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Kolonáda a Vincentka získaly ocenění v soutěži Stavba roku
NÁZOR LÉKAŘE

JÁCHYMOV A OKOLÍ

Z HOTELŮ
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ŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

jezd do lázní přes most otevře
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DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE
PLAVÁNÍ A
SAUNOVÁNÍ

Saunaři se mohou těšit na

mokrou saunu, ochlazovací

Současně v bazénové hale přímo
nad bazénem vyroste příjemná
odpočinková terasa s postranními

nýbrž ČEZu, se kterým ta
lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Šaty nevláčeti, vpravo choditi.
Provozní řád lázeňského
areálu tehdy a dnes

V listopadu 2019 symbolicky předal generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha zrekonstruovanou lázeňskou kolonádu do užívání Luhačovjanům stejně jako všem návštěvníkům
našeho lázeňského města.
Kolonáda i celý lázeňský areál mají svůj provozní řád, jehož účelem je chránit vzhled i funkčnost stavby a vytvářet podmínky pro příjemný a odpočinkový pobyt všech návštěvníků. To, co je většině hostům 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 lázeňském areálu je zakázáno:

Zamyšlení MUDr. Eduarda Bláhy

Čínský virus všechno změnil. Přesněji jeho mediální obraz, opatření 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.
Nejen s nimi. Jako kdyby neexistovaly jiné problémy společnosti, státu nebo světa. Ze zpráv kromě
sportu a dopravy (nebo přesněji nehod a katastrof) vymizelo vše ostatní.
Neslyšíme o ničem jiném než o koronaviru. Dokonce ani politici při svých půtkách neřeší nic
jiného. Koronavirem obhajují bobtnající výdaje
státu, koronavir je volebním tématem, koronavirem odůvodňují absolutní rozorání našich životů.
V médiích exhibují novodobí věrozvěsti, kazatelé
a „Sibyly“. Epidemiologové se stali polobohy a názory nebo vyjádření ostatních lékařů jsou odmítány, jako kdyby šlo spíš o výskyt a šíření než o závažnost 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, hospitalizovaných 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 globální informační společnost stojí.
Když se mě politici ptají, jak by nám v této ekonomicky těžké době mohli pomoci, a míří k různým 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 testů. 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 děsit, ale současně v tom můžeme vidět postupující
imunizaci společnosti. Kdybychom podobně testovali jiné viry, asi bychom se nestačili divit. Nebojíme 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 okolo 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 odpovědného chování nebo přijímaných opatření,
ani se přít o virulenci respiračních nákaz. Důležité je respektovat nejen tři deklarovaná R – Ruce,
Roušky a Rozestupy, ale přidat i nejdůležitější
čtvrté R – Rozum. Jen on nám pomůže vyhodnocovat 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

Státní příspěvek na pobyt v lázních

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

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

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

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo 1. 7. 2020
podporu COVID-Lázně. Státní příspěvek 4 000 Kč
měl získat každý občan, který si zakoupil samoplátecký pobyt v délce min. šest nocí a obsahující min. pět léčebných procedur. Jak tuto podporu
hodnotíte vy?
Program COVID-Lázně měl smělý cíl – pomoci našemu oboru a současně motivovat veřejnost, aby
zůstala v této podivné době v tuzemsku, posilovala své zdraví a objevila kouzlo českých lázní. Kvůli
nepopulární byrokracii však nedokázal program
tento cíl zatím zcela naplnit. Jeho mediální prezentace vyvolala obrovské očekávání spotřebitelů
i lázní a vypustila do světa řadu zavádějících informací. To vedlo začátkem července k paralýze lázeňských rezervačních systémů. Situace se ale postupně zklidnila, detaily se nyní doladily. Systém
se pak rozběhl a pomáhá zejména menším lázním
na Karlovarsku, které přišly o zahraniční klientelu. Pro naše společnosti ale významným přínosem
nebyl, jako veliká skupina jsme mohli přijmout jen
omezené množství voucherů.
Mluvíte o byrokracii, počáteční paralýze rezervací, 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. Nestíhali 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 povinností jim najít pokoj, a to ještě v termínech na přání. Bylo těžké uvěřit, že jsme tehdy neznali naše
limity, neměli k dispozici fungující státní evidenční 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 Luhačovicích a v Jáchymově vyjít vstříc a jejich voucher akceptovat?
Na rozdíl od původních předpokladů a bohužel
i v rozporu s obrazem celého programu v médiích si musely lázně podle svých specifických
podmínek dopočítat finanční limit podpory, jakou
mohou formou voucherů od státu přijmout. Z celkového základního maximálního rámce podpory,
který nezohledňoval velikost lázní, musely odečíst všechny ostatní dotace a zbytek přepočítat
na vouchery v hodnotě 4 000 Kč. Pro celou naši
lázeňskou skupinu, která čítá 2 300 lůžek v Luhačovicích 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 limitů. Umožnila vám notifikace programu COVID-Lázně znovu otevřít přijímání státních voucherů?
My jsme v ni věřili a už na počátku jsme zariskovali a přijali počty, které pak stvrdila ona notifikace. Žádný další balík voucherů nám tak nezpřístupnila a bohužel jen potvrdila, že je náš limit
bohužel relativně nejmenší ze všech tuzemských
lázní a vlastně jsme za svou velikost trestáni. Krize ale pokračuje, a i díky těmto limitům není program ani zdaleka vyčerpán, proto se už i z ministerstva ozývá potřeba jej prodloužit. A pokud na
to přistoupí Evropská komise, tak i nějak prolomit limit pro velké lázně a poskytnout jim stejně
významnou podporu jako těm malým, a to nejen
absolutně, ale i relativně, což by mohlo naše lázně zase otevřít voucherům po novém roce.
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Co najdete nově na kolonádě?
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.

OXALIS

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.

Provozovatel největší sítě specializovaných maloobchodních prodejen se sypaným 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 ochutnávce, 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.

Labuť v lázních
Obchod Labuť v lázních chce nabídnout lidem dárkové předměty trochu jinak. Předměty od českých a slovenských designérů, 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.

Louskáček

Voňavý svět
V obchodě najdete zhruba 30–50 druhů marseillských mýdel – stálice jako Levandule, Princezna, Grapefruit či Verbena zůstávají, 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.

Rádi vás přivítáme v prodejně Louskáček, která sídlí přímo na lázeňské kolonádě. 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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STALO SE

Také v letošním roce se Lázeňské náměstí na jeden den proměnilo, s nadsázkou řečeno, v největší pétanque hřiště Evropy, když se
na něm představilo 42 týmů klubů aktivních seniorů ze Zlínského
kraje. (27. 8. 2020)

Léto v lázních

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

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

Symbolické odhození roušek provázelo netradiční zahájení lázeňské sezony. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta Luhačovic Marian 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)

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)

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

Léto v lázních – to bylo letní putování Českého rozhlasu po lázeňských 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)

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