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Rozkvět dnešních lázní má 
budoucím generacím připo-
menout schránka, která byla 
uložena do základů kolonády 
a haly Vincentka. 
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Po loňském představení čis-
tě bílého pohárku Labuť se 
novinkou roku 2019 stala 
jeho varianta v černé barvě.
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Hotel Alexandria má novou 
venkovní relaxační zónu se 
dvěma whirlpooly, které jsou 
zabudované do pódia ve tva-
ru lodní přídě.

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
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Zrekonstruovaná dětská léčebna 
Vítkov přivítala první pacienty

Vrcholí rekonstrukce v srdci lázní

„Udělali jsme velký krok k dalšímu zkvalitnění služeb pro naše nejmenší pacienty,“ 
říká prim. MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských léčeben po znovuotevření léčebné-
ho domu Vítkov, který prošel více než půlroční rekonstrukcí a od 19. června je opět 
plně v provozu. 

Už v první polovině srpna se bude možné opět napít Vincentky ve stejnojmenné hale, 
která bude veřejnosti zpřístupněna. Do konce října se pak otevře kolonáda celá.

„Před vstupem do budovy si všimně-
te venkovní kryté terasy s poseze-
ním. Uvnitř pak můžeme vidět nové 
prostory – odpočinkovou zónu pro 
děti a rodiče nejen z Vítkova, ale 
i z penzionů Vlastimily a z Lore-
ty. Nově je zde vybudován café bar, 
recepce a oddělení časování proce-
dur,“ popisuje prim. Rydlová a do-
dává: „V přízemí se nachází také 
jídelna, která je mnohem větší než 
ta původní, nevyhovující. Místo 48 
míst máme nyní k dispozici 82. In-
teriér je barevně sladěn a vyniká 
účelnost, vkusnost. Výdejna stravy 
je nyní celá v nerezu, moderně vy-
bavená a odpovídá nejpřísnějším 
normám a hygienickým předpisům. 
Úpravy se navíc dotkly rovněž skla-
dů a zázemí pro zaměstnance.“
„V prvním patře byla vybudována 
další pracovna pro individuální re-
habilitaci, která nám velmi chyběla. 
Rozšířil se tak zdravotní úsek. Nyní 
máme možnost podávat větší množ-
ství individuálních léčebných pro-
cedur. Nesmíme zapomenout ani na 
inhalatorium, které bylo vybaveno 
novými ultrazvukovými inhalátory,“ 
upozorňuje prim. Rydlová.
V přistavené budově, která je prů-
chozí se stávajícím komplexem, se 

Na začátku léta probíhá pokládka mo-
zaikové dlažby v hale Vincentka. Bude 
jí potřeba více než 400 m2. Pro zlepšení 
a zkvalitnění klimatu v hale byla zpět-
ně instalována vzduchotechnika. Hor-
ní deska původního výdejního pultu 
z kubánského mramoru bude po úpra-
vě a přeleštění vrácena na své místo. 
Ve střední části kolonády v místech bý-
valého pramene Amandka byly vybudo-

vány světlíky ve stropě. Prosklení dodá 
více světla do míst, kde bude nově při-
vedena Vincentka, takže tuto mimořád-
ně ceněnou minerální vodu budou mít 
hosté a návštěvníci k dispozici i mimo 
provozní dobu haly. 
Hosté se mohou v hale těšit také na in-
teraktivní relaxační expozici o vzniku 
a významu luhačovických minerálních 
vod, která bude v hale Vincentka dokon-

čena v srpnu. Revitalizace byla zahájena 
v polovině září 2018. Většinu nákladů 
z více než stomilionové investice kryje 
dotace z evropských zdrojů. Obnova 
těchto objektů je další etapou v rozvoji 
a údržbě areálu, který představuje oko-
lo 20 hektarů plných zeleně a ceněných 
staveb. Celý komplex je od roku 2006 
nominován na zápis do seznamu světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. 

Vážení hosté, milí čtenáři,

v průběhu prací na rekonstrukci 
kolonády jsme do její podlahy ulo-
žili časovou schránku s dopisem 
budoucím generacím, o jehož my-
šlenky bych se s vámi rád rozdělil. 
Luhačovické lázně i Luhačovice za-
žívají období rozkvětu. Roste jejich 
návštěvnost, vznikají nové hotely, 
penziony, kavárničky a rozšiřuje 
se nabídka doprovodných služeb 
a kulturní život Luhačovic patří 
mezi lázeňskými místy k těm nej-
bohatším. 
Kolonáda i celý lázeňský park jsou 
od doby velké privatizace majet-
kem naší akciové společnosti, kte-
rá je nástupcem první luhačovické 
lázeňské akciovky, největším po-
skytovatelem lázeňských a uby-
tovacích služeb, organizátorem 
významné části kulturní nabídky,  
pokračovatelem zdejších lázeň-
ských tradic i inovátorem a hyba-
telem oboru, správcem většiny pra-
menů stejně jako odkazu Dušana 
Jurkoviče.
Park,  kolonáda i prameny  jsou 
veřejně přístupné a tím význam-
ně přispívají k rozvoji Luhačovic 
a podnikatelskému úspěchu ostat-
ních ubytovatelů. Jsou cílem víken-
dových výletů i důvodem pro pobyt 
v Luhačovicích. Od jara do podzimu 
praskají  park i celé Luhačovice  
během víkendů obrazně ve  švech.   
Z předloňských měření vyplynulo, 
že parkem projde za rok až mili-
on lidí, což z něj dělá jedno z nej-
navštěvovanějších míst  Moravy 
a celé ČR. Rekonstrukce kolonády 

ÚVODNí SLOVO

navazuje na rozsáhlou obnovu par-
ku a zeleně před pěti lety a obnovu 
komunikací před dvěma. Uskutečnit 
nám ji pomohla dotace z evropských 
fondů na obnovu památek nomino-
vaných na seznam kulturního dědic-
tví UNESCO. Z uvedených fondů bu-
deme v dalších letech kofinancovat 
i záchranu hodnotných Jurkovičo-
vých staveb v areálu Vodoléčebných, 
slatinných a slunečních lázní. Měly 
by se nejprve proměnit v muzeum 
Jurkoviče a Janáčka,  a pokud ekono-
mický i sociální vývoj dovolí, tak se 
později stanou i hotelovým areálem 
s vlastním parkem. 
Věřím,  že naši schránku objeví až za 
mnoho desítek let a časový odstup 
dovolí nálezcům objektivně posou-
dit,  jak  se nám naše vize a plány po-
dařilo naplnit. 
Věřím ale, že vy nebudete muset če-
kat tak dlouho a výsledek naší snahy, 
minimálně tedy zrekonstruovanou 
halu Vincentka, si budete moci  pro-
hlédnout již toto léto.  Ať je vaše léto 
v Luhačovicích krásné. 
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

v prvním patře nachází tělocvična, 
která je rovněž větší a prostorněj-
ší, než byla ta původní. Ve druhém 
a třetím patře byly vybudovány čtyři 
prostorné, světlé, třílůžkové pokoje. 
V přízemí jsou k dispozici prostory 
pro kola a kočárky.

Zeleň vše podtrhne
Změna je patrná i z dálky vzhledem 
k proskleným balkonům a nové ba-
revnosti fasády, kde převládá šedá 
doplněná červenou. Vítkov tak zís-

kal moderní „hotelový“ vzhled. Teď 
už stačí jen počkat, až dostatečně 
vzroste vysazená zeleň, aby byl do-
jem dokonalý.
„Je nesmírně důležité, že byl zrekon-
struován léčebný dům, kde je posky-
tována komplexní lázeňská léčebná 
péče. To znamená kromě ubytování 
a stravování také léčení. Malé děti 
od 1,5 roku s doprovodem tak ne-
musí několikrát denně docházet na 
procedury, k lékaři nebo na stravo-
vání,“ shrnuje prim. Rydlová.
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Po loňském představení čistě bílého pohárku La-
buť se novinkou roku 2019 stala jeho varianta 
v černé barvě. Pohárky mají symbolizovat neoče-
kávanou událost, ale i to, že nemožné se může stát 
skutečností. V neposlední řadě bylo záměrem sdě-
lit, že Luhačovice skrývají malá i velká překvapení 
a je stále co objevovat.
Černá varianta pohárku byla ideově připravená 
už více než před rokem, a to v době představe-
ní bílé Labutě. Provedení pouze v černé barvě je 
na českém trhu zcela výjimečné jako černá labuť 
v přírodě. Jen díky původní bílé mohou současné 
pohárky vyniknout nejlépe, což je vidět na zvole-
né fotografii. 
Autorem je zkušený český designer Daniel Piršč, 
jehož návrh postoupil v roce 2016 do finále de-
signerské soutěže Lázní Luhačovice, a.s., o nej-
krásnější lázeňský pohárek a získal největší přízeň 
veřejnosti. Inspiroval ho tvar labutího těla a pře-

devším 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 origi-
nálním propojením madla a pítka, které volně pře-
chází v náustek. Podstatu designu nejlépe vysti-
huje přímo autor: „V našem světě všechno dávno 
existuje, jen se to zdá být skryté…“. Pravost lázeň-
ských pohárků zaručuje logo autora na jejich dně.
Prodej originálních pítek byl s úspěchem zahájen 
druhý květnový víkend během slavnosti Otevírání 
pramenů. Jejich množství je limitované a k dostá-
ní jsou pouze na recepcích hotelů a v obchůdcích 
Lázní Luhačovice, a.s.
A kdo by chtěl vidět živé černé labutě, může navíc 
navštívit třeba nedalekou zoologickou zahradu ve 
Zlíně, kde tyto vznešené ptáky s velkými úspěchy 
chovají... 

Černá překvapila. Limitovaná edice 
pohárku nadchla  

„Dva roky trvala příprava tohoto zvu-
kového bedekru, který ve formátu 
autorských rozhlasových her vykre-
sluje Luhačovice prostřednictvím 
krátkých příběhů na pěti tematic-
kých trasách,“ říká autorka projektu 
Magdalena Petráková. „Díky zvukové 
mapě se seznámíte s osudy obyvatel 
a návštěvníků lázní, nahlédnete do 
zákulisí lázeňského provozu, zasta-
víte se u ikonických Jurkovičových 
staveb, vydáte se po stopách Leoše 
Janáčka nebo hraběcí rodiny Seré-
nyiových. 
Jak zvuková mapa funguje? Je to jed-
noduché. Pokud jste online, stáhnete 
si audiosoubory a mapu z webu www.
zvukovamapaluhacovic.cz. Pokud dá-
váte přednost světu bez sítí, půjčíte 

si na informačním centru, v Luhance 
nebo místním muzeu zvukový přehrá-
vač a tištěnou mapu. Vlastním tempem 
si můžete projít pět tematických tras: 
Janáček – osudové pobyty Leoše Ja-
náčka, Básník dřeva – trasa věnovaná 

architektu Dušanu Samo Jurkovičovi 
a jeho luhačovickým stavbám, Záku-
lisí lázní – pozadí lázeňství, procedur 
i historie lázní, Serényiové – S pega-
sem ve znaku a Příběh vody. Do uší 
vám k tomu budou promlouvat slavné 
osobnosti lázní a snadno se tak přene-
sete do doby největší slávy lázeňského 
města. Po procházce přehrávač jedno-
duše vrátíte.
Zvuková mapa je jedinečným projek-
tem. Podílela se na něm řada umělců 
a podpořilo jej více než 25 místních 
subjektů. Hlavním podporovatelem 
je město Luhačovice, mezi další pa-
tří Vincentka a. s., Správa majetku 
Thienen - Serényi s.r.o., Zlínský kraj, 
Lázně Luhačovice a.s., městys Pozlo-
vice a další. 

K narozeninám dostala Alexandria 
novou venkovní relaxační zónu se 
dvěma whirlpooly, které jsou zabu-
dované do pódia ve tvaru lodní přídě 
a jsou inspirovány plavbami Alexan-
dra Velikého. Nad whirlpooly jsou 
dvě stínící plachty evokující plachty 
lodi. Na jaře zde bylo instalováno 
okrasné jezírko s lekníny, byly vy-
sazeny záhony s travami, bambusy 
a levandulemi a do celého prostoru 
byla umístěna lehátka ke slunění 
a relaxaci. V letních měsících je te-
rasa otevřena za příznivého počasí 
od 10.00 do 21.00 hod. Noční atmo-
sféru dokresluje intimní osvětlení 
a ve vstupní místnosti je hostům 

k dispozici voda s čerstvými citrusy. 
V květnu navíc Alexandria potvrdila 
ve veřejném hlasování své výsadní 
postavení mezi wellness hotely, když 
v soutěži Czech Hotel Awards obhá-
jila titul Hotel roku 2019 v kategorii 
Spa & Wellness ve Zlínském kraji. 
V dosavadních osmi ročnících soutě-
že zaznamenala Alexandria již sed-
mé vítězství. Czech Hotel Awards je 
soutěž o titul nejoblíbenějšího ho-
telu v České republice. Czech Hotel 
Awards – Hotel roku je přehlídkou 
českých hotelů nabízejících nejkva-
litnější služby a klade si za cíl zma-
povat a zviditelnit nejlepší hotely po 
celé České republice.

Zvuková mapa Luhačovic: 
unikátnímu bedekru po lázeňském 
městě propůjčili hlasy slavní herci

Ubytovaným hostům 
jsou procedury 
garantovány

Často dostáváme podobné otázky, 
které se mnohdy opakují, proto jsme 
se rozhodli, že na ně přineseme od-
povědi.
Podle platné české legislativy mo-
hou poskytovat příspěvkovou lázeň-
skou péči ve svých objektech pouze 
řádně registrovaná lůžková zdravot-
nická zařízení, což hotely, penziony 
a další zařízení naší společnosti spl-
ňují. 
Lázeňská rehabilitační léčba s uži-
tím přírodního léčivého zdroje je po-
važována za lůžkovou formu zdra-
votní péče, proto ji nelze poskytovat 
ambulantní formou bez ubytování 
v registrovaném zdravotnickém za-
řízení. 

U rehabilitace, která může být po-
skytována mimo lůžkové zařízení, 
je ambulantní forma možná a paci-
ent může docházet z domova nebo 
z penzionu. Tuto péči také nabízí-
me. Vzhledem ke kapacitním mož-
nostem jsou naše zařízení primár-
ně využívána pro pacienty bydlící 
v našich zařízeních, abychom pro ně 
zajistili tyto služby v odpovídajícím 
množství a kvalitě.  
Ze stejných důvodů můžeme rovněž 
u hostů během dovolené např. při 
relaxačních pobytech garantovat 
procedury v plném rozsahu pou-
ze za předpokladu, že jsou zároveň 
ubytováni v zařízeních akciové spo-
lečnosti. 

„Dobrý den, jak krásně jste to řekla. To bude základem nějaké skladby, dovolíte, 
abych si to poznamenal?“ Hlasem Arnošta Goldflama se v Luhačovicích Leoš Janá-
ček klaní Marii Calmě Veselé. Díky unikátnímu projektu Zvuková mapa Luhačo-
vic se po lázeňském městě budete moci projít za doprovodu Leoše Janáčka, dok-
tora Veselého nebo šlechticů z rodu Serényiových. Své hlasy slavným osobnostem 
v unikátním bedekru propůjčili Arnošt Goldflam, Valérie Zawadská, Igor Bareš, 
Hana Maciuchová a řada dalších. 

Mám schválenou příspěvkovou lázeňskou péči. Proč 
nemohu u vás pouze čerpat procedury a ubytování si 
zajistit jinde? Nejsem sice ubytovaný ve vašich hote-
lech, ale chtěl bych si během své dovolené objednat 
ve vaší společnosti procedury. 

Dárky pro Alexandrii: 
Nové whirlpooly 
i ocenění Hotel roku 
Právě letos si připomínáme osmdesátiny výjimeč-
ného hotelu Alexandria, jehož historie se začala 
psát v roce 1939.
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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

Benefity: služební byt, rekreace 
nebo penzijní připojištění

Na čem se bezpochyby všichni shod-
neme, je ocenění kratší pracovní doby. 
Místo běžných 40 hodin týdně naši za-
městnanci pracují pouze 37,5 hod. To 
znamená, že za každý měsíc odpracují 
v průměru o 11 hodin méně oproti 
standardní pracovní době. V přepočtu 
to dělá téměř 1,5 pracovního dne, a to 
už není zanedbatelné. Samozřejmě 
hodiny, které jsou odpracovány nad 
37,5 hodiny, jsou brány již jako přes- 
čas.
Pokud k této pracovní době připočte-
me ještě týden dovolené navíc, do-
hromady tedy 5 týdnů, je to i určitá 
kompenzace za fakt, že velká většina 
provozních pracovníků zajišťuje chod 
hotelů včetně víkendů a svátků. 
Velmi oblíbené benefity mezi zaměst-
nanci jsou bezesporu výměnné rekre-
ace. Spolu s rodinou či přáteli mohou 

vyjet do lázní v Jáchymově, Jeseníku, 
Františkových Lázní nebo do blízkých 
Piešťan za nesrovnatelně nižší ceny, 
než jsou běžné.
Další velmi žádanou a využívanou vý-
hodou je možnost zaměstnaneckého 
bydlení. Kromě ubytování v nájem-
ních bytech, z nichž několik prošlo 
v poslední době rekonstrukcí, bydlí 
téměř 60 pracovníků v našich za-
městnaneckých ubytovnách a penzi-
onech. Vše za mimořádně výhodných 
podmínek, kdy noc stojí cca 25-50 Kč. 
Postupně zvyšujeme úroveň tohoto 
ubytování prostřednictvím rekon-
strukcí jednotlivých objektů, moder-
nějšího vybavení a třeba i připojením 
na wifi.
Některé poskytované benefity lze do-
konce i vyčíslit penězi. Pokud bych 
měla zmínit ty nejvýznamnější, tak 

je to příspěvek na penzijní připojiš-
tění nejméně ve výši 300 Kč, lékařům 
hradí firma roční členský příspěvek 
2 500 Kč v ČLK a nezanedbatelné jsou 
i odměny při životních výročích a od-
chodech do důchodu. Zaměstnanec 
může podle odpracovaných let obdr-
žet jednorázově až 6 500 Kč. Ti, kdo 
využívají možnosti zvýhodněné ceny 
poskytované naším mobilním operá-
torem, mohou ušetřit pro 4člennou 
rodinu až 1 000 Kč měsíčně za volání 
a data. 
Zmíněné zaměstnanecké výhody 
a spoustu dalších můžeme poskytovat 
díky tradici a stabilitě naší společ-
nosti Lázně Luhačovice, a.s., přičemž 
je snahou i do budoucna tyto výhody 
stále rozšiřovat a obohacovat.
 Mgr. Vladimíra Juřeníková,
 personální manažerka 

K výrobě mlžiny se používají v naší 
společnosti přístroje na stlačený 
vzduch buď s vlastním kompreso-
rem, nebo jsou inhalátory připojeny 
k centrálnímu rozvodu stlačeného 
vzduchu. Chceme-li mít mlhu hustší, 
velmi jemně rozptýlenou, používá-
me přístroje ultrazvukové. V zaříze-
ních akciové společnosti používáme 
mimo individuální přístroje též inha-
látory pro prostorovou inhalaci, kdy 
je daná místnost, v níž pacient sedí, 
naplněna mlžinou minerální vody.
K inhalacím jsou všeobecně nejvhod-
nější vody pramenící právě v Luhačo-
vicích, tedy vody alkalické, hydrouhli-
čitano chlorido sodné jodové kyselky, 
v nichž převažuje kation Na+, aniony 
Cl- a HCO3-. Tyto vody mají expekto-
rační účinky (ředí hlen a umožňují 
jeho snadnější vykašlávání), alka-
lická reakce též přispívá ke snížení 
vazkosti hlenů, stejně jako uhličitany 
(lithný, sodný, vápenatý). Ve vodě ob-
sažené ionty jodidové a bromidové 
působí též mukolyticky (snižují vaz-
nost hlenu). Kalciové ionty působí 
protizánětlivě, spasmolyticky (uvol-
ňující stažení) a mají i stimulační 
vliv na činnost řasinkového epitelu. 
Příznivě působí i další sloučeniny, 
např. lithia, magnezia, stroncia, ba-
rya atd. Síra obsažená v minerálních 
vodách ve formě různých sloučenin 
má především lokální antiseptický 
účinek. Obsažený volný oxid uhličitý 
se vstřebává a způsobuje dilataci ka-
pilár, čímž je zajištěn zvýšený průtok 
nemocnou sliznicí a tím odplavová-
ní toxických meziproduktů zánětu. 
Místní účinek aerosolové mlžiny se 
projevuje též fyzikálně, tj. mechanic-
ky, tepelně a osmoticky.
Především tepelný účinek má in-
halace na horní cesty dýchací. Izo-
termická mlžina 37°C teplá nemění 
podstatně slizniční funkci a má na ni 

vliv mírně sedativní. Teplejší mlžina 
do 39°C způsobuje slizniční překr-
vení, stimulaci lokálního metabo-
lizmu, zvýšenou sekreci žlázových 
buněk, aktivaci pohybu řasinkového 
epitelu, případně zvlhčení a uvol-
nění zaschlého hlenového sekretu 
a krust. Chladnější inhalát do 25 °C 
působí naopak vazokonstrikčně (zu-
žuje průsvit kapilár) a protizánětli-
vě. Osmotický účinek hypertonické 
vody způsobuje zpomalení pohybu 
řasinkového epitelu, zejména je-li již 
urychlen zánětem.
Při inhalaci minerálních vod se ale 
především uplatňuje jejich komplex-
ní účinek, neboť vliv jednotlivých 
složek, tedy teploty a ostatních fyzi-
kálních činitelů, se může navzájem 
potencovat, případně kompenzovat.
Všeobecně lze účinek inhalací mine-
rálních vod shrnout takto:
1) účinek mukolytický (zředění hus-
toty hlenu)
2) snížení dráždivosti sliznic horních 
cest dýchacích
3) zvýšená sekrece a snadná expek-
torace se zlepšením funkce řasinko-
vého epitelu
4) ovlivnění lokálního metabolizmu 
sliznic dýchacích cest.
Celý inhalační proces v rámci jedno-
ho dne začíná kloktáním a prolévá-
ním horních cest dýchacích minerál-
ní vodou. Následuje v indikovaných 
případech inhalace bronchodilatač-
ního medikamentu nebo se přímo 
přistupuje k inhalaci minerální vody 
zvlášť nosem a ústy, nejčastěji po 
7 minutách každým způsobem. Po-
tom zpravidla následuje 15 minut 
inhalace prostorové a na závěr inha-
lace olejová (medikamentozní). In-
halační postup a pořadí jednotlivých 
inhalačních úkonů stanoví lékař.
 Prim. MUDr. Jiří Hnátek,
 hlavní lékař Lázní Luhačovice, a.s. 

V akciové společnosti Lázně Luhačovice pracuje více než šest stovek zaměstnan-
ců. Všichni mají nějaká očekávání a každého naplňuje a motivuje něco jiného.

Aplikace minerálních vod formou aerosolových 
inhalací patří mezi nejdůležitější procedury při 
lázeňské léčbě chronických onemocnění horních 
a dolních dýchacích cest. Částice aerosolu mohou 
mít velikost od 0,001 do 100 mikronů, avšak z hle-
diska terapeutického je nejvhodnější spektrum 
v rozmezí 0,5 – 10 mikronů. 

Inhalační terapie 
ve společnosti  
Lázně Luhačovice

O situaci kolem Ottovky, jednoho 
z nejznámějších luhačovických 
pramenů, by se mělo spíš psát 
v černé kronice. I když byl pramen 
po více než třech letech v závěru 

loňského roku opět zpřístupněn, 
aktuální stav příznivý není. 
V úvodu roku byly díky rozsáh-
lým opatřením mikrobiologické 
rozbory v naprostém pořádku. Od 
května však přicházely z labora-
toře výsledky analýz jako nevyho-
vující a Ottovka musela být proto 
několikrát pro veřejnost uzavře-
na.        
Jestli budou v typickém altánu 
hosté pít přivedenou minerální 
vodu z nedalekého pramene Vio-
la, který je složením Ottovce vel-
mi podobný, nebo jestli místo lé-
čivé vody bude pouze voda pitná, 
zatím není jasné. Může se ale také 
stát, že Ottovka, tak jak ji známe, 
již nepoteče vůbec. Reálné řešení 
je v nedohlednu.

Co s Ottovkou?  
Reálné řešení není 

V čase adventu si hosté mohou opět dopřát uvolňující well- 
ness pobyty na 2 až 7 nocí ve vánočně vyzdobeném hotelu 
Alexandria. Po celou dobu pobytu budeme denně otevírat 
jedno okénko z našeho adventního kalendáře a hosté se 
tak mohou každý den těšit na nové překvapení. Adventní 
víkendový wellness obohatí i malý, punčem provoněný 
vánoční jarmark 6. 12. a 13. 12. 2019 na terase Francouz-
ské restaurace. V předvánočním čase jsme připravili také 
týdenní pobyty v útulném Jurkovičově domě s lékařskou 
konzultací a deseti procedurami, mezi nimiž nebude chy-
bět ani uhličitá koupel. 
Pro ty z vás, kteří chtějí oslavit v Luhačovicích příchod no-
vého roku, jsou v nabídce silvestrovské pobyty v nejširší 
škále ubytování v Luhačovicích. Váš pobyt můžete strávit 
v luxusním hotelu, vile v alpském stylu nebo útulném pen-
zionu. Vrcholem silvestrovských pobytů bude pro všechny 
hosty slavnostní galavečer ve Společenském domě, během 
kterého bude hrát nejen taneční hudba, ale také morav-
ská cimbálová muzika ze Strážnice. Hlavními hosty budou 
Marcela Holanová a Kroky Michala Davida revival. Veče-
rem bude provázet populární tanečník a moderátor Jan 
Onder. Sváteční odpoledne na Nový rok zpříjemní koncert  
v Kostele svaté Rodiny. 

Atraktivní konec roku? Jeďte do Luhačovic
Sváteční pobyty a bohatý kulturní pro-
gram budou charakterizovat závěr roku 
v Lázních Luhačovice. 



Za velkého zájmu návštěvníků Luhačovic proběhlo v neděli 12. května v rámci slavnosti 
Otevírání pramenů jejich svěcení. 

Výtvarnou soutěž Děti kreslí Luhačovice určenou pro malé pacienty, kteří přijedou za léčbou 
do našich lázní, připravila akciová společnost Lázně Luhačovice. Účastníci jsou rozděleni pod-
le věku do tří kategorií. Zachytit na svých kresbách mohou až do konce srpna architekturu, 
procedury, prameny nebo cokoli, co je pro ně v Luhačovicích zajímavé. Odborná porota pak 
vybere nejlepší díla a výherci budou odměněni.
„Již během Zlin Film Festivalu v květnu a červnu se uskutečnila první výstava vybraných kre-
seb přímo v centru Zlína ve festivalovém zámku, kde díla viděly stovky návštěvníků. Další 
výstavu plánujeme v hale Vincentka po jejím otevření. A na konci roku budou nejlepší kresby 
základem i pro originální kalendáře. Věříme, že dětský pohled na svět by mohl potěšit řadu 
seniorů, proto v současné době s Českým rozhlasem řešíme také účast v projektu Ježíškova 
vnoučata,“ říká o projektu Ing. Šárka Vylimcová, obchodní ředitelka Lázní Luhačovice, a.s.

59. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež, který je jednou z nejstarších a největších 
filmových přehlídek svého druhu na světě, je již minulostí. Na přelomu května a června přinesl 
devět dní plných filmů, pestrého doprovodného programu a fascinující festivalovou atmosféru 
v centru Zlína. Město zaplnily rodiny s dětmi, na pódiích probíhala divadelní i hudební vy-
stoupení, ulicemi se linula filmová hudba, na chodníku tančili lidé všech věkových kategorií 
a kinosály praskaly ve švech.
A stejně jako v minulých letech se zapojily do několika festivalových akcí doprovodného pro-
gramu i Lázně Luhačovice, a.s., aby se tak podílely na radosti, energii, vášni pro umění nebo 
veselém dětském smíchu. Jako tradiční partner Mezinárodní výtvarné soutěže ve výtvarném 
projevu pro zrakově postižené děti a mládež Radost tvořit věnovala společnost dva pětidenní 
pobyty ve vile Alpská růže. Vítězové si tak jistě společně s rodiči užijí krásné chvíle v centru 
lázeňského areálu.
Odměnu však měly Lázně Luhačovice, a.s., připravenou nejen pro mladé výtvarníky, ale také 
pro nejlepší běžce 4. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2019. Unikátní měst-
ský závod ulicemi festivalového Zlína byl i letos vrcholem filmové přehlídky. Vítězové  půlma-
ratonu i čtvrtmaratonu se tak díky naší společnosti budou mít možnost zregenerovat během 
víkendového pobytu v luxusním čtyřhvězdičkovém ALEXANDRIA Spa & Wellness hotelu. 

„Sedmikilová nerezová časová kapsle ob-
sahuje můj osobní dopis s poselstvím, 
láhev Vincentky, originální lázeňský po-
hárek Labuť, ročenku města Luhačovice, 
Lázeňské listy, jídelní lístek z Francouz-
ské restaurace hotelu Alexandria, ale 
i nedávno pořízené fotografie vedení naší 
společnosti. Tisk po letech nemusí být či-
telný, proto jsme dokumenty uložili také 
v datové podobě. Jenže nevíme, jestli bude 
možnost je otevřít. Nezapomněli jsme ani 
na několik mincí a lahvičku se slivovicí,“ 
popisuje Eduard Bláha, generální ředitel 
Lázní Luhačovice.

Přímo u bývalého pramene
„Místo, kde bude schránka čekat na své 
objevení, jsme nezvolili náhodně. Rozhod-
li jsme se ji umístit symbolicky uprostřed 
kolonády přímo u bývalého pramene 
Amandky, kde již na podzim po dokončení 
rekonstrukce vznikne druhé veřejné pítko 
Vincentky,“ dodává podrobnosti o volbě 
místa Eduard  Bláha.
Inspirací pro uložení vzkazu byly nálezy 
věcí, které před mnoha lety ztratili dělníci 
při stavbě kolonády. 
Našel se například klobouk, obal od le-
gendárních cigaret Partyzánek, jídelní 
lístek ze Společenského domu či krabička 
s hřebíky. 

Otevírání pramenů

Děti kreslí Luhačovice

Lázně Luhačovice rozdávaly 
radost na Zlin Film Festivalu 
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STALO SE

Kolonáda ukrývá časovou schránku
Rozkvět luhačovických lázní má budoucím generacím připomenout 
časová schránka, která byla 15. května 2019 uložena do základů právě 
rekonstruované kolonády a haly Vincentka. 

Součástí pravidelných jednání majitelů a vedoucích pracovníků Lázní Luhačovice, a.s., a Lé-
čebných lázní Jáchymov a.s. jsou i teambuildingy. Poslední z nich proběhl v polovině května na 
Baťově kanále. Mottem bylo „Společně na jedné lodi“.  
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U příležitosti 110. výročí na-
rození Františka Kožíka bude 
16. července v 16.30 hod. na Lá-
zeňském náměstí v Luhačovicích 
slavnostně odhalena lavička to-
muto spisovateli. Mezi čestnými 
hosty bude i dcera F. Kožíka, paní 
MgA. Alena Kožíková, a houslist-
ka Julie Svěcená.  

Letošní 28. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice bude slavnostně za-
hájený operou Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. První verze této 
nejhranější české opery z roku 1866 rozezní Lázeňské náměstí v pon-
dělí 15. července 2019 v podání operního souboru Slezského divadla 
Opava pod taktovkou Vojtěcha Spurného a v režii Lubora Cukra.

Již pošesté je v letošním roce 
patronkou Festivalu Janáček 
a Luhačovice paní prof. Eva 
Blahová, dcera proslulého slo-
venského tenoristy Janka Bla-
ha a vnučka MUDr. Pavla Blaha, 
lázeňského lékaře a význačné-
ho iniciátora setkávání se Če-
chů a Slováků v Luhačovicích. 

Lavička 
Františka Kožíka

Festival zahájí Prodaná nevěsta

Gratulace paní prof. Evě Blahové

František Kožík se narodil v nedalekém Uher-
ském Brodě. K Luhačovicím, v nichž prožil 
více než dvě desítky pobytů, měl srdečný 
vztah. Mimo jiné jim věnoval dvě své knihy – 
Po zarostlém chodníčku a Kouzelník z vily pod 
lipami.
Po Leoši Janáčkovi a Dušanu Jurkovičovi se 
jedná o třetí lavičku patřící osobnostem Lu-
hačovic.

I když Bedřich Smetana Luhačovice nikdy ne-
navštívil, přesto je jeho jméno nesmazatelně 
spjato s největšími moravskými lázněmi. V roce 
1909 u příležitosti jeho 25. výročí úmrtí připra-
vila spisovatelka a pěvkyně Marie Calma Veselá 
Smetanův festival, jenž se stal v historii Luha-
čovic vlastně prvním hudebním festivalem. 
Marie Calma, jež se v široké míře zasloužila 
o kulturní a společenský rozkvět lázní na za-
čátku 20. století, dala rovněž podnět k pojme-
nování nově dostaveného hotelu na Dům Be-

dřicha Smetany. Spojitost Bedřicha Smetany 
se zdejším barevným údolím vnímáme hlavně 
prostřednictvím jeho druhé manželky Betty 
Smetanové a dcery Zdenky Heyduškové, jež obě 
žily v Luhačovicích, kde jsou na místním hřbito-
vě pochovány. Sám Leoš Janáček se setkával při 
svých lázeňských pobytech se Zdenkou Hey-
duškovou. 
Na základě jejich přátelství napsal fejeton 
„Smetanova dcera“, v němž popisuje společná 
setkání.  Milena Hrbáčová

Do našich lázní se opakovaně vrací jako čestný 
host Dnů slovenské kultury. Přátelského a sr-
dečného vztahu paní profesorky k Luhačovicím 
si velmi vážíme a za laskavou přízeň děkujeme. 
U příležitosti „významného roku“ dovršení 55 
let umělecké činnosti, 50 let působení na VŠMU 
a Akademii umění a v neposlední řadě životní-
ho jubilea, bychom rádi popřáli hodně zdraví,  
úspěchů a stálého nadšení do další činnosti.

FESTIVAL JANáČEK A LUHAČOVICE

Byl skladatelem, tvůrcem nového směru hu-
debního, byl výtečným dirigentem, býval často 
oceněn, ale nikdy nedoceněn. A není bohatšího, 
pestřejšího života nad jeho.
Byl učitelem hudby, jsa ještě sám žákem, měl 
klavírní ústav, stal se řiditelem symfonického 
spolku v Göteborku ve Švédsku – byl pianistou 
– koncertistou, později dirigentem….. stýkal se 
s předními lidmi uměleckého světa, dával jim ze 
svého umění a obohacoval se jejich myšlenkami, 
cestoval a učil se pozorovat a žil v chvatu umělce, 
který hledá vždy nové cesty a nikdy se nevrací.
Dnes stal se miláčkem národa, dnes není duše, 
kterou by nebyla prolnula krása jeho hudby. 
Hudbě dal nový směr, jsa vždy novým v nové 
práci, své vlasti, kterou nade vše miloval, dal ne-
hynoucí krásu svých melodií a zvuk daleko zvu-
čící svého slavného jména.
Nebyl to letos jen milovaný domov mistrův, 
Čechy, které splácely svou daň vděku, úcty, lás-
ky i uznání okázalým holdem drahému mistru 
k uctění čtvrtstoleté památky jeho úmrtí, i cizina 
připojila se v ten hlahol důstojnými oslavami.
A mrtvý Smetana slav velkolepé vítězství i doma 
i v cizině. Říká se, že z bolesti vyrůstají často díla 
velké ceny. Smetana tvořil v bolesti nepochope-
ní, v stálém boji proti svým nepřátelům a škůd-

cům svých pokrokových myšlenek. Dnes, oceněn 
v dílech předních našich hudebních kritiků a cti-

Bohatý, pestrý život Smetanův skýtá látky ku sterému vyprávění a přec 
není nic známějšího, než život Smetanův, plný strádání i vrcholných 
úspěchů, život velkého člověka, ohroženého nepřáteli, bitého, ale ne-
ubitého, vzkříšeného konečně a vítězícího.

O BEDŘICHU SMETANOVI
Ve dny Smetanova festivalu, 31. července a 1. srpna 1909

telů svých, sloučil se v podání nejlepších pěv-
ců našich s duší celého národa. A žije dál v nás 
a s námi!
V podzimní saisoně bude asi nejvíce oslav Sme-
tanových. Teď, v prázdninovém odmlčení, osla-
vují Luhačovice památku drahého mistra, kla-
dou Jeho jméno v čelo domu repraesentačního, 
uprostřed přírody, kterou miloval srdcem uměl-
ce, okem malíře a duší tvůrce. Marie Calma
� (Luhačovské�listy�lázeňské,�dobový�text)

LUHAČOVSKá KRONIKA

Program lázeňského 
orchestru při koncertu 
dne 1. srpna 1909
1. Ouvertura z opery: „Hubička“
2.  Mezihra a vjezd krále Vladislava z opery 

„Dalibor“
3. Fantasie z motivů opery „Libuše“
4. Úryvky z opery: „Tajemství“
5.  Balletní hudby z oper „Dvě vdovy“ a „Bra-

niboři v Čechách“
6. Směs z motivů opery: „Prodaná nevěsta“

Vstupenky pro přednášku a koncert jsou 
současně též vstupenkami do domu Sme-
tanova na neděli 1. srpna k slavnosti odha-
lení poprsí. Při odhalení Smetanova poprsí 
v domě Smetany v neděli o 11. hod. dopole-
dní promluví za hudební svět prof. Dr. Theu-
rer, za akciovou společnost lázní luhačov-
ských vrchní řiditel Dr. F. Veselý a za divadlo 
p. Dr. Janke.

V Luhačovicích 
zazní slovenština
Společnost Lázně Luhačovice připravila 
v týdnu od 4. do 7. září 2019 již 7. ročník 
Dnů slovenské kultury. I letos se představí 
zástupci slovenské hudby, divadla, filmu 
i folklóru. Zajímavostí letošního ročníku 
bude promítání thrilleru režiséra Petera 
Bebjaka Trhlina, který se setkal s obrov-
ským diváckým zájmem. V Lázeňském 
divadle budou mít návštěvníci možnost 
vidět komedii Mandarínková izba. V pátek 
6. 9. v MěDK Elektra vystoupí s folklorním 
programem Michal Smetanka, který kon-
certoval mimo jiné i pro britskou králov-
nu Alžbětu II. Závěrečný večer bude patřit 
humorné hudební mozaice Melody Perkelt 
skupiny Funny Fellows. Zazní skladby, kte-
ré jakoby hrálo rádio v roce 1929, kdy začí-
nalo rozhlasové vysílání na Slovensku.
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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. 

Saunový svět s důlní tematikou. 
Unikátní areál je už v provozu
Saunování je oblíbeným způsobem, jak si udržet zdraví a vitalitu. Kromě vlast-
ních blahodárných účinků je pro umocnění jeho efektu důležité i celkové pro-
středí. Architekt spolu s ostatními tvůrci se nechali inspirovat jedinečností zdej-
ší krajiny a vytvořili pojetí s důlní tematikou a krušnohorskou přírodou. Tak se 
z původního pracovního označení Saunový svět stal SAUNOVÝ DŮL.

Vzdáváme tak pomyslně hold hor-
níkům, kteří jsou i s dolem Svor-
nost neodmyslitelnou součástí já-
chymovských lázní. V tematické 
saunové důlní štole nalezneme kom-
plex saun, který tvoří parní sauny 
s hvězdným nebem, finská sauna 
s topidlem z důlního vozíku, infra-
sauna se solným panelem a bylinko-
vá sauna. 

Kýšovický vodopád
Návštěvníci se mohou zchladit v to-
lik žádaném ochlazovacím bazénku 
s motivem rarity Krušných hor – Ký-
šovickým vodopádem. Připraveny 
jsou rovněž ochlazovací sprchy s růz-
nými programy od mrholení až po 
prudký déšť, doplněny o hru světel. 
Součástí saunových prostor je whirl- 
pool s velkoplošnou televizí a relaxač-

ním programem. Odpočívat lze v od-
počívárně na vyhřívaných keramic-
kých lavicích či v tmavé odpočívárně 
s krbem. Ze Saunového dolu je možno 
vyjít na malou venkovní odpočinkovou 
terasu s bylinkovým zátiším či pokra-
čovat dále na střešní terasy, které vy-
bízí k odpočinku na čerstvém vzduchu 
a výhledu do okolí. 
Na jedné ze střešních teras je možno 
vyzkoušet tzv. suché kneippování na 
bosé stezce tvořené přírodními materi-
ály z Krušnohoří. Ve vybraných časech 
je pro návštěvníky připraven rituál 
metličkování, který je v Karlovarském 
kraji ojedinělý. Nad celým Saunovým 
dolem dohlíží socha sv. Barbory – pa-
tronky všech horníků, z rukou místní-
ho řezbáře. Součástí celého komplexu 
Lázeňského centra Agricola bude pro-
pojení Aquacentra s dolní částí přileh-
lého parku, kde vznikne sluneční louka 
s příjemnou opalovací zónou. Příprava 
celého projektu byla zahájena před 
dvěma roky. Stavební práce saunového 
světa trvaly půl roku a stály přibližně 
25 milionů korun.

Ve spojení s novým Saunovým do-
lem v protilehlém Lázeňském cen-
tru Agricola vzniká tak vedle tra-
dičního léčení nový produkt, který 
svojí kvalitou služeb v segmentu 
wellness, relaxace a aktivní odpo-
činek může velmi dobře konku-
rovat podobným provozům v celé 
České republice. Rekonstrukce 
pokojů a výstavba stravovacího 
provozu v Astorii probíhala od 

září 2018 do konce května 2019. 
Objem investic a oprav v ubytovací 
části dosáhl výše 24,5 milionu ko-
run. Výstavba stravovacího provo-
zu si vyžádala celkem 13 milionů 
korun. Architektonické řešení bylo 
vytvořeno projekční kanceláří 
Ing. architekta Břetislava Kubíčka. 
Stavební práce vykonala karlovar-
ská firma RAS – REKONSTRUKCE 
A STAVBY, s.r.o.

Hotel Astoria*** zdárně završil etapu rozsáhlé re-
konstrukce pokojů spojenou s výstavbou a rozvo-
jem restaurace a kuchyně. Tato proměna přinesla 
hotelu Astoria nové možnosti, ať už ve formě nové-
ho pasantního á la carte provozu v útulné restau-
raci s lákavou terasou, nebo vznikem nově konci-
povaných pokojů se společnou sluneční terasou na 
střeše restaurace. 

Astoria v novém

Téma jáchymovského hornictví bylo letos umocněno otevřením Saunového dolu 
Agricola. Jedná se o unikátní komplex saun v lázeňském centru Agricola, který je 
inspirován důlní historií Jáchymova. 

Zvládla Saunový důl, je z ní důlní mistr

Slavnosti zahájení 113. lázeňské sezony se konaly o ví-
kendu 25. – 26. května 2019. Na rozdíl od většiny lázeň-
ských měst není jejich organizátorem město, ale lázně. 

Hlavní kulturní program byl opět situován na sobotu. Jeho vrcholem byl tra-
diční alegorický průvod s jáchymovskými horníky v čele. Téma jáchymov-
ského hornictví bylo letos ještě umocněno otevřením Saunového dolu Agri-
cola. Jedná se o unikátní komplex saun v lázeňském centru Agricola, který je 
inspirován důlní historií Jáchymova. Jde o první „vyhloubený důl“ v regionu 
po dlouhých 62 letech a druhý důl lázní, které získávají léčivou radonovou 
vodu z nejstaršího provozovaného dolu ve střední Evropě, ze Svornosti.

Zahájení lázeňské sezony

Jde o první „vyhloubený důl“ v regi-
onu po dlouhých 62 letech a druhý 
důl lázní, které získávají léčivou ra-
donovou vodu z nejstaršího provo-
zovaného dolu ve střední Evropě, ze 
Svornosti.
Při příležitosti slavnostního otevře-
ní Saunového dolu generální ředitel 
společnosti Léčebné lázně Jáchymov, 
MUDr. Eduard Bláha, pasoval za asi-
stence horníků do funkce důlního 
mistra projektovou manažerku Ditu 
Poledníčkovou, která za proměnou 
lázeňského centra stála. 
Společně pak v budově otevřeli ex-
pozici mapující pozoruhodnou his-
torii lázeňství v Jáchymově a uložili 
časovou schránku s poselstvím pro 
budoucí generace.
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Tajenka z 1. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Alexandria slaví osmdesáté narozeniny. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu 

panu Ludvíku Horčicovi z Rožnova pod Radhoštěm. 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. 2019.

Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2019.
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ROžNOV POD RADHOšTěM – VALAš-
SKé MUZEUM V PříRODě
Nejstarší a největší skanzen ve střední Evropě 
s více než stovkou originálních památkově chrá-
něných objektů, který nabízí tři expozice – Dře-
věné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou 
dolinu. 
 www.vmp.cz

ZOO ZLíN 
Osmá nejoblíbenější destinace v ČR s více než 
dvěma stovkami druhů zvířat a romantickým 
zámkem Lešná. Patří k nejnavštěvovanějším za-
hradám 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 podobu 
z doby svého vzniku.
 www.zamek-kromeriz.cz

DALší TIPy
Destinační společnost Zlínsko a Luhačovic-
ko, kde je společnost Lázně Luhačovice, a.s., 
členem, pro vás připravuje tipy na výlety do 
okolí – více na www.zlinsko-luhacovicko.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 – 20 hodin (červenec a srpen)
9 – 12, 13 – 20 hodin (září)

TIPy na zajímavá 
místa v okolí

KUNOVICE, BAŤŮV KANáL
čtvrtek 4. 7.
Komentovaná prohlídka Leteckého muzea 
v Kunovicích. Plavba lodí „Noe“ s výkladem 
o historii a současnosti Baťova kanálu.

MILOTICE, BAŤŮV KANáL
středa 10. 7., čtvrtek 8. 8. a 26. 9.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. Plavba lodí 
„Noe“ s výkladem o historii a současnosti Ba-
ťova kanálu.

PUSTEVNy
čtvrtek 11. 7.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou 
Maměnkou a dřevěnou zvonicí od slovenské-
ho architekta Dušana Jurkoviče. Posezení na 
kolibě Valaška. Možnost procházky k soše Ra-
degasta, pro méně zdatné ke zvonici.

BAŤŮV KANáL
sobota 13. 7.
Komentovaná plavba lodí „Noe“ s výkladem 
o historii a současnosti Baťova kanálu s ob-
čerstvením.

BUCHLOVICE, BAŤŮV KANáL
čtvrtek 18. 7., 29. 8.
Prohlídka barokního zámku se zámeckým 
parkem v Buchlovicích. Plavba lodí „Noe“ s vý-
kladem o historii a současnosti Baťova kanálu.

HUKVALDy
sobota 20. 7.
Návštěva rodného domu a památníku L. Janáč-
ka, který mapuje vztah skladatele s rodnými 
Hukvaldy.
Procházka k soše Lišky Bystroušky, která zde 
byla původně umístěna na památku premié-

ry Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky, 
a místy, která jsou spjata s Leošem Janáčkem.

VIZOVICE
středa 24. 7., 14. 8.
Prohlídka barokního zámku s francouzskou 
zahradou. Exkurze v čokoládovně s ochutnáv-
kou lahodné čokolády a pralinek.

LEDNICE
čtvrtek 25. 7., 15. 8., 19. 9.
Prohlídka zámku Lednice ve stylu novoroman-
tické gotiky s bohatou řezbářskou výzdobou 
a s palmovým skleníkem.

KROMěříž
sobota 27. 7., čtvrtek 22. 8., sobota 14. 9.
Komentovaná prohlídka arcibiskupského 
zámku a Květné zahrady, která je zapsána na 
seznamu památek UNECSO.

MILOTICE
středa 31. 7.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. 

MODRá, VELEHRAD
čtvrtek 1. 8.
Prohlídka největšího sladkovodního tunelu 
v Evropě – Živá voda a archeoskanzenu v Mod-
ré. Návštěva poutního místa Velehradu s bazi-
likou Nanebevzetí Panny Marie.

BAŤŮV KANáL S VíNEM
sobota 24. 8., čtvrtek 5. 9.
Plavba lodí „Noe“ s výkladem o historii a sou-
časnosti Baťova kanálu, s degustací vín a ob-
čerstvením.

KOMŇA, BAŤŮV KANáL
čtvrtek 12. 9.
Prohlídka eko sadů v Komni s ochutnávkou bio- 
produktů (např. povidla, sušené ovoce a slivo-
vice). Plavba lodí „Noe“ s výkladem o historii 
a současnosti Baťova kanálu.

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 

Vizovice

Živá voda

Kroměříž



2. 7. Úterý 19.30 HALINA PAWLOVSKá – ONE 
WOMAN SHOW
Lázeňské divadlo

4. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT / PS 
PJENICE
Lázeňské náměstí

7. 7. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
SLOVáCKá KROJOVANá DH VLČNOVJANKA
Lázeňské náměstí

11. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
STANLEy´S DIXIE STREET BAND
Lázeňské náměstí
19.30 ČARODěJKy V KUCHyNI
M. Dolinová, S. Pogodová / V. Žilková, V. Navrátil, 
L. Ondřej, M. Duchek
Lázeňské divadlo

1. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT  
Lázeňské náměstí

22. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT  
Lázeňské náměstí

25. 8. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
PETR SPáLENÝ Tribute
Lázeňské náměstí

29. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
KOMORNí ORCHESTR KOPřIVNICE
Lázeňské náměstí
19.30 SKOřáPKA
A. Mihulová, P. Nesvačinová
Lázeňské divadlo

21. 7. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
BIG BAND HOLEšOV
Lázeňské náměstí

25. 7. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
žESŤOVá HARMONIE
Lázeňské náměstí

28. 7. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
DH NOVÝ JIČíN
Lázeňské náměstí

KULTURNí PROGRAM

FRANCOUZSKá RESTAURACE
ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTELU

SNACK BAR 
HOTELU DŮM B. SMETANy****

ČERVENEC
„Báječné osvěžení letních dnů s mícha-
nými alko i nealko nápoji“
Pomalu se nám blíží léto, k němuž neod-
myslitelně patří i nejrůznější míchané 
nápoje, které vás nejen dokonale osvěží, 
ale i potěší vaše chuťové buňky. 
Naše nabídka míchaných nápojů je jak v al-
koholické, tak nealkoholické verzi. Těšíme 
se na vás. 

„Melounové dny“ 8. – 21. 7. 2019
Meloun patří neodmyslitelně k letnímu 
jídelníčku, ale nemusíte jej jíst pouze sa-
motný ze slupky. 
Připravili jsme pro vás neodolatelná jídla 
i koktejly z různých druhů melounů, které 
si můžete vychutnat během července na 
letní terase Snack baru.

ČERVENEC a SRPEN 
Zpříjemněte si odpoledne i večer posezením na 
vyhlídkové terase Francouzské restaurace a spe-
cialitami z grilu i osvěžujícími letními drinky. 

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

ČERVENEC 

SRPEN 

 SRPEN 
„Báječné osvěžení letních dnů s míchaný-
mi alko i nealko nápoji“
 
„Netradiční dezerty“ 5. – 18. 8. 2019
Jistě s námi budete souhlasit, že receptů na 
dezerty není nikdy dost. Naši kuchaři pro vás 
připravili nabídku těch méně tradičních, o to 
více lahodných, a těší se, až je ochutnáte! 

Září
„švestky – známé i neznámé speciality“  
2. – 27. 9. 2019
Konečně je tady září a s ním i švestková sezo-
na. Až se dosytosti nabažíte čerstvých šťav-
natých švestek, tak přijďte k nám, my jsme je 
tepelně upravili, což švestkám neskonale sluší, 
a připravili jsme z nich skvělé pokrmy, které 
vás dostanou svou vůní i chutí. 

Termín: středa–sobota od 15.30 hodin

Září
Tradiční Dny slovenské kultury v Luhačo-
vicích doplní kulinářská nabídka Fran-
couzské restaurace s typickými speciali-
tami blízkého slovenského regionu, pod 
názvem: „Kuchárska kniha starej mamy“…
Termín: 4.–8. 9. 2019
Druhou sobotu v měsíci září poděkujeme 
přírodě za její bohatou úrodu „Dožínko-
vým brunchem“. Čeká vás jako tradičně 
bohatě prostřený stůl s neomezenou kon-
zumací regionálních pokrmů moravské 
kuchyně. To vše za doprovodu Strážnické 
cimbálové muziky Michala Miltáka.

Termín: 14. 9. 2019

FESTIVAL JANáČEK A LUHAČOVICE,  
28. ročník, 15. – 19. 7. 2019

AKADEMIE VáCLAVA HUDEČKA, 
23. ročník, 29. 7. – 9. 8. 2019

DIVADELNí LUHAČOVICE 2019,  
21. ročník, 19. – 24. 8. 2019

DNy SLOVENSKé KULTURy, 
7. ročník , 4. – 7. 9. 2019 

15. 7. Pondělí 15.00 S CALMOU ZA JANáČKEM 
/ komentovaná vycházka.
16.30 SLAVNOSTNí ZAHáJENí 
busta Leoše Janáčka
20.00 PRODANá NEVěSTA / opera
Lázeňské náměstí

16. 7. Úterý 15.00 HUDBU, KTEROU MáM 
RáD
Filmové zpracování televizního pořadu.
Společenský dům
16.30 LAVIČKA FRANTIšKA KOžíKA
Lázeňské náměstí
19.30 JULIE SVěCENá & VIRTUOSI 
PRAGENSES
Lázeňské divadlo

17. 7. Středa 16.00 KONCERT MORAVSKéHO 
KOMORNíHO SBORU
Lázeňské náměstí
19.30 SIMONA PINGITZER & SUKŮV 
KOMORNí ORCHESTR 
Lázeňské divadlo

29. 7. Pondělí 19.30 ZAHAJOVACí KONCERT
Městský dům kultury Elektra

3. 8. Sobota 19.30 NáVRATy VíTěZŮ 
kostel svaté Rodiny

4. 8. Neděle 18.00 KRáSNé STAVBy 
S KRáSNOU HUDBOU 
Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě

5. 8. Pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT 
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo
 
7. 8. Středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT 
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo

8. 8. Čtvrtek 19.30 III. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT 
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo

9. 8. Pátek 19.30 GALAVEČER 
Slavnostní ceremoniál předávání ocenění. 
Městský dům kultury Elektra

Lázeňské divadlo
19. 8. Pondělí 19.30 HORSKá DRáHA 
M. Kňažko, E. Novotná

20. 8. Úterý 19.30 TRESTAJÚCI ZLOČIN 
D. Jamrich

21. 8. Středa 15.00 BESEDA – MUDr. Jan 
Cimický: „Jak jsem je poznal…“ 
Společenský dům – koncertní sál 
19.30 ZAVřETE OČI, SWING PřICHáZí…  
K. Steinerová, V. Žehrová, O. Kavan, Z. Fric, 
klavírní doprovod J. Toufar

22. 8. Čtvrtek 19.30 DVA ÚPLNě NAZí MUžI  
T. Šulaj, P. Šupina, K. Vojtková, P. Staňková

23. 8. Pátek 15.00 BESEDA – Libuše Švormová 
a Miloslav Mejzlík
Společenský dům – koncertní sál
19.30 HODNÝ PAN DOKTOR  
J. Čenský, M. Majzlík, J. Švehlová, F. Tomsa / 
F. Skopal, P. Pachlová / L. Zahradnická

24. 8. Sobota CABARET  
Studenti 4. ročníku Ateliéru muzikálového 
herectví 

4. 9. Středa
14.30 PO STOPáCH DUšANA JURKOVIČE / 
tematická procházka
19.30 TRHLINA / film
Městský dům kultury Elektra - kinosál

5. 9. Čtvrtek
16.00 KOLONáDNí KONCERT 
Lázeňské náměstí
19.30 MANDARíNKOVá IZBA
M. Kramár, P. Topoľský, Z. Tlučková, 
B. Ondrejková
Lázeňské divadlo

6. 9. Pátek
16.00 KOLONáDNí KONCERT
Lázeňské náměstí
19.30 MICHAL SMETANKA / koncert
Městský dům kultury Elektra - kinosál

7. 9. Sobota 
19.30 MELODy PERKELT
Humorná hudební mozaika skupiny Funny 
Fellows s hosty C. Kassaiem a J. Kolářovou. 
Lázeňské divadlo

18. 7. Čtvrtek 16.00 LIDOVé INSPIRACE 
RODNéHO LAšSKA V TVORBě LEOšE 
JANáČKA Beseda s J. Javůrkem.
Společenský dům
19.30 PRAGUE CELLO QUARTET
Lázeňské divadlo

19. 7. Pátek 15.00 JANáČEK VšUDyByL
CIMBáLOVá MUZIKA DANAJ – M. MÚČKOVá 
a její hosté
Lázeňské náměstí
19.30 BARBARA MARIA WILLI – cembalo
SLOVENSKÝ KOMORNí ORCHESTR 
BOHDANA WARCHALA
MICHAELA KOUDELKOVá – zobcová flétna
kostel svaté Rodiny 

31. 8. Sobota 14.00 SETKáNí JAWISTŮ
u Jurkovičova domu

8. 9. Neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
Luhačovický okrašlovací spolek Calma a Jazz-
zubs.
Lázeňské náměstí

MEZINáRODNí FESTIVAL DěTSKÝCH 
FOLKLORNíCH SOUBORŮ PíSNí A TANCEM 
13. – 15. 9. 2019

24. 9. Úterý 19.30 žENA, KTERá UVAřILA 
SVéHO MANžELA
I. Svobodová, N. Boudová, O. Brancuzský
Lázeňské divadlo

4. 8. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / DH 
DOLNěMČANKA
Lázeňské náměstí

8. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT 
Lázeňské náměstí

11. 8. Neděle 16.00 KOLONáDNí KONCERT / 
OLDSTARS BřECLAV
Lázeňské náměstí

15. 8. Čtvrtek 16.00 KOLONáDNí KONCERT / VH 
OLOMOUC
Lázeňské náměstí

18. 8. Neděle 15.00 VERNISáž VÝSTAVy 
VÝTVARNíKA J. RUSZELáKA / Divadelní 
Luhačovice
hala Vincentka
16.00 KOLONáDNí KONCERT / šARIVARI 
SWING BAND
Lázeňské náměstí

ZáŘí


