
S prvními kapkami podzimních dešťů se již podruhé v tomto roce 
sjížděly do Luhačovic ženy z celé republiky.
Pravdou je, že nemohly volit lépe. Na podzimní deprese byl totiž 
„růžový wellness“ tím pravým lékem.

Proč zrovna „růžový“wellness víkend?

Růžový proto, že zkušená organizátorka komponovaných 
programů paní Zita Svobodová velmi fundovaně uchopila šanci
a nabídku ze strany jednoho ze svých generálních partnerů
a to firem DOUWE EGBERTS a PICKWICK, kteří kromě četných 
pohodu navozujících dárků ve formě kávy a čaje, věnovali každé 
ženě něžně tónovaný růžový šál zvaný pašmína.



Uvítání v recepci nenechalo nikoho na pochybách, že o každého bude
s láskou a pečlivostí postaráno: velká dárková taška
s pozornostmi sponzorů, pečlivě vypracovaný program cvičení, 
procedur a animačních programů, možnost a pestrá nabídka, jak se 
seznámit s produkty a službami ze stran partnerů, stejně jako příjemné 
prostředí čtyřhvězdičkového hotelu a usměvavý personál
i lidé z týmu paní Svobodové.

Po krátkém úvodním oficiálním zahájení v restauraci hotelu se již 
začalo cvičit a relaxovat na plno. 



Program cvičení běžel denně od brzkých ranních hodin s menší polední 
pauzou až do večera.
Z širokého spektra  cvičení jmenujme alespoň zumbu, aerobic mix 
a cardio dance, yogu, pilates, cvičení s flexityčí, overbaly, bosu, 
power core, body form, body balance, břišní tance, aqua aerobic 
a aqua zumbu. Po celý víkend vedly tyto lekce energické a vždy 
usměvavé fundované lektorky Ivana Sotolářová, Magda Mifková, 
Jana Roučová, Simona Hrabovská i Zita Svobodová. Sál byl vždy 
zaplněn do posledního volného místa.
 



Ten, kdo chtěl volit individuální formu pohybu a relaxace, měl 
otevřenou možnost využívat si příjemnosti vířivky a hotelového 
bazénu s protiproudem.

Stravování formou švédských stolů překvapovalo nápaditou 
nabídkou pokrmů včetně ovoce, zeleniny, alternativní stravy a 
racionální výživy.
 



Celá sobota byla mimo jiné vyhrazena partnerům, kteří v samostatném 
salónku ve 4.patře zpestřili ženám chvíle mezi procedurami a cvičením. 
Kromě již zmíněných Douwe Egberts a Pickwick byl středem zájmu 
nový partner Moje ambulance s neotřelou a netradiční nabídkou 
služeb a servisu pro své klienty. Zajímavý nápad přinesla firma 
Čokobonbon. Kromě čokoládek a bonbónků ve tvaru čtyřlístku, 
uspořádala mezi ženami i malou anketu na téma čokoláda a zdravé 
mlsání. Stálicí na žebříčku obliby je u žen i firma Yves Rocher
s nabídkou přírodní kosmetiky a líčení a leskem na rty pro každou 
ženu jako dárek. Rovněž další stánky firem Draps, Pierre Lang, Aneta 
shop, Lufi, Racio, Farmax a Loreal byly ve stálém obležení. Všechny 
tyto firmy a také oblíbení partneři Dr. Oetker, Emco a  Ria přispěli i do 
štědré tomboly. Sobotní večer patřil pestrobarevné zábavné show se 
skupinou The Rangers a o pobavení nebyla jistě nouze:)
 



O přetrvávající růžovou náladu se postarala i Petra Klobásová
v dvouhodinovém večerním zábavném programovém bloku na 
téma: Image a řeč těla aneb Dámy, Popelka nám lhala.
Nutno podotknout, že se bavily nejen dámy, ale i přítomní pánové.
 

Jedním z největších taháků víkendu byl zumba tanec s pašmínou 
a také rychlokurz s Petrou na téma „Naučte se usmívat s růžovou 
aneb 20 způsobů, jak nosit a vázat pašmínu.



Celý víkend se nad Luhačovicemi honily dešťové mraky, ale v hotelu 
Ambra bylo všem víc než růžově. Ženy odjížděly usměvavé a růžově 
naladěné, mnohé již s myšlenkou „brzy na shledanou na příštím 
wellness“.

Zita Svobodová
Tým lektorů a organizátorů


