výměnám všech koberců, ale hlavně rekonstrukci společných pro-

stor v lázeňském hotelu Palace,
která kromě obnovy interiérů
přinesla i změnu způsobu stravování na oblíbené bufety. Nyní
pro vás začínáme rekonstruovat
populární lázeňskou cukrárnu,
jejíž dezerty a skvělou kávu si
v novém dopřejete zase okolo
Otevírání pramenů.
Zdaleka
nejvíc
prostředků
i energie ale letos míří do rekonstrukce kolonády, haly Vincentka a přilehlých prostor. Půjde
o nejrozsáhlejší obnovu v její
sedmdesátileté historii. Této
monumentální stavbě lázeňského středu vrátí její původní lesk.
Původní pítko uprostřed kolonády zase nabídne léčivý pramen.
Halu vybaví moderní technikou
pro pořádání společenských akcí
a do jejího patra a ochozů přidá
zajímavou interaktivní expozici
o vzniku zdejších léčivých vod.
Rozsah stavebních a restaurátorských prací je ale tak veliký
a technologicky náročný, že se
do těchto prostor opět podíváte
až za rok a půl.
Váš pobyt v Luhačovicích a procházky lázeňským parkem budou ale i tak atraktivní a plné
lázeňské pohody. Je to dáno nejen rozlehlostí parku, ale hlavně
jeho kondicí, která je po rekonstrukcích komunikací, obnově
zeleně i vybudování nového pítka nejlepší i za poslední dekádu.

ŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

jezd do lázní přes most otevře

Výběr soch na zídky mostu vychází
„Jedná se o kulturní památku z 16.
delní návštěvníci jáchy ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv.
vských lázní jistě zazna - století, byť v průběhu let několikrát
Klára jsou součástí historického zna necitlivě opravovanou, ale přesto,
nali, že více jak dva roky
ku města Jáchymova. V dřívějších
aspoň částečně, upomínající na
bylo možné do lázeňské
dobách zde byla umístěna socha sv.
dobu svého vzniku. Při její opravě
em od Ostrova odbočit
Jana Nepomuckého, který je dnes
budou, vedle postupů a technologií
čkou Jáchymova. Bylo to
havarijním stavem his - současných, použity postupy a ma - instalován před radnicí v horní
části města. Kromě tohoto mostku
teriály blízké době jejího vzniku.
ostku.
v bezprostřední
Znovu
bude
vyzděn
mostní
oblouk
blízkosti
další
ápadný most
byl
původ
kvalita služeb, kdy
se jím řízené
Generální ředitel Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Já-jsouvysoká
hotely
největší
lázeňské
skupiny
v
ČR
kamenem
namísto
bývalé Říšské
cesty,akterá
chymov
prezidentpůvodním
Svazu léčebných
láznía ČR
MUDr. Edu-dva, léta neudržované a prorostlé
pravidelně umísťují na špičce mezinázábradlí ocenění
bude vystavěna
původní
zelení. Dlouhé čekání na
chymovard
a Karlovy
BláhaVary.
získal prestižní
Osobnost
cestovníhonáletovou
rodního lázeňského certifikačního žebzídka.Award
V ní pak
dvěpřevzal
opravu
určitě vyplatilo.
Kromě
lenební ruchu
oblouk –aHoliday
je ve - World
zajsou
rokpřipravena
2017. Cenu
říčku se
EUROPESPAmed
a získávají
řadu
ocenění.
15. února
na slavnostním
zahájení
Holidaytoho,
místa na každé
straně veletrhu
pro instalaci
že se opět zjednoduší dopravní
přes Jáchymovský
potok.
Na zprávu
o svém vítězství
reagoval i
World
v Praze za soch
účasti
ministryně
pro místní
patronů
Jáchymova
– sv. Já rozvoj
- situace
v lázeňské
čtvrti, město
u je vyzděné
z plochého
Eduard Bláha následovně: „Ocenění veKláryprovázání
Dostálové. chyma a sv. Kláry. Celkové náklady
lázně
získaly další zajímavý prvek.
amene včetně
řejnosti si opravdu vážím, ale ještě větší
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč
zdiva. Parapetní zídky
radost mám z vlastní nominace a jejího
ING. MAREK
POLEDNÍČEK
O jeho zvolení
rozhodla
v histo- třetinu
a stal Jáchymov
se tak jasnýmzedržitelem
odůvodnění,
protože ji navrhli lidé, ktea uhradilo
je město
a dosa
- poprvé
nulosti ubourány
vedoucí
kultury
a marketingu
rii
prostřednictvím
ankety
svými
hlasy
ocenění.
Anketa
o
největší
osobnost
ří
se
v
našem
oboruLLJpohybují dlouho,
svého rozpočtu. Karlovarský kraj
en do výše komunikace.
široká odborná veřejnost na profesním roku se uskutečnila počtrnácté. Hlavní- rozumí mu a jsou pro mě autoritami.
částkou
200 tis.
Kč,“ popisuje
m, že historický
portálu kamenný
iCOT.cz. Uspěl tak vpřispěl
konkurenci
mi garanty
a vyhlašovateli
jsou odborné Jejich hodnocení je zpětnou vazbou,
Hadrava,vydavatelství
vedoucí hospodářskolal náporu
v době
urano
- Janprofesiodeseti
dalších
výjimečných
C.O.T. media a společnost že práci, kterou dělám, vidí jako smysnálů, kteří se dlouhodobě správního
věnují ces- odboru
InchebaJáchymova.
Expo Praha.
luplnou a přínosnou. Současně mě ale

Osobností cestovního ruchu ČR
2017 byl zvolen Eduard Bláha

tovnímu ruchu nad běžný rámec svých
pracovních povinností. Mezi zmíněných
jedenáct tuzemských profesionálů bylo
v anketě rozděleno více než 3 500 hlasů, z nichž Eduard Bláha získal téměř

Hlavními argumenty pro jeho nominaci
bylo výrazné zasazování se o zmírnění
státních regulací, vytrvalost v prosazování zájmů lázeňských a hotelových
subjektů v oblasti autorských práv či

tězství zdravého rozumu.   Podobná
spojení mě napadají, když mám komentovat dohodu, jaká se rýsuje mezi
našimi lázněmi a vedením města Luhačovice. Mám na mysli dohodu, která
ukončí letité dohady a spory o to, kdo
má nést náklady na péči   o soukromý,
ale veřejností  bezplatně  užívaný park.  
Na principech narovnání soudního spo-

dílu města  se obě strany dohodly. Sho- otázky, jak to bude s investicemi, které
da panuje i nad nerovným postavením zatěžují vlastníka víc než údržba, nebo
našich lázní a ostatních luhačovických
jak ke spravedlivé
Na podzim
tohotospoluúčasti
roku přivést
podnikatelů v cestovním ruchu, stejně ostatní místní lázně, hotely, ubytovatele
započne
v aquacentru
nebo restauratéry.  Tak
jakoAgricola
tak ale zajako na potřebě tuto nerovnost řešit
po vzoru prvorepublikových příspěvků.
žíváme
obrovský
posun
v
porozumění
na ploše cca 260 m2 výstav Předchozí zkušenosti a přirozená opa- mezi lázněmi a městem. V myslích se
ba nového
saunového
světa.
trnost velí ke zdrženlivosti. Stále není
začíná zvolna
mazat dekádami
fixovaná
nic podepsáno a i po podpisu zůstanou
neviditelná
demarkační
čárana
a snad buSaunaři
se mohou
těšit

nabíjí další energií, abych v té práci vytrval a popral se i s překážkami (hlavně
personálními, byrokratickými a legislativními), které mě rytmem, s jakým se
opakují, staví do role Dona Quijota.“

Přeji vám svěží jaro, hodně
slunce, energie i vnitřní pohody
a hlavně nezapomenutelný pobyt u nás v Luhačovicích.

 tak, MUDr.
Eduard
Bláha,
tyto
úpravy
a nové prosto
Všechny sauny byly navrženy
DOBRÁ ZPRÁVA

generální
ředitel
na jaře 2018.
aby jejich využití bylo co nejvíce var - dokončeny
2017 bude realizován
iabilní a přineslo klientům mnoho
PRO PŘÍZNIVCE
vánoční dárek pro naše náv
PLAVÁNÍ A
budou probíhat různé typy sauno - a sice další vířivka v bazén
Sňatky z rozumu? Rýsuje se
dohoda mezi lázněmi
a městem
pro 8-10 osob.
vých rituálů, pobyt
v mokré sauně
SAUNOVÁNÍ
V rámciinfastruktury.
tohoto rozvoje b
zpříjemní
aromaterapie
či
možnost
Nikoliv! Spíš rozum v hrsti nebo ví- ru  i rozsahu budoucího finančního po- nezodpovězené, případně nevyřčené, deme moci brzy začít používat třeboň- a soubor jeho veřejné

mokrou saunu, ochlazovací

ské “město
a lázně
jedno jsou“.  Ono
to emulze
Nejdůležitější zprávou
pro naše hosty,
jektu Agricola
uvedena do
aplikace
medu,
čokoládové
návštěvníky Luhačovic,
našeho parku jednot
tak totiž
ve skutečnosti
je. Věttaké kogenerační
nebo
jogurtu opravdu
k výživě
a zjemnění
šina hostů jezdí do Luhačovic a mluví i obyvatele ale je, že nehrozí rozdělení
užitím zbytkového tepla p
pokožky.
o pobytu v lázních, byť bydlí v soukromí Luhačovic na oplocený lázeňský resort
Stávající
sauna
na úrovni
ba města.
- su elektřiny ve zdejší tra
nebo hotelu,
kteréparní
lázeňskou
registraci
a zbytek
nemají
ani náhodou.
Dokonce ai zákon
které teď cítíme,
Kogenerační
jednotka vša
zénu
bude rozšířena
stane seVěřím,
volněže porozumění,
vydrží
a
pomůže
nám
společně
rozvíjet
používá
výraz
lázeňské
místo,
kterým
majetkem jáchymovskýc
přístupnou součástí bazénové části.
není   zdravotnické zařízení lázeňské atraktivitu i věhlas Luhačovic.
nýbržgenerální
ČEZu, ředitel
se kterým ta
Současně
v
bazénové
hale
přímo
péče, ani správce pramenů, ale město MUDr. Eduard Bláha,

nad bazénem vyroste příjemná
odpočinková terasa s postranními

lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Modernizace
Lázeňské cukrárny

Skutečnou lázeňskou pohodu jistě dotváří i dobrá cukrárna. Ta Lázeňská u kolonády k takovým místům neodmyslitelně patří už od nepaměti.

Palace,
restaurace Magna

stačilo 35 dnů a hotel
Palace „omládl“

Je výjimečná, nepřehlédnutelná a oblíbená. Zajít na královský dort, pohár, palačinky, věneček, špičku nebo
zmrzlinu a dobrou kávu si dopřeje
nejeden host nebo návštěvník lázní.
Za pár týdnů se i ona dočká rekonstrukce. V průběhu dubna zde budou
realizovány drobné stavební úpravy
a modernizace interiéru, což spočívá

hlavně v celkovém novém materiálovém a barevném řešení prostoru,
kompletní výměně sedacího nábytku a navržen je i nový výdejní pult.
Vyměněny budou podlahy a nově
budou řešeny podhledy. Změny se
dotknou i venkovní zahrádky pro
letní provoz. Cílem je vytvořit nový,
moderní a reprezentativní prostor.

Jen 5 týdnů stačilo k tomu, aby se interiér hotelu Palace proměnil k nepoznání.
Každého, kdo vstoupí do hotelu, na první pohled zaujme vkusně řešená vstupní hala
s novým sedacím nábytkem, recepčním pultem a vstupními automatickými dveřmi.
Pro celé přízemí včetně restaurací architekt zvolil moderní a velmi praktický koberec tmavě hnědé barvy.    
Jedním z hlavních cílů však bylo
zkvalitnění podávání stravy pro hosty hotelu. Z kavárny se totiž stala
plnohodnotná restaurace. Po odstranění původních boxů byly do celého
prostoru umístěny pohodlné židle
a nové větší stoly. Proměnou prošly
i prostory přilehlého baru. V restauraci umístěné napravo od recepce
byly také obměněny nebo repasová-

ny židle a stoly a nově se zde začala vydávat strava formou bohatých
rautů. Pro lepší orientaci získaly
obě restaurace nová jména. Původní,
větší restaurace nese název Magna
(latinsky velký) a druhá, která dříve
sloužila jako kavárna, se nyní jmenuje Lyra (řecké označení pro hudební
nástroj), protože je pro řadu hostů
spojena mimo jiné i s hudebními produkcemi.
Stranou nezůstaly ani pokoje a chodby, kde byly vyměněny všechny ko-

berce. S úpravami se tak v hotelu,
který byl postaven právě před 90 lety,
potkáte doslova na každém kroku.
Refresh v číslech
 258 ks nových židlí
 64 ks nových stolů
 3716 m2 nových koberců
 35 dní doba realizace
 25 mil. Kč investovaná částka

Nový způsob vytápění šetří
až 30 % nákladů

Po skončení zimy můžeme vyhodnotit
přínosy a efektivitu rozsáhlé modernizace energetického hospodářství
společnosti dokončené na jaře minulého roku. Základem bylo nahrazení
centrálního rozvodu páry z 60. let

minulého století horkou vodou. Výkonnější formy zásobování teplem
přinesly především úsporu okolo 4
mil. Kč bez DPH za rok, což odpovídá
přibližně 30% snížení nákladů za vytápění. Výroba tepla, při které dochází

k menším ztrátám, je tak nyní nejen
ekonomicky výhodnější, ale i šetrnější k životnímu prostření. Nejvíce nás
však těší, že tepelnou pohodu, jednodušší regulaci a plynulý přísun tepla
pociťují hlavně samotní hosté.  

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

Garni hotel Riviera***
byl slavnostně otevřen

Díky rozšíření a modernizaci si pro svůj pobyt můžete opět vybrat bývalý penzion Riviera, který se změnil na moderní tříhvězdičkový garni hotel s 73 lůžky,
recepcí, restaurací a novým výtahem. Slavnostní otevření proběhlo 21. února
2018.

Hotel Alexandria získal
opět titul Czech Hotel
Awards

V sedmi ročnících soutěže Czech
Hotel Awards zaznamenal wellness hotel Alexandria**** již šesté vítězství v kategorii nejlepších
Spa & Wellness hotelů a podruhé
v kategorii čtyřhvězdičkových hotelů ve Zlínském kraji. Slavnostní
vyhlášení výsledků se uskutečnilo
19. 3. v Praze za účasti několika
stovek hoteliérů, odborníků z oblasti hotelnictví a médií.
“Šest vítězství v dosavadních sedmi ročnících soutěže a navíc ocenění v kategorii čtyřhvězdičkových
hotelů je mimořádně zavazující.
Jsme poctěni, že veřejnost vnímá
Alexandrii jako nejlepší mezi wellness hotely v celém Zlínském kraji
a děkujeme všem, kteří pro nás
hlasovali.Vyhlášení výsledků soutěže považujeme za jednu z nejdůležitějších hotelových událostí
roku. Prvenství je vždycky zavazující a opakovaná prvenství nejsou
možná bez inovací a kvality. Cena
patří všem zaměstnancům hotelu,
kterým i tímto děkuji za jejich vysokou profesionalitu. Doufáme, že
vedoucí pozici opět obhájíme v následujících letech a že nám hosté
při hlasováních zůstanou věrní,”
řekla Ing. Miloslava Fialová, ředi-

telka hotelu. Dodala, že hlavní část
klientely hotelu Alexandria tvoří
hosté z ČR, kteří se rádi vracejí.
Alexandria je ale velmi oblíbenou
i mezi Slováky, především na prodloužené víkendové pobyty. Mají ji
rádi i Rakušané nebo Izraelci.

www.LazneLuhacovice.cz

Pobyt s atmosférou
první republiky
v seriálovém hotelu
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Chtěli byste zažít atmosféru první republiky, ve které se odehrávaly příběhy seriálu Četníci z Luhačovic,
a strávit pobyt přímo v hotelu Popper? Pro všechny,
kteří by se chtěli přenést v čase o sto let zpět, jsme
připravili po všech stránkách výjimečný pobyt Dovolená v hotelu Popper aneb za Četníky do Luhačovic
inspirovaný úspěšným seriálem České televize.

Účastníci budou ubytováni v hotelu Dům B. Smetany, na jehož balkoně
bude, podobně jako v seriálu, skutečný nápis hotel Popper. Personál bude
v dobových kostýmech, na ulici se
o pořádek postarají četníci v uniformách z roku 1919 a nebude chybět ani
dobový jídelní lístek a další překvapení. Součástí pobytu
bude také organizovaný program s filmovou tematikou,
jehož součástí bude
promítání vybraného dílu seriálu, beseda s jeho tvůrci, DVD
se všemi díly seriálu
nebo zájezd do Kabinetu filmové historie a Filmového uzlu
Zlín. Nezapomněli
jsme ani na procedury. Základem jsou služby odpovídající osvědčenému pobytu Lázeňská
dovolená. Přijet můžete ve dvou konkrétních termínech 22. 4. až 29. 4.
2018 a 30. 9. až 7. 10. 2018.

Foto: archiv ČT
restaurace Magma

Přidejte se k nám a získejte bonus 10 000 Kč
Tak bychom mohli popsat princip v poslední době hojně
využívaných náborových příspěvků. Je to cenný nástroj,
jak motivovat zaměstnance do profesí, po kterých je
na současném trhu práce velká poptávka.
Ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s., se náborové příspěvky vyplácejí s přestávkami již několik let. Jejich nabídka reaguje vždy na aktuální potřebu provozů a může
se rok od roku měnit. Příspěvky tak byly v minulosti
vypláceny například lékařům či fyzioterapeutům. V současné době se soustřeďují hlavně na profese ve stravovacích provozech.
3 000 nebo 5 000 korun mohou aktuálně získat noví
zaměstnanci na pozicích pomocnic v kuchyni, číšníků,

servírek a kuchařů, přičemž ti zkušenější kuchaři dosáhnou na bonus dokonce až 10 000 korun. Příspěvek je vyplácen po uplynutí zkušební doby, a to jednorázově. Má
motivační charakter a jde nám o to, aby pracovník zůstal
ve společnosti samozřejmě co nejdéle, minimálně však
jeden rok podle pravidel vyplácení.
Významné je, že zapojit se mohou aktivně i všichni naši
současní zaměstnanci. Za přivedení nového kolegy obdrží stejnou částku jako nový pracovník. Náborové příspěvky tak můžeme zařadit k dlouhému seznamu benefitů, které naše společnost zaměstnancům nabízí.

Mgr. Vladimíra Juřeníková,

personální manažerka

Lékař radí: Alergie

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému
na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Alergie mohou probíhat s různou intenzitou
a různě dlouho. Od prostých projevů rýmy, vyrážky, zánětu spojivek, střevních potíží, astmatu až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí.
Postižený se jich může postupem času
zbavit léčbou nebo i samy odezní, nejčastěji se s nimi člověk potýká po celý
život. Velmi často mají alergie dědičný
základ. Dědičně založený sklon k alergii
se nazývá atopie, jejímž typickým projevem je ekzém, případně alergická rýma
nebo zánět spojivek, event. astma.
Existuje celá řada alergií. Mezi nejčastější patří alergie na prach, pyl, peří, roztoče, zvířecí srst, hmyzí nebo hadí jed,
potraviny, léky, chlad nebo slunce. Podle některých zdrojů trpí nějakou alergií 1 až 3 % dospělé populace a kolem
6 % dětské. Velkým problémem u dětí
často bývají alergie potravinové. Mezi
nejčastější alergeny patří kravské mléko, vejce, sója, pšeničná mouka, arašídy,
sezam, mák, celer a u dospělých jsou
časté ryby, korýši, měkkýši nebo ořechy.
Vzhledem k tomu platí v ČR od r. 2014
povinnost označovat u prodávaných potravin a jídel ve veřejných stravovacích
zařízeních 14 nejčastějších alergenů.
Jaká preventivní opatření můžeme
uplatňovat? U malých dětí sklony k potravinovým alergiím lze minimalizovat
tím, že jsou déle kojeny a tím přichází
do styku s alergenem později. Jídelníček
dítěte pak rozšiřujeme postupně a vždy
několik dní sledujeme případnou reakci. V domácnostech alergiků jsou místo
koberců vhodné hladké a omyvatelné
podlahové krytiny, všechny povrchy
častěji zbavujeme prachu, často větráme a rozhodně nekouříme. Lidé alergič-

tí na zvířecí srst se musí zříci domácích
mazlíčků. Složitější je, pokud se s alergeny setkáváme na pracovišti. Tady
bývá někdy nutná i změna pracovního
místa.
Léčba alergií by měla být řízena příslušným odborným lékařem. Začíná úpravou režimu a životosprávy s vyloučením
alergenů z okolního prostředí, včetně
eliminace kouření. Pokud tato opatření
nestačí, přistupujeme k medikamentózní léčbě. Sem patří různá antihistaminika a antialergika a u případů, kdy se
alergická reakce projeví ztíženým dýcháním díky reakci průdušek, používáme tzv. bronchodilatantia. V současné
době existuje celá řada moderních léků,
které pomáhají předcházet alergickým
reakcím, případně eliminují jejich následky. Lékaři – alergologové mají též
k dispozici takové diagnostické možnosti, které umožní přesné nastavení
medikamentózní terapie.
V případě léčby bronchiálního astmatu
u dětí i dospělých má své místo rovněž
léčba lázeňská. Pozitivně zde působí
příznivé klima a některé procedury
posilující imunitní systém. Významná
je inhalační léčba přírodní minerální
vodou typu Vincentky, která zklidňuje
zánětlivě změněnou sliznici dýchacích
cest, ředí hlen, usnadňuje jeho vykašlávání a obnovuje čistící funkci řasinkového epitelu v dýchacích cestách.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek,

vedoucí lékař

„Na myšlenku využití filmové tematiky
u pobytu nás přivedla tradice filmové
tvorby v regionu, stále častější natáčení v Luhačovicích, rostoucí poptávka
filmových štábů po Luhačovicích jako
atraktivní lokaci, ale i zájem samotných hostů. V neposlední řadě jsme
tento produkt zamýšleli jako netradiční
ochutnávku
doby, kdy vznikalo
Československo, což
si právě připomínáme,“ řekl Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný
ředitel Lázní Luhačovice, a.s.
Netradiční
pobyt
oslovil i porotu
v soutěži Velká cena
cestovního
ruchu
2017/2018,
která
mu udělila první
místo v kategorii nejlepší lázeňský
a wellness balíček. Zaujalo ji především
propojení odkazu televizního pořadu
s aktivním pobytem a ocenili originální
nápad a dobře cílenou komunikaci.

Liftea – když příroda pomáhá

Možná si řeknete: „Liftea? To odněkud znám…“ A budete mít pravdu. Liftea je řada
přírodních doplňků stravy a pravděpodobně jste se s ní setkali nebo si ji možná už
i koupili v lékárně či drogerii.
Základní ideou zn. Liftea je přesvědčení, že s udržováním a podporou
našeho zdraví by nám měla pomáhat
především příroda. Největší inspirací jsou této značce staré herbáře
léčivých bylin. Ve svých produktech
pak spojuje poznatky tradičního
českého bylinkářství s nejnovějšími
výzkumy v oblasti farmacie a lékařství.   Sortiment výrobků značky

Liftea je široký. Nespavci si vybaví
krabičku s názvem Liftea Sladké
sny, dalšímu pomáhá přípravek Liftea Hloh, jmelí, česnek a někdo zase
zahání podzimní chmury s pomocí
Liftea Třezalka. Samozřejmě nejde
opomenout ani oblíbený Liftea Kurkumin. Dámy nejvíce ocení zkrášlující hit Liftea Colagen HA, což je doplněk stravy s vysokým obsahem

kvalitního patentovaného hydrolyzovaného kolagenu Peptan® a kyseliny hyaluronové. To vše v lahodné
pitné kúře. Složení doplňku přispívá
ke zlepšení pleti, její pevnosti, pružnosti a hydrataci. V neposlední řadě
potlačuje tvorbu vrásek a pomáhá
udržovat dobrý stav kostí, kloubů
a pojivových tkání. Možnost zakoupení na recepcích wellness.

VÁŠ OBCHOD PRO ZDRAVÍ A DOBROU KONDICI
•
•
•
•

Přírodní a BIO kosmetika
Ekologická drogerie
BIO potraviny, nápoje
Doplňky stravy

NO
ZNA VÉ
POPR ČKY!
VÉ V
ČR

www.liftea.cz

Vaši objednávku vyřídíme do 24 hodin. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Bezplatná info linka: 800 500 500

info@liftea.cz

www.facebook.com/liftea

www.instagram.com/lifteacz
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www.LazneLuhacovice.cz

Zamilovaný Shakespeare:
Divadelní vyznání lásky

Hned několika Oscary byl v době svého vzniku oceněn slavný film Zamilovaný Shakespeare. A jeho divadelní adaptace z pera Marca Normana, zlínského rodáka Toma Stopparda a Lee Halla v londýnském West Endu nezůstala s úspěchem pozadu.

Není divu – příběh velké lásky se tu
proplétá nejen se životem nejslavnějšího dramatika všech dob, ale
také se vznikem nejslavnějšího příběhu lásky – Shakespearova Romea
a Julie. Příběh z divadelního zákulisí

Pondělí 7. května 2018, Lázeňské divadlo
rezervace vstupenek:
CA Luhanka, tel. 577 681 103,
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz

ˆ

Ročník CIX.

V Luhačovicích, 27. leden 2018

Čislo 1.

LUHACOVSKÉ LISTY
LÁZENSKÉ
ˆ

ˆ

ˆ

CASOPIS VENOVANÝ ZÁBAVE, POUCENÍ
A LÁZENSKÝM ZÁJMUM LUHACOVIC
ˆ

°

ˆ

Vychází
u příležitosti 22.
repre. lázeňského
plesu a 100. výročí
zal. Československa

ˆ

Novým prvkem v odpočinkové zóně wellness centra hotelu Alexandria je socha dívky
z uměleckého betonu na pískovcovém podstavci, která od konce třicátých let minulého století
zkrášlovala již zaniklou římskou
zahradu Francouzské restaurace. V posledních letech před náročnou obnovou byla součástí
letní terasy u hotelového fitness
centra. Profesionální zrestaurování sochy včetně přípravy
nového podstavce trvalo téměř
dva měsíce. Nejnáročnější bylo
především důkladné vysušení
a její přeprava přímo na místo.

Nahlédněte
do minulosti
a budoucnosti
lázní
ˆ

Wellness
centrum
zdobí socha
dívky

Redaktoři: Hana
Felcmanová
a Dalibor Chrastina.
Uzávěrka v pátek
do 6 hod. več.

Nahlédněte s námi do minulosti i budoucnosti lázní luhačovických.

JAKÉ ŽE BUDOUCNOST LÁZNÍ JE...
Soudím tolik, že rozvoj jich
přestihne i mé všechny sny a že
dokáže světu, že věk dvacátý jest
věkem slovanským, totiž věkem,
během jehož veškeré slovanské větve seznají svou rasovou i kulturní
jednotnost.
V době, kdy každé plémě lidské snaží se, dostačiti sobě a přebírati od jiných plemen toliko
technické, vědecké, a průmyslové objevy, při tom však zůstávati svým, neměniti svých zvláštností, nezanechávati jich, nýbrž naopak, k pěknému se vraceti a je zdokonalovati, v době,
kdy každý národ snaží se kupovati od ciziny co nejméně, neviděti ve všem cizím také vždy lepší, podporovati svou vědu,
své umění, svůj průmysl a obchod, v té době přijde Slovanstvo
také ku přesvědčení, že i lázeňství není a nemůže býti bez svéráznosti, bez národnosti, že mohou býti lázně vedeny duchem

jen jedním, duchem národa, jemuž náleží. Proč jezdilo Slovanstvo do lázní francouzských, německých, italských?
Jen pro jich lepší technické zařízení, pro lepší známost
jich, než svých vlastních. Jakmile však Slovanstvo zdokonalí své lázně ať v Karpatech, či na Kavkaze, nebo na Balkáně, horstvech to slovanských, jakmile rozšíří známosť
o nich mezi druhými Slovany, přestane putování slovanských lidí na západ. Do lázní vůči nám buď lhostejných,
nebo dokonce nepřátelských.
My také poznáme, že není příhodnějších míst, ani
dob, jako v lázních moderně upravených, přírodou hojně
obdařených, v době jara a léta stýkati se po delší dobu,
poznávati se, setřásati ze sebe nátěr cizoty a přiváděti ku
platnosti svůj charakter slovanský. Svou duši slávskou.
Jako lázně čistě české mohly by to Luhačovice přivésti asi
na 10.000 hostí, dále sotva, jako lázně slovanské porostou
do nekonečna.
MUDr. Frant.Veselý, ředitel (1909)

...LUHAČOVICE ROSTOU A ROZVÍJEJÍ SE

S odstupem 109 let po svém vzácném prapředchůdci
musím dát nejprve za pravdu jeho vizím. Nevím sice, jak moc
smělé sny pana doktora Veselého byly, ani zda je současná realita předstihuje, jak předvídal. Mnoho z jím vyslovených předpokladů ale došlo naplnění. A to i přes všechny dlouhé roky
a události, které tolik proměnily náš svět.
Luhačovice jsou stále především lázněmi slovanskými,
jak si přál. Nic na tom nezměnily ani dvě světové války, změny
režimů, vznik i zánik států a hranic, ani globalizace nebo rozpad společného státu Čechů a Slováků. Dělá mi to radost. Jednak proto, že letos oslavíme sto let od vzniku Československa
a onen všudypřítomný česko-slovenský duch Luhačovic nám
připomene, jak významnou roli při jeho vzniku Luhačovice sehrály. Především ale proto, že si díky jazykovému i kulturnímu
porozumění svých návštěvníků zachovávají nádhernou, téměř
prvorepublikovou atmosféru, která se z většiny západočeských
lázní již vytratila. Přispívají k ní jistě i Jurkovičovy stavby, okolní příroda, folklór, moravská pohostinnost, pokora, tradice, kolonáda, park i četná kultura, ale jejím hlavním zdrojem jsou
hosté a návštěvníci lázní.
Nejspíš nejsem takový snílek ani vizionář, můj pragmatismus mi brání v rozletu a svou lásku k lázním dělím mezi
Luhačovice a Jáchymov. Přesto ale v další rozvoj Luhačovic

věřím stejně, jako věřím, že si svůj
česko-slovenský duch, náladu
i nezaměnitelný genius loci udrží.
Jejich potenciál je obrovský. Jen
samotná naše akciová společnost
překonala metu jeho vysněných
10 tisíc návštěvníků ročně v roce
2017 třiapůlkrát. Celé Luhačovice pak dohromady téměř jedenáctkrát, a žádný z těchto násobků není rozhodně stropem. Naše sezona už dávno netrvá
od dubna do září a i zimní měsíce umíme naplnit. O lázeňství s adventní náladou či dokonce vánočních pobytech se
Dr.Veselému ani nesnilo. Já jsem své dosavadní cíle viděl
ve zvyšování návštěvnosti okrajových sezon a rozvoji strádajících dětských lázní či obnově objektů k ubytování hostů
nebo zeleně a komunikací. Své nejbližší vize spojuji se vznikem prvních nových lázeňských domů po dekádách bez výstavby a s obnovou kolonády nebo areálů slunečních lázní.
Ještě vzdálenější vize pak spojuji se vznikem komplexu Jurkovičových staveb na území historické vodoléčby, slatinných
a sirných lázní. To už se ale přiblížím důchodovému věku…
a plánuji Luhačovicemi nejen žít, ale také si je užít!
MUDr. Eduard Bláha, gen. ředitel (2018)

Pozn. redakce: Oba ředitelé napsali zamyšlení nad budoucností lázní 7 let od doby, kdy se postavili do čela společnosti. Navíc oběma bylo 47 let

U příležitosti 22. reprezentačního lázeňského plesu a 100. výroční založení Československa vyšlo první číslo speciálního vydání Luhačovských
listů lázeňských. Časopis věnovaný
zábavě, poučení a lázeňským zájmům
Luhačovic přináší vize MUDr. Františka Veselého, prvního ředitele lázní,
o budoucnosti Luhačovic z roku 1909
i dnešní pohled MUDr. Eduarda Bláhy,
generálního ředitele akciové společnosti, na to, jak se sny podařilo naplnit. Nechybí ani vzpomínka na 150.
výročí narození Dušana Jurkoviče
nebo zajímavé statistiky návštěvnosti.

navíc koření humor i živoucí prostředí alžbětinské Anglie a činí z něj
skutečně šťavnatou divadelní lahůdku. A nad tím vším stojí hluboké vyznání Shakespearovi, divadlu a lásce
samé. V Městském divadle Zlín bude

mít v režii Jakuba Nvoty premiéru
28. dubna v 19.00.
„Zamilovanost – to je stav virózy
podivně heroické i komické zároveň. Najednou jsme nemocní tak, že
máme křídla a umíme létat a nevadí
nám, že se zavřenýma očima narážíme do kostelních věží. Jako zamilovaní jsme okolí k smíchu, k pláči, může
nám závidět, jsme dojemní - protože
láska v nás je ještě ve stavu euforie,
kdy skutečně cítíme, že žijeme. Je
pěkné znovu zjistit, že jsme tkaní
z látky našich snů,“ říká režisér, kterého zlínské publikum dobře zná.
V minulosti s herci nastudoval například divácké hity Sluha dvou pánů
nebo Splašené nůžky.
Hrají Vojtěch Johaník, Kateřina Liďáková, Zdeněk Lambor, Radovan Král,
Romana Julinová, Marek Příkazký,
Luděk Randár, Jak Leflík, Gustav Řezníček, Radoslav Šopík, Tamara Kotrbová, Rostislav Marek, Matěj Štrunc,
Pavel Vacek, Josef Koller, Zdeněk Julina a Markéta Kalužíková.

Jak vypadaly lázně před sto lety?

Počátkem roku 2018 byla uvedena na knižní trh nová
publikace Obrázky z lázní aneb Luhačovice před 100
lety objektivem Brunera-Dvořáka. Dvojjazyčná česko-německá publikace představuje cyklus historických fotografií luhačovických lázní, vyznačující se
mimořádnou technickou a uměleckou kvalitou.
Fotografie vznikly na objednávku
lázeňské společnosti a vytvořila je pražská fotografická firma
Bruner-Dvořák. Po druhé světové
válce se originály snímků dostaly
do sbírky Luhačovické muzejní
společnosti, jméno jejich autora
však bylo zapomenuto a dlouho
čekaly na své znovuobjevení.
Publikace Obrázky z lázní je jedinečným pohledem na Luhačovice
během dvou sezon na počátku 20.
století. Podařilo se v ní propojit
dva cenné soubory – skleněné negativy ze Sbírky Scheufler a pozitivy z fotoarchivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Muzea
luhačovického Zálesí. Jde o první
ucelené zveřejnění těchto snímků, doplněné o úvodní text historika fotografie Pavla Scheuflera,
který se odkazem firmy Bruner-Dvořák dlouhodobě zabývá. Obrázky z lázní přináší nový pohled
na historii luhačovického lázeňství v podobě padesáti fotografií, které doprovází padesátka
krátkých příběhů. Snímky byly
vybrány z rozsáhlého fotografického cyklu pražské firmy Bruner-Dvořák, jenž zachycuje interiéry
a exteriéry lázeňských budov,
okolní krajinu, léčebné procedury i společenské a kulturní
dění v lázních v sezonách 1910
a 1911. Pražští fotografové Rudolf a Jaroslav Bruner-Dvořákovi
jsou považováni za zakladatele
české žurnalistické fotografie,
průkopníky fotografické reportáže a jedny z nejvýznamnějších
osobností dějin fotografie v čes-

kých zemích na přelomu století.
Starší z bratrů Rudolf Bruner-Dvořák se stal známým od roku
1891, kdy na pozvání následníka
trůnu Ferdinanda d‘Este často
fotografoval hony a manévry, ale

i jeho rodinu a významné události.
Mladší bratr Jaroslav se proslavil
nejen zachycením tragických událostí při atentátu na následníka
trůnu v Sarajevu v roce 1914, ale
zejména coby dokumentátor moderní české architektury. Publikaci vydalo nakladatelství Archa Zlín
v dvojjazyčné česko-německé formě. Finančně vydání knihy zaštítil
Ladislav Šumšal, předseda představenstva společnosti Vincentka
a. s. Luhačovice.

Blanka Petráková

www.LazneLuhacovice.cz

Plesová sezona v Luhačovicích

Společenský dům v Luhačovicích hostil 27. ledna 2018 již 22. reprezentační lázeňský ples. Tančilo se
ve čtyřech různých sálech a o dobrou náladu se vedle tanečních orchestrů postarali také Peter Nagy a Leona Machálková. Na stejném místě se konal 10. února 2018 Policejní ples.
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Luhovaný
Vincent
v srdci
periferie

Již tradičně se v Luhačovicích uskuteční letní nemainstreamový festival Luhovaný Vincent, jehož hlavním
tématem bude PERIFERIE.
Devátý ročník festivalu
proběhne od 28. června
do 1. července 2018.
V roce 2018 si připomínáme mimo jiné
i výročí rozdělení Československa, se
kterým se Luhačovice dostaly na periferii České republiky. Svěží umění a kultura
nemají místo jen ve velkých městech, ale
patří i na (geografickou) periferii! Tudíž
se organizátoři rozhodli prozkoumat
toto téma konkrétněji a za motto letošního ročníku zvolili „V srdci periferie“.
„V tématu periferie nacházíme speciální
kouzlo, které v nás probouzí zvědavost
a zbystřuje vnímavost vůči všemu neokázalému, dosud neobjevenému,“ říkají
pořadatelé. Letos bude umění prezentováno přednostně mimo místa, kde je
kultura obvykle konzumována. Prostor
dostanou zejména umělci tvořící mimo
tradiční kulturní centra, na periferiích.
Zároveň se dramaturgové odkloní od obvyklých žánrů.
Čtyřdenní festivalové akreditace jsou
k prodeji za cenu 300 Kč. Více na adrese
www.luhovanyvincent.cz.

Festival Janáček a Luhačovice otevře
opera Příhody lišky Bystroušky
Již déle než čtvrt století patří k luhačovickému Kulturnímu
létu Festival Janáček a Luhačovice. Letošní 27. ročník se
ponese v duchu připomínky 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka, nejoriginálnějšího skladatele 20. století.
Festival bude slavnostně zahájený (16. 7.) Janáčkovou
operou o zvířatech a lidech, touze, zklamání i moudrém
smíření s věčnou přírodou Příhody lišky Bystroušky. Historie vzniku této opery je spjata s dalšími dvěma jmény,
a to malíře Stanislava Lolka, tvůrce žertovných výjevů
lišky Bystroušky, k nimž napsal vtipné příběhy inspirované jadrnou lidovou řečí z okolí bílovicko-adamavoských
lesů Rudolf Těsnohlídek. Není bez zajímavosti, že si také
S. Lolek zamiloval Luhačovice, kde rád maloval a setkával
se se svým přítelem lázeňským lékařem MUDr. Eduardem
Cmuntem.
Operu začal Janáček komponovat v roce 1922 a již v červenci téhož roku mu přivezl z Brna jeho žák Břetislav Bakala na pobyt do Luhačovic korekturu partitury. Opera
byla dokončena v roce 1923, tudíž před 95 lety.
Festival dále nabídne koncert špičkového hobojisty Viléma Veverky s orchestrem Ensemble 18+ (17. 7.), v jejichž

programu zazní vedle skladeb barokních mistrů i klasika
druhé poloviny 20. století, hudba na pomezí žánrů i stylů,
avšak v relativně „klasickém“ půdorysu sólového hoboje
a orchestru.
Znamenitá violistka Kristina Fialová představí za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice (18. 7.) zajímavé
a vzájemně kontrastní skladby P. Hindemitha a C. M. von
Webera. Milovníky J. Suka jistě potěší jeho půvabná a lyrickými tóny oplývající smyčcová Serenáda Es dur. Při
předposledním koncertu přivítáme skvělou hornistku Kateřinu Javůrkovou s   orchestrem Slovak Sinfonietta (19.
7.). Jejich koncert slibuje skladby W. A. Mozarta, které prozáří celý večer. K výročí vyhlášení Československa přednese houslista Lukáš Szentkereszty skladbu Ilji Zeljenky Musica Slovaca. Hudební tečkou za festivalem bude koncertní
kostýmované provedení nejvýznamnějšího díla Emilia de
Cavalieri, a to duchovní alegorie o smyslu a pomíjivosti
života La Rappresentazione di Anima et di Corpo aneb
Představení o duši a těle. Dílo zazní v podání vynikajícího
souboru Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana
Válka (20. 7.).  
Milena Hrbáčová

Zlín Film Festival se letos ponese v duchu oslav
stého výročí založení republiky

Každý rok na přelomu května a června ožívá
Zlín Mezinárodním filmovým festivalem pro
děti a mládež.
Hlavním tématem jeho 58. ročníku, který se
koná od 25. května do 2. června, se u příležitosti 100 let české státnosti stane československý film pro děti a mládež. Tato rozsáhlá

filmová sekce bude doplněna rakouským
filmovým okénkem, které připomene stejné
výročí našeho souseda, se kterým jsme sdíleli
řadu století v bývalé monarchii. Přirozeným
protipólem tradiční evropské kinematografii
bude sekce věnovaná americkému nezávislému filmu pro mládež.

Nejstarší a největší filmovou přehlídku svého
druhu na světě doplní doprovodný program
s řadou divadelních představení, koncertů,
workshopů, výstav, interaktivních a benefičních programů, ale také spoustou sportovních,
společenských a dalších akcí určených pro celou rodinu. Více na www.zlinfest.cz.
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Jáchymovské okénko
Jáchymovské okénko

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
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 zahájení 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 přetechnizované době si lázně zachovaly svůj
kulturní a společenský rozměr. Tisíce pacientů ze všech koutů světa
k nám jezdí nejen kvůli unikátní
a mimořádně účinné radonové léčbě, ale velkým lákadlem je rovněž
bohatý kulturní program, vycházky
krušnohorskou krajinou nebo výlety do blízkého i vzdáleného okolí.
Zvláštním osvěžením pobytu je setkání se známými nebo mimořádnými osobnostmi. A právě zahájení
lázeňské sezony je krásnou příležitostí užít si bohatý program i zmíněná 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 připomínkou 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 uplynulo již 500 let od doby, kdy bylo započato hloubení nejstaršího funkčního dolu v Evropě a nejstaršího
uranového dolu na světě, ze kterého
čerpáme léčivou vodu pro naše pacienty a hosty.

500 let dolu Svornost

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 velmi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množství �inančních prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se evropský 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 Rudohoří 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 feudálů a německých �inančních domů potřebný kapitál, vykoupil
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud neznámá osada
Konradsgrün stává hornickým sídlištěm, které se záhy rozroste v několikatisícové město – Sankt Joachimsthal (Jáchymov).
Vznik dolu a pojmenování Svornost
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhající podél západního okraje právě vznikajícího města, která byla

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 lázeňské hosty)

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 polohu 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 těžaře 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 přejmenována na jámu Einigkeit (Jednota – Svornost).

a zmaru a společně zanechávaly stopy v samotném srdci hory,
utvářely ho, jako ruka sochaře zdobí chladný kámen do podoby uměleckého díla. Důl Svornost je pevně spjat s prvními
radonovými lázněmi světa – bez něj by jáchymovské lázně nejspíš vůbec nevznikly, je samotnou podstatou jejich existence.
Je proto třeba klást si otázky. Proč se to stalo? Kdo se o to přičinil? 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

Význam Svornosti pro lázně
Slibné a hlavně výnosné začátky těžby v dole Svornost naznačovaly, 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 ambice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku

Nová restaurace
Garni Hotelu Astoria***
Garni Hotel Astoria*** vznikl spojením budov Seidel, Mariánský dům a Astoria pocházejících z počátku 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 letošního roku zahajuje výstavba nové restaurace.
Ve stávající jídelně je možné zajistit stravu maximálně 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 pokojích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem
do parku a zvětší se také plocha pokojů a předsíní.
Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě hotelu Astoria 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.

www.LazneLuhacovice.cz

Nabídka polodenních výletů duben, květen, červen 2018
BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 5. 4.
Komentovaná plavba lodí po říčním úseku Baťova kanálu (úsek řeky Moravy).

MILOTICE

KROMĚŘÍŽ

neděle 29. 4.
Květinová výstava na výstavišti Floria JARO
v Kroměříži.

MOŠTÁRNA, DEGUSTACE VÍN

sobota 7. 4.
Zahájení sezony v zámecké konírně v Miloticích, prohlídka zámku, který je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury.

čtvrtek 3. 5.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod
obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Rudicích. Degustace vín v Galerii slováckých vín
v Uherském Hradišti.

čtvrtek 12. 4., 28. 6.
Muzeum ve Velkých Karlovicích s etnografickou expozicí bydlení na Valašsku, kostel Panny
Marie Sněžné.
Malé valašské občerstvení v Kolibě U Splavu
v Hovězím.

pátek 4. 5.
Exkurze do výroby strážnického modrotisku,
který je nositelem značky Tradiční výrobek
Slovácka. Komentovaná plavba lodí po Baťově
kanále.

VALAŠSKO

VIZOVICE

neděle 15. 4.
Návštěva barokního zámku s francouzskou zahradou.

MOŠTÁRNA, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 19. 4.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod
obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Rudicích.
Plavba lodí po řece Moravě, která je vodní cestou Baťova kanálu.

BUCHLOVICE

neděle 22. 4.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zámeckým parkem v Buchlovicích.

ZLÍN – FILMOVÉ ATELIÉRY

čtvrtek 26. 4.
Svět filmu v Kabinetu filmové historie a ve Filmovém uzlu Zlín ve filmových ateliérech.

STRÁŽNICE, BAŤŮV KANÁL

BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 10. 5., 24. 5., neděle 24. 6.
Netradiční komentovaná plavba lodí po Baťově kanále s občerstvením.

MODRÁ, VELEHRAD

pátek 11. 5.
Prohlídka největšího sladkovodního tunelu
v Evropě – Živá voda a archeoskanzenu v Modré. Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

pátek 18. 5.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Návštěva svíčkárny UNIPAR.

LEDNICE

neděle 20. 5., 3. 6.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoromantické gotiky s bohatou řezbářskou výzdobou
a palmovým skleníkem.

JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ

neděle 27. 5.
Folklorní slavnost s lidovým zvykem jízdy králů ve Vlčnově, která je zapsaná na listině nehmotného světového dědictví UNESCO.

PUSTEVNY

čtvrtek 31. 5., neděle 17. 6.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou Maměnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského
architekta Dušana Jurkoviče. Příjemné posezení v kolibě Valaška.

KROMĚŘÍŽ

čtvrtek 7. 6.
Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné
zahrady, která je zapsána na seznamu památek UNECSO.

MILOTICE, BAŤŮV KANÁL

sobota 12. 5.
Návštěva hradu Buchlov, který je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka.

čtvrtek 14. 6.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je
unikátně zachovaným komplexem barokních
staveb a zahradní architektury. Komentovaná
plavba po Baťově kanále.

čtvrtek 17. 5.
Svět filmu ve Filmovém uzlu Zlín ve filmových
ateliérech. Exkurze v likérce RUDOLF JELÍNEK
s ochutnávkou likérů a slivovice.

čtvrtek 21. 6.
Návštěva barokního zámku s francouzskou
zahradou. Svět filmu ve Filmovém uzlu Zlín
ve Zlínských filmových ateliérech.

HRAD BUCHLOV

ZLÍN, VIZOVICE
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VIZOVICE, ZLÍN

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

LUHAČOVICE A ODKAZ
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 13.00 a 15:00
Procházka s výkladem po místech, která
jsou úzce spjatá s   Dušanem Jurkovičem.
Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objektu Slunečních lázní.	               
Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, 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 léčebných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných
metodách od počátků až po současnost.
Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.

Cena 100 Kč za osobu, hosté Lázní Luhačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma

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 ve Zlínském
kraji, která musíte
vidět
ZOO Zlín

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

Hrad Buchlov

národní kulturní památka ze 13. století nacházející se v pohoří Chřiby, z jehož nádvoří pochází jeden ze základních kamenů pražského
Národního divadla.
www.hrad-buchlov.cz

Květná zahrada v Kroměříži

Tajenka ze 4. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Riviera je nově garni hotel. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu Davidovi Pokornému z Brna. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku (nebo vhoďte do naší
redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 5. 2018.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2018. Šťastným výhercem, který získal týdenní pobyt pro 2 osoby, je pan Václav Novotný ze Strmilova. Příští číslo vyjde v červnu 2018.
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památka UNESCO, jedna z mála zahrad v Evropě, která si zachovala svou původní podobu
z doby svého vzniku.
www.zamek-kromeriz.cz

Zámek Buchlovice

zámek z přelomu 17. a 18. století patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům
na našem území. Zámek obklopuje zámecká zahrada s parkem, který je řazený mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice.
www.zamek-buchlovice.cz

Gastronomický kalendář 2018
Francouzská restaurace
v Alexandria ****
Spa & Wellness hotelu
DUBEN
První neděle v měsíci dubnu, Boží hod velikonoční
přímo vybízí k návštěvě Francouzské restaurace,
kdy pořádáme „Velikonoční brunch“. Ochutnejte pokrmy typické nejen pro toto nejkrásnější
období v roce.
Termín: 1. 4. 2018
Přijďte oslavit příchod jara právě k nám, potěšíme
vás zdraví prospěšným menu, sestaveným pouze
ze svěžích jarních surovin, telecího a jehněčího
masa či pokrmů z mladých kuřátek… „Mladé
maso na talíři“
Termín: pátek – neděle

KVĚTEN
„Májové menu“ jsme v tomto měsíci připravili
nejen pro zamilované…
Příroda se probouzí, louky jsou plné koláčků
z pampelišek a my „…Vaříme z plevele a chřestu…“
Termín: 1. – 31. 5. 2018
ČERVEN
Období dozrávajících
jahod svádí hned k vícero hříchům...
My jsme pro vás připravili sladké pokušení
v podobě jahodování.
Termín: od 1. – 30. 6.
2018

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

SNACK BAR
HOTELU DŮM
B. SMETANY****
DUBEN
„Velikonoční menu“ 29. 3. – 2. 4. 2018
V době 28. 3. - 1. 4. jsme pro vás připravili
slavnostní Velikonoční menu, které bude
odlehčené, barevné, chutné a můžete s ním
přivítat první jarní dny.

„Sladká první republika“ 22. – 29. 4. 2018
Snack bar hotelu Dům B. Smetany se na týden
promění na Snack bar hotelu Popper a v nabídce se objeví ne vybrané dezerty pro „smetánku té doby“, ale sladká jídla obyčejných
lidí, jako byly například bramborové placky
s povidly, nebo třeba bramborové šulánky
s mákem.

KVĚTEN
„Májové menu“ 1. – 8. 5. 2018
Květen je od nepaměti označován za měsíc lásky.
Sama příroda vytváří romantickou atmosféru
a naše Májové menu tomu dodá tu pomyslnou
třešničku na dortu.

„Chřestové dny“ 14. – 30. 5. 2018
Chřest je považován za vyhlášenou delikatesu, ale
v domácí kuchyni nebývá úplně běžně připravován. Proto jsou tady naše chřestové dny, kdy jsme
pro vás připravili pokrmy na mnoho různých
způsobů.

ČERVEN
„Jahodové pokušení“ 2. – 29. 6. 2018
Láká nás jejich chuť, vůně i krásně rudá barva.
Jahody mají zvláštní fluidum, které nás dokáže bez
výjimky okouzlit.. Nejsou to jenom jahody a sekt,
ale také řada dalších známých i neobvyklých specialit, které čekají jenom na vás.

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

KULTURNÍ PROGRAM

20. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ PS Janáček

DUBEN 2018

6. 4. Pátek 19.30 PROCHÁZKA SLAVNÝMI MUZIKÁLY
Účinkují P. Králová a R. Král
13. 4. Pátek 19.30 DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
M. Dolinová, D. Suchařípa, I. Hüttnerová

Alexandria**** Spa & Wellness hotel, night
club

2. 6. Sobota 12.30 CANTATE, přehlídka duchovních
písní

Lázeňské náměstí

Společenský dům

KVĚTEN 2018

ROZTANČENÉ LUHAČOVICE
30. 4. – 5. 5. 2018
1. 5. Úterý 14.30 ROZTANČENÁ KOLONÁDA
Přehlídka tanečních souborů, klubů a skupin.

Lázeňské náměstí

1. 5. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Večer s cimbálovou muzikou Korečnica.

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, night club

2. 5. Středa 19.30 DOKTOR V NESNÁZÍCH
K. Zima, A. Stropnická / I. Korolová, K. Hrušková,
D. Morávková / M. Bittnerová aj.

Lázeňské divadlo

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
11. – 13. 5. 2018

15. 6. Pátek 19.30

DADY BOX
Divadelní soubor Post Scriptum
16. 6. Sobota 19.30

ČERVEN 2018

23. 4. Pondělí 19.30 ČETNÍCI Z LUHAČOVIC
Promítání pilotního dílu populárního seriálu.

Městské divadlo Zlín

14. 6. Čtvrtek 19.30
NA ÚTĚKU
Divadelní spolek Kroměříž

Lázeňské náměstí

20. 4. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM M. MILTÁKA

30. 4. Pondělí 19.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ

Lázeňské divadlo

Lázeňské divadlo 19.30

27. 5. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ FS Světlovánek

Lázeňské divadlo

Lázeňské divadlo

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST
14. – 16. 6. 2018 6. ročník

25. 5. Pátek 19.30 ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO
MANŽELA
I. Svobodová, N. Boudová, O. Brancuzský

Alexandria**** Spa & Wellness hotel, night
club

27. 4. Pátek 19.30 LÁSKYPLNÁ OPERETA
Procházka klasickou operetou v podání členů opery a operety Moravského divadla Olomouc.

Lázeňské náměstí

3. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Varmužova cimbálová muzika a Děcka ze Skoronic
3. 5. Čtvrtek 19.30 TANČÍRNA

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, night
club
4. 5. Pátek 19.30 TANČÍRNA

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness, night
club

5. 5. Sobota 19.30 LUHAČOVICKÉ PLESÁNÍ
Večer plný tance.

Společenský dům

5. 5. Sobota 15.00 SLAVNOST PTAČÍCH BUDEK

Lázeňské náměstí

7. 5. Pondělí 19.30 CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... PARDON ME, PRIME MINISTER
P. Nárožný, A. Daňková / J. Daňhelová, Z. Slavíková /
I. Svobodová, J. Čenský / M. Zahálka aj.

Lázeňské divadlo

11. 5. Pátek 19.30 PETRA JANŮ SE SKUPINOU
AMSTERDAM

Městský dům kultury Elektra

18. 5. Pátek 19.30 TCHÝNĚ NA ZABITÍ
L. Zedníčková, D. Homolová, A. Kulovaná,
M. Kraus

Lázeňské divadlo

Lázeňské náměstí

JEZINKY A BEZINKY
Divadlo Boleradice

19. 6. Úterý 19.30 FRANKIE & JOHNY
Tereza Kostková, Aleš Háma

Lázeňské divadlo

LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
4. 6. - 9. 6. 2018  6. ročník

Hudební altán

9 - 12 a 14 - 17 hodin
4. 6. Pondělí 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE
– hudební obor

Lázeňské divadlo

6. 6. Středa 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE
– taneční obor

Lázeňské divadlo

8. 6. Pátek 19.30 TALENTINUM 2018

Společenský dům

10. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Ozvěny Světlovského bálu

Lázeňské náměstí

12. 6. Úterý 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE
– hudební obor

Lázeňské divadlo

17. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ DH Dolněmčanka

Lázeňské náměstí

21. 6. Čtvrtek 19.00 SLAVNOSTNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR

Lázeňské náměstí

23. 6. Sobota 16.00 SVÁTEK SBOROVÉHO ZPĚVU
LUHAČOVICE 2018
PS Janáček Luhačovice, Komorní sbor Florian z Jeseníku, Ruchovský spevácky zbor a Smíšený pěvecký sbor
z Ostravy
FRANKIE a JOHNY + loga.indd 1

25.03.14 18:41

Lázeňské náměstí

24. 6. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Taneční orchestr Akvarel

Lázeňské náměstí

26. 6. Úterý 19.30 ŽIVOT PODLE JOHNESOVÝCH
V. Hybnerová, L. Štěpánková, M. Táborský,  
L. Hampl

Lázeňské divadlo

