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

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

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

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

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

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola
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Kolonáda a Vincentka získaly ocenění v soutěži Stavba roku
Co by byly lázně bez kolonády? Ta luhačovická, která je pozdně funkcionalistickou kul-
turní památkou, prošla náročnou revitalizací. Díky tomu nyní spolu s nově zrekon-
struovanou halou Vincentka získala Cenu hejtmana Zlínského kraje v soutěži Stavba 
roku 2019 Zlínského kraje.

Luhačovický kolonádní komplex se 
nachází přímo v lázeňském areálu 
nominovaném na zápis do Sezna-
mu světového kulturního dědictví 
UNESCO a sestává ze tří vzájemně 
propojených objektů – haly Vincent-
ka a Velké a Malé kolonády. Objekt 
prošel od září roku 2018 do listo-
padu roku 2019 náročnou revitali-
zací cílící především na maximální 
zachování původních prvků, pečlivé 
repliky i celkové citlivé architekto-
nické zapojení do okolní krajiny. 
Odborná porota v 18. ročníku soutě-
že vybírala z téměř 50 přihlášených 
staveb, které byly rozděleny do sed-
mi kategorií. Projekt „Revitalizace 
kolonády, haly Vincentka a navazují-

Vážení hosté,

letošní lázeňská sezona je jako horská dráha. 
Stejně jako naše životy v této podivné době. 
Nahoru a dolů. Pády bez varování, beznaděj, 
solidarita, naděje, oživení a zase pády. Nic 
není jako dřív, a ještě asi dlouho nebude. Láz-
ně přišly o zahraniční návštěvníky, po nějaký 
čas i o hotelovou a wellness klientelu. S vý-
jimkou nadějného léta je život v nich ochuzen 
o kulturu a pro řadu seniorů tolik důležitou 
součást léčby a návratu do života, o sociali-
zaci. Obrovské výpadky tržeb se projevily 
v rušení plánovaných investic, mnohé lázně 
neudržely zaměstnanost a řada z nich je na 
pokraji krachu. Zejména těch v západních 
Čechách, které byly závislé na zahraniční kli-
entele.

V našich lázních jsme doteď obstáli, byť jsou 
naše ztráty veliké. Hlavně v Jáchymově. Tou 
největší je fakt, že jsme tam nedokázali udržet 
pracovní místa pro víc než 20 % zaměstnan-
ců. Na vině je velká závislost na zahraničních 
hostech. Radium Palace musel zůstat zavře-
ný až do konce srpna a očekáváme, že výpa-
dek Němců nám starosti zase přidělá. Luha-
čovice po jarním uzavření v létě praskaly ve 
švech a nic na tom nezměnil ani fakt, že řadu 
zájemců o naše lázně odrazovala nemožnost 
čerpat u nás státní vouchery. Přes všechny 
překážky jsme v obou lázních na konci května 
slavnostně a velmi důstojně zahájili sezonu. 
Tentokrát nejen symbolicky, ale po vynucené 
výluce doslova. A v Luhačovicích jsme doslova 
za 5 minut dvanáct ještě stihli počátkem září 
uspořádat Dny slovenské kultury. Napříč situ-
aci v nich dokonce chystáme i velký investiční 
projekt na záchranu zásadní Jurkovičovy stav-
by, Říčních a slunečních lázní s vodoléčebným 
pavilonem a v Jáchymově chceme realizovat 

projekty v Radium Palace, v Lázeňském cen-
tru Agricola nebo v Astorii včetně vybudování 
reprezentativního infocentra.
Aktuální vyhlídky ale nejsou vůbec růžové. 
Opatření zase zesilují, pohyb přes hranice se 
zaškrcuje čím dál víc a média se plní poplaš-
nými zprávami. Přesto stále platí, že lázně jsou 
bezpečné a odkládat nezbytnou zdravotní péči 
nebo prevenci by bylo chybou.
Ať už přinesou další dny ale cokoliv, tak nás 
posiluje fakt, že se naši předchůdci museli 
během historie lázní vypořádat a vypořádali 
s mnohem horšími vlivy, než kterým nyní čelí-
me my. Lázně přežily sociální proměny, změny 
režimů a dokonce války. Přežijí i koronavirus! 
Nejspíš se ale trochu změní. Změna je ale ži-
vot, byť zpočátku někdy bolí.
Užijte si svůj pobyt v našich lázních, ať už se 
zde léčíte, relaxujete, sportujete nebo vás při-
vádí touha poznat jejich okolí.
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO

cích objektů v Luhačovicích“ získal 
ocenění v rámci kategorie Stavby 
občanské vybavenosti. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 
15. září 2020 na zámku v Holešově.
Soutěž je pořádána pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje, Kraj-
skou stavební společností při Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě. Toto ocenění není v soutěži 
Stavba roku pro Lázně Luhačovice, 
a. s., prvním. Společnost je již držite-
lem čestného uznání za Stavbu roku 
Zlínského kraje 2016, a to za rozší-
ření balneoprovozu dětské léčebny 
Miramonti.
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hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
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ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
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Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
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prostoru bude provedeno rozšíření 
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tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

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

Zamyšlení MUDr. Eduarda Bláhy

Generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., a Léčebných lázní Jáchymov 
a.s. odpovídá na otázky týkající se státního příspěvku na pobyt v láz-
ních.

Čínský virus všechno změnil. Přesněji jeho mediální obraz, opat-
ření přijímaná politiky a strach okolo nás. Mám pocit, že jsme se 
v koronaviru nějak zacyklili. Uvěznil nás v podivném matrixu. 
Jako kdyby neexistovaly jiné nemoci, vážnější nemoci, na které 
lidé opravdu umírají. V listopadu 2019 symbolicky předal generální ředitel Lázní Luha-

čovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha zrekonstruovanou lázeňskou ko-
lonádu do užívání Luhačovjanům stejně jako všem návštěvníkům 
našeho lázeňského města.

Šaty nevláčeti, vpravo choditi. 
Provozní řád lázeňského 
areálu tehdy a dnes

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo 1. 7. 2020 
podporu COVID-Lázně. Státní příspěvek 4 000 Kč 
měl získat každý občan, který si zakoupil samo-
plátecký pobyt v délce min. šest nocí a obsahují-
cí min. pět léčebných procedur. Jak tuto podporu 
hodnotíte vy?
Program COVID-Lázně měl smělý cíl – pomoci na-
šemu oboru a současně motivovat veřejnost, aby 
zůstala v této podivné době v tuzemsku, posilova-
la své zdraví a objevila kouzlo českých lázní. Kvůli 
nepopulární byrokracii však nedokázal program 
tento cíl zatím zcela naplnit. Jeho mediální pre-
zentace vyvolala obrovské očekávání spotřebitelů 
i lázní a vypustila do světa řadu zavádějících infor-
mací. To vedlo začátkem července k paralýze lá-
zeňských rezervačních systémů. Situace se ale po-
stupně zklidnila, detaily se nyní doladily. Systém 
se pak rozběhl a pomáhá zejména menším lázním 
na Karlovarsku, které přišly o zahraniční kliente-
lu. Pro naše společnosti ale významným přínosem 
nebyl, jako veliká skupina jsme mohli přijmout jen 
omezené množství voucherů.

Mluvíte o byrokracii, počáteční paralýze rezerva-
cí, počátečních úskalích a omezeném efektu pro 
vaše lázně. Jak to tedy celé probíhalo a fungovalo 
u vás?
Požadavky se na nás hrnuly ze všech stran. Nestí-
hali jsme brát telefony, natož vyřizovat e-maily či 
fyzickou poštu a už vůbec ne zadávat poptávky do 
našeho systému, nemluvě o tom, že ten státní pro 
lázně ještě několik dní ani nebyl spuštěn. Řada lidí 
si pletla možnost uplatnit voucher s naší povin-
ností jim najít pokoj, a to ještě v termínech na přá-
ní. Bylo těžké uvěřit, že jsme tehdy neznali naše 
limity, neměli k dispozici fungující státní evidenč-
ní systém ani detailní pravidla pro lázně a úhradu 
přijatých voucherů. Těch jsme se dočkali až po 
oné notifikaci za téměř dva měsíce od spuštění 
programu. Jediným řešením bylo odpojit telefony 

a udělat inventuru všech doručených voucherů 
a odhadnout, kolik jich asi budeme moci přijmout, 
a věřit v naplnění mediálních příslibů.

Kolika zájemcům jste tedy nakonec mohli v Lu-
hačovicích a v Jáchymově vyjít vstříc a jejich vou-
cher akceptovat?
Na rozdíl od původních předpokladů a bohužel 
i v rozporu s obrazem celého programu v mé-
diích si musely lázně podle svých specifických 
podmínek dopočítat finanční limit podpory, jakou 
mohou formou voucherů od státu přijmout. Z cel-
kového základního maximálního rámce podpory, 
který nezohledňoval velikost lázní, musely ode-
číst všechny ostatní dotace a zbytek přepočítat 
na vouchery v hodnotě 4 000 Kč. Pro celou naši 
lázeňskou skupinu, která čítá 2 300 lůžek v Luha-
čovicích a Jáchymově, jsme takto nasčítali 1 500 
voucherů, tedy sotva 2 % z kapacity ve druhém 
pololetí. Během prvních dnů se po nich doslova 
zaprášilo, a tak jsme museli další zájemce odmítat 
a být pro mnoho lidí poslem špatných zpráv.

Ministerstvo také v srpnu oznámilo navýšení li-
mitů. Umožnila vám notifikace programu COVID-
-Lázně znovu otevřít přijímání státních voucherů?
My jsme v ni věřili a už na počátku jsme zarisko-
vali a přijali počty, které pak stvrdila ona notifi-
kace. Žádný další balík voucherů nám tak nezpří-
stupnila a bohužel jen potvrdila, že je náš limit 
bohužel relativně nejmenší ze všech tuzemských 
lázní a vlastně jsme za svou velikost trestáni. Kri-
ze ale pokračuje, a i díky těmto limitům není pro-
gram ani zdaleka vyčerpán, proto se už i z minis-
terstva ozývá potřeba jej prodloužit. A pokud na 
to přistoupí Evropská komise, tak i nějak prolo-
mit limit pro velké lázně a poskytnout jim stejně 
významnou podporu jako těm malým, a to nejen 
absolutně, ale i relativně, což by mohlo naše láz-
ně zase otevřít voucherům po novém roce.

Nejen s nimi. Jako kdyby neexistovaly jiné problé-
my společnosti, státu nebo světa. Ze zpráv kromě 
sportu a dopravy (nebo přesněji nehod a kata-
strof) vymizelo vše ostatní.
Neslyšíme o ničem jiném než o koronaviru. Do-
konce ani politici při svých půtkách neřeší nic 
jiného. Koronavirem obhajují bobtnající výdaje 
státu, koronavir je volebním tématem, koronavi-
rem odůvodňují absolutní rozorání našich životů. 
V médiích exhibují novodobí věrozvěsti, kazatelé 
a „Sibyly“. Epidemiologové se stali polobohy a ná-
zory nebo vyjádření ostatních lékařů jsou odmítá-
ny, jako kdyby šlo spíš o výskyt a šíření než o zá-
važnost onemocnění samotného. Co o něm soudí 
infektologové, co pneumologové nebo internisté?
Den co den, hodinu za hodinou, ze všech zdrojů 
na nás útočí počty infikovaných, hospitalizova-
ných nebo zemřelých s koronavirem. Ubránit se 
strachu nejde a ta vytrvalá informační sprcha 
mediálních zkratech, překroucených statistik 
a polopravd mění naše podvědomí. I lež se stává 
pravdou, pokud je stokrát opakována – což teprve 
pak pravda vytržená z kontextu. Ani ten nejlepší 
hacker by nestvořil virus tak účinný a schopný 
úplně mazat operační systémy lidské společnosti. 
Už nyní je jasné, na jak vratkých nohou naše glo-
bální informační společnost stojí.
Když se mě politici ptají, jak by nám v této eko-
nomicky těžké době mohli pomoci, a míří k růz-
ným záchranným balíčkům, tak odpovídám: 
„Nabádejte média k omezení podobných zpráv, 
informujte pozitivně.“ Pojďme udělat vše pro to, 
abychom tuto virózu přijali jako běžnou součást 
našich životů. Nic jiného nám nakonec stejně asi 
nezbyde. S vakcínou, nebo bez ní. Tak, jak k našim 
běžným dnům patří i ostatní respirační virózy 
nebo chřipka. Ta je pro ohrožené skupiny oby-

vatel také velmi nebezpečná a ani dostupnost 
vakcíny nepřivede k lékaři za očkováním více než 
nějakých 8 % populace. Na rozdíl od koronaviru 
nám zevšedněla, známe ji a neútočí na nás z médií 
s ní spojené riziko. Koronavirus stejně už součástí 
našich životů je. Stačí se podívat na statistiky tes-
tů. Pokud je už téměř 25 % testů pozitivních a víc 
než 95 pozitivních jedinců nemá žádné příznaky, 
tak je evidentní, že každý 20. a možná i 10. člověk, 
kterého potkáme, je přenašečem. Může nás to dě-
sit, ale současně v tom můžeme vidět postupující 
imunizaci společnosti. Kdybychom podobně tes-
tovali jiné viry, asi bychom se nestačili divit. Ne-
bojíme se sedat za volant, ačkoliv za ním lidé den 
co den umírají. Stejné je to s kouřením, alkoholem, 
stresem, přejídáním a nedostatkem pohybu, které 
vedou k obezitě. Jsou rizika, která už nevnímáme, 
podobně to bude časem i s těmi novými. Svět oko-
lo nás není bezpečný, ale přesto nás v něm baví žít. 
TAK ZASE ŽIJME!
Vezměme si ze současné situace to pozitivní. Řada 
změn vyvolaných koronavirem a strachem z něj 
není vůbec k zahození. Lidstvo ztrácelo pokoru. 
Tahle „facka“ je šancí. Jen to musíme pochopit.
Toto zamyšlení nechce zpochybňovat potřebu od-
povědného chování nebo přijímaných opatření, 
ani se přít o virulenci respiračních nákaz. Důleži-
té je respektovat nejen tři deklarovaná R – Ruce, 
Roušky a Rozestupy, ale přidat i nejdůležitější 
čtvrté R – Rozum. Jen on nám pomůže vyhodno-
covat situaci okolo nás odpovědně, nepropadat 
paralyzující panice, ani nic nepodcenit a chovat se 
odpovědně k sobě i okolí.

S úctou
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Kolonáda i celý lázeňský areál mají svůj provozní řád, jehož účelem je chránit vzhled i funkčnost stav-
by a vytvářet podmínky pro příjemný a odpočinkový pobyt všech návštěvníků. To, co je většině hos-
tům vlastní a přirozené, je některým návštěvníkům nutno připomínat, a proto zde rekapitulujeme 
hlavní zásady chování v klidové zóně lázeňského areálu. 
Množí se především případy skateboardistů, bikerů a „koloběžkářů“ provádějících své triky na nové 
a nákladně zrekonstruované replice původní dlažby lázeňské kolonády. Připomeňme tedy, že v lázeň-
ském areálu je zakázáno:

• Na lázeňském náměstí chodí se vpravo
• Jízda s kočárky a dětské hry na náměstí se nedovolují
• Šaty vláčeti nedovoleno
•  Minerální voda škodí rostlinám; neračte ji tedy vlévati na záhony 

a trávníky
•  Račte udržovati všemožnou čistotu; papíry odhazujte jen do sběračů 

k tomu určených
•  Kouření při promenádě je zakázáno; v lázeňských restauracích dovoleno 

je kouřiti teprve po půl 9. hod. večer
•  Psi musí být voděni venku na šňůře, do restaurací vůbec nesmí se bráti
•  Plivati na zem a pohazovati zbytky jídel a papíry jest v celém lázeňském 

obvodu přísně zakázáno. K tomu jsou plivátka a koše na různých 
místech

•  Račte zachovávati nejmožnější klid, a chrániti sady lázeňské před škůdci

A jaká pravidla platila v lázeňském areálu 
na počátku 20. století? To se můžeme dočíst ve 
výňatku z Lázeňských listů vydaných 16. 6. 1909.

Celý lázeňský řád najdete 
u vstupu do kolonády, na 
www.lazneluhacovice.cz nebo 
po načtení tohoto QR kódu.
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Salon De Thé

K jedinečnému posezení vás zve crepérie, která se zabývá výrobou palačinek a vaflí na sladký i slaný způsob, prodejem čaje 
francouzské značky Kusmi Tea, kávy a domácích limonád. Nechybí domácí pečené i nepečené dezerty. Jako suvenýr z lázní 
si mohou hosté odnést signovaný porcelán. Na vytvoření příjemné atmosféry pro lázeňské hosty spolupracoval vyhlášený 
zlínský architekt Martin Frank ze studia Deconcept.

Café Corso

Zastavte se během vašich procházek po Luhačovicích a odpočiňte si v nově otevřené kavárně s vinotékou, která se nachází 
přímo v srdci lázeňské kolonády. Při posezení na terase můžete sledovat pulzující život na Lázeňském náměstí, a přitom 
si vychutnat kávu, koktejly, domácí dezerty, delikatesy a v neposlední řadě vynikající moravská i zahraniční vína. Široký 
sortiment vín byl pečlivě vybrán ve spolupráci s rodinným vinařstvím VÍNO HRUŠKA. Jako dárek pro vaše blízké je pro vás 
připravena limitovaná edice vín Luhačovická kolonáda. Nabídku kvalitního vína doplňujeme také o delikatesy z produkce 
chráněné dílny, vinné želé a domácí paštiky.

Labuť v lázních

Obchod Labuť v lázních chce nabídnout lidem dárkové předměty trochu jinak. Předměty od českých a slovenských desig-
nérů, výtvarníků a řemeslníků nejen pečlivě vybíráme, ale ty s lázeňskou tematikou i sami navrhujeme. Z naší produkce už 
vznikly tužky, pera, magnetky, lázeňské oplatky, káva, pro děti krasohledy a také první skleněná pítka a porcelán. Designové 
produkty, které se nám podařilo dostat do lázní, jsou pak jen splnění našeho snu – obklopit se úžasnými věcmi, které jsou 
vyráběny s láskou. Podařilo se nám vytvořit místo, kde se setkávají tvůrci krásných a užitných věcí, i když ne nutně osobně. 
Střetávají se zde lidé, kteří tyto estetické hodnoty ocení, ať už místní, nebo přímo naši přátelé a rodiny, taktéž hosté lázní či 
turisté, kteří přináší své pohledy.

Voňavý svět

V obchodě najdete zhruba 30–50 druhů marseillských mýdel – stálice jako Levandule, Princezna, Grapefruit či Verbena zů-
stávají, zbytek se však mění. Také můžete najít perfektní mýdlo s oslím mlékem. Pokaždé, když nás navštívíte, určitě objevíte 
nějakou novinku. Dalším produktem jsou skvělé domácí sirupy, marmelády a všechny možné i nemožné zdravé a dobré 
věci z Fryštáku. Skleničky naplněné štěstím obsahují jen přírodní chemicky neošetřené ovoce, třtinový cukr, trochu vody 
a spousty lásky a péče. Proto jsou tyto produkty tak moc oblíbené v srdci dětí od 7 do 77 let.

OXALIS

Provozovatel největší sítě specializovaných maloobchodních prodejen se sy-
paným čajem a výběrovou kávou v ČR vás zve do své prodejny na lázeňské 
kolonádě. Nový koncept čajo-kávového baru vás zve nejen k posezení a ochut-
návce, ale také nákupu čajů a kávy prvotřídní kvality. Firma OXALIS je nejen 
přímý dovozce čajů a káv z pěstitelských zemí a zpracovatel těchto surovin dle 
vlastních receptur, ale také exportér čaje a kávy do desítek zemí světa. Značka 
OXALIS je nositelem titulu Franšízor ČR za rok 2019.

Louskáček

Rádi vás přivítáme v prodejně Louskáček, která sídlí přímo na lázeňské kolo-
nádě. Nabízíme široký výběr bižuterie, ručně vyráběné šperky z Jablonce nad 
Nisou a jiné ozdoby, které potěší každou ženu. Také u nás najdete lázeňská 
pítka a poctivou ručně vyráběnou keramiku. Nechybí ani magnetky jako ten 
pravý suvenýr z lázní. Otevřeno pro vás máme 7 dní v týdnu.
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Léto v lázních
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Také v letošním roce se Lázeňské náměstí na jeden den proměni-
lo, s nadsázkou řečeno, v největší pétanque hřiště Evropy, když se 
na něm představilo 42 týmů klubů aktivních seniorů ze Zlínského 
kraje. (27. 8. 2020)

Symbolické odhození roušek provázelo netradiční zahájení lázeňské sezony. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta Luhačovic Ma-
rian Ležák a generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Eduard Bláha na snímku strhávají roušku ze sochy budovatele lázní MUDr. Františka 
Veselého. Nechybělo ani tradiční žehnání pramenům farářem Hubertem Wojcikem za doprovodu FS Malé Zálesí. (26. 5. 2020)

Kloboukový den v režii Luhačovického okrašlovacího spolku Cal-
ma přilákal do Luhačovic stovky návštěvníků. Snímek zachytil 
ukázku vzduchoplavby – tradičního luhačovického ozdravného 
tělocviku. (6. 9. 2020)

Tradiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se tentokrát 
uskutečnil v náhradním termínu. Na zaplněném Lázeňském ná-
městí se orchestr představil pod taktovkou Jiřího Kubíka a se sólis-
ty Gabrielou Urbánkovou a Tomášem Savkou. (17. 9. 2020)

7. ročník tenisového turnaje osobností přilákal přes 30 hráčů. 
Z vítězství se radovala dvojice Martin Berdych, otec elitního čes-
kého tenisty, a lékař Martin Liberda. Mezi hráči nechyběl velvysla-
nec České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý, televizní hlasatel-
ka Marie Retková ani fotbalový trenér Bohumil Páník. (5. 9. 2020)

O skvělý hudební zážitek se na závěr Dnů slovenské kultury po-
staral vynikající houslista Marco Čano s hudebním uskupením 
Cover Paradise. (5. 9. 2020)

Během 24. ročníku Houslové akademie Václava Hudečka exceloval 
David Henrych, který se stal zaslouženým vítězem a získal housle 
darované mistrem houslařem J. Kohoutem. (27. 7.–7. 8. 2020)

Léto v lázních – to bylo letní putování Českého rozhlasu po lá-
zeňských městech. V Luhačovicích vyzpovídal moderátor Pavel 
Kudrna zástupce společnosti Lázní Luhačovice, a.s. O hudební 
část programu se postarali zpěvák Pavel Vítek (na snímku) a Duo 
Kamélie. (29. 8. 2020)

STALO SE


