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ÚVODNÍ SLOVO

Lázně Luhačovice mají nového 
hlavního lékaře

Poděkování prim. MUDr. Jiřímu Hnátkovi

Od ledna 2023 nastupuje do pozice hlavního lékaře akciové společnosti Lázně Luha-
čovice MUDr. Petr Pšenica. Nahradí tak dosavadního primáře MUDr. Jiřího Hnátka, 
který stál v čele lázeňských lékařů od roku 1985.

Kdo je Petr Pšenica
MUDr. Petr Pšenica se narodil v Hrani-
cích v květnu 1984. V roce 2009 dokon-

Vážení a milí hosté a návštěvníci 
Luhačovic,

pomalu končí rok, kdy jsme si při 
řadě akcí a setkání připomínali 
120. výročí založení první Akciové 
společnosti lázní Luhačovických 
a 30. výročí založení akciové spo-
lečnosti Lázně Luhačovice. Tento 
text píšu v adventním čase roku 
2022, který by měl svou atmosférou 
vybízet ke zpomalení, odpočinku 
a přípravě na svátky vánoční. A tak 
zatím co kolem sebe vidíme, že pří-
roda se zklidňuje a chystá se nabrat 
sílu před dalším rokem, který ji 
čeká, naše lidská společnost se za-
stavit neumí a vlastně ani nemůže. 
A tak pokud se zdá, že si v lázních 
dopřáváme mírné zpomalení, vězte, 
že v zázemí se intenzivně připravu-
jeme na vše, co nás čeká. Začíná to 
již Silvestrovskými pobyty a pokra-
čuje hned na počátku dalšího roku 
otevřením našich největších kom-
plexů Palace a Morava. V průběhu 
měsíce ledna bude zahájen provoz 
hotelů Alexandria a Jurkovičův dům 
a na počátku února se k nim přidají 
objekty dětských léčeben. V prv-
ní polovině března tak budou mít 
možnost naši pacienti a hosté vy-
užívat téměř všechny kapacity naší 
společnosti.
Pevně věřím, že se nám tyto plány 
i v současné nelehké době podaří 
naplnit a zároveň doufám, že hosté 
našim lázním zůstanou věrní a při-
jedou. Myslím si, že jim máme stále 
co nabídnout – klid, odpočinek, re-
laxaci či pomoc se zdravotními pro-
blémy v krásném prostředí našeho 
města. V posledních letech jsme 
sice zaznamenali pokles zahranič-
ních hostů, ale například slovenská 
klientela se k nám postupně vrací. 
Na druhou stranu se zvýšil zájem 
Čechů o zdraví a prevenci. Stále více 
tuzemských hostů považuje lázně 
za ideální místo pro hlavní tuzem-
skou dovolenou.
Chci vám všem slíbit, že naše služby 
zde jsou a budou pro vás připra-
veny minimálně ve stejné kvalitě, 
na kterou jste byli zvyklí, byť šetřit 
musíme a budeme hledat stále dal-
ší úspory. Vás se to v kvalitě služeb 
nedotkne.
Rozhodli jsme se proto zrušit tra-
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diční lázeňský reprezentační ples, 
který se vždy konal poslední ví-
kend v lednu. Po dvou letech, kdy 
se nemohl uskutečnit vzhledem 
ke covidovým omezením, nebude 
v roce 2023 uspořádán z úspor-
ných důvodů s ohledem na náklady 
na energie. Chtěli bychom všechny 
síly a prostředky v první řadě sou-
středit na standardní služby a ty 
zajistit bez omezení a v požadova-
né kvalitě.
Naplno pokračuje také obnova 
Vodoléčebného ústavu a Říčních 
a slunečních lázní, se kterou jsme 
začali v březnu 2021. Hlavním cí-
lem je záchrana výjimečného ar-
chitektonického díla Dušana Jurko-
viče, které je navrženo na národní 
kulturní památku České republiky. 
Předpokládáme, že v roce 2023 
bude dokončena přeměna celého 
komplexu na muzeum skladatele 
Leoše Janáčka, který v lázeňském 
městě často pobýval, a Dušana 
Jurkoviče, jehož stavby ovlivnily 
vzhled Luhačovic.
Osobně mám velkou radost 
i z toho, že se do Luhačovic vrátil 
kulturní život se všemi oblíbený-
mi festivaly. Rád budu vzpomínat 
především na první večer Festivalu 
Janáček a Luhačovice, kdy byla uve-
dena v polovině července přímo na 
Lázeňském náměstí nejznámější 
Mozartova opera Figarova svatba.
Pevně věřím, že tuto zimu všichni 
společně zvládneme a již se těším, 
že příští sezónu budou Luhačovice 
opět žít naplno včetně bohatého 
kulturního života, který již nyní 
kolegové připravují a plánují. Závě-
rem mi dovolte všem popřát hlavně 
pevné zdraví, klidnou mysl a hodně 
štěstí v roce 2023, protože to určitě 
budeme všichni potřebovat.

 Ing. Jiří Dědek, MBA
generální ředitel Lázně Luhačovice, a. s.

Úspěch firmy nelze hodnotit jen 
optikou ekonomických výsledků
Předseda představenstva Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha hodnotí 
uplynulý rok a představuje hlavní priority roku 2023.
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Program Festivalu Janáček 
a Luhačovice, který roze-
zní hudbou naše krásné 
lázeňské město v týdnu od 
úterý 11. července do so-
boty 15. července 2023, je 
již připraven.
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Když lékař doporučil panu 
Petru Bískovi po onkologické 
léčbě lázně, začalo rozhodo-
vání, které pro něj budou ty 
nejlepší. Dal na svůj vnitřní 
pocit a navzdory radám svých 
přátel si vybral Luhačovice.
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Česko trápí každý rok ne-
příznivá smogová situace, 
která vede k dýchacím po-
tížím u dětí. Kromě opatře-
ní, která omezí vdechování 
látek, významně pomůže 
také pobyt v lázních.

Doktor Hnátek v naší společnosti 
pracuje jako lékař od roku 1978. 
Začínal na lázeňském hotelu Mo-
rava, poté pracoval na hotelu Pa-
lace. Od roku 1985 byl hlavním 
lékařem společnosti. Přestože 
po 37 letech na této pozici pře-
dává funkci nově nastupujícímu 
primáři Petru Pšenicovi, v na-
šich lázních dále zůstává, a to na 

S blížícím se koncem roku a přícho-
dem roku nového většina z nás bi-
lancuje i plánuje. Někteří to dělají 
vědomě, jiní podvědomě, ale téměř 
nikdo se podobným myšlenkám ne-
ubrání.
To, co je pro jednotlivce přirozené, 
je pro firmy dokonce povinné. Účty 
s koncem roku skládají nejen svým 

vlastníkům, zaměstnancům, part-
nerům či klientům, ale i finančním 
úřadům a bez připraveného a pro-
myšleného plánu se zase nedá vy-
hodnotit úspěšnost jejich řízení. 
Ani firmy, a o našich lázních to pla-
tí dvojnásob, ale nemohou svůj rok 
ani úspěšnost hodnotit jen optikou 
ekonomických výsledků. 

Zvlášť v posledních třech letech by 
to ani nešlo, protože hospodaření 
většiny odvětví ovlivňují faktory, 
které lze označit jako vyšší moc, 
a které se nevyhnuly žádné sféře 
našich životů a podnikání není vý-
jimkou. 
Bez ohledu na tyto mimořádné vlivy 
je ale ve službách zásadní hodnotit, 

lázeňském hotelu Palace, kde bude 
stále vedoucím lékařem. A přestože 
se tedy neloučíme, rád bych Jiřímu 
Hnátkovi poděkoval za ta dlouhá léta 
jeho primariátu, za jeho příkladnou 
péči o naše pacienty, ale také za pří-
pravu odborných lékařských konfe-
rencí pořádaných naší společností. 
Nechtěl bych zapomenout na jeho zá-
sluhy při tvorbě indikačního sezna-

mu a v neposlední řadě oceňuji 
jeho ochotu a přístup při mediál-
ních výstupech, setkání s noviná-
ři nebo přípravě článků nejen pro 
Lázeňské listy. Jeho zkušenosti 
jsou pro naši společnost nepo-
stradatelné.
 
                    Ing. Jiří Děděk, MBA
generální ředitel Lázně Luhačovice, a. s.

podílel na řešení klinických studií biolo-
gické terapie. 
Působil také jako člen širší redakční rady 
odborného časopisu Multiple Sclerosis 
News. Od roku 2018 nastoupil do ak-
ciové společnosti Lázně Luhačovice na 
pozici vedoucího lékaře. Složil úspěšně 
atestační zkoušku z rehabilitace a fyzi-
kální medicíny a je členem společnosti 
pro rehabilitační a fyzikální medicínu.
Petr Pšenica je ženatý a s manželkou 
Gabrielou mají tři děti. Desetiletá Eliš-
ka hraje na klavír, 8letý Matoušek hraje 
fotbal, nejmladší 2letá Adélka je momen-
tálně s maminkou doma na rodičovské 
dovolené.
K jeho zálibám patří rodina, péče 
o zahradu, příroda, hra na klasickou 
kytaru a četba.

MUDr. Petr Pšenica, hlavní lékař Lázně 
Luhačovice, a. s.

zda se daří poskytovat služby, kte-
ré se potkávají s očekáváním klien-
tů z hlediska jejich obsahu a ceny, 
zda se daří služby zlepšovat, zda 
nezaostávají za kvalitou poskyto-
vanou relevantní konkurencí, zda je 

společnost atraktivním zaměstna-
vatelem, zda se jí daří stabilizovat 
pracovní týmy, zda se rozvíjí a in-
vestuje pro budoucnost i zlepšová-
ní služeb apod.  
 Pokračování na str. 2

čil studia na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové. Své první lé-
kařské zkušenosti nasbíral jako sekun-
dární lékař na neurologii v Krajské ne-
mocnici T. Bati ve Zlíně. 
Již v prvních letech si začal uvědomovat 
důležitost komplexního přístupu při dia-
gnostice a léčbě chorob nervového a po-
hybového ústrojí. V roce 2012 absolvoval 
kurz myoskeletální medicíny, o dva roky 
později úspěšně složil specializaci z neu-
rologie na Neurologické klinice FN Brno 
Bohunice. 
Mezi lety 2015–2018 zastával funkci zá-
stupce primáře neurologického oddělení 
Krajské nemocnice Tomáše Bati. Okruh 
působnosti si rozšířil o vzdělávání lékařů 
v předatestační přípravě. V rámci péče 
o pacienty s roztroušenou sklerózou se 
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Pokud si znovu pojedu odpočinout do lázní, zase zvolím 
Luhačovice!
Když lékař doporučil panu Petru Bískovi po onkologické léčbě lázně, začalo rozhodování, které pro něj budou ty nejlepší. Dal na svůj vnitřní pocit 
a navzdory radám svých přátel si vybral Luhačovice. A výběru rozhodně nelitoval! Přivítal nás v saku, které si pořídil k příležitosti přebírání me-
daile Za zásluhy prvního stupně od prezidenta Václava Havla, a symbolicky jej doplnil odznáčkem organizace Američtí přátelé České republiky. 
Vzápětí se rozpovídal o tom, čím mu Jurkovičův dům učaroval a co ve svém bohatém životě, který z velké části strávil v USA, zažil.

ROZHOVOR

Potkáváme se v Jurkovičově domě v luhačovic-
kých lázních. Prý jste se ale původně rozhodoval 
mezi Mariánskými Lázněmi a Luhačovicemi?
Když jsem dostal doporučení od svého lékaře jet do 
lázní, několik dní jsem studoval, kam jet, protože 
když je to poprvé v životě, chtěl jsem si to užít. Přá-
telé, kteří jsou lázeňští hosté, mi doporučovali Ma-
riánské Lázně. Moje americká dcera byla v Marián-
kách zrovna nedávno. Líbilo se jí tam, ale řekla mi: 
„Táto, pro tebe by to nebylo.“ Tak jsem tam zajel po-
dívat se a hned mi bylo jasné – je to zajímavé, pěk-
né, ale pro mě ten mezinárodní šrumec není. Já chci 
klid a pohodu. Lékař mi sice původně doporučil ješ-
tě jiné zařízení, ale tam kromě lázní a lesů není nic. 
A to je samozřejmě v pořádku, ale jen na týden, ne 
na tři. Říkal jsem si, že v Luhačovicích bude ledacos 
navíc – kultura, kino a divadlo. A opravdu, mám tu 
vše, co potřebuji. I tenis.

Inhalace minerální vody v dětských léčebnách

Petr Bísek v Jurkovičově domě

Prezident Václav Havel předává v roce 1998 medaili 
Petru Bískovi

Petr Bísek

Petr Bísek při distančním závodě s rumunským olympionikem Dragosem Alexandru

Lymfatický systém je součástí oběhové sou-
stavy a je tvořen jemnou sítí lymfatických 
cév. Při samotné masáži je využíváno tlaku 
a rytmických krouživých pohybů, během 
kterých je v pomalém tempu masírováno 
podkoží, čímž se podpoří přirozený tok lym-
fy v lymfatických cévách. Délka masáže se 
odvíjí od rozsahu ošetřené tkáně, může tedy 
trvat přibližně 30 až 70 minut. Může připo-
mínat spíše pomalé hlazení, ale má to své 
důvody. Pokud by se tok mízy obnovil a roz-
hýbal rychle, mohl by pak pacient například 
cítit bolest hlavy. Důležité je také pravidelné 
opakování masáže, nic totiž nebývá hned, 
a i účinky masáže se projeví až po čase. Kro-
mě již zmíněné podpory přirozené cirkulace 
lymfy v organismu má tato masáž na pacien-
ty také regenerační a relaxační efekt.  

 MUDr. Petr Pšenica 
 hlavní lékař, Lázně Luhačovice, a. s.

Účinky lymfomasáží

cedury vysilující. První týden jsem neodpočíval, jak 
by bylo třeba, neuvědomoval jsem si, jaký je to pro 
tělo zápřah, a byl jsem dost unavený. Jsem veslař, 
a tak jsem si říkal, že trochu nepohodlí zvládnu. Ve 
veslování je nepohodlí normální, ale toto bylo něco 
úplně jiného. Celkem jsem měl tři týdny komplex-
ní lázeňské léčby, o čtvrtý jsem si to na doporučení 
lékařky prodloužil, a jsem za to rád. Až tento týden 
si totiž plně uvědomuji, jak doslova blahodárný pro 
mne pobyt v lázních je.

Která z procedur vám prospěla nejvíce?
Jednoznačně manuální lymfodrenáž dolních kon-
četin. Masáže jsou tady vynikající na záda, ale tato 
byla na mé těžké, unavené nohy perfektní. Já mám 
dočasně špatnou cirkulaci kyslíku, a tak se mi nohy 
snadno unaví. Lymfodrenážní masáž mně hodně 
pomohla. Vypadá, že se nic neděje, jen lehké hlaze-
ní, které ale působí přesně tak, jak je třeba. Rozhá-
ní mi lymfu k srdci. Ale různé bublinkové koupele 
jsou taky super! Mimo vyloženě lázeňské procedu-
ry mám rád saunu. Tu jsem si zpočátku v důsledku 
únavy z léčby pořádně neužil, ale chystám se na ni 
jít zrovna dnes večer.

Byla nějaká procedura, která vám nesedla?
Neřekl bych, že by mi některá nesedla. Já jsem si 
spíš často říkal: „Proč jenom patnáct minut, dejte 
mi ještě pět!“ Ale nedali, mají to přesně načasované, 
dodržují rozvrh, a i v tom je cítit ta pacienta uklid-
ňující profesionalita.

Jurkovičův dům má výhodu, že většina proce-
dur je tu pod jednou střechou. Docházel jste na 
procedury i mimo něj?
Inhalatorium je dvě minuty od Jurkovičova domu, 
poliklinika tři minuty, Centrální lázně pohodlných 
10 minut chůze. Nepotkal jsem nikoho, kdo by si na 
to stěžoval. Já jsem to jen vítal. Za mě je naprosto 
v pořádku se občas projít. Nádherný je v Jurkovičo-
vě domě bazén, sauna, vířivka… vše prvotřídní. A je 
tam stále uklizeno, doslova vypulírováno. Vystou-
pím mokrý ze sprchy, stoupnu na ručník na zemi 
a hned by ho chtěli vyměnit! 

Měl jste prostor projít si okolí, luhačovické 
centrum, kolonádu…?
Ano, jistě. Pohoda! Také jsem si vyšel do kopců, 
mezi vilky a na hřbitov. Ten mě překvapil, jak 
byl udržovaný, hroby pečlivě ošetřované, až mně 
scházela určitá patina věků. Krásná procházka je 
na Aloisku. Ta je, myslím, nejchutnější minerálka 
z těch deseti místních pramenů. Po večeři se vždy 
chodím tak na dva kilometry projít, spálit ty z vy-
datného jídla nabrané kalorie.

Většinu svého života jste strávil v Americe, 
kam jste v roce 1965 emigroval. Máte tedy 
porovnání. Jsou tam vůbec lázně tohoto typu?
V Americe jsou stovky resortů s teplými minerál-
ními prameny, ale neznám tam nic tak přiroze-
ného jako tady, nemají tu bohatost léčivých pra-
menů. U nich je vše nazdobené, za velké peníze, 
all inclusive… To já nepotřebuji. Hodně zde dělají 
prameny a mikroklima, které je tady velmi pří-
jemné. V Americe je lázeňství víc spojené se spo-
lečenským životem, čekal jsem to i tady, a tak jsem 
si přivezl tři saka a pět kravat a prakticky jsem je 
nepotřeboval. A vysoká kvalita služeb tady také 
je. Dokonce je i hezké, že nás mimo profesionálů 
obsluhují i číšníci-učedníci. I to patří k té lidové 
secesi hotelu, není to zde všechno uměle nastro-
jené. Proti Americe to má lidskou dimenzi, jak já 
tomu říkám. Když jsem dnes viděl, jak paní myla 
v hotelu okna a jednou nohou vystoupla ven na 
římsu… V Americe by ji drželi na laně a musela 
by podepsat nějaké legální prohlášení. Dceři-
na americká kamarádka nechtěla věřit, že jedu 
na tři týdny státem hrazený pobyt v lázních. 

Rozhodně bychom si možnosti léčebných lázní 
měli víc vážit.

V roce 1965 jste emigroval přes Švédsko do 
USA… Jaké byly začátky vašeho dlouhého ži-
vota za oceánem?
Podmínkou pro vycestování do Ameriky bylo, že 
žadatel nesmí být komunista, nesmí mít tuberku-
lózu a musí mít amerického sponzora. Po dlouhé 
cestě nákladní lodí z Göteborgu jsme s manželkou 
Věrou s dvěma kufry v rukách a 180 dolary v kap-
se přistáli v docích v newyorském Brooklynu, kde 
na nás měl čekat sponzor. Ten ale mezitím zban-
krotoval a nikdy jsme ho nepotkali. Z New Yorku 
jsem byl dost vykulený, dokonce jsem uvažoval 
o návratu do Švédska. Ale zvykl jsem si. Řadu let 
jsem byl zaměstnán jako sazeč-typograf a v roce 
1986 jsem si založil typografické studio. Ovšem 
s příchodem sametové revoluce jsme s velkým 
nasazením mé ženy začali vydávat česko-sloven-
ský čtrnáctideník Americké listy, nejprve jako 
Československý týdeník. Dlouhé roky jsem také 
působil jako veslařský trenér a aktivní veslař ve-
terán. K trenérství jsem se pak úplnou náhodou 
dostal i v Praze po mém návratu před devíti lety. 
Můj život v Americe byl velký fofr, jedno navazo-
valo na druhé. Byl to zajímavý kolotoč.

Máte státní ocenění od prezidenta Václava Ha-
vla a stojíte i za umístěním jeho busty v sídle 
amerického Kongresu. Je to tak?
Ano, je to tak. Medaile Za zásluhy v roce 1998 je za 
mimořádně úspěšné lobbování přes Americké listy 
za urychlené přijetí České republiky do NATO. Dnes 
je jasné, jak to bylo důležité. K umístění busty Václa-
va Havla v Kongresu došlo v roce 2014.

Jak ten nápad s bustou vznikl?
V roce 1995 se dala dohromady skupina Američa-
nů, většinou s českou krví, kteří se rozhodli dělat 
něco konkrétního pro Českou republiku. Jako vyda-
vateli Amerických listů mi nabídli členství v jejich 
American Friends of the Czech Republic. Byli to 
většinou zámožní lidé a dokázali opravdu hodně. 
Pravidelně zorganizovali nějakou velkou věc, udá-

lost. Například fundraising pro pomoc při povodni 
2002. Další z těch hlavních akcí bylo postavení so-
chy T. G. Masaryka ve Washingtonu. K tomu byl nut-
ný souhlas amerického Kongresu a podpis americ-
kého prezidenta. Další byl návrat sochy prezidenta 
Woodrowa Wilsona do Prahy před Hlavní – dříve 
Wilsonovo – nádraží. Znamenalo to ovšem nároč-
né jednání s českými úřady. A pak ta zmíněná Ha-
vlova busta. Pouze čtyři cizí státníci mají bustu ve 
washingtonském Kapitolu a Václav Havel je jedním 
z nich. 

Jak jste sám uvedl, váš život byl velký kolotoč – 
měl jste někdy takto naplánovaný odpočinek 
jako teď v lázních, nebo jste na to neměl čas?
Pracovali jsme deset dvanáct hodin denně, já 
jsem měl navíc to veslování. Času tedy bylo vždy 
málo, ale dvakrát ročně jsme vydali dvojčíslo, 
abychom si na týden dva mohli oddechnout. Ni-
kdy mne ale nenapadlo zajet si do lázní. To byl 
časově i finančně příliš velký luxus. To, že jsem 
se prakticky nikdy nezastavil, považuji ale za vý-
hodu. Neměl jsem čas příliš přemýšlet nad živo-
tem, nad jeho smyslem. Tomu propadám až po-
slední dobou a přijde mi to až malicherné. Proč 
bych to ke konci mého života dělal? K čemu je 
to dobré? Jedno je jisté: pokud si znovu pojedu 
odpočinout a regenerovat do lázní, zase zvolím 
poklidné, pohodové Luhačovice! Moc se mi tu líbí.
 
 Děkujeme za rozhovor.

Smog a jeho vliv na zdraví
Smog, který nejčastěji vzniká v oblastech 
průmyslové aglomerace a zesiluje se při tep-
lotní inverzi, ohrožuje především malé děti 
do tří let věku, které mají jinou anatomii dý-
chacích cest. Dětský organismus navíc nedo-
káže odbourat některé škodlivé látky z těla. 
Totéž platí u seniorů, těhotných žen, alergiků, 
astmatiků či kardiaků. K nejznečištěnějším 
oblastem České republiky patří Moravsko-
slezský kraj, kde je ovzduší často až osmkrát 
více znečištěné, než předepisují limity. Dle 
výzkumu jsou děti z Karvinska a Ostravska 
mnohonásobně náchylnější ke vzniku infekcí 
dýchacích cest a astmatu.

Co tedy můžeme v tomto období dělat?
Důležité je omezit pohyb venku a nepřetěžo-
vat se. Rychlejším a hlubokým dýcháním totiž 
vdechujeme větší množství částic. Nedoporu-
čuje se samozřejmě kouřit v bytě. Větrat by 
se mělo spíše krátce a často. Pomoct může 
také čistička vzduchu. Vhodné je užívat selen 
v kombinaci s vitaminy E a C, které významně 
posilují obranyschopnost organismu a mají 
antioxidační vlastnosti. Selen podporuje čin-
nost plic a chrání buněčné membrány před 

Českou republiku trápí každý rok nepříznivá smogová situace, která 
vede k častějším dýchacím potížím u dětí. Kromě opatření, která omezí 
vdechování znečišťujících látek, významně pomůže také pobyt v lázních.

Dokončení ze str. 1
Jen tehdy lze považovat takové podnikání 
za udržitelné a perspektivní. Právě takovou 
optikou se jako akcionáři spolu s vedením 
společnosti díváme na náš rok 2022 i na naše 
plány pro rok 2023. Rezervy vidíme v mno-
ha oblastech, ale jen ten, kdo vidí prostor pro 
zlepšení, se zlepšovat může. A my se pro vás 
rozhodně zlepšovat chceme a budeme! Co 
by to ale bylo za hodnocení roku, kdybych je 
z nadhledu neshrnul a nepřipomněl hmata-
telné proměny našich objektů či areálů i to, 
s čím jsme se zvládli vypořádat díky zápalu 
a loajalitě našich zaměstnanců, kterým za to 
patří velký dík. Náš rok 2022 byl náročný, ale 
návštěvnost lázní se po dvou letech vrátila na 

původní počty. To nám spolu s řadou dílčích 
opatření pomohlo zvládnout i drahé energie 
a až na ples se vrátit k organizaci kultury, 
programů pro trávení volného času i spole-
čenského života Luhačovic v téměř původním 
rozsahu. Stejně jako pokračovat v zahájených 
investičních projektech. Přehlédnout nelze 
proměnu historického areálu Vodoléčby, je-
hož staronová krása už začíná být vidět i přes 
stavební ruch. Předpokládáme, že vám jej 
v celé kráse představíme ve druhém pololetí 
roku 2023. Vepřek se dočkal nové fasády, LH 
Palace rautových stolů i ve druhé restauraci 
a nemalé prostředky spolykala neviditelná 
rekonstrukce zázemí Společenského domu. 
Radost nám dělala i řada dalších oprav, ale tu 

největší jsme měli ze zájmu, s jakým se setka-
lo naše předvánoční setkání pro zaměstnan-
ce. Kolonáda provoněná svařeným vínem se 
zaplnila lidmi i dobrou náladou a atmosféra 
sounáležitosti nás za zvuku koled uvedla do 
adventního času. Nestydatě drahé energie 
nás spolu s inflací a prodražujícími se úvě-
ry vzdalují od plánovaných investic, a tak se 
v roce 2023 chceme zaměřit hlavně na posun 
v kvalitě služeb jako takových. Právě to bude 
naší jednoznačnou prioritou a měřítkem 
úspěšnosti v příštím roce. O další rok musíme 
bohužel odložit tolik potřebnou, leč finančně 
velmi náročnou, druhou fázi rekonstrukce 
a dostavby LD Morava s bazénem a parko-
vacím domem. Intenzivně ale hledáme cesty, 

jak v něm provádět potřebně opravy a investice 
v menších celcích postupně. Odklad této velké 
finanční zátěže nám nicméně umožní vybudovat 
atraktivní obchůdky, občerstvení, veřejné toale-
ty i dílčí obnovu kabinek Slunečních lázní v do-
končovaném projektu Vodoléčby, dát novou po-
dobu terase nad lázeňskou cukrárnou a koncem 
roku 2023 soustředit zdroje i lidské kapacity na 
dětskou léčebnu Miramonti, jejíž dosud nere-
konstruované křídlo si zaslouží, abychom tento 
dluh vůči našim nejmenším pacientům splatili. 
Ani rok 2023 nebude lehký, ale věřím, že přinese 
našim lázním i našim životům zase pevnou půdu 
pod nohama. 
  MUDr. Eduard Bláha 
předseda představenstva Lázně Luhačovice, a. s.

poškozením. Nejlepší řešení je alespoň na ně-
jaký čas z postižené oblasti odjet. Jako skvělá 
volba se nabízí pobyt v Luhačovicích.

Procedury, které pomáhají
Při inhalaci luhačovických minerálních 
vod, včetně nejznámější Vincentky, dochá-
zí k rozpouštění hlenů v dýchacích cestách 
a k vykašlání prachových částic. Minerální 
vody příznivě ovlivňují obranyschopnost ve 
smyslu prevence rýmy, zánětů dutin horních 
cest dýchacích, zánětů průdušek, zápalů plic 
a vhodné jsou i po nosních operacích.
Kromě inhalací a pitné kúry se luhačovické 
minerální vody využívají také ke koupelím. 
Tyto tzv. uhličité koupele působí příznivě na 
imunitní a nervový systém, srdce, cévy, plíce 
a výrazně zklidňují kůži dětí s atopickým ek-
zémem. Podávají se v novém balneoprovozu 
přímo v dětské léčebně Miramonti.
Nedílnou součástí léčby dětí v Luhačovicích 
je i rehabilitace, hydroterapie, fyzikální léčba 
a edukace. Dechová rehabilitace, jejíž součás-
tí jsou „klasická cvičení“, jóga, bublání, de-
chové hry apod., obnovuje pružnost hrudníku 
a ovlivňuje tak ztuhlé klouby a svaly. Zlepšuje 
také činnost bránice jako hlavního dýcha-
cího svalu, vede k úpravě nebo odstranění 
deformit hrudníku. Děti snadněji vykašlávají 
a zvyšuje se jim kapacita plic.

Lázně pomohou i malým chronikům
Důležité je přerušit stále se opakující in-
fekty. U dětí s chronickými nemocemi, jako 
např. s průduškovým astmatem, dojde ke 
stabilizaci nemoci, snížení počtu akutních 
vzplanutí nemoci během roku a omezení 
nutnosti brát tzv. úlevové léky.
Podle aktuálně platného indikačního sezna-
mu lze v Luhačovicích léčit děti s nemocemi 
dýchacích cest a plic, s kožními nemocemi, 

obezitou, nemocemi trávicího ústrojí a s on-
kologickými diagnózami. Jedná se o kom-
plexní lázeňskou léčbu, která je plně hraze-
ná pojišťovnami. Od začátku roku 2022 se 
prodloužila platnost návrhu na lázeňskou 
péči. U dětských pacientů má tedy návrh na 
komplexní lázeňskou péči platnost 6 měsíců 
od data jeho schválení zdravotní pojišťovnou. 
Opakovaná léčba v lázeňském prostředí vý-
znamně snižuje rozvoj chronického onemoc-
nění. Podle platné legislativy je možné u vy-
braných indikací opakovat lázeňský pobyt 
zpravidla 1x za kalendářní rok. Pokud dítě 
absolvovalo lázeňský pobyt v letošním roce, 
je možné požádat pediatra o vystavení návr-
hu na lázeňskou péči i koncem tohoto roku. 

Vzhledem k platnosti návrhu může realizace 
dalšího opakovaného pobytu proběhnout již 
začátkem následujícího kalendářního roku. 
Dětská lázeňská léčba v Luhačovicích přináší 
v mimosezónním období řadu výhod. Až do 
poloviny června 2023 je možné přijet s dítě-
tem na komplexní lázeňskou péči bez nutnosti 
úhrady příplatku za vyšší standard ubytování 
a zároveň není vybírán poplatek za rezervaci 
termínu pobytu. Navíc je zajištěna kontinuita 
školní docházky během celého roku, protože 
součástí dětské léčebny Miramonti je i zá-
kladní škola.
 MUDr. Jana Rydlová
 ředitelka dětských léčeben 
              Lázně Luhačovice, a. s.

Z jakého důvodu jste si vybral Jurkovičův dům, 
centrum lázeňského města? 
Za svůj život jsem si prošel mnoha hotely od dvou 
do pěti hvězdiček. Nechtěl jsem takové to americké 
perfektní, až sterilní prostředí. Občas se mi stane, 
že mám k něčemu silný vnitřní pocit, anglicky „gut 
feeling“ (pozn. nejedná se o chybu, ale oficiální po-
jem pro intuici v anglickém jazyce). A ten mě na-
směroval do Luhačovic. Na internetu jsem našel 
Jurkovičův dům a přečetl si o panu Jurkovičovi. 
Jeho originální lidově secesní architektura mne za-
ujala. A tak jsem tady. 

Splnil vaše očekávání?
Je to trošku jiné, než jsem si představoval, ale roz-
hodně neříkám, že je to horší. Naopak. Můj instinkt 
mne nezklamal. Skvělá kuchyň, servis a ty procedu-
ry! Je to prostě tak, jak to má být. A navíc tak nád-
herné říjnové počasí, že jsem mohl sedět bez trička 
na balkoně ohraničeném vyřezávaným dřevěným 
zábradlím a nasávat sluneční vitamin D. A k tomu 
všemu jsem tady neměl ani jednu polévku, která by 
mi nechutnala! (smích)

S jakými potížemi jste primárně do lázní přijel? 
Pomohly vám lázně se zotavováním?
Přijel jsem po onkologické léčbě a já dnes věřím, že 
to zvládnu. Zastávám názor, že 51 % úspěchu léčby 
je v hlavě. A ta se tu uklidňuje. Přiznávám se ale, že 
jsem nebyl připraven na to, jak budou některé pro-

Úspěch firmy nelze hodnotit jen optikou ekonomických výsledků
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Rok 2022 v Lázních Luhačovice

Hudba Hradní stráže a Policie ČR přichází před kolonádním koncertem na Lázeňské náměstí (23. června 2022)

10. ročník Dnů slovenské kultury uzavřel koncert operního dua Gioia (3. září 2022)

Na lázeňských tenisových dvorcích, které hostily v roce 1932 dokonce i slavný Davis 
Cup, proběhl 9. ročník turnaje osobností (3. září 2022)

Procházka „Po stopách Leoše Janáčka“ s výkladem PhDr. Blanky Petrákové je 
již tradiční součástí Festivalu Janáček a Luhačovice (12. července 2022)

Koláž, kterou vytvořily děti během workshopu Dobrodružství lišky Bystroušky  
(Festival Janáček a Luhačovice, 11.–15. července 2022)

Oblíbený lázeňský pohárek Labuť 
dostal pro sezónu 2022 nový, 
kobaltově modrý kabátek

P. Jan Ston žehná minerálnímu pramenu Nový Jubilejní při 
Otevírání pramenů (8. května 2022)

Účastníci Kloboukového dne v čele s Okrašlovacím spolkem Calma rozzářili 
Luhačovice i přes nepřízeň počasí (11. září 2022)

Novotou září po obnově fasády také penziony Vepřek a Póla

Obnovy se dočkal také oblíbený 
altánek s minerální vodou Ottovka

Klára Klánská se stala vítězkou 
26. ročníku houslové Akademie 
Václava Hudečka (1.–12. srpna 2022)

Po dvouleté přestávce se do lázeňského parku vrátili mistři 
řezbáři (Řezbářské sympozium 6.–11. června 2022)

Ozdobou 29. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice byla Mozartova Figarova 
svatba provedená Slezským divadlem Opava na Lázeňském náměstí (11. července 
2022)

Zdena Studenková byla kmotrou 22. ročníku přehlídky Divadelní Luhačovice, v jejímž čele stojí herec 
Miloslav Mejzlík

Generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s. symbolicky zahajuje lázeňskou sezónu v hale Vincentka 
při Otevírání pramenů (8. května 2022)

Rozhlasový pořad Ranní Dvojka s Daliborem Gondíkem vysílal živě z haly Vincentka (6. května 2022 )

Lavičku věnovanou slovenskému buditeli, politikovi a luhačovickému lázeňskému lékaři 
Pavlovi Blaho slavnostně odhalil jeho vnuk Vladimír Blaho spolu s předsedou představenstva 
akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduardem Bláhou (Dny slovenské kultury, 2. září 2022)

Ke Dnům slovenské kultury patří neodmyslitelně také slovenský folklór, který na Lázeňském náměstí představili 
Fidlikanti z Bratislavy (2. září 2022)
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I muži si zaslouží být hýčkáni

Jubilejní 30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice zahájí 
Glagolská mše

„Výborně jsem si odpočinula,“ říká Miluška Ottová ze 
společnosti Živá paměť

Rituál silná energie pro mužskou pleť doplněný masáží ze santalového dřeva a přírodní uhličitou koupelí… to jsou wellness procedury určené pro 
muže, neboť i oni si zaslouží hýčkání!

Program Festivalu Janáček a Luhačovice, který rozezní hudbou naše lá-
zeňské město v týdnu od úterý 11. do soboty 15. července 2023, je již při-
praven.

Na přelomu září a října navštívila Lázně Luhačovice skupina dvanácti přeživších 2. světové války z celé České republiky.

Od ledna 2023 si pro pánské hosty ve Spa & 
Wellness hotelu Alexandria připravili pobyt na 
prodloužený víkend, kam mohou vyrazit sami, 
s partnerem, kamarádem, ale klidně i s man-
želkou. „Vzhledem ke stále vzrůstající oblibě 
mužského pokolení o péči o sebe sama jsme do 
nabídky hotelu Alexandria zařadili také Pobyt 
nejen pro muže. 
Jeho součástí je 50minutový rituál, který zahr-
nuje čištění pleti, teplý zábal obličeje, masáž 
hlavy, obličeje, šíje a trapézových svalů a zábal 
včetně masáže rukou. Kromě rituálu je pak čeká 
také masáž olejem ze santalového dřeva, přírod-

Festival, vstupující do svého 30. ročníku, zůstane 
věrný své tradici a hlavnímu záměru, a to předsta-
vit život a tvorbu Leoše Janáčka, jenž se opakova-
ně vracel do zdejších lázní. 
Jubilejní ročník bude zahájen v úterý 11. červen-
ce dílem z jeho vrcholného období - Glagolskou 
mší, kterou začal komponovat v roce 1926 v Lu-
hačovicích. 
Tato bude uvedena na Lázeňském náměstí v po-
dání sólistů – Pavly Vykopalové, Marie Vrbové, 
Petra Levíčka a Václava Jeřábka, Českého filhar-
monického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava 
Martinů pod taktovkou Leoše Svárovského. Při 
slavnostním zahajovacím koncertě ještě zazní slav-
ná Dvořákova Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa.“
K Mistru Janáčkovi se bude také vztahovat výstava 
nově připravená Nadací Leoše Janáčka a TIC Brno 
s názvem Janáčkovy cesty, která prostřednictvím 

Na týdenní pobyt v Jurkovičově domě je po-
zvala společnost Maximilian-Kolbe-Werk 
z Freiburgu v Německu. Do Luhačovic při-
cestovali z Habartova, Karlových Varů, Pra-
hy, Brna i z nedaleké Olomouce. Ti nejstarší 
z nich přežili nacistické běsnění vyhlazova-
cího tábora Osvětim a pobytu se zúčastnili 
ve věku převyšujícím devadesát let. Většina 
z nich prožila nacistické bezpráví v dětském 
věku, kdy byly jako děti uvězněny v ghettu Te-
rezín či se ukrývaly před deportací do táborů 
nebo byly perzekvovány v souvislosti s pro-
následováním své rodiny z politických dů-
vodů. Není velkým překvapením, že součas-
ná válka v Evropě je pro přeživší psychicky 
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Dušan Samo Jurkovič známý 
a neznámý
Výstavu „Dušan Samo Jurkovič známý a neznámý“ připravilo Muzeum 
luhačovického Zálesí. Známou, ale také donedávna neznámou tvorbu 
slovenského architekta, který zanechal významnou stopu také v luha-
čovických lázních, můžete navštívit až do 8. října 2023.

Výstava se skládá ze dvou částí. Jurkovičovu 
málo známou architektonickou tvorbu předsta-
vuje úvodní část, kterou připravili slovenští ar-
chitekti Ing. arch. Peter Žalman, CSc. a Ing. arch. 
Vladimír Hain, PhD. Autoři zde shrnuli zcela 
nové poznatky o Jurkovičově tvorbě v období 
první republiky, soustředěné na veřejné a tech-
nické stavby v duchu funkcionalismu. U těchto 
modernistických projektů dominují stavební 
materiály pálená cihla a kámen. 
Druhá část výstavy připomíná Jurkovičovo dílo 
na Moravě před první světovou válkou, zejmé-
na v Luhačovicích, ve Vsetíně a na Pustevnách. 

ní uhličitá koupel a nechybí samozřejmě ani vol-
ný vstup do wellness a fitness centra,“ popisuje 
Ing. Miroslav Procházka, ředitel Spa & Wellness 
hotelu Alexandria**** společnosti Lázně Luha-
čovice, a. s., který dodává: „Máme samozřejmě 
připravené i procedury pro ženy, pokud by se je 
pánové rozhodli vzít s sebou. Těšit se mohou na 
masáž olejem z lístků růží, obličejový spa rituál 
a hydromasážní koupel s barevnou terapií.“ 
Prodlouženě víkendové wellness zahrnuje také 
degustaci prvotřídních rumů sladěných s atmo-
sférou místní Francouzské restaurace. Po ta-
kovém prodlouženém víkendu se domů vrátíte 
jako vyměnění! /red/

historických snímků představí hudebního skla-
datele na cestách za provedením svých děl, 
za studiem lidových písní a tanců, ale také za 
odpočinkem. Výstava bude umístěna po celý 
měsíc červenec v hale Vincentka.
V Lázeňském divadle se publiku představí virtuóz-
ní klarinetista Irvin Venyš s Komorní filharmonií 
Pardubice pod vedením dirigenta Marka Štilce 
(12. července), Smetanovo trio ve složení Jan 
Talich – housle, Jan Páleníček – violoncello 
a Jitka Čechová – klavír, jež má na svém kontě řadu 
významných ocenění (13. července) a Petr Nouzovský, 
řadící se mezi nejlepší evropské violoncellisty, spo-
lečně se slovenským komorním orchestrem Slovak 
Sinfonietta ze Žiliny s dirigentem Adamem 
Sedlickým (15. července).
Závěr festivalu bude patřit skvělému pražské-
mu baroknímu souboru Collegium Marianum 

společně s flétnistkou Janou Semerádovou 
a barokním fagotistou Ondřejem Šindelářem, 
kteří rozezní krásné a důstojné prostory kos-
tela Svaté Rodiny v sobotu 15. července.
Celková dramaturgie festivalu, koncipovaná jak 
pro náročné posluchače, tak pro lázeňské hosty 
a děti, nabídne bohatý program se širokým roz-
pětím vzniku skladeb i rozmanitostí žánrů (např. 
A. Vivaldi, F. Jiránek, G. A. Brescianello, J. Haydn, 
J. Mysliveček, W. A. Mozart, O. Respighi, P. I. Čaj-
kovskij, L. Janáček, B. Martinů, G. Holst a další). 
V doprovodném programu bude mít svoje místo 
i barevný a pestrý moravský folklór, jenž tolik in-
spiroval a svým způsobem si i podmanil samot-
ného Mistra Janáčka.
Ani při jubilejním ročníku nebude zapomenu-
to na děti, pro které bude připraveno v týdnu 
od 10. do 14. července pokračování týdenní-
ho interaktivního workshopu Dobrodružství 
s Bystrouškou pod vedením Lenky Psotové 
a Jitky Dulíkové Gottfriedové.
Konkrétní nabídku festivalových koncertů na-
jdete na www.janacekluhacovice.cz. 
 Milena Hrbáčová

zvláště zátěžová. Milušce Ottové se sestrou za 
druhé světové války zachránila život rodina 
statkářů z Trojanovic, která je u sebe ukrýva-
la po dobu dvou let. Dnes je paní Ottová stále 
aktivně činná jako okresní tajemnice Svazu 
bojovníků za svobodu a ve společnosti Živá 
paměť. Svůj pobyt hodnotí: „Pobyt mi pomohl 
po stránce psychické i fyzické. Výborně jsem 
si odpočinula. Luhačovice jsou moje srdeční 
záležitost. Doporučila jsem zdejší pobyt celé 
skupině. Do lázní už sem za Rakouska-Uher-
ska jezdíval i můj pradědeček Moritz Mandl, 
který pocházel z Polska. Chrapot si léčil po 
ránu štamprlí Vincentky. I já denně popíjím 
teplou Vincentku s mlékem a medem. Na-

posledy jsem zde byla se svým nedávno ze-
snulým manželem v roce 2015. Společnosti 
Maximilian-Kolbe-Werk si velice vážím. Bylo 
by senzační, kdyby tyto pobyty pokračovaly.“
Pobyt v České republice organizačně zajisti-
la obecně prospěšná společnost Živá paměť.
Po návratu z lázní zvonil koordinátorce po-
bytu Viole Jakschové celý týden telefon od 
účastnic a účastníků se slovy díků, které by 
tímto chtěla předat dále. „Magdaléna Lukší-
ková z Lázní Luhačovice měla na starosti pří-
pravu pobytu této skupiny. V hotelu věnovali 
naší skupince zvláštní pozornost. Obdivuji 
vitalitu lidí, kteří za sebou mají běsy a kru-
tosti války. A není k tomu potřeba jen peněz, 

Obecně prospěšná společnost Živá pa-
měť byla založena v roce 2003 pracov-
níky Kanceláře pro oběti nacismu Čes-
ko-německého fondu budoucnosti a již 
skoro dvacet let pomáhá přeživším na-
cismu i jejich blízkým v České republice 
a připomíná odkaz obětí nacismu. O její 
činnosti a možnosti podpory se dozvíte 
více na www.zivapamet.cz.

je to o projevech dobré vůle. Přeji všem ná-
vštěvníkům Luhačovic, aby se také domů vrá-
tili s novým návalem sil a duševně odpočatí.“ 
 Viola Jakschová

KULTURNÍ 
AKCE 2023

Poplatek z pobytu 
v Luhačovicích 
od začátku roku 
vzroste

ROZTANČENÉ LUHAČOVICE
30. 4.–7. 5. 2023

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
13.–14. 5. 2023

LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ 
SYMPOZIUM
9. ročník
5. 6.–10. 6. 2023

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE 
A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
22. 6. 2023

FESTIVAL JANÁČEK 
A LUHAČOVICE
30. ročník
11.–15. 7. 2023

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
27. ročník
31. 7.–11. 8. 2023

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
23. ročník
20.–26. 8. 2023

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
11. ročník
31. 8.–2. 9. 2023

Zaměřuje se na práce inspirované konstrukčními 
principy lidového stavitelství a lidovým orna-
mentem, jejichž stěžejním stavebním materiá-
lem je dřevo. Pro expozici Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně – Muzea luhačovického Zálesí 
ji připravila PhDr. Blanka Petráková. 
Expozici doplňuje samoobslužná poznávací 
hra a kreativní dílna pro tvořivé návštěvníky, 
kteří rádi budují a konstruují. Dřevěná staveb-
nice podporuje prostorové vnímání, zručnost 
i kreativitu. Umožňuje vyzkoušet si práci ar-
chitekta a urbanisty a postavit vesnici či měs-
to podle vlastní fantazie.

Na základě vyhlášky vydané městem 
Luhačovice se od ledna 2023 zvyšu-
je poplatek z pobytu z původních 30 Kč 
na 50 Kč za každý započatý den s vý-
jimkou dne příjezdu. Vztahuje se na 
všechny osoby starší 18 let včetně pa-
cientů na příspěvkové lázeňské péči 
a doprovodů dětí na komplexní lázeň-
ské péči. Od poplatku jsou osvobozeni 
pacienti na komplexní lázeňské péči, 
osoby mladší 18 let, držitelé průkazu 
ZTP/P a nevidomé osoby. Poplatky 
nejsou příjmem ubytovacího zařízení, 
ale jsou v plné výši přeposílány městu 
Luhačovice, které je využívá ke svému 
rozvoji.
V Luhačovicích byl poplatek z pobytu 
stanoven na nejvyšší možné hranici, 
kterou zákon umožňuje. Stejná část-
ka 50 Kč se v roce 2023 bude vybírat 
také v dalších velkých českých lázních, 
např. v Karlových Varech, Mariánských 
Lázních nebo Františkových Lázních. 
Nicméně ve srovnatelných evropských 
destinacích cestovního ruchu je často 
tento poplatek na ještě vyšší úrovni 
a dosahuje i několika EUR denně.
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 LEDEN

BAŤŮV KANÁL
Sobota 7. 1.
Plavba lodí po říčním úseku s povídá-
ním o historii a současnosti této vodní 
cesty s vínem a občerstvením.

VIZOVICE
Pátek 13. 1.
Exkurze v čokoládovně s povídáním 
o historii výroby čokolády s ochut-
návkou lahodných pralinek.
Exkurze v likérce Rudolf Jelínek 
s ochutnávkou slivovice a likérů 
s možností nákupu v podnikové pro-
dejně.

PUSTEVNY – FESTIVAL LEDOVÝCH 
SOCH
Pátek 20. 1.
Návštěva Festivalu ledových soch.

TEMATICKÉ PROCHÁZKY

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 14:00 h
Procházka místy, která jsou úzce spjatá s legendou české a slovenské 
architektury Dušanem Samo Jurkovičem.
Cena 120 Kč za osobu, 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s., děti do 12 let zdarma.

PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA
tematická prohlídka
středa od 14:00 h
Procházka s výkladem po místech, která jsou úzce spjatá s hudebním géniem 
Leošem Janáčkem, který měl velmi kladný vztah k Luhačovicím, ve kterých opa-
kovaně a rád pobýval. Luhačovice pro něho představovaly jeden z inspiračních 
zdrojů jeho tvorby.
Cena 120 Kč za osobu, 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s., děti do 12 let zdarma.

FUNKCIONALISMUS – PROCHÁZKA BÍLOU ČTVRTÍ
tematická prohlídka
středa od 14:00 h
Tematicky laděná procházka s výkladem o funkcionalistických stavbách v Bílé 
čtvrti od architekta Bohuslava Fuchse, které svou originalitou a příběhem při-
pomínají jedinečnost období první republiky do dnešní doby.
Cena 120 Kč za osobu, 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s., děti do 12 let zdarma.

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NEZNÁTE
tematická prohlídka
každý pátek od 14:00 h
Tematicky laděná procházka s výkladem o minerálních pramenech a jejich 
léčebných účincích, o lázeňské architektuře, historii a současnosti lázní.
Cena 120 Kč za osobu, 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a. s., děti do 12 let zdarma.

GASTRONOMICKÝ KALENDÁŘ FRANCOUZSKÉ RESTAURACE

KAM NA VÝLET
Pustevny se pyšní útulnou Maměnka, 
nově postaveným Libušínem a Jurko-
vičovou zvoničkou.
Procházka k soše Radegasta – boha 
úrody, plodnosti a pohostinnosti.

BAŤŮV KANÁL
Sobota 28. 1.
Plavba lodí po říčním úseku s povídá-
ním o historii a současnosti této vodní 
cesty s vínem a občerstvením.

 ÚNOR

VELEHRAD, MODRÁ
Čtvrtek 2. 2.
Komentovaná prohlídka v barokní ba-
zilice na Velehradě.
Exkurze v Centru slováckých tradic – 
pěstitelská pálenice, muzeum vi-
nařství, sušírna ovoce, stezka slivovic 
a vín atd.

PUSTEVNY – FESTIVAL LEDOVÝCH 
SOCH
Čtvrtek 9. 2.
Návštěva Festivalu ledových soch.
Pustevny se pyšní útulnou Maměnka, 
nově postaveným Libušínem a Jurko-
vičovou zvoničkou.
Procházka k soše Radegasta – boha 
úrody, plodnosti a pohostinnosti.

BAŤŮV KANÁL
Čtvrtek 16. 2.
Plavba lodí po říčním úseku s poví-
dáním o historii a současnosti této 
vodní cesty s vínem a občerstvením.

VIZOVICE
Čtvrtek 23. 2.
Exkurze v čokoládovně s povídáním 
o historii výroby čokolády s ochut-
návkou lahodných pralinek.
Exkurze v likérce Rudolf Jelínek 

s ochutnávkou slivovice a likérů 
a možností nákupu v podnikové pro-
dejně.

 BŘEZEN

VELEHRAD, BORŠICE
Čtvrtek 2. 3.
Komentovaná prohlídka barokní ba-
ziliky.
Ochutnávka kvalitních vín s občerst-
vením ve vinařství Dvůr Pod Starýma 
Horama.

PUSTEVNY
Čtvrtek 9. 3.
Pustevny se pyšní útulnou Maměnka, 
nově postaveným Libušínem a Jurko-
vičovou zvoničkou. Procházka k soše 
Radegasta – boha úrody, plodnosti 
a pohostinnosti.
Ochutnávka valašských specialit.

BAŤŮV KANÁL
Čtvrtek 16. 3.
Plavba lodí po říčním úseku s po-
vídáním o historii a současnosti 
této vodní cesty s vínem a občers-
tvením.

VELEHRAD, VELEHRADSKÉ 
VINICE
Čtvrtek 23. 3.
Komentovaná prohlídka barokní 
baziliky.
Ochutnávka kvalitních vín s občer-
stvením ve Velehradských vinicích.

ZLÍN, VIZOVICE
Čtvrtek 30. 3.
Návštěva Památníku Tomáše Bati.
Exkurze v likérce Rudolf Jelínek 
s ochutnávkou slivovice a likérů 
s možností nákupu v podnikové 
prodejně.

11.–14. únor Valentýnské menu v nejromantičtější restauraci 
  v Luhačovicích
25.–26. únor Ochutnejte prémiové steaky
8. březen                   Květinové menu, pozvěte ženy svého života ke stolu
17.–19. březen  Mladé maso na talíři, oslavte příchod jara
6.–11. duben  Velikonoční menu a Velikonoční brunch, 
  oslavte Velikonoce v Luhačovicích
12.–14. květen  Menu z chřestu, kopřiv a medvědího česneku
17.–18. červen Ryby a středomořská kuchyně

každý víkend 
červenec, srpen Grill & Drink na letní terase
25.–26. srpen Dožínkové menu
1.–3. září                   Dny slovenské kuchyně
28. září–1. říjen Zvěřinové menu
25.–28. říjen Klenoty české kuchyně aneb pozvěte rodinu ke stolu!
11.–12. listopad Svatomartinské menu
17.–19. listopad  Steaky pro dobrou věc, Movember v Alexandrii
2.–3. prosinec Zvěřinové menu

INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA VÝLETY A PROHLÍDKY

Informační centrum na Lázeňské kolonádě vedle haly Vincentka
Lázeňské náměstí 554, 763 26 Luhačovice

e-mail: ca-luhanka@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Kontakt: 577 681 103, 730 595 892. 

Leden otevřeno čtvrtek–neděle 9:00–17:30 hodin,
únor a březen každý den 9:00–17:30 hodin.


