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Po roční přestávce zaháji-
la provoz ART GALLERY na 
Malé kolonádě. První výstav-
ní počin této  stálice mezi vý-
tvarnými galeriemi se datuje 
rokem 1960. 
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V uniformě strávil bezmá-
la tři desítky let, pak se vrhl 
do diplomacie. Velvyslanec 
na Slovensku Tomáš Tuhý 
má zajímavou životní cestu 
s mnoha úspěchy.
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Malé muzeum o vzniku a vý-
znamu luhačovických mine-
rálních vod doplněné rela-
xační zónou bylo otevřeno 
v nedávno rekonstruované 
hale Vincentka. 

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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Hala Vincentka je po rekonstrukci 
otevřena. Nejznámější luhačovický 
pramen je opět přístupný veřejnosti 
Od poloviny srpna je možné se opět napít nejznámějšího luhačovického pramene Vin-
centky přímo u zdroje ve stejnojmenné hale, kde byla dokončena téměř rok trvající 
rekonstrukce. 

„V hale budou i po otevření probíhat 
dokončovací práce. Jedná se především 
o restaurování čtrnácti sloupů z umělé-
ho mramoru, kde vzhledem ke speciál-
ní technologii nelze nic uspěchat. Naší 
snahou však bylo halu otevřít co nejdří-
ve,“ říká MUDr. Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s. 
„Architektonicky hodnotná hala pů-
sobí nyní mnohem světleji, je vzdušná 
a barevně sladěná jako před sedmde-

Vážení hosté, milí čtenáři,

babí léto a podzim patří v Luha-
čovicích mezi nejkrásnější obdo-
bí z celého roku. Jsou plné barev, 
nízkého slunce, ranních mlh nebo 
oparu z okolních lesů, které společ-
ně dotvářejí až snově romantickou 
náladu lázeňského parku.  Vzduch 
je plný životadárné vody, voní tle-
jícím listím a čas běží pomaleji. Je 
to nejspíš příchodem zimy a s ním 
spojeným biorytmem, ale dovolím 
si tvrdit, že právě podzim nebo za-
čátek zimy jsou nejpřirozenějším 
časem, kdy  navštívit  naše lázně 
a zpomalit. 
I naše letošní enormní až překotná 
investiční aktivita ustala.   Nejen, že 
vás tak nic nebude rušit, ale navíc 
si můžete dosyta užít všechny naše 
nové služby. 
Stejně jako v předchozích letech 
jsme masivně investovali nejen do 
našich provozů, léčeben a hotelů, 
ale vpravdě filantropicky i do in-
frastruktury veřejné, která slouží 
nejen našim hostům, obyvatelům 
a návštěvníkům Luhačovic, ale 
i hostům ostatních zdejších ubyto-
vatelů - našich konkurentů.
Po obnově parkové zeleně a pá-
teřních komunikací došlo i na 
nejdůležitější centrální stavbu 
celých Luhačovic. Projít se tak už 
v průběhu listopadu můžete opra-
venou kolonádou, v níž k novému 
reprezentativnímu zákaznickému 
centru budou postupně přibývat 
zajímavé obchůdky s regionálními 

ÚVODNÍ SLOVO

produkty i moderní gastronomické 
provozy s venkovními zahrádkami 
a lehkým občerstvením. Nechte na 
sebe působit funkcionalistickou ma-
jestátnost a architektonickou čistotu 
haly Vincentka nebo si prohlédněte 
expozici na jejích ochozech.  Dozvíte 
se o historii luhačovického lázeňství 
i proměnách této impozantní stavby. 
Poodhalíte původ zdejších léčivých 
pramenů, případně budete mezi ex-
ponáty relaxovat v designových od-
počinkových křeslech za zvuku vody 
a „pod hladinou“. 
Odpočinek v nich je ale jen krátkým 
zastavením při procházce lázeňským 
parkem.  Na skutečné dobití baterek 
v dnešním uspěchaném světě pár 
minut nestačí. Potřebnou energii 
u nás ale spolehlivě načerpáte bě-
hem týdenních pobytů. Třeba během 
adventu mají úžasnou atmosféru. 
Uvidíte, že čas může běžet pomaleji.  
Vypněte telefon a klidně si zdřímněte 
po obědě. Zasloužíte si to.     
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

sáti lety, kdy byla postavena. Je to také 
tradiční místo pro pořádání kulturních 
a společenských akcí,“ dodává Eduard 
Bláha. 
Pro zlepšení a zkvalitnění klimatu 
v hale byla instalována moderní vzdu-
chotechnika. Na své místo byl po přeleš-
tění znovu vrácen původní výdejní pult 
z kubánského mramoru. Nově instalo-
vané osvětlení ve stropních podhledech 
zajistí, že ani v podvečer nebo brzo ráno 

nebude prostor působit tmavě. Technic-
kou zajímavostí je, že pro údržbu a čis-
tění prostoru mezi střechou a podhledy 
je k dispozici speciální posuvný vozík, 
který však návštěvníci při běžném pro-
vozu neuvidí. 
Mezi halou Vincentka a galerií vznikl 
otevřený průchod do klidové zóny s ve-
řejnými toaletami, které jsou nyní také 
plně v provozu. Mezi nimi a galerií se 
nacházejí do zeleně zasazené lavičky 
a fontána. 
Celá rekonstrukce zahrnuje kromě haly 
Vincentka také přiléhající kolonádu. 
Otevření haly Vincentky je završením 
první části rekonstrukce. Se zpřístup-
něním kolonády se počítá v listopadu 
2019.
Většinu nákladů z investice přesahující 
sto milionů korun kryje dotace z evrop-
ských zdrojů. Lázeňská kolonáda s ha-
lou Vincentka patří mezi kulturní pa-
mátky České republiky. Obnova těchto 
objektů je další etapou v systematickém 
rozvoji a údržbě lázeňského areálu, kte-
rý představuje okolo 20 hektarů plných 
zeleně a ceněných staveb. Celý lázeňský 
areál je od roku 2006 nominován na zá-
pis do Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. 

V Luhačovicích jsou základem léčeb-
né, relaxační a wellness produkty. 
I v následujícím roce jsme do nabídky 
zařadili oblíbený pobyt Ve víru tance 
s Janem Onderem. Přijet můžete i na 
pobyty spojené s kulturními progra-

my a letními festivaly. Podobně jako 
v minulých letech jsme kromě tradič-
ních pobytů připravili několik novinek. 
V hotelu Alexandria**** jsme rozšířili 
wellness procedury o výjimečné ritu-
ály. Vyzkoušet můžete medový nebo 

Společná nabídka Lázní Luhačovice, a.s., a Léčebných 
lázní Jáchymov a.s. na rok 2020 je připravena. Včas-
né objednání pobytu během podzimu přináší řadu 
výhod. Získat můžete nejen slevu FIRST MINUTE až 
20 %, s níž ušetříte i několik tisíc korun, ale budete 
mít i nejširší výběr kapacit a termínů. 

Ušetřete až 20 %. Předprodej pobytů na příští rok právě začal
himalájský, využít můžete i blahodár-
ných účinků oleje z květů magnolie 
nebo čajových lístků. V případě, že 
budete chtít zažít to nejlepší z nabídky 
hotelu Alexandrie, zvolte Týden nebo 
Víkend Exkluziv s řadou těchto rituá-
lů. Výjimečné budou i pobyty v období 
Velikonoc, které jsme připravili na 8 
nocí od Květné neděle do Velikonoční-
ho pondělí, ale přijet můžete i na kratší 
variantu na 4 noci. 
Novým produktem v nabídce já-
chymovských lázní je Ryzí radonová 
kúra, což je náhrada za zrušení ambu-

lantního podávání radonových koupelí. 
Balíček se skládá z deseti radonových 
koupelí, které jsou aplikovány v jede-
nácti dnech. Druhou novinkou je Zkrá-
cená radonová kúra, což je léčebný 
pobyt pro ty, kteří si chtějí v nejkratším 
čase dopřát účinky radonových koupe-
lí a dalších procedur. Během šesti pra-
covních dnů získáte tolik péče jako při 
běžném třítýdenním pobytu. Nastar-
tování metabolismu směrem ke ztrá-
tě nadbytečných kilogramů a změna 
životního stylu je cílem pobytu Štíhlá 
linie, který nabízíme exkluzivně v ho-

telu Radium Palace****. K největším 
novinkám však patří unikátní sauno-
vý důl Agricola s hornickou temati-
kou. Chybět však nebudou ani další 
osvědčené léčebné a relaxační pobyty.
Kompletní nabídku, podrobné in-
formace a objednávky naleznete na 
stránkách www.LazneLuhacovice.
cz, www.LazneJachymov.cz a www.
HotelAlexandria.cz. Zajímavé tipy, ak-
tuální informace, novinky a postřehy 
pro vás budeme i nadále připravovat 
na sociálních sítích Facebook nebo 
Instagram. 
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Cílem je představení čtyř základních 
témat. První téma, řešící oblast geolo-
gie, mineralogie a paleontologie, nese 
název „Zde leželo moře“ s podtitulem 
„Původ luhačovických minerálek“. Dru-
hé téma zabývající se chemickou strán-
kou minerální vody Vincentka a jejími 
léčebnými účinky je pojmenováno „Sůl 
nad zlato – Tajemství luhačovických 
minerálek“. Třetí téma se dívá na Vin-
centku z historického hlediska. Pro něj 
byl zvolen název „Od lovců mamutů 
po modernu – Historie využívání luha-
čovických minerálek a Vincentky“. Po-
slední, čtvrté téma je prezentováno pod 
názvem „Proměna místa – Urbanismus 
a architektura údolí s prameny“.
Jednotlivá odborná témata jsou před-
stavena atraktivní a nenásilnou formou 
prostřednictvím 8 světelných panelů, 
tzv. lightboxů, a jsou doplněna anima-
cemi, které se odehrávají na dalších 4 
vizuálně podobných lightboxech – mo-
nitorech.  Pro expozici byly využity niky 
na ochozu haly, které byly dosud pro 
návštěvníky nepřístupné. 
Dalším prvkem, který pracuje se svět-
lem, je nasvícení stropů obou schodišť 
a depozitáře. Již při vstupu na obou 
přístupových schodištích je možné si 
všimnout dvou bloků horniny (pískovec 
a andezit), které díky kotvení a zrcadle-
ní jakoby „levitují“ v prostoru.  Zvolený 
motiv vlnící se mořské hladiny má na-
vozovat příjemnou relaxační pohodu 
a zároveň odkazovat na mořský původ 
Vincentky. Součástí této projekce je také 
opravdový šum mořských vln a měkký 

zátěžový koberec pískové barvy evoku-
je mořské dno nebo pláž. Tato relaxační 
zóna je vybavena dvěma pohodlnými 
křesly, na kterých může návštěvník 
odpočívat nejen po prohlídce expozice. 
Součástí depozitáře jsou skříně, kde 
mohou návštěvníci vidět např. historic-
ké lahve na minerálku, model pomníku 
Dr. Veselého z Lázeňského náměstí, 
soubor desítek skleněných lázeňských 
pítek nebo také vzorky původní mozai-
ky a skla z kolonády včetně ukázky ku-
bánského mramoru z výdejního pultu 
Vincentky. K největším zajímavostem 
expozice patří tři originální fosilie při-
pomínající období, kdy zdejší minerální 
vody vznikaly. Jedná se o zub třetihorní-
ho žraloka Megalodona, mamutí stolič-
ku a fosilní stopu. 

Expozici bude možné navštívit zcela 
zdarma kdykoli během otevírací doby 
haly. 
Návštěvníci zde mohou strávit i několik 
desítek minut včetně posezení v rela-
xačních křeslech. Z hlediska evropského 
renomé lázní jsou všechny základní tex-
ty rovněž v anglické a německé mutaci.
Celkové náklady na realizaci expozice 
činí čtyři miliony korun bez DPH a vět-
šinu nákladů kryje dotace z evropských 
fondů. 
„Otevření expozice v polovině září vy-
plňuje překlenovací období mezi do-
končením rekonstrukce haly Vincentka 
v srpnu a zpřístupněním celé kolonády, 
se kterým počítáme již v listopadu le-
tošního roku,“ říká Eduard Bláha, gene-
rální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. 

Hotel Alexandria**** poskytuje 
komfortní ubytování a vynikající 
služby po celou dobu firemní akce. 
Svou polohou v centru lázeňské-
ho města a vybavením je tím pra-
vým místem pro malé a středně 
velké firemní a společenské akce. 
Night club hotelu je možné vyu-
žít i jako oddělený meeting room. 
Pro slavnostní bankety a recepce 
jsou k dispozici reprezentativní 
prostory Francouzské restaurace. 
Wellness centrum pak poskytne 
příjemné chvíle odpočinku v bazé-
nu a parních lázních. Novinkou je 
jedinečná venkovní relaxační tera-

sa se dvěma whirlpooly s překrás-
ným výhledem na město.
Společenský dům překvapí svou 
jednoduchostí a variabilitou. Dis-
ponuje kongresovým sálem s ka-
pacitou až 250 osob, dále zde je 
7 salonků pro 8 až 80 osob, dvě 
restaurace, každá pro 160 osob, 
taneční parket a stylová vinárna 
Domino s živou hudební produkcí 
až pro 140 osob. 
Každou akci oživí degustace regio-
nálních pálenek, řízená degustace 
vín nebo v posledních letech stále 
populárnější hry a zážitky ve vir-
tuální realitě.

U policie jste strávil 28 let. Začínal 
jste jako řadový policista na ob-
vodním oddělení a kariéru ukončil 
v pozici policejního ředitele s nej-
vyšší možnou hodností generálpo-
ručíka. Když se ohlédnete zpět, na 
co z té doby vzpomínáte vůbec nej-
raději?
Každá etapa policejního života přináší 
různé životní zkušenosti. Asi bych to 
rozdělil na tři desetiletky, i když do té 
třetí mi dva roky při odchodu od poli-
cie chyběly. První roky, to bylo nadšení 
mladého policisty. Chránit zákon své-
ho „rajonu“, pyšnit se uniformou. Pro-
stě být i v malých vesnicích a městech, 
kde jsem začínal, potřebným místním 
„šerifem“. Hodně jsem to vnímal i při 
mimořádných událostech, jako byly 
například povodně v roce 1997. Pak 
to bylo období vyšetřování, zodpověd-

nost za přidělené případy a snaha kaž-
dý případ objasnit. Jinými slovy, zjistit 
pachatele. Druhá část, řekněme deseti-
letka, mi přinesla zkušenost s řízením 
kolektivu. Nejprve menšího, když jsem 
řídil obvodní oddělení, a později větší-
ho, což bylo okresní ředitelství. V obou 
případech jsem se přesvědčil, že k do-
sažení úspěchu je nutné chovat se 
jako týmový hráč. Třetí etapa už byla 
manažerská práce. Nejprve ekonomic-
ká, to když jsme s kolegy budovali olo-
moucké krajské policejní ředitelství. 
Pak jsem řídil téměř 5 000 policistů 
Moravskoslezského kraje. 
No a život mi připravil i zkušenost 
z nejvyšší pozice v této profesi – z po-
stu policejního prezidenta, navíc spo-
jeného s dosažením nejvyšší hodnosti 
generálporučíka. Jsem na to dodnes 
velmi pyšný. Stejně tak jsem hrdý na 

týmy, s kterými jsem těchto úspěchů 
v celém průběhu policejní kariéry do-
sáhl.

Pokud někdo stráví tak velkou část 
života v uniformě, poznamená ho 
to, ať už pozitivně či negativně, pro 
jeho další civilní a soukromý život?
Vždy jsem svým kolegům říkal, že 
když už si vybrali profesi policisty, 
musí upravit svůj život, způsob cho-
vání, vystupování. Na policistu se vždy 
bude každý dívat jinak – očekávají od 
něj profesionalitu, každé pochybení si 
zodpoví dvakrát. A pokud tento fakt 
zodpovědně přijmete, pak se vám změ-
ní i způsob života. Vyrazit si z kopýtka 
jen tak, aby v očích veřejnosti nebyla 
snížena vážnost a důstojnost profese, 
kterou zastáváte, je pro mnoho policis-
tů velmi těžké. Sám cítím, že si s sebou 

Expozice o luhačovických 
minerálních vodách byla otevřena 
v hale Vincentka. Přináší poučení 
i relaxaci
„Malé muzeum“ o vzniku a významu luhačovických minerálních vod doplněné rela-
xační zónou bylo otevřeno v nedávno rekonstruované hale Vincentka. Dlouho oče-
kávaná stálá interaktivní expozice začala veřejnosti sloužit v Luhačovicích od soboty 
14. září 2019. Pásku slavnostně přestřihli ministryně Klára Dostálová, hejtman Zlín-
ského kraje Jiří Čunek a generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Eduard Bláha.

Firemní akce 
a vánoční večírky. 
Zkuste Luhačovice

Tříhvězdičkový generál a diplomat Tomáš Tuhý:  
Cesta k úspěchu vede přes týmovou hru

Hledáte ideální místo pro uspořádání firemní akce 
nebo vánočního večírku? Vyzkoušejte letos hotel 
Alexandria**** nebo Společenský dům. Půvab Lu-
hačovic nabízí ideální prostředí pro večírky v du-
chu první republiky nebo televizního seriálu Čet-
níci z Luhačovic.

V uniformě strávil bezmála tři desítky let, pak se vrhl do diplomacie. Velvyslanec 
na Slovensku Tomáš Tuhý má zajímavou životní cestu s mnoha úspěchy. Těch se 
mu, jak uvádí v rozhovoru, podařilo dosáhnout i díky tomu, že se vždy choval 
jako týmový hráč. A pro nás není bez zajímavosti ani to, že v několika svých život-
ních etapách je různými způsoby spjat s Luhačovicemi a našimi lázněmi…

tuto zkušenost nesu. Důležitá je ale 
také role rodiny, která vás podobně 
ovlivňuje a směřuje. Bez jejich podpo-
ry by se ovlivnění prací zvládalo mno-
hem hůře. Pro mne všechny tři děti 
a manželka byly lékem na stresy, které 
tato profese s sebou často přináší.

S jakými pocity jste nastupoval na 
post velvyslance na Slovensku? Pře-
ci jenom, diplomacie je specifická 
disciplína…
O diplomatické službě jsem vždy tajně 
přemýšlel. Nebylo mi to cizí, už v prů-
běhu policejní praxe jsem rozvíjel 
mezinárodní vztahy. Nejprve v rámci 
policejní asociace IPA. A když jsem se 
stal policejním prezidentem, tak mne 
úkoly bezpečnostní diplomacie do-
provázely velmi často. Setkával jsem 
se s představiteli zahraniční diploma-
cie v ČR, ale i s českými diplomaty při 
cestách do zahraničí. Měli jsme spous-
tu společných úkolů. Také INTERPOL 
a EUROPOL mi daly zkušenosti, které 
dnes mohu v roli velvyslance zúročit. 
Ale k otázce pocitů, po 28 letech služby 
u jedné organizace jsem byl plný oče-
kávání. A i zvědavý, jaké to asi bude. 

Teď už to vím. Je to velmi zajímavá prá-
ce a dělám ji rád.
 
Jak vlastně vypadá běžný den velvy-
slance? Je to spíše kancelářská prá-
ce, nebo jste více v terénu?
Rozhodně to není ryze kancelářská 
práce. I když ani té se mnohdy nevyhnu. 

Tomáš Tuhý (vpravo) na tenisovém tur-
naji v Luhačovicích. Jeho spoluhráčem 
byl Marian Paštinský.



Na kolonádě nabízíme exklu-
zivní zrekonstruované pro-
story 20 nebo 40 m2 s výlo-
hou a samostatným vchodem 
k dlouhodobému pronájmu. 
Návštěvnost lázeňského are-
álu, jehož součástí je i koloná-
da a hala Vincentka, je téměř 
jeden milion osob za rok. Do 
prostor vybíráme vhodné ori-
ginální či regionální prodejny, 
značkové butiky a zapome-
nout nechceme ani na menší 
gastronomické provozy, jako 
je vinotéka, tapas bar, crepe-
rie nebo třeba čajovna.  

Pronájem 
prostor  
na kolonádě 
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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

Výhody lázeňské léčby dětí v Luhačovicích

Lázeňská léčba v Luhačovicích je za-
ložena na využívání účinku zdejších 
jedinečných minerálních vod i pří-
rodních klimatických podmínek. Ne-
dílnou součástí léčby je rehabilitace, 
hydroterapie, fyzikální léčba a eduka-
ce.
„Děti, které k nám jezdí s opakovaný-
mi infekcemi dýchacích cest, s opa-
kovanými záněty průdušek a plic, si 
posilují imunitu, naučí se správně dý-
chat.  Důležité je rozetnout kruh stále 
se vracejících infektů. U dětí s chro-
nickými nemocemi jako např. s prů-

duškovým astmatem dojde ke stabi-
lizaci nemoci, snížení počtu akutních 
vzplanutí nemoci během roku a ome-
zení nutnosti brát tzv. úlevové léky,“ 
říká MUDr. Jana Rydlová, ředitelka 
dětských léčeben Lázní Luhačovice, 
a.s., a dodává: „Malí pacienti absol-
vují pitné kúry, inhalace a koupele 
v přírodní minerální vodě. Rodiče se 
zúčastňují jednotlivých procedur, což 
je velmi důležité. Doma pak mohou 
s dětmi inhalovat, prolévat nos a vědí 
také, jak mají děti správně cvičit. De-
chová cvičení včetně jógy a decho-

vých her obnovují pružnost hrudníku, 
zlepšují činnost bránice jako hlavního 
dýchacího svalu a posilují se i ostatní 
svalové skupiny dýchacího systému, 
které se významně zúčastňují na 
očistných mechanismech organismu, 
jako je smrkání nebo vykašlávání hle-
nu.“
„V poslední době dochází k prudké-
mu vzestupu astma bronchiale u dětí. 
Příčin vzniku astmatu je více a souvi-
sejí se škodlivinami v životním pro-
středí. Svou roli hraje dědičná dispo-
zice. Spouštěcím faktorem může být 

i virová infekce nosohltanu nebo dý-
chacích cest,“ doplňuje Jana Rydlová.
Lázeňská péče uvedených onemocně-
ní je u dětí plně hrazena všemi zdra-
votními pojišťovnami v České repub-
lice. 
Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské 
léčení, celodenní stravování a ubyto-
vání. Děti do 6 let přijíždějí na lázeň-
skou léčbu s doprovodem, většinou 
s jedním z rodičů, jejichž pobyt je také 
plně hrazen zdravotní pojišťovnou. 
Všechny pokoje pro děti s doprovo-
dem mají vlastní sociální zařízení.  

Každý rodič by udělal pro zlepšení zdravotního stavu svého dítěte vše, co jen může. Naštěstí současná medi-
cína umí kromě léků využít také blahodárných účinků lázní. Jedním z nejlepších míst, kde může vaše dítě ab-
solvovat lázeňskou léčbu, jsou luhačovické dětské léčebny. Léčí se zde u dětských pacientů především nemoci 
dýchacího ústrojí, ale i obezita, nemoci trávicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění, a to již od 1,5 
roku věku s doprovodem.

S šesti stovkami zaměstnan-
ců a rozsahem poskytovaných 
služeb je společnost Lázně Lu-
hačovice významným a stabil-
ním zaměstnavatelem regionu. 
V současné době zde naleznou 
uplatnění kromě jiných pozic 
především zájemci o práci v gas-
tronomických provozech.
„Nabízíme zajímavá místa pro 
kuchaře, číšníky a servírky s pra-
xí, ale perspektivní zaměstnání 
máme i pro absolventy. Nespor-
nou výhodou je možnost získat 
zkušenosti a něco nového se na-
učit při prestižních akcích. K nim 
se řadí takové akce jako setkání 

ministrů EU před pár lety, oběd 
pro prezidenta republiky, kaž-
doroční reprezentační ples nebo 
rauty či koktejly při významných 
kongresech a firemních akcích,“ 
popisuje Mgr. Vladimíra Juření-
ková, personální manažerka. 
„Kromě náborového příspěvku 
až 10 000 korun a kratší, 37,5 
hodinové pracovní doby může-
me nabídnout také ubytování 
za výhodných podmínek od 50 
korun za den, pětitýdenní dovo-
lenou nebo cenově výhodné re-
kreace v českých a slovenských 
lázních,“ doplňuje benefity Vla-
dimíra Juřeníková.

Kuchař, číšník, servírka. 
Perspektivní zaměstnání 
s řadou benefitů 

Ve dnech 12. 9. – 15. 9. 2019 proběhlo v Luhačovicích podzimní setkání lékařů a vědců z evropské aso-
ciace radonových lázní EURADON, jejímž jediným českým členem jsou lázně Jáchymov.  

Setkání EURADON v Luhačovicích 

Velvyslanec je prodlouženou rukou stá-
tu, takže jej můžete vidět v roli, kdy při-
pravuje návštěvy prezidenta, premiéra, 
předsedy komor parlamentu, setkává 
se s poslaneckými a senátními výbory, 
je součástí veřejného i politického dění 
v zemi vyslání, zastupuje stát v konkrét-
ních případech na resortních jednáních, 
je součástí pietních aktů v dané zemi, 
setkává se s diplomaty akreditovaný-
mi pro danou zemi, ale také s krajany 
a českými spolky. Kromě toho řídí a ko-
ordinuje zastupitelský úřad při různých 
delegovaných činnostech. Nebo také 
rozhoduje, a to je aktuální případ, o ote-
vírání kondolenční knihy u příležitosti 
úmrtí významných osobností. Poslední 
smutnou zkušenost máme, když nás 
asi všechny zasáhla smrt Karla Gotta. 
Nedovedete si představit, kolik lidí na-
vštívilo naši ambasádu, aby vyjádřili 
soustrast zápisem do knihy.  

Vy máte k Luhačovicím pevnou vaz-
bu. V dětství jste je navštívil jako 
klient dětské léčebny, několikrát 
jste sem zavítal v různých rolích, ať 
už u příležitosti tenisových turnajů, 
koncertů policejních hudeb či letos 
nově jako velvyslanec na Dny sloven-
ské kultury. Jak tyto největší morav-
ské lázně vnímáte?
Vnímání vždy ovlivní právě ta osobní 
zkušenost. Ano, jako dítě jsem Luhačo-
vice v roli pacienta navštívil a zůstaly mi 
vzpomínky na krásné prostředí. A taky 
na pramen Aloiska, který mi pomáhal. 
Po letech jsem se do Luhačovic vracel 
jako host zahajovacích koncertů, kde 

účinkovala Hudba Hradní stráže a Poli-
cie ČR. Nádherné zážitky. Poslední zku-
šenost, už jako velvyslanec, mám právě 
z Dnů slovenské kultury, nad kterými 
jsem převzal záštitu. Mohu říci, že jsem 
si poprvé Luhačovice v klidu se svou 
manželkou prošel. Viděl jsem úžasnou 
atmosféru hudební kultury a setkal se 
i se spoustou skvělých lidí. Letošní vol-
ba interpretů byla skvělá. Určitě nebu-
du dělat nikomu reklamu, ale rozhodně 
každému doporučím, aby se napřesrok 
do Luhačovic zajel podívat.  

Luhačovice jsou spjaty s česko-slo-
venskou vzájemností, slovenská sto-
pa je zde výrazná. Existují – z vašeho 
pohledu – možnosti, jak toho v bu-
doucnu při posilování současných 
vztahů mezi oběma státy využít?
Několikrát jsem se veřejně vyjádřil, že 
současné česko-slovenské vztahy jsou 
asi nejlepší, jaké kdy byly. No a myslím 
si, že Luhačovice už ten recept, jak tyto 
vztahy i dále posilovat, našly. Dny slo-
venské kultury lákají domácí i zahra-
niční hosty. Je to ideální příležitost, jak 
na jednom místě propojovat naši spo-
lečnou kulturu.

Až budete jednou Bratislavu a post 
velvyslance opouštět, co bude pro 
vás osobně dokladem toho, že jste 
uspěl? Stanovil jste si nějaký, třeba 
jen vnitřní cíl?
Cíle si samozřejmě stanovuji. A pak 
si za nimi musím jít. Mou prioritou je 
vybudování Českého domu, kde budou 
dislokovány národní kontaktní body 

jako České centrum, CzechTourism, 
CzechTrade, ale i agenda k podpoře 
krajanských aktivit. Dalším cílem bylo 
iniciovat zřízení náměstí T. G. Masary-
ka v Bratislavě – jako výraz sounáleži-

tosti Slováků s naší společnou historií. 
A za podpory bratislavského Starého 
města se podařilo tento cíl naplnit. Od 
16. 6. je oficiální náměstí T. G. Masary-
ka na nábřeží Dunaje poblíž osobního 

přístavu. Doporučuji při návštěvě Bra-
tislavy toto hezké místo neopomenout. 
Nachází se zde také socha našeho prv-
ního československého prezidenta.
 Děkujeme za rozhovor



Letošní 28. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice byl slav-
nostně zahájen operou Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 
První verze této nejhranější české opery z roku 1866 roze-
zněla Lázeňské náměstí 15. července 2019 v podání operní-
ho souboru Slezského divadla Opava.

Rekordní počet 18 dvojic přijal pozvání na 6. ročník teniso-
vého turnaje akciové společnosti Lázně Luhačovice. V so-
botu 7. září se z vítězství v tradičním klání radoval pár Petr 
Sládek a Pavel Křenek. Turnaj se již stal nedílnou součástí 
Dnů slovenské kultury, jednoho z kulturních vrcholů lázeň-
ské sezóny v Luhačovicích.
Loňští vítězové Martin Berdych, otec elitního českého te-
nisty, a lékař Martin Liberda těsně prohráli ve čtvrtfinále 
po dramatické bitvě s trenérem Baníku Ostrava Bohumilem 
Páníkem a sportovním novinářem Martinem Břenkem. 
Pořadatelům udělal radost svou účastí velvyslanec České 
republiky na Slovensku Tomáš Tuhý. Na kurtech se po loň-
ské premiéře opět představila televizní hlasatelka a mo-
derátorka Českého rozhlasu Marie Retková a letos poprvé 
i její kolega moderátor a herec Jan Rosák a zpěvačka Dáša 
Zázvůrková. 
Podle předpovědi počasí před turnajem se zdálo, že by kvů-
li dešti mohl být turnaj zkrácen nebo zrušen. Déšť nakonec 
nebyl tak vydatný a průběh zápasů výrazně neovlivnil.   
„Pro zajímavost – pavilon tenisového klubu tvořící zázemí 
tenisových hřišť od architekta Josefa Skřivánka navazuje 
na Jurkovičovu architekturu. Je zachován převážně v au-
tentickém stavu a slouží svému původnímu účelu již více 
než devadesát let,“ řekl Jiří Dědek, výkonný ředitel Lázní 
Luhačovice, a.s.  

V rámci 28. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice byla slav-
nostně odhalena lavička Františka Kožíka. Zleva čestní hosté: 
A. Kožíková, J. Hlaváč, E. Blahová, J. Svěcená, E. Bláha.

Zákoutí laviček věnovaných slavným osobnostem spojeným 
s historií Luhačovic bylo v rámci doprovodného programu 
Dnů slovenské kultury rozšířeno o lavičku Dr. Františka Ve-
selého, zakladatele moderního lázeňství v Luhačovicích.

Smetanova Prodaná 
nevěsta zazněla 
v Luhačovicích

Zájem hráčů a skvělý tenis. Luhačovický 
lázeňský turnaj se vydařil 

Krátce
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STALO SE

Matteo Hager se stal vítězem 23. ročníku houslové Akademie 
Václava Hudečka pořádané v Luhačovicích.

 Foto: Akademie Václava Hudečka

Program Dnů slovenské kultury tradičně představil slovenské 
divadlo, film, hudbu i folklor. Na snímku tanečníci Dětského 
folklórního souboru Malý Vtáčník z Prievidze.

World Wellness 
Weekend v Alexandrii 
již podruhé
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel se na konci září 
stal již podruhé součástí celosvětového programu World 
Wellness Weekend, kterého se účastnilo 500 lázní, salonů, 
fitness klubů a hotelů z 80 zemí světa. Na zájemce čekaly 
lekce power jógy, flow jógy i jógy klasické. Součástí bylo 
také představení aromakosmetiky MAAT používané v ho-
telu Alexandria. Prezentace byla doplněna poutavým poví-
dáním o kouzlech vůní v životě ženy.

Na tenisové dvorce v lázeňském areálu se Lázně Luhačovice 
Cup vrátí opět příští rok na začátku září.  

Po roční přestávce zahájila provoz ART GALLERY na Malé 
kolonádě. První výstavní počin této  stálice mezi výtvarnými 
galeriemi se datuje rokem 1960. Tehdejší Svaz českosloven-
ských výtvarných umělců zde zahájil krátkodobé prezentace 
českého výtvarného umění. S narůstajícím zájem veřejnosti 
přešla ART GALLERY na celoroční provoz a nabídku rozšířila 
o zahraniční umělce. Zajímavostí jsou malé autorské výstavy 
mladých absolventů uměleckých škol a komentované pro-
hlídky pro základní školy. Galerie je zaměřena na vystavo-
vání a prodej originálů výtvarného umění v oborech obrazy, 
grafika, sochy, komorní plastiky, reliéfy a artefakty užitého 
umění.

Galerie znovu 
otevřena
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Výtvarná soutěž pro děti vrcholí
Akciová společnost Lázně Luhačovice připravila 
výtvarnou soutěž s názvem Děti kreslí Luhačovice. 
Je určena pro malé pacienty, kteří přijedou za léč-
bou do našich lázní. Účastníci jsou rozděleni podle 
věku do tří kategorií. Zachytit na svých kresbách 
mohou architekturu, procedury, prameny nebo 
cokoli, co je pro ně v Luhačovicích zajímavé. Od-
borná porota pak vybere nejlepší díla a výherci 
budou odměněni. 
První výstava vybraných kreseb se uskutečnila 
již během Zlín Film Festivalu v květnu a červnu 
přímo v centru Zlína ve festivalovém zámku, 
kde díla viděly stovky návštěvníků. Na kon-
ci roku budou nejlepší kresby základem i pro 
originální kalendář.

Má-li se odpověděti správně na hořejší otázku, 
třeba si připamatovati všechny přednosti léčení 
lázeňského. Ty spočívají předně ve vytržení z do-
mácích zvyklostí a poměrů, za druhé ve zcela jiném 
spůsobu života, totiž v přirozeném žití, za třetí 
v léčbě vnitřní i zevní. První přednost po návratu 
domů ovšem ihned odpadá, všední starosti, povo-
lání, styky společenské aj. obklíčí hned člověka, ale 
po návštěvě lázní nesmí se jim člověk poddávati, 
naopak musí na vše patřiti klidně, povznešeně, 
pak jich škodlivý vliv bude hned menším. Za to 
zcela jiný spůsob života, navyklý v lázních nemá 
se zanechávati, naopak dle možnosti jej zachová-

vati i doma. A to jak v jídle a pití, tak ve chodění 
spát a ve vstávání ranném, procházkách a fysické 
námaze. Najíti sobě doma hmotnou práci účelnou 
za všechny práce v lázních, toť věcí nápadu a ote-
vřených očí. Ve třetím ohledu, léčbě minerálními 
vodami a lázněmi lze však doma stále pokračovati, 
hlavně jedná-li se o zastaralou chorobu celkovou: 
podagru, cukrovku, scrofulosu, kaménky žlučové 
a ledvinné atd. Tu působí další pití vod v obdobích 
3 – 4 nedělních s přestávkami 1 – 14 denními vel-
mi blahodárně. Pitím Luhačovské doma možno bě-
hem 5 – 6 měsíců stávající chorobu úplně vypuditi 
a proti možnému návratu jejímu tělo posilniti.

Před 110 lety se začaly vydávat Luhačovské listy lázeňské jako časopis 
věnovaný zábavě, poučení a lázeňským zájmům Luhačovic, který vychá-
zel dvakrát týdně. Mnohé rady, doporučení či postřehy jsou platné i dnes.

Jak žíti po návštěvě lázní?
MUDr. František Veselý, Luhačovské listy lázeňské, 28. srpna 1909

LUHAČOVSKÁ KRONIKA
Z kruhů lázeňských 
hostí
Luhačovské listy lázeňské, 22. srpna 1909

„Ještě jsem Vás neviděl pít vodu a přece se 
máte léčit.“
„Ba neviděl, lékař mi předepsal 150 gramů 
dvakrát denně, ale já toho vypiju najednou 
celý litr a mám pokoj na kolik dní.“

Prosím tě, ženo, k čemu si kupuješ tak 
ohromný klobouk? Ale kvůli Tobě, protože 
vždy, když poslala modistika klobouk, hu-
boval jsi, že za takové – nic – tolik peněz!

Ale – ale, Jaroušku, podívej se, celý rukáv 
máš roztržený; aspoň zde v lázních buď 
opatrnější, zde nemůžem stále zašívat. – Ne-
hněvej se, mamičko, já za to nemohu, já si 
rukávek jen malouličko roztrh, – ona ale ta 
díra do večera tak narůstla.

Nově zrekonstruovaná dětská léčebna Vítkov 
je již plně v provozu. Na několika místech 
v interiéru je na stěnách vedle fotografií z lá-
zeňského areálu také symbol léčebny pramí-
nek Vítek. Nepřehlédnutelná postavička ještě 
víc přiblížila interiér dětem a celý vstupní 
prostor oživila. Podle prvních reakcí našich 
nejmenších pacientů se Vítek líbí. S myš-
lenkou skřítka nebo maskota léčebny přišla 
architektka Mirka Chmelařová a graficky jej 
zpracovala Monika Mašterová.    

Pramínek Vítek 
oživil léčebnu

se saunovými ceremoniály
vždy v pátek otevřeno do 23.00 hodin

NOČNÍ WELLNESS

Cena vstupu: 500 Kč / 2 hodiny
                           600 Kč / 3 hodiny

Ke vstupu od 20.00 hodin je pro Vás připravena sklenka sektu.

Wellness centrum v hotelu Alexandria je přístupné dospělým a dětem od 12 let.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
Masarykova 567, 763 26 Luhačovice

Ve druhé polovině srpna se uskutečnil již 21. ročník festivalu Divadelní Luhačovice. Kmotrou 
letošní přehlídky byla známá herečka Libuše Švormová. Na závěr festivalu obdržel Miloslav 
Mejzlík od prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky poděkování za dlouholetou podporu di-
vadelního umění. Foto: Divadelní Luhačovice

Kmotrou festivalu byla herečka 
Libuše Švormová
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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. 

Expozice hornické jáchymovské 
historie zdobí park i přilehlé okolí 
lázeňského amfiteátru
V přírodním areálu Lázní Jáchymov byla v srpnu otevřena expozice důlní techni-
ky, která tematicky dokládá jáchymovskou hornickou krajinu zapsanou od čer-
vence tohoto roku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Slavnostního křtu nově vybudované-
ho portálu Lázeňské štoly Eduard se 
zúčastnil spolu s představiteli kraje, 
měst, obchodních partnerů a čest-
ných hostů společnosti i hlavní hos-
titel, generální ředitel jáchymovských 
lázní, Eduard Bláha. Právě ten ve své 
úvodní řeči komentoval poslední ak-
tivity lázní, které vznikly v časově 
krátkém horizontu. Záměr situovat 
do parku originální exponáty z dolu 

Svornost s sebou nese nejen snahu 
navodit lokální téma hornictví, ale 
i možnost vzniku zajímavého insta-
gramového pointu. Každý návštěvník 
může nahlédnout do interiéru portálu 
štoly i originální důlní soupravy s hor-
nickými atributy. Poutavé informační 
tabule vybízí k zajímavým tipům na 
výlety v okolí a poskytují technické in-
formace o důlní soupravě vozíků. Za-
psání nových lokalit na české i saské 

straně na Seznam světového a kultur-
ního dědictví UNESCO s sebou přinese 
očekávaný vzrůst v oblasti cestovního 
ruchu.  Jáchymovské lázně nebudou 
konkurovat infrastruktuře lokálních 
infocenter, muzeí, zajímavých expo-
zicí a přístupných dolů. Nabízí však 
chybějící infrastrukturu v ubytování, 
stravování a wellness službách. Gene-
rální ředitel zdůraznil, že lázně by se 
tak mohly stát právě výchozím stra-
tegickým bodem pro pěstování turis-
tiky, za poznáním či sportovními ak-
tivitami. Proto si lázeňská společnost 
pro své návštěvníky připravila ještě 
řadu dalších novinek. V Lázeňském 
centru Agricola, vůbec první lázeňské 
budově v Jáchymově, byl na jaře letoš-
ního roku otevřen nový saunový svět 
v duchu Krušnohoří, tematicky zvaný 
Saunový důl Agricola. V budově byla 
instalována expozice na téma historie 
radonových lázní v Jáchymově a do-
končen byl i dokumentární dvanácti-
minutový film z dolu Svornost, který 
nabízí optikou kamery za doprovodu 
autentického výkladu vedoucího dolu 
exkurzi i do těch nejhlubších míst 
dolu Svornost, kam je obtížné všechny 
potencionální zájemce dostat. V uby-
tování a stravování hraje letos prim 
hotel Astoria, kterému byla věnována 
pozornost při rekonstrukci pokojů, ale 
zejména při výstavbě restaurace, která 
nese vzhledem ke svému umístění pří-
značný název U vodopádu. Toto jedi-
nečné spojení staveb, expozic i nálady 
tvoří celek, který představujeme našim 
hostům a věříme, že tak i lázně přispějí 
k atraktivitě lokality, která si díky své 
jedinečné hornické historii patřičnou 
pozornost jistě zaslouží. 
 Dita Poledníčková, 
 projektová manažerka

Šlo o závěrečný koncert 12 oper-
ních pěvců z devíti zemí světa, 
kteří byli u nás v Jáchymově od 15. 
do 23. srpna. Česká sopranistka 
s mezinárodním přesahem Gabrie-
la Beňačková přislíbila svou účast 

pro příští rok, kdy se Mistrovské 
pěvecké kurzy budou konat od 13. 
do 20. srpna 2020. Přijeďte k nám 
a užijte si tento krásný kulturní 
zážitek v malebném prostředí Já-
chymova.

Ve čtvrtek 22. srpna se v hotelu Radium Palace ko-
nal závěrečný galavečer Mistrovských pěveckých 
kurzů pod vedením legendární zpěvačky Gabriely 
Beňačkové. 

Rozloučení s Mistrovskými 
pěveckými kurzy

Dopřejte si čas plný relaxace a prožijte neopakovatelný 
vstup do roku 2020 ve štolách Saunového dolu Agrico-
la. Nejste fandové silvestrovských oslav, ale rádi děláte 
něco pro své zdraví? 

Rozlučte se s rokem 2019 ve whirl- 
poolu pod hvězdným nebem nebo 
v sauně při saunovém rituálu a při-
pijte si s námi na zdraví a splnění 
všech předsevzetí, která si do na-
stávajícího roku zvolíte.  

Připravili jsme pro vás:
■  4hodinový vstup (20.30 – 00.30 

hod.) do Saunového dolu Agri-
cola

■  Koupání ve whirlpoolu pod 
hvězdným nebem s TV s relaxač-
ním programem

■  Džbány s vodou a bylinkami, čaj 
ze samovaru, ovocné freshe 

■  Občerstvení v podobě exotické-
ho ovoce

■  Novoroční přípitek na střešní te-
rase s ohňostrojem

■  Saunový rituál ,,metličkování“ ve 
finské sauně každou celou hodi-
nu  

Pohodový Silvestr 
v hotelu Astoria 
Využijte možnosti strávit konec 
roku se svými blízkými. Užijte si 
večer plný dobrého pití, famózního 
jídla, při svíčkách a reprodukované 
hudbě. Těšit se můžete na dokona-
lé pochoutky podávané v podobě 
rautové večeře a nočního občerst-
vení. Silvestr přináší kromě spojení 
komfortního ubytování a kvalitní-
ho stravování také mnoho doplň-
kových služeb: relaxační a wellness 
procedury nebo nejrůznější spor-
tovní aktivity.

Program Silvestrovského večera:
■  31. 12. 2019 – silvestrovský ve-

čer – slavnostní rautová večeře při 
svíčkách, reprodukovaná hudba, 
noční občerstvení, půlnoční přípi-
tek, ohňostroj na terase hotelu.

■  Alternativně noční saunování 
v Saunovém dole Agricola s půl-
nočním přípitkem na terase a oh-
ňostroje.

Pojďte se s námi prosaunovat 
do Nového roku!

Více informací najdete na 
webových stránkách  
www.laznejachymov.cz nebo 
na e-mailové adrese  
rezervace@laznejachymov.cz, 
případně telefonním čísle  
+420 353 831 111. 

Přijeďte si užít léčbu i relaxaci 
v období nejkrásnějších svátků v roce!
Zima s sebou přináší i svátky z nejkrásnějších – Vánoce. I v této době jsou vám 
brány jáchymovských lázní otevřené. Můžete využít některé z nabídek vánočních 
či novoročních pobytů. 

V období svátků na sklonku kalen-
dářního roku nabízíme jak klasické 
léčebné, tak relaxační pobyty pro 
jednotlivce i skupiny. Neváhejte pro-
to a využijte naši nabídku. Přijeďte 
strávit Vánoce a příchod nového 
roku k nám, a věřte, že se pro vás 
zimní čas stane přímo pohádkovým. 
Užívejte si naše lázně plnými douš-
ky a vkročte s námi do nového roku 
2020 s tou nejlepší náladou a úsmě-
vem na tváři.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň 
a těšíme se, že se nám jí bude dostá-
vat minimálně stejnou měrou i v le-
tech budoucích.
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Tajenka ze 2. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Dětská léčebna Vítkov je po rekonstrukci. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu 

paní Janě Oslizlové z Brna. 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 30. 11. 2019. 

Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování na konci roku 2019.
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KARPATSKÉ LOUKY
Na hřebeni Královce nad Valašskými Klobouky 
najdete cenné horské louky i vznikající prales, 
které chrání UNESCO. Nenáročná vycházka na 
rozhlednu Královec s nádhernými výhledy. 
 www.zlinsko-luhacovicko.cz

PAVILON EXPO VE VIZOVICÍCH
Podívat se na pavilon, který ohromil návštěv-
níky EXPO 2015 v Miláně, teď můžete ve Vizo-
vicích. Po výstavě se pavilon vrátil do Vizovic, 
kde slouží jako centrum modulární architektury 
a sídlo firmy KOMA MODULAR.  
 www.pavilon-expo2015.cz

DISTILLERY LAND VIZOVICE
Jak se vyrábí slavná Jelínkova slivovice? Kolik 
trnek je potřeba do sudu? Jak chutná kosher 
pálenka? Výprava do Distillery Landu Rudolfa 
Jelínka patří k výjimečným zážitkům. 
 www.distilleryland.cz

ARCHITEKTURA A KAVÁRNY, ZLÍN
Nově otevřený Památník Tomáše Bati obdivují 
architekti z celého světa. Stavte se do nově re-
konstruovaného Obchodního domu na kávu, 
projděte se k památníku a dejte si něco dobrého 
ve Školní ulici tak, jak to dělají Zlíňáci. 
 www.zlinsko-luhacovicko.cz

Další zajímavé tipy na výlety najdete na ad-
rese 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 – 17 hodin 

TIPY na zajímavá 
místa v okolí

ŠTRAMBERK, VSETÍN
čtvrtek 3. 10.
Návštěva Štramberské trúby. Prohlídka rene-
sančního zámku ve Vsetíně s expozicí „Živá 
paměť regionu“, výhled ze zámecké věže. 

VALTICE
čtvrtek 10. 10.
Komentovaná prohlídka valtického zámku, 
který je významnou součástí Lednicko-val-
tického areálu. Celý soubor byl v roce 1996 
zapsán na Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO.

HOSTÝN, VIZOVICE
čtvrtek 17. 10.
Návštěva významného mariánského poutního 
místa Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí 
Panny Marie. Exkurze v likérce RUDOLF JELÍ-
NEK s ochutnávkou likérů a slivovice s mož-
ností nákupu v podnikové prodejně.

BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 17. 10.
Komentovaná tříhodinová plavba lodí „Noe“ po 
řece Moravě z Uherského Hradiště do Kostelan 
nad Moravou.

BOJKOVICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 24. 10., 14. 11., 12. 12.
Prohlídka Muzea Bojkovska s expozicí od Pravě-
ku až po byt z 50. let. Plavba lodí „Noe“ po řece 
Moravě, která tvoří vodní cestu Baťova kanálu.

VELEHRAD, degustace vín
sobota 26. 10.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazilikou 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Degustace vín s občerstvením v Galerii slovác-
kých vín v Uherském Hradišti.

RUDICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 31. 10., 28. 11.
Ochutnávka přírodních ovocných moštů pod 
obchodní značkou „Ovocňák“ v moštárně v Ru-
dicích. Komentovaná plavba lodí „Noe“ po řece 
Moravě, která tvoří vodní cestu Baťova kanálu.

VIZOVICE
čtvrtek 7. 11.
Exkurze v čokoládovně s ochutnávkou lahodné 
čokolády a pralinek. 
Prohlídka likérky RUDOLF JELÍNEK s ochutnáv-
kou likérů a slivovice s možností nákupu v pod-
nikové prodejně.

PUSTEVNY
čtvrtek 21. 11., neděle 29. 12.
Návštěva Pusteven, které se pyšní útulnou Ma-
měnkou a dřevěnou zvonicí od slovenského ar-
chitekta Dušana Jurkoviče. 
Příjemné posezení na kolibě Valaška. Možnost 
procházky k soše Radegasta, pro méně zdatné 
ke zvonici.

MIKULÁŠSKÁ PLAVBA
čtvrtek 5. 12.
Komentovaná plavba na lodi „Noe“ po říčním 
úseku Baťova kanálu s občerstvením.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY,  jarmek
sobota 7. 12.
Návštěva tradičního vánočního valašského 
jarmarku s průvodem masek.

KROMĚŘÍŽ
sobota 28. 12.
Komentovaná prohlídka arcibiskupského 
zámku a Květné zahrady, která je zapsána na 
seznamu památek UNECSO.

ZLÍN, VIZOVICE
pondělí 30. 12.
Prohlídka Památníku Tomáše Bati. Návštěva 
Obchodního domu ve volném čase. Exkurze 
v likérce RUDOLF JELÍNEK s ochutnávkou li-
kérů a slivovice. Možnost nákupu v podnikové 
prodejně.

LUHAČOVICE A ODKAZ  
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 14:00 

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

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  

Baťův kanál

Pustevny



4. 10. Pátek 19.30 FOUSEK SE NEMĚNÍ 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

11. 10. Pátek 19.00 ŽEBRÁCKÁ OPERA 
Městské divadlo Zlín

11. 10. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ  
CM M. MILTÁKA – PUTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club 

17. 10. Čtvrtek 19.00 VŮNĚ JIHU 
V. Veverka – hoboj; Filharmonie B. Martinů
Kongresové centrum Zlín 

18. 10. Pátek 19.30 POKLONA UCTIVÁ
Šansonový recitál Zlatky Bartoškové
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club 

23. 10. Středa 19.00 MALOVANÉ NA SKLE
Městské divadlo Zlín

24. 10. Čtvrtek 19.00 JIŘÍ VODIČKA & FBM 
J. Vodička – housle; Filharmonie B. Martinů
Kongresové centrum Zlín 

25. 10. Pátek 19.30 SING BROTHERS 
Večer filmových, swingových, muzikálových 
a jazzových hitů
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club 

1. 11. Pátek 19.30 PROCHÁZKA SLAVNÝMI 
MUZIKÁLY 
Účinkují herci Městského divadla Zlín P. Králová 
a R. Král
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – night club

8. 11. Pátek 19.30 LAM TRIO 
Jazzové akustické trio – housle/ kornet, kytara, 
zpěv a kontrabas
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

5. 12. Čtvrtek 19.00 FRANCOUZSKÉ IMPRESE 
I. Kahánek – klavír; Filharmonie B. Martinů
Kongresové centrum Zlín 

6. 12. Pátek 09.00 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ 
JARMARK
Nám. 28. října, před radnicí

13. 12. Pátek 16.00 ADVENTNÍ KONCERT / 
PS Janáček
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - terasa

14. 12. Sobota 19.30 TANEČNÍ VEČER 
K tanci a poslechu hraje Duo Wega
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

28. 12. Sobota 15.00 VÁNOČNÍ HRA / Děcka 
ze Skoronic a Varmužova cimbálová muzika
hala Vincentka

28. 12. Sobota 19:00 VLADIMÍR HRON / 
50 ODSTÍNŮ HUDBY
Lázeňské divadlo

29. 12. Neděle 15.00 DÍVČÍ SAXOFONOVÝ 
ORCHESTR
hala Vincentka

KULTURNÍ PROGRAM

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTELU

ŘÍJEN – LISTOPAD
Nejbarevnější období roku doplní sezónní 
nabídka z místních surovin. Šéfkuchařka Jitka 
Boráňová se svým týmem připravila pestré 
menu Podzim na talíři.
Termín: ve dnech 2. 10. – 30. 11. 2019

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

ŘÍJEN 2019 

LISTOPAD 2019

PROSINEC 2019

LISTOPAD
Ke Svatomartinskému vínu každý podzim 
neodmyslitelně patří dozlatova pečená husa 
se zelím a knedlíky. Sklenkou prvního vína se 
kdysi dojednávala služba u sedláků na příští 
rok, vy si nad ní můžete s přáteli vychutnat 
zážitek z výborných gastronomických 
specialit.
Termín: 7. – 10. 11. 2019

PROSINEC
Atmosféru blížících se Vánoc přinese Adventní 
menu inspirované tradičními a svátečními 
pokrmy regionu.
Nápoje s vůní svařeného koření podáváme 
v útulném lobby baru po celé období adventu.
Termín: 1. – 18. 12. 2019

30. 12. Pondělí 15.00 / 19.00 BOEING – 
BOEING ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
I. Máchová, E. Burešová / E. Perkausová / 
E. Dohnalová, B. Mottlová, M. Šimůnek, V. Efler, 
H. Gregorová
Lázeňské divadlo 

1. 1. Středa 15.00 NOVOROČNÍ KONCERT 
L. Klánský – klavír, A. Klánský – violoncello, 
D. Klánský – basbaryton, K. Klánská – housle 
kostel sv. Rodiny

14. 11. Čtvrtek 19.00 ODKAZ STARÝCH MISTRŮ 
J. Mráček – housle; Filharmonie B. Martinů
Kongresové centrum Zlín 

15. 11. Pátek 19.30 HOUSLOVÁ SHOW – 
JIŘÍ ERLEBACH 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

22. 11. Pátek 19.30 VEČER ŠPANĚLSKÝCH  
A JIHOAMERICKÝCH RYTMŮ A MELODIÍ 
M. Mikhailova – flétna, L. Janeček – kytara
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

29. 11. Pátek 19.30 DOKTOR DUŠÍ 
V ADVENTNÍM ČASE...ANEB HUDBA JE LÉK
Jan Jareš – klavír, zpěv
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - night club

31. 10. Čtvrtek 18.00 SATURNIN 
Městské divadlo Zlín

Sing Brothers

Lam trio

J. Jareš


