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Třicet fotbalových hřišť
nebo pět Václavských náměstí, to je rozloha luhačoArtróza - jak ji předejít,
vického lázeňského areálu,
který je v majetku akciové
oddálit potřebu
TEP
společnosti.
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Když loni v září navštívil biatJÁCHYMOV
OKOLÍ Krčmář Lázně
lonista A
Michal
Luhačovice poprvé, zdaleka
Blatenský
příkop
je měnikdo netušil,
že za pár
síců jeho jméno budou znát
lákadlem
a významnou
prakticky na celém světě.

NÁZOR LÉKAŘE

Již 16. července bude slavZ HOTELŮ
nostně zahájen
27. ročník
Festivalu Janáček a LuhaNutriční specialis
čovice. V dramaturgii
se
opět po dvou letech vracíme
šéf kuchař hotelu
k uvedení Janáčkovy opery.

památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

připravují na pod

čtěte uvnitř čísla
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Lázně a město mají podepsánu
dohodu o údržbě lázeňského areálu

Úvodní slovo
Vážení a milí hosté,

se s městem před letošním létem
konečně dohodli a riziko uzavření
parku pro veřejnost se rozplynulo. Jednu dobu skutečně hrozilo.
Po 26 letech už totiž nebylo udržitelné, aby areál užívali všichni,
ale platil jen jeden. Jde o průlom
v zakonzervovaném myšlení. Zatím jen u zastupitelů, kteří se přihlásili k veřejným povinnostem
a kromě příspěvku na pravidelnou údržbu deklarují i pravidelné
investování do městského mobiliáře v areálu. Věříme, že časem nastane podobný průlom i v myslích
ostatních hoteliérů a i oni se přihlásí k finanční podpoře toho, co
jim přivádí většinu hostů a zvyšuje atraktivitu jejich služeb. Budeme je totiž potřebovat, aby byly
Luhačovice stále krásnější.
Rekapitulace našich investic vypadá jako chlubení se, co všechno
se nám povedlo. Sami to tak ale
nevnímáme. Tak jako nestojí čas
a pokrok, tak i k našim službám
patří jejich rozvoj a neustálý posun. Snažíme se vás jen na všechny novinky upozornit, abyste měli
čas je vyzkoušet. Chlubit se můžeme různými oceněními. Často jde
o ocenění našich pobytů, objektů
či zaměstnanců. Tentokrát se ale
naše jáchymovské lázně dočkaly
ocenění, kterého si vážíme pro
jeho zdůvodnění. Ve druhém ročníku soutěže Čeští lídři se staly
lídrem v Karlovarském kraji. Porota ocenila jejich ekonomické
výsledky, transparentní českou
vlastnickou strukturu a hlavně
fakt, že léčí nejen své pacienty, ale
svou přítomností a angažovaností
i celé město. Na takové hodnocení
jsme hrdí a věříme, že i v Luhačovicích působíme stejně.

letní teploty předcházely kalendářní léto o více než měsíc, ale
nyní je tu už doopravdy. S ním
přichází i čas prázdnin a dovolených, kdy se celé národy přesouvaly na jih, a lázeňská sezona zažívala mírné zpomalení. Časy se
ale mění. V Luhačovicích rychleji
než v Jáchymově, ale v obou našich lázních je rok od roku patrnější, kolik z vás svou dovolenou
stále častěji spojuje s prevencí,
péčí o své zdraví nebo jen odpočinkem v prostředí, které vás
umí zpomalit.
V létě se snažíme zpomalit i my.
Tedy pokud jde o viditelný investiční ruch. Většinu našich investic tradičně dokončujeme před
létem, aby lázeňskou pohodu nic
nerušilo. Naše letní budovatelské prázdniny bývají zasloužené a ani letos tomu není jinak.
V Jáchymově máme za sebou
například rekonstrukce v komplexu Curie, vybudování nového
koridoru a přístavby, která zvýšila kapacitu pro poskytování léčebných výkonů. V Luhačovicích
jsme podobně rekonstruovali
společné prostory v lázeňském
hotelu Palace nebo třeba otevřeli obnovenou Lázeňskou cukrárnu. Vedle těchto významných
staveb jsme prováděli spoustu
oprav a připravovali stavby pro
druhou polovinu roku, kdy se
naše tempo ještě zvýší. V Luhačovicích konečně dojde na ohlašovanou rekonstrukci kolonády
a haly Vincentka nebo na rozšíření dětské léčebny Vítkov.
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Akciová společnost Lázně Luhačovice už nebude dál
ŠTĚVNÍCI
LÁZNÍ
AQUACENTRA
JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA
sama financovat
údržbu A
lázeňského
areálu, jehož je

„Intenzivní vyjednávání včetně soudního sporu trvalo poslední 3 roky, ale
toto téma bylo aktuální celých 26 let,
vlastníkem, ale profitují z něj všichni.
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Pohárkem letošní sezony je Labuť
na květnovou slavnost Otevírání sezony další novinku.

Stal se jí pohárek s názvem Labuť zkušeného českého designera Daniela Piršče. Jeho návrh, který postoupil do finále
designerské soutěže v roce 2016, získal
největší přízeň ve veřejném hlasování.
Autora inspirovala labuť a její dlouhý
krk mírně prohnutý do písmene S. Obdobný motiv byl inspirací i pro architekta Dušana Jurkoviče, který plastiky
labutí použil na hlavní vstupy dnešního
hotelu Jurkovičův dům. Pohárek vyniká
jemnou kompaktní linií a originálním
propojením madla a pítka, které přechází v náustek. Podstatu designu nejlépe vystihuje sám autor: „V našem světě
všechno dávno existuje, jen se to zdá být
skryté…“ Pravost a originalitu lázeňského pohárku Labuť zaručuje logo autora

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE
PLAVÁNÍ A
SAUNOVÁNÍ

na jeho dně. Oba vítězné pohárky Nectarium a Labuť jsou nepřehlédnutelné.
Byly navrženy exkluzivně pro akciovou
společnost Lázně Luhačovice a staly se
jejím osobitým symbolem. Nectarium je stylizovaný do podoby lučního
kvítku se vsazeným brčkem. Květ je
zdrojem nektaru stejně jako pohárek
naší léčivé vody. Jeho první, čistě bílá
řada dostala název Pure Line. V loňské
sezoně se nabídka rozšířila o barevné
varianty. Pohárek z řady Color Line má
Na podzim tohoto roku
uklidňující světle modrou barvu a řada výhradně v zařízeních akciové společzapočne
v aquacentru
Agricola
Decor Line je charakteristická zlatým
nosti Lázně
Luhačovice – na
recepcích
zdobením.
hotelů
Alexandria,
Jurkovičův
na ploše cca 260 m2 výstav dům,
Netradičně zpracované lázeňské po- Dům B. Smetany, Jestřabí, Palace, Moba
nového
saunového
světa.
hárky Labuť a Nectarium jsou žá- rava a Společenský dům a dále v cesdaným suvenýrem. V prodeji jsou
tovní agentuře
Luhanka.
Saunaři
se mohou
těšit na

mokrou saunu, ochlazovací

-

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

MUDr.
Bláha,
tytoEduard
úpravy
a nové prosto
generální
na jaře 2018.
- dokončenyředitel

-

-

2017 bude realizován
vánoční dárek pro naše náv
a sice další vířivka v bazén
pro 8-10 osob.
V rámci tohoto rozvoje b
jektu Agricola uvedena do
také kogenerační jednot
užitím zbytkového tepla p
su elektřiny ve zdejší tra
Kogenerační jednotka vša
majetkem jáchymovskýc
nýbrž ČEZu, se kterým ta
lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Alexandria připravuje
novinku. Venkovní
whirlpooly

Dva nové venkovní whirlpooly s klidovou zónou a zelení již brzy oživí
velkou terasu nové budovy hotelu Alexandria. Rozšíří se tak možnosti
odpočinku na čerstvém vzduchu. Novou zónu, která vznikne na venkovní terase u fitness, bude možné využívat nejen během letních
měsíců, ale i brzy z jara a na podzim. Služba bude přístupná pouze
hotelovým hostům. Venkovní prostory bude možné pronajmout při
firemních akcích a večírcích.

Lázeňská cukrárna v novém

Od května je po rekonstrukci otevřena oblíbená cukrárna na Lázeňském náměstí, jejíž dezerty a skvělá káva neodmyslitelně patří k lázeňské atmosféře. Moderní interiér překvapí zajímavými prvky, jako je nepřehlédnutelná fotografie
zákoutí lázeňského areálu, zrcadla, příjemné osvětlení nebo nezvykle naaranžované rostliny, které vyvolávají dojem,
jako by se vznášely v prostoru. Změn si všimnete i u venkovní zahrádky, která bude zvlášť v těchto letních měsících
žádaným místem.

Každodenní starost a nemalé náklady. To je péče o lázeňský areál
Třicet fotbalových hřišť nebo pět Václavských náměstí, to je rozloha luhačovického lázeňského areálu, který je v majetku akciové společnosti. Péče o tak rozlehlé
a mnohdy členité území vyžaduje nejen každodenní údržbu, dobrou organizaci, ale
především značné finanční prostředky.

Průměrně 6 milionů korun ročně je
potřeba vynaložit na údržbu, správu
a zajištění provozu lázeňského areálu. Běžnou údržbu objednává akciová společnost Lázně Luhačovice
u Technických služeb města Luhačovice. Celkově je toho však mnohem
víc. Lázně Luhačovice, a.s, dále pečují o fontány, ať už o tu u kolonády nebo o Bruselskou fontánu před
hotelem Dům B. Smetany, a veřejná
pítka od Vincentky až po Aloisku či
opravy komunikací, kterých je v areálu několik kilometrů. Nesmíme zapomenout na celý informační systém
usnadňující orientaci návštěvníkům
nebo třeba pravidelné opravy sedmi
dřevěných mostků přes řeku Šťávnici.
Čas od času je nutné odstranit škody
způsobené vandalismem.
Nad rámec pravidelné údržby je potřeba plánovat i rozsáhlejší investice. K nim patřila celková revitalizace
zeleně dokončená právě před čtyřmi
lety za 28 milionů korun nebo projekt rekonstrukce zpevněných ploch,
který byl zahájen loni realizací pěší
zóny vedoucí od Jurkovičova domu
do centra města společně s komunikací u Lázeňské polikliniky za téměř 13 milionů korun. Připravuje se
i plánovaná oprava přemostění řeky
Šťávnice od lázeňské cukrárny až

po Jurkovičův dům, která si rovněž
vyžádá několikamilionovou investici. Samozřejmě zde musíme počítat
i plánovanou rekonstrukci kolonády
a haly Vincentka.
Ředitele Technických služeb Luhačovice Ing. Josefa Pučalíka jsme požádali o jeho pohled a zkušenosti s péčí
o lázeňský areál.
Lázeňský areál je rozsáhlý. Má dvacet hektarů. Tomu musí odpovídat

Rekonstrukce kolonády

Plánovaná rekonstrukce luhačovické kolonády, haly
Vincentka a také přilehlých prostor nezačne dříve
než po skončení hlavní sezony.
Je to dáno tím, že výběrové řízení
na zhotovitele této veřejné zakázky
muselo být na konci března 2018
ze zákonných důvodů zrušeno.
Procesní chybu způsobil smluvní

partner, který výběrové řízení pro
Lázně Luhačovice, a.s., zpracovával.
Následně bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. V případě, že bude
dodavatel vybrán a bude s ním po-

také patřičná péče. Jaké služby zajišťujete a jaký je rozsah prací?
Druh a rozsah prací při údržbě lázeňského areálu jsou vymezeny smlouvou o dílo mezi Lázněmi Luhačovice,
a.s., a Technickými službami Luhačovice.
V podstatě je zde zahrnuta kompletní
celoroční údržba veřejného prostranství. Údržba je obecně rozčleněna
do 3 oddílů v závislosti na ročním
období.
depsána smlouva, je reálné zahájení realizace tohoto projektu již
na podzim letošního roku. Doba
obnovy je plánovaná přibližně
na jeden rok. V polovině června
však již byly uzavřeny obchůdky
na kolonádě vzhledem k plánovaným opravám vnitřních prostor.
Otevřeny budou opět až po ukončení celkové rekonstrukce kolonády. Prodejna cukrovinek byla
od konce června dočasně přesunuta do Lázeňské polikliniky.

Jarní údržba zahrnuje úklid chodníků a komunikací po zimním období,
úpravy pískových ploch včetně doplnění písku, rozvoz a umístění laviček
a odpadkových košů, odkrytí uměleckých děl, rozvoz a umístění palem
a okrasných mís po areálu, odstraňování plevele a údržbu vegetačních
prvků. Letní práce jsou soustředěny
na údržbu vegetačních prvků. Jedná
se o sečení, výsadbu a zalévání. Během zimní údržby zajišťujeme zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, chodnících
a veřejných prostranstvích způsobených povětrnostními podmínkami.
Samozřejmě zametání zpevněných
ploch veřejného prostranství probíhá
takřka po celý rok, stejně jako úklid
pohozeného odpadu na veřejných
prostranstvích lázeňského areálu či
svoz odpadkových košů. Jsou to charakterem stejné práce, jaké provádíme ve městě Luhačovice v rámci Zřizovací listiny.

Letošní jaro bylo docela suché. Jistě to znamenalo více vody na zálivku. Mohl byste nám říct, kolik litrů
vody se ročně spotřebuje a kolikrát během roku sečete trávu?
Největší podíl prací je na údržbě vegetačních prvků, to jsou trávníky,
záhony, živé ploty, stromy a ostatní
zeleň. Základní rámec této údržby je
zadán projektem údržby. Například
sečení trávníků je rozčleněno do 3 intenzitních tříd údržby. Ty určují v závislosti na požadované výšce trávní-

ku četnost jeho sečení během sezony.
V praxi se jedná u vybraných ploch
o cyklus 3 až 10 sečení během sezony.
Co se týče zálivky výsadby a zeleně,
tak ta je realizována v největší četnosti ihned po dokončení výsadeb a dále
v závislosti na klimatických podmínkách. V průměru se jedná o přibližně
45 dnů ročně, kdy se zalévá, což obnáší konkrétně v lázeňském areálu
přibližně 220 m3 vody.

Výsadbu květin zajišťujete nejen
v lázeňském areálu, ale i v celých
Luhačovicích. Můžete nám prozradit, kolik sazenic během roku
k tomu potřebujete?
Každoročně dopěstujeme v našich
sklenících na výsadbu kolem 12 000
sazenic. Jejich podíl mezi územím
města a lázeňským areálem je přibližně 50:50.

Od revitalizace lázeňského areálu uplynuly už čtyři roky. V jaké je
kondici a jak tuto změnu s odstupem hodnotíte?
Lázeňský areál revitalizací omládl
a zlepšil se jeho estetický vzhled.
Z hlediska pravidelné údržby to přináší u nových trvalkových a ornamentových záhonů zvýšené nároky
na pletí, zalévání a provádění biologických postřiků.
Kolik pracovníků Technických služeb se věnuje údržbě areálu?
Vlastní údržba areálu v průměru obnáší 4 pracovníky na plný úvazek.

Zemřel prim. MUDr. Jiří Staňa

Dne 28. dubna 2018 zemřel ve věku 65 let MUDr. Jiří Staňa, primář
Lázeňské polikliniky. V Lázních Luhačovice, a.s., působil od roku
2011. Během své bohaté praxe byl i ředitelem Zdravotnické záchranné služby v Jeseníku, generálním ředitelem Priessnitzových léčebných lázní či místostarostou města Jeseník.
Pro pacienty Lázní Luhačovice, a. s., zaváděl nové léčebné a diagnostické metody, na kterých se mohli sami aktivně podílet. Jednalo se
především o computer kinesiology, fyzioterapeutické postupy dle
Dr. Smíška, vyšetření krevního tlaku Hotman či léčbu akutní bolesti
aplikací kolagenových preparátů.
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Četníci z Luhačovic znovu ožili

Poslední dubnový týden byste marně hledali na Lázeňském náměstí hotel Dům
B. Smetany. Na jeho místě byste však našli skutečný hotel Popper proslulý ze seriálu Četníci z Luhačovic.
Ne, nenatáčely se další díly úspěšného
projektu České televize. Probíhal zde
netradiční pobyt Dovolená v hotelu
Popper aneb za Četníky do Luhačovic
inspirovaný známým seriálem z první
republiky, který na začátku roku získal
první místo v soutěži Velká cena cestovního ruchu 2017/2018. Účastníci
mohli zažít atmosféru nově vznikajícího Československého státu. Kromě
samotných četníků v uniformách byli
hosté obsluhováni personálem v do-

bových kostýmech, nechyběl historický jídelní lístek, kalamář s perem
na recepci nebo třeba sirky a čokoláda
s logem hotelu Popper. Snack bar nabízel v rámci akce Sladká první republika
například hrnek cikorky a bramborové
patenty s povidly a mákem. Součástí
pobytu byl také organizovaný program
s filmovou tematikou. Promítal se vybraný díl seriálu, hosté obdrželi DVD
se všemi jeho díly nebo se účastnili
zájezdu do Kabinetu filmové historie

Až 25 000 korun za dva roky.
Startuje stipendijní program

Profese číšníků a kuchařů jsou aktuálně ve službách nejvíce nedostatkovými profesemi. Jednou z možností, jak najít nové pracovníky na tyto pozice, je domluvit se s nimi na budoucí spolupráci ještě při studiu na střední škole či učilišti.
„Vzhledem k současné situaci na trhu práce bude naše společnost pro
školní rok 2018/2019 nabízet jedinečný stipendijní program pro studenty gastro oborů,“ prozradila Mgr. Vladimíra Juřeníková, personální
manažerka Lázní Luhačovice, a.s., a dodala: „Kromě záměru posílit naše
provozy novými pracovníky je zde i strategický záměr společnosti oslovit
a zaujmout mladé lidi z oboru pro určitou generační výměnu, která nás
čeká v horizontu 5 – 10 let v důsledku odchodů našich dlouholetých pracovníků do důchodu.“
„Základem stipendijního programu je uzavřít se studentem, případně
jeho rodiči písemnou dohodu o tom, že budeme studentovi měsíčně vyplácet částku ve výši 1 000 – 1 500 Kč, která se za rok či dva může vyšplhat až na výši 25 000 Kč. Student na oplátku přijme závazek pracovat
v naší společnosti po dokončení studia 1 až 3 roky dle výše cílové částky,“
vysvětluje princip stipendijního programu V. Juřeníková.
Kromě finanční podpory během studia získá tento mladý člověk velmi
brzy jistotu zaměstnání ihned po dokončení školy a tím i jistotu dalšího
finančního zabezpečení. K tomu poskytujeme možnost firemního ubytování za výhodné ceny, což je výborná příležitost, jak se vymanit z rodného hnízda a osamostatnit se.
Nabídku stipendijního programu budou moci využít zájemci z řad studentů 2. a 3. ročníků oborů kuchař a číšník/servírka. „Naši nabídku nijak
geograficky neomezujeme, přihlásit se může jak student z Luhačovic, tak
i třeba ze Slavkova u Brna. Podrobnosti naleznou zájemci na webových
stránkách společnosti v sekci Kariéra,“ doplnila V. Juřeníková.

Z lázní s Leo Express.
Využijte slevu 30 %

Nejpohodlnější způsob, jak cestovat
z lázní Luhačovice veřejnou dopravou, nabízí dopravce Leo Express,
který na lince z Luhačovic poskytuje cestujícím možnost odvozu
z libovolného lázeňského hotelu
či penzionu. Co to znamená pro
návštěvníky lázní Luhačovice, kteří se chtějí komfortně dostat zpět
domů? Leo Express nabízí ze všech
dopravců nejpohodlnější a nejrychlejší možné spojení z Luhačovic
do Prahy, Olomouce, Ostravy a dalších měst.

Cestující se mohou těšit na vodu
a internet zdarma a na pohodovou atmosféru. Se zavazadlem jim
do minibusu pomůže ochotný řidič
a do nízkopodlažního vlaku je nebudou mít problém dopravit sami.
Osoby starší 60 let mohou uplatnit
30% slevu na jízdné v tarifu dospělý 60+. Více informací získáte
v cestovní a informační agentuře Luhanka na náměstí 28. října
v Luhačovicích, kde můžete taktéž
zakoupit jízdenky, stejně tak jako
na stránce www.le.cz.

a Filmového uzlu Zlín. S velkým zájmem se setkala beseda se scenáristou
Petrem Bokem, který trpělivě téměř
dvě hodiny odpovídal na množství
otázek. Vše vyvrcholilo v sobotu 28.
dubna piknikem před hotelem s živou
hudbou, veterány, kávou a dezerty připravenými z tehdejších receptů.
Pobyt byl naplánován ve dvou termínech. Jestli vás zaujal, můžete podobnou atmosféru zažít i na podzim od
30. září do 7. října 2018.

Lékař radí: Inhalační terapie

Aplikace minerálních vod formou inhalací patří mezi nejdůležitější procedury při
lázeňské léčbě chronických onemocnění horních a dolních dýchacích cest.

Děje se tak formou aerosolu. Částice
aerosolu mohou mít velikost od 0,001
do 100 mikronů, avšak z hlediska terapeutického je nejvhodnější spektrum v rozmezí 0,5 – 10 mí. Menší
částice než 0,5 mí jsou z dýchacích
cest vydechovány zpět, větší se zachycují většinou v dutině ústní. Není
na závadu, když inhalační přístroje
produkují širší spektrum částic co
do velikosti, protože inhalační aplikace postihne v tomto případě dýchací
cesty v celém rozsahu. K výrobě mlžiny se používají v akciové společnosti
Lázně Luhačovice přístroje na stlačený vzduch buď s vlastním kompresorem, nebo jsou inhalátory připojeny
k centrálnímu rozvodu stlačeného
vzduchu. Chceme-li mít mlhu hustší,
velmi jemně rozptýlenou, používáme
přístroje ultrazvukové. V zařízeních
akciové společnosti používáme mimo
individuální přístroje též inhalátory
pro prostorovou inhalaci, kdy je daná
místnost, v níž pacient sedí, naplněna
mlžinou minerální vody.
K inhalační terapii minerálními vodami jsou nejvhodnější vody pramenící
právě v Luhačovicích. Ty se inhalují
nejen zde, ale i v jiných lázních v ČR.
Jsou to vody alkalické, hydrouhličitano chlorido sodné jodové kyselky,
v nichž převažuje kation Na +, aniony
Cl- a HCO3-. Vody slané, tedy chlorido
sodné, jsou známy jako čisté expektorans, tzn. že alkalická reakce přispívá
ke snížení vazkosti hlenů, stejně jako
uhličitany (lithný, sodný, vápena-

tý). Ve vodě obsažené ionty jodidové
a bromidové působí též mukolyticky
(zředění hustoty hlenu). Kalciové ionty působí protizánětlivě, spasmolyticky a mají i stimulační vliv na činnost
řasinkového epitelu. Příznivě působí
i další sloučeniny, např. lithia, magnezia, stroncia, barya atd. Síra obsažená
v minerálních vodách ve formě různých sloučenin má především lokální
antiseptický účinek. Obsažený volný
oxid uhličitý se vstřebává a způsobuje
dilataci kapilár, čímž je zajištěn zvýšený průtok nemocnou sliznicí a tím
odplavování toxických meziproduktů
zánětu. Urychluje rovněž resorpci minerálních vod a dráždí dýchací centrum. Chemický či farmakochemický
účinek inhalovaných minerálních vod
není jediným činitelem, který ovlivňuje nemocnou sliznici dýchacích cest.
Místní účinek aerosolové mlžiny se
projevuje též fyzikálně, tj. mechanicky, tepelně a osmoticky.
Především tepelný účinek má inhalace na horní cesty dýchací. Izotermická
mlžina 37°C teplá nemění podstatně
slizniční funkci a má na ni vliv mírně sedativní. Teplejší mlžina do 39°C
způsobuje slizniční překrvení, stimulaci lokálního metabolizmu, zvýšenou
sekreci žlázových buněk, aktivaci pohybu řasinkového epitelu, případně
zvlhčení a uvolnění zaschlého hlenového sekretu a krust. Chladnější
inhalát do 25°C působí naopak vasokonstrikčně (zužuje průsvit kapilár)
a protizánětlivě. Osmotický účinek

hypertonické vody způsobuje zpomalení pohybu řasinkového epitelu, zejména je-li již urychlen zánětem.
Při inhalaci minerálních vod se ale
především uplatňuje jejich komplexní
účinek, neboť vliv jednotlivých složek,
tedy teploty a ostatních fyzikálních činitelů se může navzájem potencovat,
případně kompenzovat.
Všeobecně lze účinek inhalací minerálních vod shrnout takto:
1) účinek mukolytický (zředění hustoty hlenu)
2) snížení dráždivosti sliznic horních
cest dýchacích
3) zvýšená sekrece a snadná expektorace se zlepšením funkce řasinkového epitelu
4) ovlivnění lokálního metabolizmu
sliznic dýchacích cest
Celý inhalační proces v rámci jednoho
dne začíná kloktáním a proléváním
horních cest dýchacích minerální vodou, tedy očištěním sliznic. Následuje
v indikovaných případech inhalace
bronchodilatačního
medikamentu
nebo se přímo přistupuje k inhalaci
minerální vody zvlášť nosem a ústy,
nejčastěji po 7 minutách každým způsobem. Potom zpravidla následuje 15
minut inhalace prostorová a na závěr
inhalace olejová (medikamentozní).
Inhalační postup a pořadí jednotlivých inhalačních úkonů stanoví lékař
po posouzení zdravotního stavu při
vstupní prohlídce. Volně prodejná je
jen inhalace čisté minerální vody.

Prim. MUDr. Jiří Hnátek

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
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Do Luhačovic se vracím rád. Je tam klid a pohoda

Když loni v září navštívil biatlonista Michal Krčmář Lázně Luhačovice poprvé, zdaleka
nikdo netušil, že za pár měsíců jeho jméno budou znát prakticky na celém světě. A to
po zimní olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu, kde dokázal vybojovat jeden z nejcennějších kovů, stříbrnou medaili.
vodech, a také jsme ji měli nachystanou
na inhalaci pro případ, kdyby na někoho z nás šla rýma. Soupeřům bychom ji
skutečně nedali (smích).

Na zimní olympiádě jste si skutečně
zimy užili. Co na to váš organismus?
Já měl spíš dojem, že kam přijdeme, tam
za námi jde i zima (smích). Protože před
olympiádou jsme byli na soustředění
v Kazachstánu, kde bylo minus dvacet,
pak jsme přiletěli do Koreje, tam zase
byla zima. A ve chvíli, kdy jsme se vrátili
zpět do Čech, tak tu zrovna udeřily mrazy. Takže pro nás to až takový teplotní
šok nebyl.

„Když jsem zjistil, že jsem druhý, byl
jsem naměkko a tryskaly ze mě emoce,“
vzpomínal mladý biatlonista na jeden
ze svých největších okamžiků. Do Luhačovic se znovu vrátil letos v dubnu, aby
si zde odpočinul a dočerpal síly na novou sezonu, ale také se potkal i s lázeňskými hosty a podělil se s nimi o své
zážitky. A samozřejmě, stříbrná olympijská medaile cestovala s ním.
Do Luhačovic jste se vrátil po takřka
půl roce. Na co jste se nejvíce těšil?
Konečně jsem si mohl vychutnat ten
klid a projít si v klidu kolonádu, ochutnat prameny, vychutnat si masáže a relaxační procedury, dát si dobré jídlo
a poznat město. Minule se mi to nepodařilo, nepřálo mi počasí. A hlavně, tady
na mě dýchá neuvěřitelný klid a poho-

da. A to je to, co mi po náročné zimní
sezoně vždy chybí.

Minule jste říkal, že si povezete s sebou na olympiádu do Pchjongčchang
Vincentku. Jela skutečně s vámi
a stačily vám zásoby?
Jela. A vezli jsme si poměrně velkou zásobu. V kufrech jsme měli 10 sedmiček
a 16 třídecovek. Všechno jsme měli pečlivě zabaleno v několika vrstvách folie,
aby se mi po cestě nic nerozbilo.
A měli možnost vaši soupeři ochutnat?
Ne, ne, to bylo čistě pro náš tým. My si
ji s Ondrou Moravcem opravdu šetřili,
aby nám vydržela po celou olympiádu.
Byla to taková naše první pomoc. Jednak nám skvěle doplnila energii po zá-

STALO SE

řezbářské
sympozium

Jaké to je běžet v takových mrazech?
Upřímně, já se dokonce i zpotil (smích).
Měli jsme trochu nevýhodu v tom, že
jsme běželi hlavně v noci, takže i teploty byly dost nízko. Ale v této době máme
to štěstí, že už existuje kvalitní funkční
prádlo, takže není potřeba mít ani tolik
vrstev na sobě. Ale pak si obvykle musíte půjčit větší kombinézu, abyste se byli
schopni pořád dostatečně hýbat, jako
se to stalo mně. Měl jsem na jednom ze
závodů půjčenou kombinézu Ondry Rybáře. A shodou okolností to bylo zrovna
na závod, za který se mi podařilo získat
stříbrnou medaili.
Tak to musel být majitel kombinézy
asi potěšený, že jeho kus oblečení byl
na stupínku vítězů, ne?
To tedy ano… Já mu ji totiž vracel vypranou a on byl z toho docela nešťastný.
Prý si ji chtěl použitou pověsit na stěnu
(smích).

Jaký byl váš první pocit po doběhu
stříbrného závodu?
Já ještě docela dlouho vůbec nevěděl, že
jsem získal stříbro. Ale v tu chvíli jsem
byl rád, že jsem to zvládl a říkal si, že
třeba do desátého místa bych mohl být.
Za mnou bylo ještě 40 závodníků a vůbec mě v tu chvíli nenapadlo, že bych
mohl stát na stupni vítězů.
Ale když jste zjistil, že jste druhý?
To mi došlo až ve chvíli, kdy za mnou
začali chodit lidi z realizačního týmu
a plácat mě po ramenou a gratulovat.
Pak už jsem začal být naměkko a projevovaly se na mně i emoce. I prezident
svazu Jiří Hamza byl celou dobu s námi
a ten mi říkal už deset minut po tom, co
jsem dojel, že budu mít medaili a já mu
v tu chvíli vůbec nevěřil (smích).
Tak za život se něco takového asi
málokomu podaří.
Ačkoliv můžu být za další čtyři roky
sebelíp připravený, tak to na olympiádě nemusí vůbec vyjít. Takže každou
medaili beru tak, že může být jediná.
Samozřejmě, že já to budu chtít zopakovat, ale není to automaticky. Je
tam spousta faktorů, které ten výkon
ovlivní. A biatlon skutečně nevyzpytatelný je.

Jaká panuje mezi jednotlivými
soupeři atmosféra, znáte se třeba
s Martinem Fourcadem?
Za mě určitě přátelská. Na startu se
všichni navzájem zdravíme a když je
čas, tak si i popovídáme. Konkrétně
já s Martinem Fourcadem zatím prohodil pár vět, většinou když se sejdeme na stupni vítězů, což bylo jednou
(smích). S ním je spíše více v kontaktu Michal Šlesingr. Ale určitě vím, že
kdybych za ním došel a chtěl radu, tak
vím, že by mě nevyhnal.

Luhačovice ve víru tance

V ten den, kdy jste vyhrál, kolik jste
měl gratulací, telefonátů a SMS?
Tak SMS, jestli si dobře pamatuji, těch
bylo něco přes 70. Ale mnohem hůře
na tom byli mí rodiče, kteří dostali
něco přes sto zpráv, a to nepočítám
telefonáty. Ale pokud do toho započtu
sociální sítě, tak to mohlo být možná
kolem tří set gratulací.
Kam jste si dal první noc tu stříbrnou medaili?
Já si ji dal do šuplíku. Opravdu.

A doma má už své místo?
No zatím se moc nezastavila. Protože
neustále mám různé akce a setkání
s fanoušky, takže ji vozím hodně s sebou. Protože ji chci ukázat co nejvíce
lidem i za cenu toho, že už je tak trochu ošoupaná. Jinak musím říct, že je
nejtěžší asi za posledních šest olympiád. Má něco kolem 650 gramů.
Měl jste možnost se podívat i na některé jiné naše závodníky, třeba Ester Ledeckou?
Bohužel, u nás to nešlo. Měli jsme co
dva dny závody a mezi tím tréninky.
Takže jsme tu možnost neměli a já
jsem bohužel nemohl ani emočně
prožívat úspěch Ester Ledecké. Já
mám prostě zážitky jenom z vlastních závodů, protože po celou dobu
jsme skutečně tvrdě makali. Měli jsme
za dva týdny celkem šest závodů, tak
to nešlo.

Kolik jste za olympiádu uběhl kilometrů?
Moment, hned to spočítám….72,5 km.
Ale to nepočítám tréninky, kdy průměrně děláme tak 15-17 km. Do května jsem měl dovolenou, pak nám znovu začala příprava.

Šárka Šarmanová

První květnový týden se lázně již tradičně roztančily. Programová nabídka inspirovaná Mezinárodním dnem tance přivedla na lázeňskou kolonádu desítky tanečníků nejrůznějších tanečních stylů. Nechyběly ani oblíbené taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií Sloukovou.

Tradiční červnové setkání mistrů řezbářů proběhlo již pošesté v lázeňském
parku před hotelem Jestřabí. Výsledkem letošní řezby bylo 6 jedinečných
laviček, které vzbudily mezi návštěvníky velký ohlas. Ty, které stále čekají
na nové majitele, jsou k vidění na www.
lazneluhacovice.cz.

Otevírání pramenů

Druhý květnový víkend se v Luhačovicích nesl v duchu zahájení lázeňské sezony. Místní farář posvětil a symbolicky tak otevřel léčivé prameny. Akce patří
už tradičně k nejvyhledávanějším událostem lázeňského města a pravidelně se
na ni sjíždí tisíce návštěvníků z blízkého okolí i vzdálenějších končin.

Senior Cup neohrozil
ani déšť

Již pátý ročník turnaje Senior Cup v pétanque se uskutečnil 17. května v Luhačovicích. Akci pro členy seniorských
spolků a organizací uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Lázněmi Luhačovice,
a.s. Celkem 42 týmů vzhledem k dešti tentokrát nesoutěžilo na Lázeňském náměstí v oblíbené hře, která má původ
ve francouzském středomoří, ale v prostorách Společenského domu, kde účastníci změřili síly v podobné hře, tzv.
„čáře“. Seniory přišli pozdravit a předat ceny statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop a krajská radní pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou
politiku Michaela Blahová.

www.LazneLuhacovice.cz

Dny slovenské kultury ve znamení
stého výročí založení Československa

Závěr Luhačovického kulturního léta bude patřit již 6. ročníku Dnů slovenské kultury, pořádaných společností Lázně Luhačovice, a.s.
Tradiční připomínka československé historie luhačovických lázní,
tohoto jedinečného místa na moravskoslovenském pomezí, je letos ozdobena 100. výročím založení Československého státu. Historii vzájemných vztahů obou národů v Luhačovicích připomene
film D. Trančíka Světlé místo. Letošní program je rozšířen na šest
dní a nabídne nejen obvyklou ukázku slovenského folkloru, divadla, filmu i hudby, ale také například besedy se zajímavými hosty.
Milovníci slovenské kuchyně se mohou těšit na speciality našich
sousedů, které bude připravovat hotel Alexandria****.
Připomínat si budeme také 150. výročí narození slavného architekta Dušana Samuela Jurkoviče, jehož stavby daly Luhačovicím
nezaměnitelnou tvář. Jeho jméno se řadí k dlouhému zástupu
významných slovenských osobností, které ve zdejších lázních
na začátku 20. století působily. Vedle Dušana Jurkoviče nemůžeme nevzpomenout Dr. Pavla Blaho, lázeňského lékaře a iniciátora
vzájemného setkávání Čechů a Slováků v Luhačovicích ve Slovenské búdě.
V Luhačovicích se mluví slovensky i po sto letech. Nejen mezi tisíci slovenských návštěvníků nebo v pracovních profesích, které
v lázních zastává několik desítek Slováků, ale také v kulturních
programech. Tou nejlepší ukázkou bude program nadcházejícího
ročníku Dnů slovenské kultury, které začínají 3. září a potrvají až
do soboty 8. září.
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Vzniká „zákoutí
laviček“. První
bude věnována
Leoši Janáčkovi

U příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka bude v rámci letošního Festivalu
Janáček a Luhačovice slavnostně odhalena a věnována lavička tomuto světově
proslulému hudebnímu skladateli. Základním ideou tohoto počinu je postupné vytvoření „zákoutí laviček“, které budou věnovány významným osobnostem
z historie Luhačovic. Již dnes můžeme
prozradit, že příští lavička bude odhalena v září v rámci Dnů slovenské kultury.
Slavnostní akce se bude konat v úterý
17. července 2018 odpoledne po komentované vycházce S Calmou za Janáčkem na Lázeňském náměstí, v prostranství mezi Společenským domem
a budovou ředitelství Lázní za účasti
hobojisty Viléma Veverky a Luhačovického okrašlovacího spolku Calma.
Na lavičce bude uvedena Janáčkova citace: „Já jdu po stopách tónů v životě tak,
jak se namanou na ulici, v salónu.“

Festival Janáček a Luhačovice je za dveřmi

Již 16. července bude slavnostně zahájen 27. ročník Festivalu Janáček
a Luhačovice. V dramaturgii se opět po dvou letech vracíme k uvedení
Janáčkovy opery.
Pro letošní ročník jsme zvolili Příhody lišky Bystroušky, jejíž zhudebněný příběh o zvířatech a lidech, lásce, touze či zklamání ze života i moudrém
smíření s věčnou přírodou zaujme nejen dospělé,
ale i dětské publikum. Opera zazní na Lázeňském
náměstí v podání operního souboru Slezského
divadla Opava pod taktovkou Marka Šedivého
a v režii Jany Andělové-Pletichové v den zahájení
festivalu.
V Lázeňském divadle, které letos slaví své 110.
výročí, se mohou festivaloví posluchači těšit na tři
krásné koncerty se špičkovými umělci, k nimž patří hobojista Vilém Veverka, violistka Kristina Fialová a hornistka Kateřina Javůrková. Společně s nimi
se představí renomované komorní orchestry, které

budou mít na našem festivalu svoji premiéru, Ensemble 18+, Komorní filharmonie Pardubice a Slovak Sinfonietta. Slavnostní tečkou bude koncertní
kostýmované provedení oratoria La Rappresentazione di Anima et di Corpo, aneb Představení
o duši a těle, které rozezní kostel svaté Rodiny
v pátek 20. července. S tímto skvostným dílem se
představí znamenitý soubor Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.
Pořadatel festivalu Lázeňská kolonáda Luhačovice,
o. p. s., si velmi váží finanční podpory Ministerstva
kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Zlínského
kraje a všech dalších nadací, institucí a sponzorů,
díky nimž může nabídnout tak hodnotný festivalový program.
Milena Hrbáčová

LUHAČOVSKÁ KRONIKA

Další retro
Slavnostní zahájení saisony r. 1909
vydání
Luhačovské listy lázeňské, číslo 1. z 1. června 1909
Konalo se dne 16. května, ač již od 1. ho prodlévalo tu množství pacientů. O půl 10 hodině ráno konala se sl. mše sv., kterou celebroval
v kapli sv. Alžběty luhač. farář důst. pán Karel Kostka a jíž obcovalo vedle lázeňského ředitelstva, úřednictva, lékařstva atd. veliké množství
hostí lázeňských a obecenstva místního i přespolního.
Po té konán byl na lázeňském náměstí promenádní koncert, a sice od 10 hod. do 12, při němž poprvé účinkoval lázeňský orchestr v novém sestavení,
pod taktovkou ředitele hudby p. J. Šustra. Prvé vystoupení toto bylo venkoncem zdařilé; patrno jest,
že postaral se p. kapelník o síly dobré a vycvičené,
tak že na další výkony orkestrálního tělesa lázeňského možno jen se těšiti.
Po promenádě zasedlo se k bohatým stolům.
O znamenitou hostinu postaral se zvláště (pro láz.
úřed., lékaře a denní hosty) restauratér p. Vepřek.
Jídelní lístek obsahoval tento výběr:
Račí polévka / Losos na rožní, Sauce Tartare, Srnčí
hřbet a la Kaunic, Husička / Salát – Nové brambory, Chřest s máslem / Vanilkový poudding, Zmrzlina, Ovoce, Černá káva /Plzeňské, Blatnický roháč,
Vöslavský Goldeck, Extra Dry

Při zlatém toku šumivého šampaňského pronesena celá řada přípitků: p. t. láz. hostům pronesl
vřelou zdravici p. vrchní ředitel Dr. Fr. Veselý; lázeňskému lékařstvu slov. p. JUDr. M. Hurych z Karlína. Za hosty odpověděl p. odb. uč. Tom. Leopold,
za lázeňské lékaře p. MUDr. Z. Janke. Spanilomyslným dámám našim připil vzletně p. MUDr. Rud.
Raše a láz. úřednictvu věnoval upřímnou zdravici
p. MUDr. Z. Janke.
Ve výborné náladě sešla se pak přečetná lázeňská
společnost v Čítárně, kde konána byla akademie,
neobyčejně významna tím, že poprvé vstoupil v ní
smíšený i mužský sbor pěveckého odboru při národohospodářské besedě zdejší.
Sbor sestavil, cvičil, a dirigoval láz. lékař
p. MUDr. Ed. Glücksmann. O výkonech jeho promlouváme na místě jiném. Zde jen konstatuje-

Jak vlastně vznikla dnešní lázeňská akciová
společnost? Jakou roli sehrály Luhačovice při
vzniku samostatného státu? Proč osobnosti
tuto lokalitu tolik vyhledávaly? Nejen to se
dočtete v dalším retro vydání Luhačovských
listů lázeňských. Nechybějí ani dobové inzeráty
a zajímavosti.
Jde už o náš druhý počin
v tomto směru a vzhledem k ohlasu určitě ne
poslední. Retro vydání
je dostupné on-line.

me velice čestný úspěch jak tělesa sborového,
tak jeho sbormistra. Na pianě doprovázela sbory
s vervou a cituplně pí Ryča Glücksmanová, choť
lázeňského lékaře. Kromě zpěvu sborového byla
na pořadu ještě dvě čísla recitační, jež svěřena láz.
lékaři p. MUDr. Z. Jankeovi. Recitoval >Jarní Sloky<
a >Sen< od Marie Calmy, >Prostý motiv jarní< od
J. Nerudy a své veršíky >U Alojsky<. Obecenstvo
bylo výkony všech účinkujících plně spokojeno

a hojným potleskem dávalo radost svou i potěšení
na jevo. Večer konán posléze >Věneček< v lázeňské čítárně, jenž těšil se obrovské návštěvě. Holdováno tanci jaře a vesele až do 1 hodiny s půlnoci.
Všechny spanilé účastnice a bodří účastníci vyprávěli si i druhého dne, že to byla veselá, srdečná, nenucená zábava…
Tak jsme tu saisonu zahájili vesele a v radosti. Kéž
ji tak i skončíme!
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Jáchymovské okénko
okénko
Jáchymovské

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 Jáchymovské lázně jsou lídrem
připomene i výročí nejstaršího dolu
Karlovarského kraje

Lázně dnes jsou zcela jiné než lázně v počátcích moderního lázeňství před dvěma
Již zahájepodruhé vybírala odborná porota českého lídra v jednotlisty lety. Speciálně u nás v Jáchymově probíhá léčba po celý rok a slavnostní
vých
krajích České republiky. Do ankety se letos zapojilo 1 327
ní sezony má tak především symbolický charakter. Někde ve skrytu navíc
toužíme
firem,
které vyhověly stanoveným kritériím. Na základě ekonookusit tu dávnou kouzelnou atmosféru, kdy se lázně po dlouhé zimě probouzejí,
mických
rozkvétají a zavoní. Kdy se do lázní vrací život, pacienti, hosté, kultura a všechenvýsledků bylo vybráno 85 finalistů. O jejich výběr se
postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit
ten lázeňský ruch.
Bureau.
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

„Cílem ocenění českých lídrů je vytvořit
PROGRAM ZAHÁJENÍ
na které se budou moci vzáSEZONY 26. 5.platformu,
2018
jemně ocenění setkávat,
Lázeňský park: vyměňovat si zkušenosti
10:00 Promenádnía koncert
inspirovat se,“ říká Helena
11:00 Panstvo v kostýmech
Kohoutová, majitelka vy12:00 Polední siesta
hlašující společnosti Helas.
13:00 Půlhodinka Je
pro
děti
potěšující,
že v Karlovar14:00 Slavnostní průvod
ském kraji porota z dvaceti
14:15 Oficiální ceremoniál
dalších přihlášených oceni14:30 Kabát revival
la Léčebné lázně Jáchymov
16:00 Adam Mišíka.s kapelou
s., které před nedávnem
Radium Palace: symbolicky zahájily svou
18:00 Ondřej Havelka
112. lázeňskou sezonu. Oce(pouze pro ubytované
nění lápřevzal MUDr. Eduard
zeňské hosty)
Bláha, generální ředitel
Léčebných lázní Jáchymov
a. s. a prezident Svazu léčebných lázní, dne 12. června 2018 v Praze.

Podmínky nominace do soutěže:
Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je
společnost nominovaná na základě analýzy

Dávné proroctví, které zmiňují kronikáři, praví, že ve zdejším nazvána Stella (Hvězda). Neznámo proč, a neznámo kdy, byla
údolí „leží velký majetek a má tu být vystavěno mocné město“. později přejmenována na žílu Geschieber. Žíla to byla skutečně
Odkrytí zdejšího nerostného bohatství mělo však příčiny vel- bohatá, dle soudobých záznamů na ní bylo možno kopat ryzí
mi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množ- stříbro motykou, blízko pod povrchem zde byly nalézány až
ství �inančních prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se ev- 100 kg těžké stříbrné balvany. Nebylo proto divu, že na této žíle
ropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. bylo brzy zahájeno hloubení několika desítek šachtic, z nichž
století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. jedna byla nazvaná svým majitelem, rýnským těžařem Georgem
Sousední Německo vynikalo již dlouho v těžbě stříbra, která Schweitzerem, Konstantin. Žíla měla zvláště výhodnou pobyla podporována obchodními a bankovními domy. Jenomže lohu v tom, že byla situována přímo do průsečíku nové žíly
na saské straně Krušnohoří začínala důlní činnost skomírat. Stella s o rok dříve objevenou žílou Ondřej. Prameny uvádí, že
během 20. let 16. století zde činil výtěžek jmenovaného těžaKdysi bohaté zdroje vzácného kovu byly vyčerpány.
Zkušenosti celých hornických generací na saské straně Rudo- ře 40 000 zlatých. Jelikož zpravidla tam, kde jsou peníze, jsou
hoří neměly a ani nemohly zůstat ležet ladem. Zvláště když i spory, vypukl jeden takový i mezi Schweitzerem (nebo jeho
ve vzdálenosti
pouze
denních
pochodů,
na svazích dědici)
sousedními
těžaři na cechu Annageschlecht. Příčinu
Lázeňská
města
jižněkolika
tradičně
každý
rok obohacují
daný aregion
kulturně
sporu
neznáme,
víme
jen, že začátkem roku 1530 se oběma
hor
spadajících
do
Čech,
se
přičiněním
prvních
odvážlivců
významnou akcí – zahájením lázeňské sezony. Byť je tento akt s ohledem
stranám
podařilo
spor
ke všeobecné spokojenosti urovnat
začaly
objevovat
bohaté
nálezy
stříbra.
Majitel
ostrovského
na současnou podobu lázeňství v podstatě symbolický, těší se vždy velké
panství hrabě Štěpán Šlik získal vytvořením spolku feudá- a na památku této události byla jáma Konstantin přejmenovápozornosti
nejen lázeňských hostů, ale i širokého okolí.
lů a německých �inančních domů potřebný kapitál, vykoupil na na jámu Einigkeit (Jednota – Svornost).
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud neznámá osada
Stejně
významnéstává
a neméně
oblíbené
je zahánězáhy
řadurozrosnovinek Význam
a vylepšení.
Rozvojpro
a provoz
Svornosti
lázně
Konradsgrün
hornickým
sídlištěm,
které se
jenítesezony
v Jáchymově,
které
se ale
přece lázní
na kvalitní úrovni
neobejde
bez praviv několikatisícové
město
– Sankt
Joachimsthal
(Jáchymov).
Slibné se
a hlavně
výnosné
začátky těžby v dole Svornost najen od většiny těch ostatních liší. Bezezbytku delných investic. značovaly, jak „zářivou“ budoucnost hornictví v Jáchymově
probíhá v režii samotných Léčebných lázní Já- V Jáchymově si toho jsou dobře vědomi, takže
čeká. Do osudu Svornosti zasáhl mnohokrát běh dějin, válečné
Vznik dolu a pojmenování Svornost
chymov a. s.
všechny lázeňské domy postupně procházejí
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhají- kon�likty, náhlé zvraty v oblasti vědy a techniky i politické amLetošní ročník byl tematicky spjat s 500letým pravidelnými rekonstrukcemi nebo rozšiřocí podél západního okraje právě vznikajícího města, která byla bice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku

Jáchymovské lázně oficiálně
vstoupily do své 112. sezony

Nová restaurace
Garni Hotelu Astoria***

AKTIVNÍ ODPOČINEK, PREVENCE A POSÍLENÍ IMUNITY

UŽIJTE SI KRÁSU KRUŠNÝCH HOR S KILOMETRY TURISTICKÝCH A NAUČNÝCH STEZEK

CI

KRUŠNÉ HORY NA KOLE ČI PĚŠKY

O

| 7x
ubytování
s polopenzí
Garni
Hotel
Astoria***
vznikl spojením budov Sei| 1x radonová koupel
del, Mariánský dům a Astoria pocházejících z po| 1x perličková koupel
čátku
20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce
| 1x bylinková koupel
2016
seklasická
k nim připojil
také dům Heiner, kde byla
| 2x
masáž (částečná)
vybudována
moderní
apartmá
a pokoje kategorie
| denně vstup do bazénu a saunového
I. A Plus.
hotelového
světaJediným
(90 min.,nedostatkem
aquacentrumtohoto
Agricola)
| dennějevstup
do ﬁtness nízká kapacita jídelny.
komplexu
v současnosti
min., aquacentrum
Agricola)
Právě(60
z tohoto
důvodu se v druhé
polovině letošní| zdarma
zapůjčení
holínové
pro nordic
walking
ho roku
zahajuje
výstavba
restaurace.

AKTIVNÍ DOVOLENÁ

N

CÍ

AKTIVITY NA HORÁCH I V LÁZNÍCH
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VITAL AKTIV

O

Produktové novinky pro rok 2019
Unikátní léčba pohybového ústrojí radonovou vodou vždy zůstane pilířem tradičního
jáchymovského lázeňství. Jáchymovské lázně
jdou ale s dobou a vedle tradičních léčebných
programů pro pacienty s vážnými zdravotními
problémy nabízí programy také pro ty, na které doléhá stres a hektický způsob života. Příznivci krásné krušnohorské přírody se tedy
mohou těšit na další nové zajímavé produkty, které budou zaměřené na potíže se zády
i na další civilizační neduhy – vysoký krevní
tlak, pročištění organismu a v neposlední řadě
problémy s redukcí váhy.

Lázně & Krušné hory

N

Investice do rozvoje a modernizace
112. sezona byla v Jáchymově oficiálně zahájena a podle slov generálního ředitele
MUDr. Eduarda Bláhy chystají Léčebné lázně
Jáchymov a.s. pro své hosty nejen v této sezo-

váním provozů. V letošním roce se tak mohou
hosté těšit na výrazně zvětšenou kapacitu
restaurace velmi oblíbené Astorie nebo řadu
úprav komplexu Curie, které přinášejí kromě
jiného i rozšíření kapacity zdravotnického
a léčebného úseku. V roce 2019 pak vyhledávaný hotel Běhounek nejen zmodernizuje své
provozy, ale především významně zvýší svůj
standard ubytování a s tím spojený komfort
lázeňských hostů.

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
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výročím založení dolu Svornost, ze kterého je
čerpána radonová voda pro unikátní jáchymovské léčebné procedury, a se stým výročím
vzniku Československa. K tomuto významnému jubileu odkazovala mimo jiné ve slavnostním průvodu i postava T. G. Masaryka na koni.
Na svůj 112. ročník lázně všem návštěvníkům
připravily jako vždy bohatý program včetně
vystoupení kapely Kabát Revival Varnsdorf
a Adama Mišíka. O zajímavé zpestření se postarala dobová módní přehlídka, vystoupení ostrovských mažoretek a spousta dalších
atrakcí v areálu lázeňské části. Chybět samozřejmě nesměly ani prodejní stánky s nejrůznějším zbožím a občerstvením. Ani letos jáchymovské lázně nezapomněly na sportovně
založené účastníky, a tak jako doprovodný
program probíhaly závody cyklistů o Pohár
madame Curie nebo Běh o 106.

veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je
prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF
- Czech Credit Bureau, a. s.
Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2015
a 2016 a iRating ve stupních
1 - 11. Součástí registrace je
zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období
(tj. rok 2017). Společnosti
dále musí splňovat pravidlo
100% českého vlastnictví
a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního
počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně
po dobu 4 let.

| 4x ubytování
polopenzí
obejde,
dojde i ske
zvětšení komfortu v šesti poko| 4x vstup do bazénu a saunového světa
jích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem
(120 min., aquacentrum Agricola)
do
parku a zvětší se také plocha pokojů a předsíní.
| 2x solná jeskyně
Vzhledem
poměrně vysoké
kapacitě hotelu Asto(45 min., kaquacentrum
Agricola)
ria bude součástí úprav rovněž zřízení samostatné
recepce.
SLEVY PRO DĚTI AŽ 37 %

Důležité termíny:
Ve stávající jídelně je možné zajistit stravu maxiUzavírka
jídelny hotelu Astoria
Cena
od
9
170
Kč
na
osobu/pobyt
Cena
od 4 840stávající
Kč na osobu/pobyt
málně pro třetinu klientů hotelu Astoria. Zbývající
– 1. 8. 2018 až 29. 2. 2019.
dvě třetiny pak musí docházet do komplexu Curie.
Částečné omezení ubytování v hotelu
Cílový
počet míst u stolů v nové |restauraci
je 120,
www.laznejachymov.cz
rezervace@laznejachymov.cz
| tel.
+420
353
832 851
Astoria – 1. 10.
2018
až 29.
2. 2019.
přičemž forma stravování bude i nadále bufetová.
V rámci přístavby, bez které se nová restaurace neJachymov-inz-133x183.indd 1
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www.LazneLuhacovice.cz

Nabídka polodenních výletů červenec, srpen, září 2018
PUSTEVNY

neděle 1. 7., čtvrtek 2. 8. a 13. 9.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou Maměnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského
architekta Dušana Jurkoviče. Příjemné posezení v kolibě Valaška.

a zachovalou historickou expozicí – individuální platba.

BAŤŮV KANÁL

neděle 8. 7., čtvrtek 16. 8. a 23. 8., neděle
9. 9.
Komentovaná plavba na lodi Noe po Baťově
kanále s občerstvením.

MOŠTÁRNA, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 12. 7. a 9. 8.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod
obchodní značkou Ovocňák v moštárně v Rudicích.
Komentovaná plavba na lodi Noe po Baťově
kanále.

BUCHLOVICE, BORŠICE

neděle 19. 8. a 16. 9.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zámeckým parkem v Buchlovicích.
Degustace vín s občerstvením v Boršicích.

KOMŇA, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 5. 7., neděle 29. 7. a 2. 9.
Prohlídka eko sadu Komňa včetně ochutnávky bioproduktů. Komentovaná plavba na lodi
Noe po Baťově kanále.

Komentovaná plavba na lodi Noe po Baťově
kanále.

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

VALAŠSKO

MILOTICE, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 19. 7. a 20. 9.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je
unikátně zachovaným komplexem barokních
staveb a zahradní architektury.
Netradiční plavba po Baťově kanále.

KROMĚŘÍŽ

neděle 22. 7., čtvrtek 30. 8. a 27. 9.
Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné
zahrady, která je zapsána na seznamu památek UNECSO.

neděle 26. 8. a 23. 9.
Muzeum ve Velkých Karlovicích s etnografickou expozicí bydlení na Valašsku.
Malé valašské občerstvení ve stylové hospůdce Kyčerka.

VIZOVICE

čtvrtek 6. 9.
Návštěva barokního zámku s francouzskou zahradou.
Exkurze v likérce RUDOLF JELÍNEK s ochutnávkou likérů a slivovice.

LEDNICE

neděle 15. 7., 12. 8., 30. 9.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoromantické gotiky s bohatou řezbářskou výzdobou a
palmovým skleníkem.

LUHAČOVICE A ODKAZ
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 13:30 nebo od 15:30
Procházka s výkladem po místech, která
jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem.
Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objektu Slunečních lázní.
Cena 120 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.

ZOO ZLÍN

pondělí 16. 7.
Návštěva Zoologické zahrady Zlín s největší
tropickou halou Yucatan a s faunou Afriky,
Asie, Austrálie, Etiopie, Střední i Jižní Ameriky. Nejrozsáhlejší japonská zahrada v České
republice – Mu-Shin a zátoka rejnoků. Možnost prohlídky zámku s bohatým interiérem
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BUCHLOVICE, BAŤŮV KANÁL

čtvrtek 26. 7. a 10. 8.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zámeckým parkem v Buchlovicích.

Cena 120 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 – 20 hodin v červenci a srpnu
9 – 12, 13 – 17 hodin v září

TIPY na zajímavá
místa v okolí
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

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě

Nejstarší a největší skanzen ve střední Evropě s více než stovkou originálních památkově
chráněných objektů, který nabízí tři expozice
– Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu.

www.vmp.cz

Hrad Buchlov

Tajenka z 1. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Páteční noční wellness v Alexandrii. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu paní Hedě Hoškové z Prahy. 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. 8. 2018.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2018.
Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina • Vychází čtvrtletně • Redakce: Aquaviva Lázeňské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz • Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press,
spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla: 11. 6. 2018.

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

Zlín – 14/15 Baťův institut

K vidění je obuvnická expozice „Princip Baťa“,
ale také část věnovaná Zlínským filmovým
ateliérům, které byly v 60. letech proslaveny
trikovými a animovanými filmy Karla Zemana
a Hermíny Týrlové. Zajímavá je také expozice
cestovatelů Zikmunda a Hanzelky.

www.14-15.cz

Gastronomický kalendář 2018
Francouzská restaurace
v Alexandria ****
Spa & Wellness hotelu
ČERVENEC a SRPEN
Horké letní dny a romantické večery při západu
slunce umocní linoucí se vůně dokřupava pečeného masíčka z našeho grilu… „Grilování na vyhlídkové terase“
Termín: středa - sobota od 17.30 hodin

Třetí sobotu v měsíci září chceme přírodě
poděkovat za její bohatou úrodu a to ve formě
„Dožínkového brunche“. Čeká vás jako tradičně
bohatě prostřený stůl s neomezenou konzumací
nejen regionálních pokrmů moravské kuchyně.To
vše za doprovodu Strážnické cimbálové muziky
Michala Miltáka.
Termín: 15. 9. 2018

ZÁŘÍ
Tradiční akce „Dny slovenské kultury“ se jako
každoročně neobejdou bez typických specialit
nám velmi blízkého slovenského regionu. Při této
příležitosti jsme pro vás připravili kulinářskou
nabídku pod názvem: „Kuchárska kniha starej
mamy“…
Termín: 3. - 9. 9. 2018
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz

SNACK BAR
HOTELU DŮM
B. SMETANY****
ČERVENEC
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými
alko i nealko nápoji“
Ke slunnému počasí patří i letní pití. Osvěžte se
nápoji, které nejen skvěle chutnají, ale i lahodí
oku. Naše míchané nápoje máme jak alkoholické, tak i bez alkoholu. K jejich vychutnávání je
k dispozici i letní terasa Snack baru. Těšíme se
na vás.

„Melounové dny / koktejly, dezerty z melounu“ v půlce července
Nic vám nepřipomene léto tolik, jako sladká
a osvěžující chuť vodního melounu. Vodní
meloun je daleko víc než pouhá osvěžují-

cí pochoutka, má málo kalorií, je bez tuku,
cholesterolu a je nabitý energií. Proto jsme pro
vás připravili různé speciality z této úžasné
pochutiny.
SRPEN
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými
alko i nealko nápoji“
ZÁŘÍ
„Báječné osvěžení letních dnů s míchanými
alko i nealko nápoji“
„Švestky – modrý poklad zahrady / známé
i neznámé speciality ze švestek“
Přichází sezona fialových plodů plných lahodné
chuti. Sezona švestek. I Snack bar je na tuto sezonu připraven, náš šéfkuchař pro vás nachystal
pestrou nabídku jak sladkých dezertů, tak i něco
na slano k zakousnutí.

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

KULTURNÍ PROGRAM
ČERVENEC 2018

1. 7. Neděle 16.00 KATARÍNA MÁLIKOVÁ / Luhovaný Vincent
slovenská zpěvačka a písničkářka

Lázeňské náměstí

4. 7. Středa 19.30 DRAHÁ LEGRACE
J. Carda / P. Kikinčuk, V. Žehrová / K. Špráchalová,
M. Zahálka, J. Čenský / J. Šťastný, E. Čížkovská, B. Petrová, L. Županič / M. Mejzlík

Lázeňské divadlo

20. 7. Pátek
15.00 RODINA BLAHOVA A LUHAČOVICE
/ beseda s Prof. E. Blahovou

Lázeňské divadlo

19.30 PŘEDSTAVENÍ O DUŠI A TĚLE
Czech Ensemble Baroque

kostel svaté Rodiny

22. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Taneční orchestr AKVAREL

Lázeňské náměstí

26. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KOCERT
/ Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou

Lázeňské náměstí

27. 7. Pátek 19.30 VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
S. Stašová, K. Halbich, V. Fridrich, H. Karochová,
V. Jeníková, J. Juklová / M. Seifertová

Lázeňské divadlo

5. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka

Lázeňské náměstí

9. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT

Lázeňské náměstí

12. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Academic Jazzband Přerov

Lázeňské náměstí

16. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Vojenská hudba Olomouc

Lázeňské náměstí

19. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Koncert studentů a absolventů JAMU v Brně

Lázeňské náměstí

DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2018
20. ročník

Lázeňské divadlo

20. 8. Pondělí 19.30 ROŠÁDA
M. Trnavský, B. Munzarová, R. Novák, M. Procházková

7. 7. Sobota 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ DH Holanďanka

21. 8. Úterý 15.00 BESEDA / H. Maciuchová,
M. Mejzlík

Lázeňské náměstí

8. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Stanley’s Dixie Street band

Lázeňské náměstí

12. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Boršičanka A. Koníčka

Lázeňské náměstí

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
27. ročník, 16. – 20. 7. 2018

14. 7. - 2. 8. 2018 MUŽ TŘÍ TVÁŘÍ / Vilém Veverka hala Vincentka
16. 7. Pondělí
16.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
busta Leoše Janáčka
20.00 PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / opera

Lázeňské náměstí

17. 7. Úterý
15.00 S CALMOU ZA JANÁČKEM / komentovaná
vycházka
16.00 LAVIČKA LEOŠE JANÁČKA / slavnostní
odhalení lavičky Leoše Janáčka

Lázeňské náměstí

Společenský dům

29. 7. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Big band Holešov

Lázeňské náměstí
SRPEN 2018

2. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Stanley’s Dixie Street band

Lázeňské náměstí

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
30. 7. – 10. 8. 2018, 22. ročník
30. 7. Pondělí 19.30 ZAHAJOVACÍ KONCERT

Městský dům kultury Elektra

4. 8. Sobota 19.30 NÁVRATY VÍTĚZŮ / AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA

kostel svaté Rodiny

5. 8. Neděle 18.00 KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU

19.30 VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě

18. 7. Středa
15.00 GENY A SKUTEČNOSTI / beseda s Prof. Jiřím Hlaváčem

hala Vincentka

Lázeňské divadlo
Lázeňské divadlo

19.30 KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Lázeňské divadlo

19. 7. Čtvrtek
16.00 PÍSNĚ HUKVALDSKÝCH BESKYD / beskydská muzika RukyNaDudy

Lázeňské náměstí

19.30 KATEŘINA JAVŮRKOVÁ A SLOVAK SINFONIETTA

Lázeňské divadlo

6. 8. Pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka
8. 8. Středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka

Lázeňské divadlo

9. 8. Čtvrtek 19.30 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka

Lázeňské divadlo

10. 8. Pátek 19.30 GALAVEČER
Předávání ocenění.

Městský dům kultury Elektra

19.30 12 ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
E. Čekan, M. Mejzlík, P. Oliva, A. Hardt, P. Vágner,
J. Chvalovský, K. Hábl, V. Hájek, M. Roneš, P. Pálek,
M. Sochor, V. Efler, M. Nejedlý
22. 8. Středa 15.00 BESEDA / MUDr. Jan Cimický: „Paris, monamur“

Společenský dům

19.30 ZATMĚNÍ
I. Svobodová, D. Sitek, M. Málková / P. Solaříková,
J. Konečný, L. Stirský Hädler
23. 8. Čtvrtek 19.30 LÁSKA & TERPENTÝN
M. Kňažko, D. Kavaschová / M. Horváthová,
V. Horján

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
3. – 8. 9. 2018, 6. ročník
4. 9. Úterý 14.30 PO STOPÁCH DUŠANA JURKOVIČE
Tematická procházka.
19.30 MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Hrají: Z. Kronerová, O. Navrátil

Městský dům kultury Elektra

5. 9. Středa 16.00 BESEDA I. REPUBLIKA

Lázeňské divadlo

19.00 VEČERNÍ KOLONÁDNÍ KONCERT

Lázeňské náměstí

6. 9. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ C. a K. dychový komorný orchester

Lázeňské náměstí

19.30 RODINNÝ PARLAMENT
Hrají: P. Blesáková, M. Kochan, V. Jedľovský,
T. Kulíšková, M. Jánoš

Lázeňské divadlo

7. 9. Pátek 19.30 SVĚTLÉ MÍSTO
Nová verze filmu o historii československých
vztahů v Luhačovicích.

Kino Elektra

8. 9. Sobota 19.30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Lázeňské divadlo

9. 9. Neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
Luhačovický okrašlovací spolek Calma a Jazzzubs.

Lázeňské náměstí

12. 9. Středa 19.30 ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
L. Vaculík, M. Bočanová / A. Gondíková / A. Stanková, K. Kociánová / H. Kusnjerová / R. Pavlovčinová, F. Tomsa, I. Andrlová / P. Vojáčková-Rychlá,
V. Jeníková / O. Želenská, Z. Pantůček / M. Zounar,
V. Limr / P. Nečas

Lázeňské divadlo

24. 8. Pátek 15.00 BESEDA / D. Jamrich.
Y. Weissová, M. Mejzlík

Společenský dům

19.30 ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Ch. Poullain, M. Kraus
25. 8. Sobota 19.30 MEZI NEBEM A ŽENOU
M. Bačíková, P. Vacek, V. Johaník

26. 8. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Stanley’s Dixie Street band

Lázeňské náměstí

29. 8. Středa 19.30 VLADIMÍR HRON – PADESÁT
ODSTÍNŮ HUDBY / One Man Show
Lázeňské divadlo

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
14. – 16. 9. 2018

30. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT
/ Swing dixie VH Olomouc

23. 9. Neděle 16.00 KOLONÁDNÍ KONCERT /
Pěvecký sbor Janáček

Lázeňské náměstí
ZÁŘÍ 2018

2. 9. Neděle 15.00 KOLONÁDNÍ KONCERT / Hosté
z Festivalu dechových orchestrů Zlín

Lázeňské náměstí

Lázeňské náměstí

26. 9. Středa 19.30 VZPOMÍNKY ON AIR
M. Woodhamsová – rozhlasová redaktorka
z Vídně, J. Štichauerová – produkční a režisérka
Radiožurnálu

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

