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Již 28. ročník Festivalu Janá-
ček a Luhačovice se usku-
teční 15. až 19. 7. Jeden 
z   koncertů bude patřit vio-
loncellovému kvartetu Pra-
gue Cello Quartet.
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Modernizace ordinací a vy-
šetřovny v poliklinice, rekon-
strukce pokojů ve Společen-
ském domě či modernizace 
technického zázemí. Lázně 
Luhačovice investují. 
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Jaký přínos pro cestovní 
ruch mají Lázně Luhačo-
vice? I o tom jsme hovořili 
s ředitelkou Centrály cestov-
ního ruchu Východní Mora-
vy Mgr. Petrou Psotkovou.

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

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

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

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

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

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZPODZIM 2017
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Hala Vincentka bude otevřena  
do prázdnin

Alexandria slaví 80 let. 
Hotel výjimečný tehdy i dnes

Svatební dar
Dobový tisk považoval stavbu hotelu 
,,za poslední architektonický počin, 
který Luhačovice povznesl na lázně 
světového formátu a středisko mo-
derní společnosti“. Precizně řemeslně 
zpracované a architektonicky zdařilé 
dílo získalo svůj věhlas od samého za-
čátku také díky špičkovým službám. 
Hotel měl však ještě jedno poslání. 
Byl svatebním darem pro milenku 
jeho stavitele, významného architekta 
Alexandra Lozovského. Mladá žena si 
však svůj dar příliš neužila.  

Záchrana na poslední chvíli
Během okupace padla Alexandria 
do německých rukou. Nechybělo 
mnoho a v závěru války s ústupem 
německého vojska byl hotel dokon-
ce málem srovnán se zemí. Jistou 
zkázu na poslední chvíli zachránil 
tehdejší majordomus Vincenc Janča-
řík. V socialistické éře byl hotel pod 
správou cestovní kanceláře Čedok. 
Alexandrii si oblíbili představitelé 
vládnoucí strany k odpočinku i pro 
setkávání se zahraničními delega-
cemi. 

Obnova architektonicky zajímavých objektů kolonády, haly Vincentka a galerie je v pl-
ném proudu. Na začátku jara se práce v hale soustředí na opravu střechy a vnějšího 
pláště. Na kolonádě dochází k sanaci základových betonových trámů a opěrné zídky 
za obchůdky. 

Psal se rok 1939. Předválečné Československo patřilo k nejrozvinutějším ekono-
mikám světa a udávalo trend v mnoha oblastech. V nedalekém Zlíně byl dostavěn 
Baťův mrakodrap, v té době druhá nejvyšší budova Evropy. A v Luhačovicích právě 
před osmdesáti lety hotel Alexandria přivítal první hosty.

Opravuje se střecha kolonády, kont-
roluje se stav stropních betonových 
nosníků a ve střední části v místech 
bývalého pramene Amandka se za-
číná s budováním světlíků ve stropě. 
Prosklení dodá více světla do míst, 
kde bude nově přivedena Vincentka, 

Vážení hosté, milí čtenáři,

zažili jsme zimu jako od Lady, ale 
jaro už je tady. Každý den nám to 
připomíná zpěv ptáků, vůně ve 
vzduchu a květy, které postupně 
obalují stromy v lázeňském par-
ku. K jaru patří příliv energie, 
nový život a pro spoustu žen i ob-
nova šatníku. V našich lázních je 
to podobné. Jaro tradičně spoju-
jeme s otevíráním renovovaných 
nebo úplně nových objektů. Jsou 
plné energie. Vyzařuje z jejich 
architektury i designu a vkládali 
ji do nich v napjatých termínech 
moji kolegové a kolegyně. Mu-
sím jim proto všem poděkovat. 
Odvedli spoustu skvělé práce. 
Letos jsme náš pomyslný šatník 
řádně provětrali. Mysleli jsme na 
zaměstnance i na všechny sku-
piny našich hostů od dospělých 
a dětí, kteří se k nám přijíždějí lé-
čit, přes relaxující hotelové hosty 
až po všechny obyvatele a ná-
vštěvníky Luhačovic. Pro ně ješ-
tě nemáme hotovo. Na kolonádě 
a v hale Vincentka budeme pra-
covat celé jaro i léto, ale výsledek 
bude stát za to. Nenechte si utéci 
podzimní slavnostní otevření.
Pro naše nejmenší pacienty jsme 
rozšířili léčebnu Vítkov. Nezíská 
nebo nezískala (podle toho, kdy 
tento text čtete) jen novou restau-
raci a další prostory, ale v nové 
podobě kultivuje celý vstup do 
luhačovické Pražské čtvrti. Re-
konstrukce se dotkly ubytování 
ve Společenském domě, lékař-
ského patra Lázeňské polikliniky, 
vybraných částí Centrálních lázní 
a Palace nebo zaměstnaneckého 
ubytování v obou bytových do-
mech i ve Švýcarském domě. Po-
byt v hotelu Alexandria vám nově 
zpříjemní atraktivní vířivky na 
zelení oživené střešní terase. 
Otevření nových či vylepšených 
prostor k lázeňskému jaru pat-
ří stejně jako tradiční květnové 
slavnostní otevírání lázeňské se-
zony a svěcení pramenů. Chcete-li 
odemykání studánek Vodolenkou. 
Tato překrásná tradice spojená 
s průvodem a folklorními vystou-
peními rok co rok přirozeně vr-
cholí v hale Vincentka. Její letošní 
rekonstrukce si vyžádá změnu 
trasy průvodu, ale současně nám 

ÚVODNí SLOVO

Moderní současnost 
Součástí akciové společnosti Lázně 
Luhačovice se stal hotel od roku 1997. 
Přelomem v jeho historii byla rekon-
strukce v letech 2008–2010, po níž 
hotel získal novou přístavbu s wellness 
centrem. Od té doby zde strávily pobyt 
desítky tisíc hostů. Hotel získal řadu 
ocenění za stavební zpracování, pro-
duktovou nabídku i celkovou úroveň 
služeb. Opakovaně byl v soutěži Czech 
Hotel Awards vyhlášen jako Hotel roku 
v kategorii Spa & Wellness ve Zlínském 
kraji.  dokončení na str. 2

všem dá šanci si dopřát obdobnou 
slavnost letos dvakrát. Při jarním 
otevírání pramenů a pak také za-
čátkem podzimu při otevření kolo-
nády s halou Vincentka, kde bude 
nově instalována unikátní expozice 
o historii luhačovických léčivých 
vod. 
Podobný investiční apetit jsme 
měli i v našich dceřiných rado-
nových lázních Jáchymov. Rekon-
strukce se dočkal největší lázeňský 
komplex Běhounek. Nejviditelnější 
novou stavbou v srdci lázní je pří-
stavba restaurace s opalovací tera-
sou k hotelu Astoria, kterou spolu 
se saunovým světem v Lázeňském 
centru Agricola otevřeme během 
čtvrtého květnového víkendu při 
příležitosti slavnostního Zahájení 
lázeňské sezony. Právě saunový 
svět je provozem, na který se těším 
nejvíc. Pojali jsme jej jako stříbrný 
důl, který je neodmyslitelně spjatý 
s historií Jáchymova. Otevřením 
saunového světa symbolicky za-
vršíme naši cestu za vytvořením 
ucelené nabídky služeb pro aktiv-
ní návštěvníky hor a rozrůstajících 
se lyžařských areálů. Tvoří ji nejen 
hotel Astorie a aquacentrum se 
saunovým světem a službami pro 
veřejnost, ale i apartmány vyba-
vené penziony Dagmar a Dalibor 
s lyžárnami a kolárnami. Tyto pen-
ziony jsou oddělené od našich tra-
dičních lázeňských komplexů, aby 
se očekávání této nové skupiny 
hostů nestřetávalo s atmosférou 
vyhledávanou těmi, kteří se u nás 
léčí a odpočívají. 
Užijte si jaro v našich lázních 
a objevujte je v létě, na podzim 
i v zimě.
 
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

takže tuto mimořádně ceněnou mi-
nerální vodu budou mít hosté a ná-
vštěvníci k dispozici i mimo provozní 
dobu haly. Ve spolupráci s NPÚ a ar-
chitektem se finalizuje barevnost fa-
sády a kovových konstrukcí. Kromě 
nové dlažby se hosté mohou v hale 

těšit na interaktivní relaxační expozi-
ci o vzniku a významu luhačovických 
minerálních vod. Zajímavostí je, že 
při průzkumu nepřístupných půdních 
prostor kolonády se našel zachovalý 
klobouk, který zřejmě patřil jednomu 
z dělníků, který zde před sedmdesáti 
lety pracoval. 
Revitalizace byla zahájena v polovině 
září 2018. První část, zahrnující pře-
devším halu Vincentka, by měla být 
dokončena a zpřístupněna veřejnosti 
již do začátku léta. S otevřením celé 
kolonády se pak počítá v září nebo říj-
nu. Většinu nákladů z více než stomili-
onové investice kryje dotace z evrop-
ských zdrojů. Obnova těchto objektů 
je další etapou v systematickém roz-
voji a údržbě lázeňského areálu, který 
představuje okolo 20 hektarů plných 
zeleně a ceněných staveb. Celý kom-
plex je od roku 2006 nominován na 
zápis do seznamu světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. 



www.LazneLuhacovice.cz2

Dětská léčebna Vítkov po více než půlroční rekonstrukci a cel-
kovém rozšíření opět ožije. První pacienti se začnou léčit již na 
konci května. Díky přístavbám budou mít k dispozici především 
prostornější jídelnu a upraveno bude i zázemí gastroprovozů 
(příprava a výdej jídel). Těšit se mohou i na větší vstupní halu 
s recepcí, což přispěje k většímu komfortu. 
Chybět nebude ani dětský koutek, denní bar a venkovní krytá te-
rasa s posezením. Ve druhé části přístavby vzniknou do konce 
června čtyři nové pokoje s kapacitou dvanácti lůžek, tělocvična 
a kolárna. Změněna bude i barevnost fasády, balkony budou pro-
sklené a nová výsadba zeleně okolo léčebny včetně venkovního 
schodiště jen podtrhne celkovou změnu. Vítkov tak získá moder-
ní „hotelový“ vzhled.

Vítkov po rekonstrukci 
přivítá první pacienty  

pokračování ze str. 1
K narozeninám dostala Alexandria 
novou venkovní relaxační zónu se 
dvěma whirlpooly. Nachází se mezi 
historickou budovou hotelu z roku 
1939 a nově přistavenou částí v mís-
tech původní římské zahrady. Novin-
ka letošní sezony celý prostor oživila.  
Venkovní whirlpooly zabudované do 
pódia ve tvaru lodní přídě jsou inspi-
rovány plavbami Alexandra Velikého. 
V prvním pololetí zde bude navíc in-
stalováno venkovní jezírko, zasazeny 
květinové záhony a doplněna lehátka 
ke slunění i relaxaci. 

Moderní web
V lednu letošního roku byl spuštěn 
také nový web hotelu. Celkové grafické 
řešení upoutá na první pohled. Hlavní 
změnou je přehledná struktura umož-
ňující rychlé a intuitivní vyhledání 
informací. Rozšířil se počet fotografií, 
videí a nechybí ani virtuální prohlídka 
celého hotelu nebo tipy na volnočaso-
vé aktivity. 
Alexandria, luhačovická první dáma, 
ani po 80 letech neztratila nic ze své 
prvorepublikové atmosféry. Daří se jí 
propojit příběhy, kterých se zde událo 
nespočet, s požadavky moderní doby.

Alexandria slaví 80 let...

Pitná léčba luhačovickými  
minerálními vodami

Luhačovice patří k pilířům  
cestovního ruchu v kraji

Ve správě akciové společnosti Lázně 
Luhačovice je v současné době 10 
pramenů, z čehož se k pitným kúrám 
využívají především Aloiska, Vin-
centka II a v dětské léčebně Nová Ja-
novka. Mimo to jsou pro pitnou léč-
bu vhodné i prameny Dr. Šťastného, 
Nový Jubilejní a Ottovka. 
Vzhledem k podobnému charakte-
ru všech luhačovických minerálních 
vod se zásadně nerozlišuje, pro které 
indikace je daný pramen určen. Ne-
patrné odchylky vznikají jen v přípa-
dě pramene Aloiska.
Hlavní indikací pro pitnou terapii 
luhačovickými minerálními voda-
mi jsou nemoci zažívacího ústrojí 
a nemoci z poruchy výměny látko-
vé a žláz s vnitřní sekrecí. Ovlivňují 
motilitu (pohyblivost) žaludku, střev 
i žlučníku a působí též na sekreční 
činnost slinivky břišní. 

Aloiska
Na sekreci žluči má největší vliv zmí-
něná Aloiska, která je nejvhodnější 
u cholelithiázy (tvorby žlučových ka-
ménků) a chronických cholecystopa-
tií (onemocnění žlučníku) a má rov-
něž mírný projímavý účinek. Vody 
příznivě ovlivňují i žaludeční aciditu 

(kyselost). U nemocí dýchacích cest 
doplňuje pitná terapie zdejšími mi-
nerálními vodami léčbu inhalační 
především pro svůj mukolytický 
účinek (zkapalnění průduškového 
sekretu).

Jak na to
Technika pitné léčby má svá pravidla 
a ordinující lékař při předpisu musí 
zohlednit stádium choroby i případ-
ná další doprovodná onemocnění. 
Dávkování je individuální, zpravi-
dla 2x denně na lačno před snídaní 
a před večeří. Zcela výjimečně se 
ordinuje ještě před obědem, odpo-
lední svačinou nebo před spaním. 
Jednotlivá dávka se pohybuje mezi 
220 – 660 ml. 
Doporučuje se zahájit dávkou 
220  ml, což odpovídá jednomu lá-
zeňskému pohárku. Později dle sná-
šenlivosti se může dávka zvýšit na 2 
až 3 pohárky, přičemž vyšší dávka 
bývá ordinována zejména ráno. 
Jeden pohárek se doporučuje vypít 
během 2 – 3 minut a mezi jednotlivé 
pohárky vkládáme pauzu 10 min. Při 
dráždivých stavech v zažívacím trak-
tu vodu ohříváme na 30–40 °C. Totéž 
činíme u nemocí dýchacích cest, kdy 

je vhodné popíjet vodu vlažnou nebo 
teplou, což umocňuje mukolytický 
účinek (zkapalnění průduškového 
sekretu).
Pokud v některých případech vy-
volává oxid uhličitý nepříjemný po-
cit tlaku v žaludku nebo nadýmání, 
doporučuje se volný plyn vymíchat 
nebo probubláváním odstranit.
U dyspeptických stavů s vysokou 
hladinou žaludeční kyseliny se do-
poručuje pít vodu teplou, s vypuze-
ným oxidem uhličitým, ve větších 
dávkách a cca 1 hodinu před jídlem. 
Při nedostatku žaludeční kyseliny 
pijeme vodu chladnější, v menších 
dávkách i s oxidem uhličitým přibliž-
ně 20 až 30 minut před jídlem.
Ke kontraindikacím pitné terapie 
luhačovickými minerálními voda-
mi patří srdeční onemocnění, vyso-
ký krevní tlak, renální insuficience 
(selhávání ledvin), akutní stádium 
vředové choroby gastroduodena, 
stenozy pyloru, prekacerozy, cho-
lecystolithiazy s častou frekvencí zá-
chvatů, akutní cholecystitidy a pan-
kreatitidy.
   
 Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 hlavní lékař Lázní Luhačovice, a. s.

Minerální vody se v Luhačovicích vyskytují v geologickém útvaru vytvořeném 
pískovci usazenými ve starotřetihorním moři. Jsou výsledkem složitých pocho-
dů, kterých se účastní oxid uhličitý, podzemní vody, což je směsice „pohřbených“ 
vod třetihorního moře a vod mělkého oběhu, které se vsakují jako atmosférické 
srážky do podzemí.

Studenti bydlí v novém

Především pak v restauracích si 
učni v rámci praktického výcviku 
zdokonalují své dovednosti při 
obsluze hostů nebo v kuchyních 
při přípravě pokrmů. Již druhý rok 
nabízí naše společnost dokonce 
pro žáky gastro oborů stipendijní 
program. 
Kromě finanční podpory během 
studia tak stipendista získá rov-
nou i jistotu zaměstnání ihned po 
dokončení školy. Spolupráce se 
středními školami a učilišti v ob-
lasti gastronomie má ve společnos-
ti Lázně Luhačovice dlouhodobou 
tradici a studenti k nám jezdí na-
příklad až z Kroměříže či Slavkova 
u Brna. 
Luhačovice se tak na tři týdny sta-
nou jejich domovem. Snažíme se, 

aby se u nás cítili dobře. Na přelo-
mu loňského a letošního roku jsme 
proto provedli rekonstrukci Švý-
carského domu, kde jim naše spo-
lečnost poskytuje ubytování. 
Za tři měsíce se interiér domu, 
který se nachází u vily Chaloupka, 
proměnil v moderní a útulné místo 
k bydlení pro 17 studentů. Na po-
kojích nechybí wifi nebo moderní 
televizory, k dispozici jsou zaříze-
né kuchyňky a na každém patře je 
pračka. 
Věříme, že se studentům v novém 
ubytování bude líbit a možná i díky 
němu se k nám budou vracet na 
letní brigády, kdy mají i mimo škol-
ní rok ubytování zcela zdarma. 
 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka

Řekněte nám prosím na úvod pár 
slov o Centrále cestovního ruchu 
Východní Moravy. Jaké je její po-
slání?
Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy, o.p.s., je nestátní nezisková 
organizace s právním statutem obec-
ně prospěšné společnosti. Byla za-
ložena v roce 2007 Zlínským krajem 
a jejím posláním je napomoci ekono-
mickému rozvoji kraje a zaměstna-
nosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho 
jednotlivých turistických oblastech, 
vytvářet síť partnerství v sektoru 

cestovního ruchu a budovat pozitivní 
image našeho turistického regionu 
Východní Moravy.

Čím letos přispěje vaše organizace 
k tomu, aby se turisté a návštěvníci 
dobře cítili? Jak hodnotíte působe-
ní organizace po necelém roce, kdy 
stojíte v jejím čele? 
Postupně se snažíme trochu měnit 
komunikaci vůči veřejnosti. Dřív byl 
dáván velký důraz na dílčí lokality, 
mikroregiony, oblasti a podoblasti, ale 
my bychom se rádi víc soustředili na 

nabídku konkrétních produktů s ohle-
dem na potřeby zákazníků – turistů. 
Náš kraj je jedinečný a tuto skutečnost 
šíříme dál do celého světa. Snažíme se 
budovat svéráznou a jasně definova-
telnou identitu naší turistické oblasti 
a tím otevřít Východní Moravu okolní-
mu světu, přijíždějícím turistům. Záro-
veň budujeme obecné povědomí o kra-
ji a jeho zajímavostech také u místních 
obyvatel, protože i my samotní se ne-
ustále přesvědčujeme o tom, že zde 
pořád máme co objevovat a kam se 
vracet.  

Lázeňští hosté se v průběhu svého pobytu v našich 
hotelech či léčebných zařízeních setkávají se stu-
denty středních či vysokých škol, kteří u nás absol-
vují povinnou praxi. 

Jak Zlínský kraj pomáha rozvoji cestovního ruchu? Jaký přínos pro něj mají Lázně 
Luhačovice? I o tom jsme hovořili s ředitelkou Centrály cestovního ruchu Východní 
Moravy Mgr. Petrou Psotkovou.

70. léta 20. století 
zdroj: MJVM Zlín



Ottovka znovu slouží

S přicházejícím jarem byly dokončeny 
další rekonstrukce
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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 / VincentkaLuhacovice

V závěru loňského roku byl opět zpřístupněn pramen Ottovka. Jeden 
z nejznámějších luhačovických pramenů s typickým altánkem byl až 
na výjimky více než tři roky uzavřen kvůli nevyhovujícím mikrobio-
logickým analýzám. V současné době je již minerální voda plně k dis-
pozici. 
Akciová společnost Lázně Luhačovice pro zajištění současného stavu 
však musela v průběhu minulého roku realizovat řadu opatření. Nej-
důležitějším z nich byla instalace UV lampy, která nepřetržitě zajišťuje 
nechemickou dezinfekci vyvěrající vody. UV záření spolehlivě ničí pří-
padné bakterie, které by se mohly do zdroje dostat. 
Dále byla velká část 
svahu přímo za altá-
nem Ottovky, kde se na-
chází studna, vyčištěna 
od křoví, větví a náletů 
rostlin. 
Místo se prosvětlilo 
a navíc zde bylo insta-
lováno také veřejné 
osvětlení. Preventivně 
se tak zamezí zdržová-
ní osob, které by mohly 
ohrozit kvalitu vody. 

Modernizace ordinací a vyšetřovny v Lázeňské poliklinice, rekonstrukce pokojů ve Spo-
lečenském domě či modernizace technického zázemí. Lázně Luhačovice investují. 

Lázeňská poliklinika
Zcela novou podobu získaly vnitřní 
prostory části druhého patra Lázeňské 
polikliniky. K nepoznání se změnily 
ordinace lékařů, vyšetřovny, pracovny 
sester i sociální zařízení. Nový náby-
tek, výmalba a nátěr oken, podlaha, vý-
měna elektroinstalace, rozvodů vody 
a odpadu stála 3,6 milionu korun. 

Palace
Po loňské částečné rekonstrukci interi-
éru hotelu Palace byla v průběhu zimy 
v největším luhačovickém hotelu prove-
dena výměna kompresoru pro inhalace 
a perličkové koupele. Kromě dalších 
technických úprav se výměny dočka-
lo i klimatizační zařízení. Investovaná 
částka činí 2,3 milionu korun.

Společenský dům 
Hosté, kteří budou ubytováni ve 
čtvrtém patře Společenského domu, 
budou jistě mile překvapeni zda-
řilou rekonstrukcí všech dvanácti 
pokojů, sprch a sociálního zařízení. 
Celkové náklady dosáhly výše 3,2 
milionu korun. 

Centrální lázně
Stranou nezůstaly ani Centrální láz-
ně, kde byl instalován nový výtah za 
800 000 korun. 
Rekonstruována byla i sociální zaří-
zení, což si vyžádalo částku 1,4 mili-
onu korun. 
 (všechny částky včetně DPH)

Hodně usilujeme o to, abychom po-
chopili aktuální potřeby a možnos-
ti, které mají poskytovatelé služeb 
v cestovním ruchu, jako jsou hotelié-
ři, restauratéři, provozovatelé spor-
tovních areálů, muzeí, pořadatelé 
veřejných akcí, ale také jednotlivci, 
nadšenci fotografové, sportovci, 
ochotníci a další, kdo se starají o zá-
bavu, oddech a relaxaci ostatních. 
Rozličné subjekty a aktéry cestov-
ního ruchu se snažíme propojovat 
a tím přispívat k vytváření spolu-
pracujícího prostředí, což pak vede 
k větší konkurenceschopnosti kraje 
jako celku. 

Východní Morava zahrnuje území 
od Zlínska a Luhačovicka přes Slo-
vácko a Valašsko až po Kroměříž-
sko. Čím je tento kraj výjimečný? 
Oblast Východní Moravy je svérázný 
a neopakovatelný kraj, kde je mož-
né trávit víkend či celou dovolenou, 
protože možností je celá řada. Po-
znávat památky včetně těch UNESCO 
v Kroměříži, vydat se na plavbu lodí 
po Baťově kanálu, poznávat archi-
tekturu ve městě Zlín, degustovat 
víno na Slovácku a ochutnat frgál 
na Valašsku, dětem ukázat tradice, 
folklor nebo jednu z nejkrásnějších 
zoo, relaxovat v lázních a moderních 
wellness, trávit aktivní čas turis-
tikou nebo na kole, v zimě lyžovat 
nebo jen tak putovat panenskou pří-

rodou v Bílých Karpatech. Zkrátka 
každý si zde najde to své. A v tom je 
naše jedinečnost.

Jaké nové aktivity připravujete 
na příští rok? Která teritoria jsou 
pro centrálu v nadcházejících le-
tech rozvojová? Na jakých projek-
tech nyní pracujete?
Oslovujeme cílové skupiny v tuzem-
sku i na zdrojových trzích incomin-
gu. Motivujeme lidi k příjezdům 
a pobytům do našeho regionu Vý-
chodní Moravy. 
Vytváříme atraktivní produkty ces-
tovního ruchu a ve prospěch méně 

známých a navštěvovaných cílů těží-
me z proslulosti těch nejznámějších 
atraktivit našeho kraje, aby když už 
se tu turisté ocitnou, měli chuť se 
podívat, co je ještě támhle a támhle. 
Zkrátka, předkládáme jim atraktiv-
ní menu. I díky této strategii tak už 
u nás vznikla řada nových atrakti-
vit, jako například archeoskanzen 
Modrá, vedle Velehradu, se zajíma-
vými programy pro rodiny s dětmi. 
Mezi top atraktivitami pochopitelně 
musím zmínit i Baťův kanál, který 
do našeho kraje přivádí nejen indi-
viduální a rodinnou klientelu, ale 
i skupinovou. Zejména korporátní. 

Účastníky teambuildingů a incetiv. 
Letos navíc na podporu návštěvnos-
ti našich turistických cílů rozjíždíme 
projekt s Trenčínským samospráv-
ným krajem. Trenčínský kraj sou-
sedí s Východní Moravou, takže si 
turisty budeme posílat navzájem. 
Ostatně slovenský trh je pro nás vel-
mi důležitý, dále pak také Rakousko, 
Německo, Maďarsko či Polsko.

Jaké postavení má lázeňské město 
Luhačovice v rámci propagačních 
aktivit a jak vnímáte roli akciové 
společnosti Lázně Luhačovice?
Lázeňské město Luhačovice patří 
mezi nejdůležitější místa z pohledu 
cestovního ruchu v našem kraji. Lu-
hačovice snoubí tradici, specifickou 
architekturu, atmosféru, pocítíte zde 
kouzlo let minulých, zároveň však 

s akcentem na moderní aspekty, a to 
zejména v oblasti nabízených lázeň-
ských služeb. Je tedy zřejmé, že náš 
kraj je nejen krajem lázeňským, ale 
je i čím dál vyhledávanější volbou lidí 

preferujících wellness pobyty. K roz-
voji lázeňství a wellness v Luhačovi-
cích přispívá velkou měrou akciová 
společnost Lázně Luhačovice, která 
vytváří jedinečné zázemí pro klienty, 
turisty ve všech svých zařízeních, ale 
také buduje a dotváří atmosféru ce-
lého městečka. Děje se tak zejména 
v oblasti rekonstrukce prostor, který-
mi procházejí všichni, kdo Luhačovice 
navštíví, což je například současná 
rekonstrukce kolonády, dále pak ak-
tivity na poli kulturního dění, nebo 
rovněž vytváření programů zábavy či 
cestování po našem kraji.

Co pro vás osobně znamenají Luha-
čovice? Dokážete si najít čas a při-
jet si na chvíli odpočinout a ochut-
nat minerální vodu?
Luhačovice jsou pro mne symbolem 
odpočinku, relaxace, kvalitních služeb 
a místem, odkud je možné vyrazit na 
zajímavá místa a je lhostejno, jestli se 
rozhodnu vyrazit směr Kopanice, Va-
lašské Klobouky nebo Uherský Brod. 
Ať vyrazím jakýmkoliv směrem, vždy 
najdu něco zajímavého, a možná také 
právě proto se pro mne Luhačovice 
staly místem, kde trávím každý rok 
letní dovolenou s dětmi nebo zde vy-
rážím sama či s kamarády na wellness 
víkend. 
Více o nabídce akcí a dalších mož-
nostech cestovního ruchu najdete na 
www.vychodni-morava.cz.

Lázeňská poliklinika – vyšetřovna

Společenský dům – pokoj



Cenu za Lázně Luhačovice, a. s., převzal výkonný ředitel Ing. Jiří Dědek, MBA, který řekl: „V nabídkách 
naší společnosti se snažíme klást důraz nejen na tradiční procedury s využitím místního přírodního 
léčivého zdroje, ale i na poznávání okolí Luhačovic. Základem pobytu jsou služby odpovídající našemu 
osvědčenému produktu Top pro každý věk, který je rozšířený o seznámení s vybranými oblastmi Zlín-
ského kraje. Letos se zaměříme na Zlín. Týdenní pobyt má název Zlínsko, jak ho neznáte. Je vypsán ve 
dvou konkrétních termínech a hosté mohou využít všechny naše kapacity od penzionů až po čtyřhvěz-
dičkové hotely. Doprovodný program obsahuje prohlídku baťovské architektury ve Zlíně, Vizovice, Zoo 
Zlín, filmové ateliéry, ale i koncert v Kongresovém centru. V dalších letech budeme hostům předsta-
vovat Valašsko, Slovácko a Kroměřížsko. Naší snahou bylo odlišit se od ostatních poskytovatelů na 
trhu, vzbudit zájem hostů o historii a současnost okolí Luhačovic a nepřímo podpořit cestovní ruch 
v regionu.“ 

Hosty 23. reprezentačního lázeňského plesu roztančili nejen taneční orchestry, ale také 
Roman Vojtek, Petra Vraspírová, Ilona Cszáková nebo kapela Olympic Revival. Večerem již 
tradičně provázel Jan Čenský.

Silvestrovskou veselici rozzářila skvělá zpěvačka Jitka Zelenková. Moderování se s bravurou 
zhostil tanečník a choreograf Jan Onder, který během večera také vystoupil společně s Mar-
kem Zelinkou v netradiční taneční show.

Lázně Luhačovice znovu uspěly 
ve Velké ceně cestovního ruchu  

Zlín Film Festival bude letos 
věnovaný cestování a objevování  

Lázeňský ples

Silvestr

Rekordní 
množství 
sněhu

4 www.LazneLuhacovice.cz

Lázně Luhačovice, a. s., byly i letos úspěšné v soutěži Velká cena ces-
tovního ruchu 2018/2019. V kategorii nejlepší lázeňský a wellness 
balíček získaly první místo za cyklus pobytů Za krásami Východní Mo-
ravy. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 17. ledna 2019 v Brně. 
Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media a Veletrhy Brno 
v rámci veletrhů GO a Regiontour. 

Leden přinesl sněhovou nadílku, ja-
kou Luhačovice dlouho nepamatují. 
Za jeden den dokonce napadlo re-
kordních 40 cm sněhu! Největší mo-
ravské lázně s nadmořskou výškou 
okolo 250 m tak v prvních týdnech 
letošního roku spíše připomínaly 
vysokohorské středisko. Všem, kdo 
se přijeli v tuto dobu léčit nebo od-
počívat, ukázaly Luhačovice, že mají 
nezaměnitelné kouzlo i v zimě. A po 
procházce zasněženým údolím přišlo 
vhod svařené víno v lázeňské cukrár-
ně nebo prohřátí v saunách wellness 
centra v hotelu Alexandria.   

Každý rok na přelomu května a června ožívá Zlín mezinárodním filmovým festivalem pro děti 
a mládež. Hlavním tématem 59. ročníku, který se koná od 24. května do 1. června, se u příleži-
tosti stých narozenin cestovatelské legendy Miroslava Zikmunda stane téma Objevuj a pozná-
vej. To se bude prolínat jak filmovým, tak doprovodným programem. Diváci se mohou těšit na 
filmové poznávání a objevování ve třech oblastech: PŘíRODA, LIDÉ a ZEMĚ. Do Zlína zavítají 
významní cestovatelé jako Steve Lichtag, Mnislav Atapana Zelený, Petr Horký nebo dobrodruh 
se žlutým trabantem Dan Přibáň a další. 
Samotné jubileum Miroslava Zikmunda připomene festival projekcemi filmů, besedami či vý-
stavami. Představí se i projekt Zikmund100, který mapuje cesty H+Z z let 1959-64. Cestování se 
promítne i do doprovodných aktivit pro děti prostřednictvím populárně naučného programu 
„Po stopách Zikmunda a Hanzelky“. Festival tradičně nabídne i zajímavou Film Industry sekci 
s přednáškami a workshopy, řadu divadelních představení, koncertů, interaktivních a benefič-
ních programů, sportovních a společenských akcí. Více na www.zlinfest.cz.

STALO SE



Pozvánku na již 28. ročník Festivalu Janáček 
a Luhačovice, který se uskuteční 15.–19. 7. 2019, 
otevíráme slovy Mistra Janáčka a netradičně ji 
směřujeme na část festivalového doprovodného 
programu. Jeho prostřednictvím bychom rádi 
představili světově uznávaného skladatele jako 
vášnivého sběratele lidových písní a tím oslovili 
co nejširší veřejnost z řad lázeňských hostů, jež 
nebudou přímými účastníky festivalu. Proto jsme 
do doprovodných akcí mimo jiné zařadili i dva 
odpolední open air koncerty, a to smíšeného pě-
veckého sboru Moravský komorní sbor Ostrava 
(17. 7.) a cimbálové muziky Danaj s M. Múčkovou 
a jejími hosty (19. 7.). Při koncertu cimbálové mu-
ziky Danaj bude průvodním slovem a výběrem 
ze sběratelské činnosti lidových písní L. Janáčka 
a jeho spolupracovníků poukázáno na jeho širo-
ký folkloristický záběr. V písních a tancích jiho-
východní Moravy posluchač nahlédne například 
do Vnorov, kde se zřejmě poprvé setkal s živým 
folklorem, do starobylé Strážnice na tance Danaj, 
do horňáckých obcí Velká nad Veličkou a Lipov, 
na moravské Kopanice do obce Březová či Strání. 

Krátkými průvodními komentáři budou poslu-
chačům přiblíženi jak jeho nejbližší spolupracov-
níci – F. Bartoš, H. Bím, F. Kyselková a M. Zeman, 
tak další osobnosti, spojené se skladatelovou 
folkloristickou činností. Festivaloví hosté se mo-
hou těšit i na Ukvalské písně, které zazní při kon-
certu Moravského komorního sboru Ostrava. Svo-
je místo v doprovodných akcích má i přednáška 
Mgr. Jaromíra Javůrka (18. 7.) „Lidové inspirace 
rodného Lašska v tvorbě Leoše Janáčka“.
Do hlavního programu jsme letos zařadili všem 
dobře známou a oblíbenou operu B. Smetany 
Prodaná nevěsta v podání operního souboru 
Slezského divadla Opava. Z významných českých 
i slovenských umělců se představí houslistka 
J. Svěcená, flétnistka S. Pingitzer a cembalistka 
B. M. Willi. Tyto tři sólistky budou doprovázet 
renomované komorní orchestry Virtuosi Pragen-
ses, Sukův komorní orchestr a Slovenský komorní 
orchestr B. Warchala. Na festivalu rovněž přivítá-
me ojedinělé violoncellové kvarteto Prague Cello 
Quartet. Bližší informace k festivalu najdete na 
www.janacekluhacovice.cz. Milena Hrbáčová

Festival letos završí a oslaví svůj desetiletý boj 
o nárok na existenci, a to v termínu 27.–30. června 
2019. Před rokem proměnil Luhačovice v kulturně 
živé srdce periferie. A znovu zasáhne do poklidu 

lázeňského areálu a naruší běžnou lázeňskou za-
hálku: tématem letošního ročníku se stává mož-
nost, či nutnost jasné volby. „Zveme vystupující 
s jasným postojem, s zřetelným profesním ukotve-

Leoš Janáček – sběratel lidových písní a folklorista

Luhovaný Vincent vstupuje do jubilejní sezony
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Lidoví hudci slétali se ke každému tónu písně jako ptáčci k zrní, 
přiklopili je akordem a proudy těchto shluků tkali tóninu …

Skóre: 9 let existence, 6 000 návštěvníků, 32 festivalových dní, 505 
unikátních účinkujících, 301 bodů programu, 76 akcí zdarma pro ve-
řejnost a dohromady 248 dobrovolníků. A čísla stále rostou. 

Jako mají Luhačovice své prvé české samostatné divadlo, tak mají ode 
dneška i svůj prvý lázeňský český samostatný časopis... 

110 let lázeňského časopisu

Úvodní slovo
(1. června 1909, Luhačovské listy lázeňské) 

První číslo Luhačovských listů lázeňských 
vydává se na pouť českoslovanským světem. 
Jak bude uvítáno? Jako 
každá asi novinka: u ně-
koho s radostí, u jiného 
s lhostejností, a u třetího 
konečně snad i s – odpo-
rem! Ale nechť! Myslím, 
že těchto posledních bude 
nejméně, a těch prvých 
nejvíce. A aby jich bylo 
záhy hodně, o to musí 
nový časopis postarati se 
sám – a to sice svou vnitř-
ní cenou, svým obsahem, 
svou tendencí, svým smě-
rem, svým programem.
O vydávání listu takového 
mluvilo se již několikráte, 
a různé zněly náhledy, jak 
by po stránce obsahové 
vypadati měl. Chtěli-li 
míti někteří list ten pou-
hým informačním rád-
cem pro lázeňské hosty a pasanty, chtěli druzí 
míti jej skoro výhradně jenom zábavným, a to 
zvláště po stránce humoristické; jiní konečně 
zase listem populárně lékařsky hygienickým 
atd. Skoro kolik hlav, tolik smyslů! Uvažoval, 
přemýšlel jsem o věci dlouho a pilně, všíma-
je si každého dobrého mínění a dobré rady. 
I chtěl jsem prohlédnouti některé listy lázeň-
ské, zvláště německé a francouzské, jak vypa-
dají, a vybrati z nich ty nejlepší a nejvhodnější 
rubriky pro nový časopis. Již již odhodlával 
jsem se k tomu, ale přece k tomu nedošlo. Což 
musíme napodobovati, což musíme kopírovati 
po jiných? Ne! Nic nebudu prohlížeti a vydám 

list tak, jak sám ve svých myšlenkách si jej 
představuji, tak zněl resultát mých úvah.
Sestavil jsem plán a rozvrh časopisu svůj, 
a když schválen byl a doplněn váženými spolu-
pracovníky, zvláště spisovatelkou pí. Marií Cal-

mou v Luhačovicích a p. 
vrch. ředitelem Frant. 
Veselým – pustil jsem 
se s chutí do díla a ko-
nal přípravy k vydávání 
listu. Když dnes nachází 
se již prvé číslo v rukách 
ctěného čtenářstva, není 
třeba mnoho mluviti 
a psáti o jeho obsahu, 
respektive o jeho pro-
gramu. List mluví dnes 
již sám! Obsah listů jest 
odpovědí těm, kdož ptali 
se, co to bude za časopis. 
Milé čtenářky a čtenářo-
vé vidí, že Luhačovské 
listy lázeňské přinášejí 
články zábavné, feuille-
ton, básně, populární 
lékařství (zvláště lázeň-
ské), koutek humoristic-

ký, ankettu o rozvoji Luhačovic v budoucnos-
ti, které zúčastní se dle daného slibu aspoň 
čtyřicet spisovatelů a předáků v národě čes-
koslovanském – dále přinášejí přehled o nej-
důležitějších událostech světových (vyjímaje 
politických), zprávy z kanceláře lázeňské sprá-
vy, z kruhů lázeňských lékařů, z jiných míst 
lázeňských, ze spolků luhačovských i okolních. 
Zvláštní pozornost chce časopis náš věnova-
ti turistice, divadlu a umění. Sl. dramatický 
a zpěvácký odbor při Národohospodářské 
besedě v Luhačovicích, místní spolek okraš-
lovací, zájmy majitelů vil i živností a obchodů 
v Luhačovicích najdou v listě našem pohotové-
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ho a oddaného rádce a přítele. Vše, co je české 
a slovanské vůbec, co zbudováno je na solid-
ním a čestném podkladě, bude naším listem 
podpořeno. List náš nebude síti svárů a rozpo-
ru, nebude sběračem a rozšiřovatelem klepů, 
pomluv a osobních záležitostí.
Tomu vyhne se vždy a všude. List náš působiti 
chce k dobru a prospěchu místního obyvatel-
stva, hostí a pasantů lázeňských, a především 
k rozvoji a rozkvětu našich krásných lázní. Kdo 
chce nás v podnicích těchto podporovati, vítá-
me jej vřele do svého středu. Podpora i finanč-
ní i morální jest nutna, má-li dosáhnouti všech 
těch met časopis náš, kterých si předepsal a za 
které chce statečně se bíti. Rozkvět Luhačovic 
je dnes již veliký! Bude ještě větší, když všich-
ni věrní Čechové budou se sem v lázeňských 
svých potřebách obraceti. Luhačovské listy lá-
zeňské ctí stále míti na mysli jenom tento roz-
květ, jenom tento rozvoj našeho moravského 
ráje, a pracovati budou k tomu všemi slušnými 
a ušlechtilými prostředky. Budou-li dostatečně 
podpořeny, vykonají kus poctivé práce, což za-
jisté v nejbližší budoucnosti stane se zřejmým 
a patrným.

Jako mají Luhačovice své prvé české samostatné 
divadlo, tak mají ode dneška i svůj prvý lázeňský 
český samostatný časopis. V dobách nedalekých 
budou míti svou literaturu, svou obrazárnu, své 
národopisné museum, svou koncertní síň atd. 
Luhačovice stanou se slovanskou specialitou! 
Praha – Brno – Olomouc – Ostrava – Turč. Mar-
tin – Vídeň podají si zde bratrské ruce k potěše 
i k další posile a práci. Luhačovice budou letním 
střediskem Slovanstva.

Kéž jsou záhy i jeho chloubou!   
 MUDr. Z. Janke

CM Danaj

zdroj: MJVM Zlín

ním, s přesvědčivým názorem a přístupem k tomu, 
co, proč a jak dělají,“ komentuje výběr tématu dra-
maturg hudební sekce Petr Knepr. 
Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění ve 
veřejném prostoru, skrze která festival revitalizuje 
lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného 
lázeňského města.

Více na www.luhovanyvincent.cz

V loňském roce jsme pro 
vás připravili dvě retro čísla 
Lázeňských listů. Letos na 
konci léta se můžete těšit na 
speciální vydání Lázeňských 
listů k otevření kolonády 
a haly Vincentka.



Jaro nám pomalu klepe na dveře. Pro jáchy-
movské lázně to znamená přípravy na Zahá-
jení lázeňské sezony. Letošní ročník se pone-
se v duchu saunového světa spolu s ústřižky 
z historie lázeňství. Přípravy jsou již v plném 
proudu a pracuje se na programu, který bude 
velkolepý. Totiž lázeňská sezona s sebou ne-
přinese pouze davy lidí, ale také otevření no-
vých a též i nově rekonstruovaných objektů 
nebo zajímavé výstavy. 
Zahájení lázeňské sezony v Jáchymově je tra-
diční akcí, která je určena nejen lázeňským 
hostům, ale též rezidentům Jáchymova a ši-
rokému okolí a v neposlední řadě turistům, 
kteří jsou právě předposlední květnový ví-
kend v Krušných horách. V tomto roce připa-
dá Zahájení lázeňské sezony na víkend 25. až 
26. května. Program se několik let drží osvěd-

čeného schématu. Prostor v něm získají uměl-
ci různých hudebních žánrů, ale také nejrůz-
nější atrakce pro celou rodinu. 
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod ná-
zvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.

Zahájení lázeňské sezony 2018
připomene i výročí nejstaršího dolu
Lázně dnes jsou zcela jiné než lázně v počátcích moderního lázeňství před dvěma 
sty lety. Speciálně u nás v Jáchymově probíhá léčba po celý rok a slavnostní zaháje-
ní sezony má tak především symbolický charakter. Někde ve skrytu navíc toužíme 
okusit tu dávnou kouzelnou atmosféru, kdy se lázně po dlouhé zimě probouzejí, 
rozkvétají a zavoní. Kdy se do lázní vrací život, pacienti, hosté, kultura a všechen 
ten lázeňský ruch.

Bohatý program pro celou rodinu
I v dnešní moderní a přetechnizo-
vané době si lázně zachovaly svůj 
kulturní a společenský rozměr. Ti-
síce pacientů ze všech koutů světa 
k nám jezdí nejen kvůli unikátní 
a mimořádně účinné radonové léč-
bě, ale velkým lákadlem je rovněž 
bohatý kulturní program, vycházky 
krušnohorskou krajinou nebo vý-
lety do blízkého i vzdáleného okolí. 
Zvláštním osvěžením pobytu je se-
tkání se známými nebo mimořád-
nými osobnostmi. A právě zahájení 
lázeňské sezony je krásnou příleži-
tostí užít si bohatý program i zmíně-
ná 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 při-
pomínkou 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 uply-
nulo již 500 let od doby, kdy bylo za-
počato hloubení nejstaršího funkč-
ního dolu v Evropě a nejstaršího 
uranového dolu na světě, ze kterého 
čerpáme léčivou vodu pro naše paci-
enty a hosty.

PROGRAM ZAHÁJENÍ 
SEZONY 26. 5. 2018
Lázeňský park:
10:00 Promenádní koncert
11:00 Panstvo v kostýmech
12:00 Polední siesta
13:00 Půlhodinka pro děti
14:00 Slavnostní průvod
14:15 Oficiální ceremoniál 
14:30 Kabát revival
16:00 Adam Mišík s kapelou
Radium Palace:
18:00 Ondřej Havelka
(pouze pro ubytované lá-
zeňské hosty)

Dávné proroctví, které zmiňují kronikáři, praví, že ve zdejším 
údolí „leží velký majetek a má tu být vystavěno mocné město“. 
Odkrytí zdejšího nerostného bohatství mělo však příčiny vel-
mi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množ-
ství �inančních prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se ev-
ropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. 
století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. 
Sousední Německo vynikalo již dlouho v těžbě stříbra, která 
byla podporována obchodními a bankovními domy. Jenomže 
na saské straně Krušnohoří začínala důlní činnost skomírat. 
Kdysi bohaté zdroje vzácného kovu byly vyčerpány.
Zkušenosti celých hornických generací na saské straně Rudo-
hoří neměly a ani nemohly zůstat ležet ladem. Zvláště když 
ve vzdálenosti pouze několika denních pochodů, na svazích 
hor spadajících do Čech, se přičiněním prvních odvážlivců 
začaly objevovat bohaté nálezy stříbra. Majitel ostrovského 
panství hrabě Štěpán Šlik získal vytvořením spolku feudá-
lů a německých �inančních domů potřebný kapitál, vykoupil 
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud neznámá osada 
Konradsgrün stává hornickým sídlištěm, které se záhy rozros-
te v několikatisícové město – Sankt Joachimsthal (Jáchymov).

Vznik dolu a pojmenování Svornost
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhají-
cí podél západního okraje právě vznikajícího města, která byla 

nazvána Stella (Hvězda). Neznámo proč, a neznámo kdy, byla 
později přejmenována na žílu Geschieber. Žíla to byla skutečně 
bohatá, dle soudobých záznamů na ní bylo možno kopat ryzí 
stříbro motykou, blízko pod povrchem zde byly nalézány až 
100 kg těžké stříbrné balvany. Nebylo proto divu, že na této žíle 
bylo brzy zahájeno hloubení několika desítek šachtic, z nichž 
jedna byla nazvaná svým majitelem, rýnským těžařem Georgem 
Schweitzerem, Konstantin. Žíla měla zvláště výhodnou po-
lohu v tom, že byla situována přímo do průsečíku nové žíly 
Stella s o rok dříve objevenou žílou Ondřej. Prameny uvádí, že 
během 20. let 16. století zde činil výtěžek jmenovaného těža-
ře 40 000 zlatých. Jelikož zpravidla tam, kde jsou peníze, jsou 
i spory, vypukl jeden takový i mezi Schweitzerem (nebo jeho 
dědici) a sousedními těžaři na cechu Annageschlecht. Příčinu 
sporu neznáme, víme jen, že začátkem roku 1530 se oběma 
stranám podařilo spor ke všeobecné spokojenosti urovnat 
a na památku této události byla jáma Konstantin přejmenová-
na na jámu Einigkeit (Jednota – Svornost).

Význam Svornosti pro lázně
Slibné a hlavně výnosné začátky těžby v dole Svornost na-
značovaly, jak „zářivou“ budoucnost hornictví v Jáchymově 
čeká. Do osudu Svornosti zasáhl mnohokrát běh dějin, válečné 
kon�likty, náhlé zvraty v oblasti vědy a techniky i politické am-
bice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku 

a zmaru a společně zanechávaly stopy v samotném srdci hory, 
utvářely ho, jako ruka sochaře zdobí chladný kámen do po-
doby uměleckého díla. Důl Svornost je pevně spjat s prvními 
radonovými lázněmi světa – bez něj by jáchymovské lázně nej-
spíš vůbec nevznikly, je samotnou podstatou jejich existence. 
Je proto třeba klást si otázky. Proč se to stalo? Kdo se o to při-
činil? 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

500 let dolu Svornost

Nová restaurace 
Garni Hotelu Astoria***
Garni Hotel Astoria*** vznikl spojením budov Sei-
del, Mariánský dům a Astoria pocházejících z po-
čátku 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 
2016 se k nim připojil také dům Heiner, kde byla 
vybudována moderní apartmá a pokoje kategorie 
I. A Plus. Jediným nedostatkem tohoto hotelového 
komplexu je v současnosti nízká kapacita jídelny. 
Právě z tohoto důvodu se v druhé polovině letošní-
ho roku zahajuje výstavba nové restaurace. 
Ve stávající jídelně je možné zajistit stravu maxi-
málně pro třetinu klientů hotelu Astoria. Zbývající 
dvě třetiny pak musí docházet do komplexu Curie. 
Cílový počet míst u stolů v nové restauraci je 120, 
přičemž forma stravování bude i nadále bufetová. 
V rámci přístavby, bez které se nová restaurace ne-

obejde, dojde i ke zvětšení komfortu v šesti poko-
jích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem 
do parku a zvětší se také plocha pokojů a předsíní. 
Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě hotelu Asto-
ria bude součástí úprav rovněž zřízení samostatné 
recepce. 

Důležité termíny: 
Uzavírka stávající jídelny hotelu Astoria 
– 1. 8. 2018 až 29. 2. 2019.
Částečné omezení ubytování v hotelu 
Astoria – 1. 10. 2018 až 29. 2. 2019. 

Hotel Běhounek***Superior 
v novém kabátku 
Odjezdem posledních hostů z vánočních a silvestrovských pobytů od-
startovala začátkem ledna rozsáhlá rekonstrukce. Začalo se vystěho-
váním veškerého nábytku a kompletního vybavení kuchyně tak, aby 
následující dny mohly nasmlouvané firmy nastoupit do uvolněných 
prostor a začít intenzivně pracovat na plánovaných změnách.

A jakých změn se hotel Běhounek***Superi-
or během šesti a půl týdenní provozní pauzy 
dočkal? Především došlo na modernizaci 120 
pokojů s důrazem na komfort, pohodlí a pří-
jemné barevné sladění interiéru. Provedena 
byla kompletní výměna nábytku, koberců, by-
tového textilu a taktéž i nová výmalba. Došlo 
i na výstavbu dvou zcela nových jednolůžko-
vých pokojů kategorie Superior. Významnou 
proměnou prošla i kuchyně, kde proběhla vý-
měna obkladů, podlahových dlažeb, elektric-

kých rozvodů a kuchyňských odpadů. Došlo 
i k částečné výměně stávajícího gastro zaříze-
ní. Cílem byla nejen celková modernizace, ale 
velký důraz se také kladl na co nejefektivnější 
uspořádání jednotlivých úseků kuchyně. Vše 
bylo důmyslně a zodpovědně naplánováno 
tak, abychom bez větších problémů pokry-
li v případě potřeby i stravování v některém 
z dalších lázeňských hotelů. Že se jedná o vý-
znamnou proměnu, svědčí i fakt, že téměř 
třetina celkových nákladů rekonstrukce byla 
realizována právě zde. Pro bezpečný komfort 
klientů proběhla zároveň výměna všech tří 
hotelových výtahů. Během výše uvedených zá-
sadních proměn došlo také ke spoustě jiných 
drobnějších úprav interiérů.
Souběžně s rekonstrukcí hotelu proběhl tzv. 
„refresh“ dependance Jitřenky, která je velmi 
oblíbena a hojně využívána především klienty 
s komplexní lázeňskou léčbou. Došlo zde k vý-
měně oken, koberců, vybudovala se zde další 
koupelna a WC, částečně byl obnoven i inven-
tář pokojů, nově jsou na pokojích také televi-
zory a wifi.
 Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu

V duchu důlní šachty 
Jáchymov je od středověku znám díky důlní 
těžbě nejrůznějších surovin. Nakonec i zdroj 
léčebné radonové vody pochází z dolu Svor-
nost, nejstaršího funkčního dolu v Evropě, 
který naše společnost vlastní. Protože jeho 
návštěvu nemůžeme nabídnout všem, kdo o ni 
projeví zájem, rozhodli jsme se důlní atmosfé-
ru zprostředkovat v novém saunovém světě. 
Jeho návštěvníci projdou chodbou v duchu što-
ly, v níž je očekává jedna z nejvyhledávanějších 
a nejoblíbenějších saun – finská sauna, kterou 
bude vytápět topidlo v podobě důlního vozíku. 
Rozmanitost saunového světa doplní nabídka 
klasických saun - parní, bylinková a infrasauna. 
Návštěvníci mohou vyzkoušet pod vedením 

zkušeného saunéra riuál metličkování, který je 
v karlovarském kraji zcela ojedinělý. Exotickou 
masáž ve vybrané dny podá rodilá Filipínka. 
Pobytem v odpočívárně s vyhřívanými lehátky 
a krbem či na venkovní střešní terase relaxace 
v saunovém světě ale nekončí. K celkové de-
toxikaci přispěje i trendy nabídka fresh džusů 
a smoothie podávaná nejen v sauně, ale také 
v kavárně Café Vital Agricola, kde nově nabíd-
neme ochutnávku dalších osvěžujících nápojů 
a čajů a přispějeme tak k filozofii zdravého ži-
votního stylu. V prostorách ochozů nad kavár-
nou si bude moci každý bezplatně prohlédnout 
expozici věnovanou historii Jáchymova i prv-
ních radonových lázní na světě.

Slavnostní otevření 
Výstavba saunového světa byla zahájena na 
podzim roku 2018 a finišovat bude v květ-
nu 2019. Veřejnosti bude nový saunový svět 
(i zmíněná výstava) představen při příležitos-
ti tradiční akce Zahájení lázeňské sezony dne 
25. 5. v dopoledních hodinách. Od neděle 26. 5. 
bude spuštěn provoz saunového světa.  Všichni 
návštěvníci Lázeňského centra Agricola jsou 
srdečně vítání!
 Dita Poledníčková,
 manažer Lázeňského centra Agricola

Lázeňské centrum Agricola se nachází v srdci Krušných hor, 
v jáchymovských lázních. Návštěvníci zde mohou každý den 
trávit chvíle v plaveckém bazénu (25m), relaxačním bazénu, 
bazénech s dětskými vodními radovánkami a tobogánem či 
využít terapii Kneippova chodníku. Prvenství jáchymovských 
lázní není jen v léčbě pohybového aparátu radonovou vodou, 
ale nově přibyde i jedinečnost v pojetí saunového světa. Rea-
gujeme tak na dynamický cestovní ruch, který vybízí k cesto-
vání za zážitky spojenými s odpočinkem a relaxací. 

Nový Saunový svět 
ve wellness komplexu 
Lázeňského centra Agricola

Program
25. 5. 2019
Hlavní pódium pro veřejnost  
– Lázeňské centrum Agricola
10.00 – 11.00  Swing Melody Ostrov 
11.00 – 11.15  Mažoretky ZUŠ 
11.30 – 12.00  1. ukázka Sokolníci v parku 
12.30 – 13.00  2. ukázka Sokolníci v parku 
13.00 – 13.45   Program pro děti - Loutková 

revue „LOUDADLO“.
13.15 – 13.45   ZKO 487 – Ukázky cvičení psů 

v parku 
14.00   Průvod, oficiální zahájení: kapela Barbo-

ra, horníci Jáchymov, kočár + historické 
osobnosti – Georg Agricola, Madam 
Curie, sv. Barbora, František Běhou-
nek, Štěpán Šlik, Johann Mathesius; 3 
historická auta, velocipedisté Ostrov, 
mažoretky, ostrostřelci... 

14.45 – 15.45  Milan Drobný 
16.00 – 17.00   Jakub Smolík  

– autogramiáda 

Kulturní dům
13.30 – 14.00  Hornická kapela Barbora
12.00 – 16.00  Lukostřelba v parku 
12.00 – 13.30  Kočár s koňmi
14.30 – 16.00  Kočár s koňmi 

26. 5. 2019
Prezentace a vyzkoušení volnočasových 
aktivit ve spolupráci SPA Infa a LCA
   9.00  Cvičení v trávě
10.00   Mlýnská stezka 
10.30   Cyklovýlet – cyklistika bez námahy
11.00   Vycházka Nordic Walking 
12.00 – 16.00  Běh o 106
Hasiči Jáchymov – ukázky techniky

Zahájení lázeňské sezony je již za dveřmi
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Tajenka ze 4. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Ottovka je opět přístupná veřejnosti. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu 
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(nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 31. 5. 2019.
Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2019.
Šťastnou výherkyní, která získala týdenní pobyt pro 2 osoby, je paní Magda Hraboská z Ostravy. Příští číslo vyjde v červnu 2019.
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PAMáTNíK TOMáŠE BATI 
VE ZLíNě 
Monumentální Památník Tomáše Bati patří 
k vrcholům zlínské funkcionalistické archi-
tektury. Po obnově si jej lidé prohlédli popr-
vé 28. října 2018. Otevření objektu i s ma-
ketou letadla, ve kterém zahynul zakladatel 
obuvnického impéria, se plánuje na květen 
2019. 
 www.pamatnikbata.eu

ZOO ZLíN 
Osmá nejoblíbenější destinace v ČR s více 
než dvěma stovkami druhů zvířat a roman-
tickým zámkem Lešná. Patří k nejnavštěvo-
vanějším zahradám v ČR. Originalitou zoo je 
členění areálu podle kontinentů. 
 www.zoozlin.eu

KVěTNá ZAHRADA  
V KROMěŘížI
Památka UNESCO, jedna z mála zahrad v Ev-
ropě, která si zachovala svou původní podo-
bu z doby svého vzniku.
 www.zamek-kromeriz.cz

HRAD BUCHLOV 
Národní kulturní památka ze 13. století na-
cházející se v pohoří Chřiby, z jehož nádvoří 
pochází jeden ze základních kamenů praž-
ského Národního divadla. 
 www.hrad-buchlov.cz

CENY A ODJEZDY VÝLETŮ 
NAJDETE NA 

NABíDKOVÝCH LETáCíCH.
ZMěNA VÝLETŮ VYHRAZENA

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 – 17 hodin

TIPY na zajímavá 
místa v okolí

PUSTEVNY
čtvrtek 4. 4., 2. 5., neděle 9. 6.
Pustevny, které se pyšní útulnou Maměnkou 
a dřevěnou zvonicí od slovenského architekta 
Dušana Jurkoviče. 
Příjemné posezení na kolibě Valaška. Možnost 
procházky k soše Radegasta.

BUCHLOVICE,  
UHERSKÉ HRADIŠTě
sobota 6. 4., 15. 6.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zá-
meckým parkem v Buchlovicích. 
Degustace vín s občerstvením v Galerii slovác-
kých vín v Uherském Hradišti.

KOMŇA, 
BAŤŮV KANáL
čtvrtek 11. 4., 9. 5., sobota 29. 6.
Prohlídka eko sadů v Komni s ochutnávkou 
bioproduktů (například povidla, sušené ovoce 
a slivovice). 
Komentovaná plavba lodí po unikátním Baťo-
vě kanále.

MILOTICE
sobota 13. 4.
Návštěva státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. 
 
BLATNIČKA
středa 17. 4.
Ukázka zdobení kraslic a ochutnávka vín s ob-
čerstvením a s harmonikou v Blatničce.

VELIKONOČNí PLAVBA
čtvrtek 18. 4.
Velikonoční komentovaná plavba lodí po Baťo-
vě kanále s občerstvením.

KUNOVICE, BORŠICE
čtvrtek 25. 4.
Komentovaná prohlídka Leteckého muzea 
v Kunovicích. Degustace vín s občerstvením 
v Boršicích u Buchlovic.

KROMěŘíž
sobota 27. 4., čtvrtek 27. 6. 
Prohlídka arcibiskupského zámku a Květné za-
hrady, která je zapsána na seznamu UNESCO.

LEDNICE
neděle 5. 5., 23. 6.
Návštěva zámku Lednice ve stylu novoroman-
tické gotiky s bohatou řezbářskou výzdobou 
a s palmovým skleníkem.

STRážNICE, BLATNIČKA
středa 8. 5.
Komentovaná prohlídka skanzenu lidových 
staveb Slovácka. Ochutnávka vín s občerstve-
ním a s harmonikou v Blatničce.

VALAŠSKÉ MEZIŘíČí, NOVÝ JIČíN
čtvrtek 16. 5.
Návštěva Moravské gobelínové manufaktury 
ve Valašském Meziříčí. Komentovaná prohlíd-
ka expozice klobouků v návštěvnickém centru 
v Novém Jičíně.

BUCHLOVICE, BORŠICE
čtvrtek 23. 5.
Prohlídka pozdně renesančního zámku se zá-
meckým parkem v Buchlovicích. Degustace 
vín s občerstvením v Boršicích u Buchlovic.

JíZDA KRáLŮ VE VLČNOVě
neděle 26. 5.
Folklorní slavnost s lidovým zvykem jízdy krá-
lů ve Vlčnově, která je zapsaná na listině ne-
hmotného světového dědictví UNESCO.

MILOTICE, BAŤŮV KANáL
čtvrtek 30. 5., 20. 6.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. Komentovaná 
plavba po Baťově kanále.

KUNOVICE, BAŤŮV KANáL
čtvrtek 6. 6.
Komentovaná prohlídka Leteckého muzea 
v Kunovicích. Plavba po Baťově kanále.

VIZOVICE
čtvrtek 13. 6.
Prohlídka barokního zámku s francouzskou 
zahradou. Exkurze v likérce RUDOLF JELíNEK 
s ochutnávkou likérů a slivovice a možnost ná-
kupu v podnikové prodejně.

LUHAČOVICE A ODKAZ  
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 13:00 nebo od 15:00 

Procházka s výkladem po místech, která 
jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. 
Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objek-
tu Slunečních lázní.

Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní Lu-
hačovice, a.s., 20% sleva, děti do 12 let 
zdarma                                    

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTě 
NEZNáTE
tematická prohlídka
každý pátek od 14.00

Tematicky laděná procházka s výkladem 
o minerálních pramenech a o jejich léčeb-
ných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných 
metodách od počátků až po současnost. 
Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.

Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní Lu-
hačovice, a.s., 20% sleva, děti do 12 let 
zdarma 

Filmový uzel Zlín

Baťův kanál



2. 4. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

5. 4. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMěNí
Setkání se spisovatelem, textařem, humoristou, 
písničkářem a fotografem J. Fouskem.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

9. 4. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

11. 4. Čtvrtek 19.00 FOLKLORNí INSPIRACE 
Kongresové centrum Zlín

11. 4. Čtvrtek 19.30 VLADIMíR HRON – PADE-
SáT ODSTíNŮ HUDBY / One Man Show
Lázeňské divadlo

10. 5. Pátek 19.00 JANEK LEDECKÝ / koncert 
Městský dům kultury Elektra

11. 5. Sobota 9.00–12.00 RELAXAČNí DOPOLE-
DNE V PŘíRODě
Hudební altán

11. 5. Sobota 11.00 TOBOGAN s A. Cibulkou 
Společenský dům

11. 5. Sobota 15.00 GOLDEN DELICIOUSBAND 
/ koncert
Lázeňské náměstí

12. 5. Neděle 15.00 CIMBALLICA / koncert
Lázeňské náměstí

14. 5. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

KULTURNí PROGRAM

FRANCOUZSKá RESTAURACE
ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR 
HOTELU DŮM B. SMETANY****

DUBEN
„Víkendy s palačinkami“ každý pátek, 
sobotu a neděli
Palačinky nemusí být fádní, to ani omylem. Jde 
z nich vykouzlit vynikající jak sladký, tak slaný 
dezert. Každý pátek, sobotu a neděli se o tom 
můžete přesvědčit ve snack baru.

„Velikonoční menu“ 18.–22. 4. 2019
Velikonoční svátky ve snack baru budou ve 
znamení slavnostního menu. Připraveno pro 
vás bude odlehčené, barevné a chutné jídlo, 
které bude tak jako Velikonoce oslavovat pro-
buzení přírody, plodnost a lásku.
 
KVěTEN
„Májové menu“ 1.–12. 5. 2019
Květen je označován za měsíc lásky. Sama 
příroda vytváří romantickou atmosféru a naše 

DUBEN
Boží hod velikonoční přímo vybízí k návštěvě 
Francouzské restaurace, kdy jako již tradičně 
pořádáme „Velikonoční brunch“, během které-

tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz tel.:  577 682 000, e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz, www.LazneLuhacovice.cz

DUBEN 2019 

ČERVEN 2019

KVĚTEN 2019 

1. 6. Sobota 12.30 CANTATE, přehlídka duchov-
ních písní
Lázeňské náměstí

2. 6. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT / 
VARMUžOVA CM A DěCKA ZE SKORONIC
Lázeňské náměstí
 
3. 6. Pondělí 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE 
– hudební obor
Lázeňské divadlo

4. 6. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

5. 6. Středa 19.30 ZUB ZA ZUB
Detektivní román plný napětí a nečekaných zvratů. 
D. Batulková / E. Leinweberová, V. Křížová /  
V. Jeníková a další
Lázeňské divadlo 

9. 6. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT / 
OZVěNY SVěTLOVSKÉHO BáLU
Lázeňské náměstí

11. 6. Úterý 18.00 KONCERT ZUŠ LUHAČOVICE 
– hudební obor
Lázeňské divadlo

11. 6. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

15. 6. Sobota 15.30 SVáTEK SBOROVÉHO 
ZPěVU
Lázeňské náměstí

16. 6. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT
Lázeňské náměstí

18. 6. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

19. 6. Středa 19.30 JOžKA ČERNÝ a cimbálová 
muzika GRACIA
Lázeňské divadlo

20. 6. Čtvrtek 19.00 SLAVNOSTNí PROMENáD-
Ní KONCERT HUDBY HRADNí STRážE A PO-
LICIE ČR s ukázkami programu čestné jednotky 
Hradní stráže.
Lázeňské náměstí 
 
23. 6. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT
Lázeňské náměstí

25. 6. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

27. 6. Čtvrtek 15.00 KOLONáDNí KONCERT
Lázeňské náměstí

28. 6. Pátek 19.30 ČAS POD PSA
T. Kostková, M. Málková, E. Josefíková, P. Nečas/ 
K. Zima
Lázeňské divadlo

30. 6. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT / 
DECHOVÝ ORCHESTR HANá
Lázeňské náměstí

16. 4. Úterý 19.30 MODRÝ CIMBáL
R. Veverka představuje cimbál jako osobitě 
hraný nástroj v široké plejádě písní.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

19. 4. Pátek 19.30 STRážNICKá CM M. MIL-
TáKA - PUTOVáNí S PíSNIČKOU
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

20. 4. Sobota 19.30 žENU, NEBO žIVOT!
Co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho 
manželka podvádí?
E. Čekan, M. Hrabě, P. Mourková, K. Peřinová, 
Ch. Doubravová, V. Benoni
Lázeňské divadlo

23. 4. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night 
club

30. 4. Úterý 19.30 BYT NA INZERáT 
Zábavná komedie o tom, že nikdy nestačí jen 
podat si inzerát a přijít na správnou adresu.
A. Gondíková, I. Andrlová / V. Jeníková, V. Žehro-
vá, O. Želenská, R. Štolpa a další.
Lázeňské divadlo

Májové menu tomu dodá tu pomyslnou třeš-
ničku na dortu. 

„Chřestové dny“ 14.–26. 5. 2019 
Chřest je považován za vyhlášenou delikate-
su, ale v domácí kuchyni nebývá úplně běžně 
připravován. Proto jsou tady naše chřestové 
dny, kdy jsme pro vás připravili pokrmy na 
mnoho různých způsobů, které se od sebe liší 
především v dalších použitých surovinách 

ČERVEN
„Jahodové pokušení“ 1.–23. 6. 2019
Láká nás jejich chuť, vůně i krásně rudá 
barva. Jahody mají zvláštní fluidum, které 
nás dokáže bez výjimky okouzlit. Nejsou to 
jenom jahody a sekt, ale také řada dalších 
známých i neobvyklých specialit, které čekají 
jenom na vás. 

ho budete moci ochutnat pokrmy typické 
nejen pro toto nejkrásnější období v roce.

KVěTEN
„Májové menu“ jsme v tomto měsíci 
připravili nejen pro zamilované…

Přijďte oslavit květnové dny do elegantní 
Francouzské restaurace, potěšíme Vás 
menu sestaveným pouze z typicky svěžích 
jarních surovin, mladého masa a pokrmů 
z chřestu… 

ČERVEN
Období dozrávajících jahod svádí hned 
k vícero hříchům... Pro ty nejotrlejší jed-
líky jsme ale vsadili pouze na jeden, a tím 
je „Jahodování“.

1. 5. Středa 15.00 ROZTANČENá KOLONáDA
Lázeňské náměstí

1. 5. Středa 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

2. 5. Čtvrtek 19.30 TANČíRNA
Alexandria**** Spa & Wellness – night club

3. 5. Pátek 19.30 TANČíRNA
Alexandria**** Spa & Wellness – night club

4. 5. Sobota 19.30 LUHAČOVICKÉ PLESáNí
Společenský dům

7. 5. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

OTEVíRáNí PRAMENŮ
10. – 12. května 2019

LUHAČOVICKÉ ŘEZBáŘSKÉ SYMPOZIUM
3. – 8. června 2019

denně v lázeňském parku  
u hudebního altánu

LUHAČOVICKá DIVADELNí SEŠLOST
7. ročník, 19.30 hodin

13. 6. Čtvrtek PLEJTVáK
Divadelní soubor Svatopluk

14. 6. Pátek VRAžDY A NěžNOSTI
Divadelní spolek Sokol na prknech Metylovice

15. 6. Sobota VáLKA ROSEOVÝCH
Mrsťa Prsťa Kouřim

18. 5. Sobota 15.30 KOLONáDNí KONCERT / 
PěVECKÝ SBOR JANáČEK
Lázeňské náměstí

19. 5. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT 
Lázeňské náměstí

21. 5. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

22. 5. Středa 18.00 ZUŠ LUHAČOVICE – taneční 
obor
Lázeňské divadlo

26. 5. Neděle 15.00 KOLONáDNí KONCERT / FS 
SVěTLOVáNEK
Lázeňské náměstí

28. 5. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

29. 5. Středa 19.30 PENZION PONORKA
L. Vaculík, J. Révai, R. Štolpa a další
Lázeňské divadlo

Lázeňské divadlo


