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ÚVODNÍ SLOVO

Druhá dovolená v Luhačovicích 
se světovým nádechem

Hvězdou lázeňské sezony je modrá Labuť

Máte naplánovanou dovolenou nebo jste se z ní již vrátili a říkáte si, že byste ještě 
někam na podzim vyrazili? Pokud máte rádi relaxaci, ale i zajímavý program, tak 
jsou Luhačovice pro vaši druhou dovolenou jako stvořené. A váš pobyt v největších 
moravských lázních může být „světový“.

S potěšením vám představujeme novinku letošní lázeňské sezony. Na první pohled možná trochu nevšední, ale jistě 
originální pohárek získal titanový povrch v nádherné modré barvě. A protože voda a modrá barva spolu tvoří dokona-
lou harmonii, našim léčivým vodám bude nový pohárek moc slušet.

Střípky z celého světa na jednom 
místě
Nejblíž mají pohostinné moravské 
lázně ke Slovensku. A to nejen geo-
graficky. Neodmyslitelně k nim pa-
tří velké jméno architekta Dušana 
Jurkoviče, který dal svými stavbami 
Luhačovicím tvář i atmosféru. Na 
počátku 20. století se zde konaly 
slavné Československé porady, na 
nichž se scházely významné osob-
nosti, stojící u zrodu prvních myšle-
nek na vznik nového Českosloven-
ského státu.
Najít zde můžete ale i kousek exoti-
ky v orientální Japonské zahrádce, 
která je součástí lázeňského parku. 
Oáza klidu a ticha s malým jezírkem 
se skrývá poblíž hotelu Jestřabí.
Na oběd či večeři zve Francouz-
ská restaurace hotelu Alexandria, 
s původním interiérem, dýchají-

Modrá Labuť je pokračovatelkou lá-
zeňských pohárků z dílny známého 
českého designera Daniela Piršče. 
Tento umělec působí v Mikulově, 
kde má vlastní studio na výrobu au-

Vážení a milí hosté, návštěvníci 
Luhačovic,

chci vás poprvé pozdravit z pozice 
generálního ředitele lázní. Letošní 
léto je pro mě již šestadvacáté od 
doby, kdy jsem nastoupil do naší 
společnosti. Za tu dobu jsem v láz-
ních, jak už to v životě bývá, zažil 
období, kdy se dařilo lépe, i období, 
která byla náročná. I když poslední 
dva roky patřily k nejsložitějším, 
přinesly nám i řadu dobrého. Vím, 
že mí spolupracovníci dokáží pruž-
ně reagovat na nové situace, mnoh-
dy pracovat i nad rámec svých po-
vinností a je na ně spolehnutí. Je to 
příjemné zjištění a chtěl bych jim 
za to upřímně poděkovat. Neméně 
příjemné je, že tisíce z vás našly ces-
tu do našich lázní, ať již za léčbou, 
relaxací nebo jen na výlet s odpole-
dní kávou. Také vám všem patří můj 
velký dík. 
Lázně, a zvlášť ty naše, jsou neod-
myslitelně spjaté s kulturou a vol-
nočasovými aktivitami. Prošli jsme 
si obdobím, které kultuře příliš ne-
nahrávalo. O to víc nás těší, že jsme 
si letos na začátku května konečně 
po třech letech mohli užít slav-
nost Otevírání pramenů spojenou 
se svěcením pramenů, průvodem 
a bohatým programem a velkole-
pě tak zahájit lázeňskou sezonu 
roku 2022. Jsem rád, že vedle této 
události jsme pro naše návštěvníky 
mohli opět připravit bohatý kultur-
ní program již od jarních měsíců, 
který bude probíhat po celou hlavní 
sezonu. Věřím, že se letos uskuteční 
kulturní léto v Luhačovicích opět 
naplno se všemi tradičními kul-
turními programy. Hlavní hudební 
událostí bude 29. ročník Festivalu 
Janáček a Luhačovice, kde nebude 
chybět ani operní představení pod 
širým nebem. Dalším kulturním vr-
cholem pak bude na začátku září ju-
bilejní desátý ročník Dnů slovenské 
kultury. Při této příležitosti bychom 
si chtěli připomenout i 120. výročí 
založení první Akciové společnosti 
lázní Luhačovických a také 30. vý-
roční založení novodobé akciové 
společnosti Lázně Luhačovice. 
Každý den se přesvědčuji, jak oži-
la kolonáda, do jejíž obnovy jsme 
v nedávné době investovali spoustu 
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energie. Doslova tepe životem. Díky 
novým obchůdkům i moderním gas-
tronomickým provozům s venkov-
ními zahrádkami se tento prostor 
nebývale proměnil. Na dobrou kávu, 
palačinku nebo sklenku vína sem 
přichází stále více hostů. A není divu. 
Pozorovat z proskleného atria za 
teplého letního večera fontánu s ba-
revnými efekty je opravdu zážitek. 
Všem bych také chtěl doporučit, aby 
ochutnali minerální vodu Ottovka 
přímo od pramene. V květnu zde 
bylo vyměněno „srdce“, tedy pra-
menní váza, a jeden z nejznámějších 
luhačovických pramenů získal navíc 
i nové nerezové pítko. 
Práce na rekonstrukci Vodoléčeb-
ného ústavu a Říčních a slunečních 
lázních, přetvářených v muzeum Du-
šana Jurkoviče a Leoše Janáčka, jsou 
v plném proudu. Věřím, že přibližně 
za rok toto turisticky atraktivní mís-
to přivítá první návštěvníky.
Nedá mi nepodělit se s vámi o jeden 
nedávný zážitek. V podvečerních ho-
dinách mě před ředitelstvím lázní 
zastavil jeden z našich hostů a trochu 
mě zaskočil slovy, že v Luhačovicích 
není hezky. Jedním dechem však do-
dal, že to říká proto, že v Luhačovi-
cích je úžasně. Přiznám se, že se to 
nestává často. O to víc mě tato slova 
potěšila.
Vám, kteří jste přijeli na dovolenou, 
přeji, abyste si užili jedinečnou letní 
atmosféru a nabídku služeb v Luha-
čovicích, a vám, kteří si čtete tyto řád-
ky třeba jen při jednodenní návštěvě 
Luhačovic, bych přál, aby vás Luha-
čovice zaujaly natolik, že se k nám 
vrátíte na vaši příští dovolenou či 
jen prodloužený víkend. Věřím, že 
zde máte co zažít. Těší nás, že naše 
úžasné Luhačovice už opět v plné 
síle pomáhají navracet zdraví všem 
bez rozdílu věku.

Ing. Jiří Dědek, MBA, 
generální ředitel

I v našich lázních v posledních 
letech pozorujeme zvyšující se 
zájem Čechů o prevenci a posíle-
ní imunity. Mnozí hosté chápou 
lázeňské pobyty jako investici do 
svého zdraví. Pečovat o zdraví, roz-
hodovat o něm sám, je zkrátka „in“. 
A nemusí se jednat jen o léčebné 
pobyty hrazené zdravotními pojiš-
ťovnami, v nabídce je pestrá paleta 
relaxačních i wellness pobytů, od 
luxusního až po standardní a ceno-
vě dostupné ubytování. S končícím 
létem navíc přibývá rezervací ad-
ventních a silvestrovských pobytů, 
které se s příchodem podzimu 
rychle vyprodávají.

INVESTICE DO ZDRAVÍ 
JE ZÁKLAD

cím neotřelou elegancí černobílých 
předválečných filmů. Čeká vás zde 
nevšední gastronomický zážitek. 
Nespěchejte. Vybírejte z lákavé na-
bídky jídel a vín, zaposlouchejte se 
do decentní hudby a nechejte si tře-
ba poradit od dokonale oblečeného 
číšníka. Na závěr můžete vyzkoušet 
vyhlášenou flambovanou palačin-
ku, kterou číšník připraví přímo 
u stolu před vašimi zraky.

I blízké okolí je „světové“
Nedaleko od Luhačovic můžete ob-
jevovat spoustu přírodních, kultur-
ních i historických památek. Díky 
této rozmanitosti jsou Luhačovice 
i Zlínský kraj oblíbenou turistickou 
oblastí. Střetávají se zde tři náro-
dopisné oblasti – Valašsko, Haná 
a Slovácko.
Třeba valašská Eiffelovka. Tak se 
s nadsázkou nazývá 30 km od Lu-
hačovic vzdálená rozhledna Vartov-
na ležící nedaleko obce Seninka na 

Vsetínsku. Vede k ní několik nauč-
ných stezek a cyklotrasa. Výškou 
37 m sice na pařížskou věž zdaleka 
nemá, ale svou kovovou konstrukcí ji 
trochu připomíná. Za dobrého počasí 
je možné vidět Zlín, Javorníky, Besky-
dy nebo slovenskou Malou Fatru. Na 
nedělní výlet je Vartovna jako stvoře-
ná.
Dalším tipem je Kroměříž. Pro její 
unikátní soubor architektonických 
památek a půvabných zahrad se jí 
přezdívá hanácké Athény. Barokní 
město je zapsáno na seznamu chrá-
něných památek UNESCO.
Za návštěvu určitě stojí také kostel sv. 
Václava v Sazovicích na Zlínsku. Pres-
tižní kanadský časopis Azure Maga-
zine ho zařadil mezi deset nejlepších 
staveb světa roku 2017. Vyhledávané 
poutní místo má neobvyklý okrouh-
lý tvar připomínající smotek papíru, 
díky kterému dovnitř proniká světlo, 
ale ne hluk z ulice.

Pokračování na str. 2

torského porcelánu, používá špič-
kovou technologii a zaměřuje se na 
technologicky neobvyklé postupy.
První z rodiny Labutí byl pohárek 
v bílé barvě a veřejnosti byl před-

staven v roce 2018. Na něj pak 
v roce 2019 navázala Labuť čer-
ná. Modrou Labuť, stejně jako její 
starší sestry v bílém a černém pro-
vedení, si můžete koupit v našem 

Informačním centru na lázeňské 
kolonádě (vedle haly Vincentka).

Novinka letošní sezony – modrá Labuť
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Druhá dovolená v Luhačovicích 
se světovým nádechem

Po onkologické léčbě na 
rekonvalescenci do Luhačovic
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Dny slovenské kultury 
připomenou i další výročí

Kinematograf bratří Čadíků v Luhačovicích

Ottovka září novotou

Lázně vrací do života
Festival Janáček a 
Luhačovice myslí na děti

Začátek září bude patřit již 10. ročníku Dnů slovenské 
kultury.

Novinkou letošního kulturního léta je populární filmové promítání pod otevřeným nebem. 

Jeden z nejoblíbenějších luhačovických pramenů prošel před začátkem hlavní 
sezony rekonstrukcí.

S usměvavou paní Martinou se potkáváme, když přichází do Společenského domu 
na koncert zlínské filharmonie. Právě dokončuje třetí týden svého léčebného po-
bytu. A vypadá náramně spokojeně.

Společně s létem přichází do luhačovických lázní Festi-
val Janáček a Luhačovice, který rozeznívá toto barevné 
údolí po celý třetí červencový týden krásnou hudbou.

Nemoci onkologické tvoří v akciové společnosti 
co do počtu pacientů 3. největší skupinu, hned za 
nemocemi pohybového a dýchacího ústrojí.

ROZHOVOR

Tento festival slovenského filmu, diva-
dla, hudby i tance odkazuje k hluboké 
tradici československých vztahů v Lu-
hačovicích. Do doby, kdy mimo jiné 
vznikla první Akciová společnost lázní 
Luhačovických. A tak si společně s jubi-
lejním ročníkem Dnů slovenské kultury 
připomeneme také 120 let od založení 
první a.s. A do třetice při této příleži-

Zahajovací projekce se uskuteční 21. 
července na Lázeňském náměstí, ná-
sledující tři dny budou projekce pro-
bíhat v zadní části lázeňského parku. 
Kulturní a kongresové centrum Elek-

Paní Martino, víc než pacientka vy-
padáte jako spokojený lázeňský 
host. Co vás do lázní přivedlo?
Jsem po dvou operacích plic a paní 
doktorka mi nabídla možnost doléčení 
v lázních, takže jsem neváhala. Potřebo-
vala jsem se pořádně zotavit a nabrat 
zpátky fyzickou i psychickou kondici. 
Luhačovice mi doporučili přátelé, kteří 
tady byli moc spokojení.

Jaký byl váš lázeňský režim?
Úžasný – procedury, odpočinek, pro-

Pro letošní 29. ročník je opět při-
praven rozmanitý program, v němž 
se představí jak pěvečtí sólisté 
s operním souborem, symfonický 
orchestr, pěvecký sbor, těleso zabý-
vající se stylovou interpretací děl 
starších slohových období, tak i ko-
morní ansámbly zastupující decho-
vé i smyčcové nástroje, či cimbálová 
muzika s netradičním koncertem.
Doprovodný program však letos 
myslí i na děti, pro které je připra-
ven interaktivní hudebně výtvarný 
workshop Dobrodružství s Bys-
trouškou. Ve spolupráci se Základ-
ní uměleckou školou Luhačovice 
a Muzeem luhačovického Zálesí 

prožijí děti pod vedením zkušených 
a oblíbených lektorek plnohodnot-
ný týden plný hudby, barev a dobré 
zábavy v krásném a zdravém pro-
středí lázní, jenž jim přinese nejen 
dobrou náladu, ale také netradiční 
umělecký zážitek.
Festival však tradičně těší nejen 
hudbou, ale i slovem či obrazem. 
Proto jsou součástí doprovodného 
programu dvě výstavy přibližující 
osobnost Janáčka v Luhačovicích 
i v Brně, místě jeho celoživotního 
působení. Výstavy jsou instalovány 
v hale Vincentka a na kolonádě. Po 
luhačovických stopách Leoše Janáč-
ka již tradičně hosty povede PhDr. 

Smyslem lázeňského pobytu je 
rekonvalescence a rekondice 
pacienta po náročné protinádo-
rové léčbě. Léčebný program je 
proto zaměřen na získání fyzické 
i psychické kondice a léčbu pří-
padných následků onkologické 
terapie.
Inhalace přírodní minerální vody 
má příznivý vliv na poškozenou 
sliznici dýchacích cest a pitná 
terapie minerální vody je vhod-
ná u postižení trávicího ústrojí. 
Pozitivní vliv na oběhový systém 
mají uhličité koupele.
Naopak kontraindikovány jsou 
horké a elektroléčebné procedu-
ry včetně magnetoterapie.
Základní léčebný pobyt je indi-
kován do 12 měsíců po ukončení 
komplexní protinádorové léčby 
s výjimkou dlouhodobé hormo-
nální terapie. Kontraindikací je 

MUDr. Pavel Blaho

Oblíbený pramen Ottovka dostal novou pramenní vázu

aktivita onkologického onemoc-
nění. Pobyt je vždy formou kom-
plexní lázeňské péče, trvající 21 
dnů. Pobyt opakovaný je možný již 
jen formou příspěvkovou (zdra-
votní pojišťovny hradí léčebný 
program), kdy pacient hradí uby-
tování v kapacitách lázní a stravo-
vání. Tato příspěvková léčba trvá 
v indikovaných případech rovněž 
21 dnů, většinou však 14 dnů. 
V případě Hodgkinovy nemoci 
přichází v úvahu i opakovaný po-
byt formou KLP, a to do 36 měsíců 
od začátku základního pobytu.
V Luhačovicích zaznamenáváme 
soustavný nárůst počtu pacientů 
s onkologickou indikací. V roce 
2009 činil počet těchto nemoc-
ných 600, v roce 2019 jsme již lé-
čili 1 197 těchto pacientů.
 prim. MUDr. Jiří Hnátek, 
 hlavní lékař a.s.

cházky, kultura. Měla jsem předepsá-
no mnoho procedur, téměř každý den 
inhalace, které mi hodně pomohly 
i vzhledem k pylové sezoně. Dále pak 
rehabilitace a cvičení v bazénu, různá 
elektroléčba, obklady z rašeliny a ma-
sáže a samozřejmě uhličité koupele. 
Byla toho spousta a musím říct, že ze 
začátku jsem z toho běhání byla doce-
la unavená. Ale během týdne jsem si 
na nový režim zvykla a pak už jsem si 
to jen užívala.

A když jste splnila lékaři předepsa-
ný léčebný program?
Odpolední program byl už pohodový. 
Měla jsem štěstí na úžasnou spoluby-
dlící, se kterou jsme vyrážely na pro-
cházky po okolí a k přehradě. Je tady 
opravdu hodně možností, kam se po-
dívat. Samozřejmě byly i procházky 
po kolonádě. Byly jsme také v divadle 
a dnes na koncertě. Myslím si, že každý 
si vybere to své.

Překvapilo vás v lázních něco?
Nejvíc to, jak rychle to uteklo. V Lu-
hačovicích se opravdu nenudíte ani 
vteřinu. Celkově jsem s pobytem 
i léčbou moc spokojená. A také bych 
chtěla vyzdvihnout všechen perso-
nál, který byl velmi vstřícný a pří-
jemný.

Máte dvě dospívající dcery, jste 
zaměstnaná, odjet na měsíc do 
lázní asi nebylo jednoduché roz-
hodnutí…
Vzhledem k tomu, že člověk jede do 
lázní z důvodu nemoci, tak jsem se 
dlouho nerozmýšlela. Manžel mě 
v tomto 100% podpořil a dcery 
jsou už velké, takže to nebyl pro-
blém. Když vidím, jak se zlepšil můj 
zdravotní stav i kondice, jsem za 
své rozhodnutí opravdu ráda. Cítím 
se jako znovuzrozená.
 
 Ing. Hana Felcmanová

Dokončení ze str. 1
A cestou zpět se můžete zastavit ve 
Zlíně. Kdyby se psal rok 1939, uvi-
děli byste už z dálky ve své době 
druhou nejvyšší budovu Evropy – 
Baťův mrakodrap. Se svými 77.5 m 
výšky byl jen o 10 metrů nižší než 
palác Antverpské banky. Dnes už 
sice není zdaleka ani nejvyšší budo-
vou u nás, ale stále patří k nejvyhle-
dávanějším turistickým cílům Zlína.

Královský odpočinek
Po dnu plném nových zážitků se 

nabízí objevit staré Řecko v luxus-
ním hotelovém wellness centru 
hotelu Alexandria, které je největší 
v Luhačovicích. Na dvou velkolepě 
řešených podlažích najdete bazén 
se dvěma zlatými makedonskými 
slunci na dně, saunový svět, whirlpool 
i wellness pro dva. Dopřát si mů-
žete exotické rituály, himálajský či 
marocký. Ve wellness centru si uži-
jete ničím nerušenou relaxaci.
Opravdu nemusíte cestovat daleko, 
do jiného světa se dostanete i v Lu-
hačovicích…

16.30 hodin, busta L. Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra
FIGAROVA SVATBA / W. A. Mozart
Operní soubor, orchestr a balet Slezského divadla Opava

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET 
& MAROŠ KLÁTIK

19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny
CZECH ENSEMBLE BAROQUE

15.00 hodin, kostel Svaté Rodiny
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

19.30 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra 
RÁKOS RÁKOCZY / Leoš Janáček
Filharmonie Bohuslava Martinů, PS Lúčnica, diriguje Tomáš Brauner

PONDĚLÍ
11. 7. 2022

12. 7. 2022
ÚTERÝ

13. 7. 2022
STŘEDA

PÁTEK
15. 7. 2022

ČTVRTEK
14. 7. 2022

11.–16. července 

29. ročník

B. Petráková s Okrašlovacím spolkem 
Calma v úterý 12. července. O tom, 
„Jaký byl Mistr Janáček“, bude vyprá-
vět 13. července v Lázeňském divadle 

PhDr. J. Zahrádka. V pátek 15. 7. před-
staví v divadle profesor Jiří Hlaváč vzpo-
mínkový pořad připravený ke 100. výro-
čí narození básníka a prozaika J. Skácela 

„Nokturno pro Jana Skácela“. A kdo ještě 
nenavštívil rodiště L. Janáčka v Hukval-
dech, může se tam v sobotu 16. července 
vypravit společně s CA Luhanka.

tosti oslavíme 30 let od vzniku ak-
ciové společnosti Lázně Luhačovice, 
která již tři dekády úspěšně navazuje 
na své předky a stojí na špici českého 
lázeňství. Hlavní hvězdy festivalu zů-
stávají zatím obestřeny tajemstvím, 
ale můžeme prozradit, že zákoutí la-
viček věnované slavným osobnostem 
s Luhačovicemi spojeným se rozros-
te o další. S odkazem na zmiňovaná 
výročí bude v rámci festivalového 
programu věnována MUDr. Pavlu Bla-
hovi, slovenskému politikovi, noviná-
ři a lékaři, který vždy v létě působil 
v Luhačovicích, kde se pod jeho vede-
ním konaly slavné porady Českoslo-
venské jednoty. Vnučka Pavla Blaha, 
profesorka Eva Blahová, je v Luhačo-
vicích častým a čestným hostem řady 
kulturních událostí. V minulosti dr-
žela patronát právě nad Dny sloven-
ské kultury nebo Festivalem Janáček 
a Luhačovice. Spojení rodiny Blahů 
s Luhačovicemi tak trvá dodnes.

Úpravy se dočkal kruhový pavi-
lon nad Ottovkou. Nová je pra-

menní váza i nerezové pítko, pavi-
lon také získal nový nátěr. 

Barevnost výmalby byla určena 
podle historických fotografií, co 
je ale moderní, jsou nátěrové ma-
teriály. 
Zcela voděodolná hmota na stře-
še altánu a anti-grafity malby na 
sloupech.
Nepřetržitou nechemickou dez-
infekci minerální vody zajišťuje 
UV lampa, nainstalovaná přímo 
u studny, v níž je voda jímána. 
Mikrobiologické hodnoty přírod-
ního léčivého zdroje jsou zcela 
v pořádku a návštěvníci Luhačo-
vic tak mohou bez obav ochut-
návat oblíbený pramen, který 
původně vytékal ze strže zvané 
„V Zelnici“. 
V roce 1905 byl zachycen v ka-
menném sklípku, nad kterým 
byla v letech 1929-39 vystavěna 
klenutá jeskyně, uzavřená mřížo-
vou branou. 
Tato je stále viditelná v blízkosti 
novotou zářícího pavilonu nad 
pramenem, nesoucím jméno čle-
na rodu Serényiů, hraběte Otty.

tra, Lázně Luhačovice a Kinematograf 
bratří Čadíků připravily sérii letních 
filmů. Těšit se můžete na snímky 
GUMP (21. 7.), Cesta domů (22. 7.), 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (23. 7.) 

a Zbožňovaný (24. 7). Pozvání přijal 
autor filmu GUMP Filip Rožek, který 
jako patron film slavnostně uvede, a to 
i se svým pejskem – hlavním hrdinou 
filmu. Účast potvrdil také Tomáš Vorel, 

režisér a scenárista filmu Cesta domů. 
V jednání je i návštěva herce a valaš-
ského krále, Bolka Polívky. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude věno-
ván nadaci Konto bariéry.

Kinematograf bratří Čadíků je spo-
lečností s pětadvacetiletou historií, 
která má vybudovanou pozici ob-
líbeného a široce vyhledávaného 
kulturně-filmového charitativního 
projektu. Hlavní náplní činnosti 
společnosti je projekt Filmové léto, 
v jehož rámci se v letních měsících 
projekční vozy rozjíždějí do desítek 
měst v České i Slovenské republice.
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KULTURNÍ PROGRAM

3. 7. neděle 16.00 BIG BAND HOLEŠOV / kolo-
nádní koncert 
Lázeňské náměstí

5. 7. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Pajtáš.
Hotel Alexandria

7. 7. čtvrtek 16.00  VOJENSKÁ HUDBA OLO-
MOUC / kolonádní koncert 
Lázeňské náměstí

12. 7. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje Strážnická CM M. Miltáka.
Hotel Alexandria

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
29. ročník, 11.–16. 7. 2022

11. 7. pondělí 16.30 SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín.
busta Leoše Janáčka

11. 7. pondělí 20.00 
FIGAROVA SVATBA / W. A. Mozart
Komická opera v podání operního 
souboru, orchestru a baletu Slezského 
divadla v Opavě. 
Lázeňské náměstí

12. 7. úterý 19.30 MOYZESOVO 
KVARTETO & MUCHA QUARTET
MAROŠ KLÁTIK – klavír.
Lázeňské divadlo

13. 7. středa 19.30 CZECH ENSEMBLE 
BAROQUE
kostel svaté Rodiny

14. 7. čtvrtek 15.00 KOSTELNÍ PÍSNĚ 
ZE ZNOROV
M. Múčková, CM Danaj, pěvecký sbor 
Spinek, M. Jakubíček – varhany.
kostel svaté Rodiny

14. 7. čtvrtek 19.30 PHILHARMONIA 
OCTET PRAGUE
Lázeňské divadlo

15. 7. pátek 19.30 RÁKOS RÁKOCZY 
/ L. Janáček Filharmonie Bohuslava 
Martinů, pěvecký sbor Lúčnica.
Lázeňské náměstí

Doprovodný program:
1. 7.–31. 7. 2022, JANÁČEK V BRNĚ 
hala Vincentka

12. 7. úterý 15.00 S CALMOU ZA 
JANÁČKEM
Komentována vycházka.

13. 7. středa 15.00 JAKÝ BYL LEOŠ 
JANÁČEK
Beseda s doc. PhDr. Jiřím Zahrádkou, 
Ph.D.
Lázeňské divadlo

15. 7. pátek 15.00 NOKTURNO PRO 
JANA SKÁCELA
Komponovaný pořad slova a hudby.
Lázeňské divadlo

16. 7. sobota 10.00 ZÁJEZD DO HU-
KVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA

ČERVENEC 2022

ZÁŘÍ 2022

SRPEN 2022

17. 7. neděle 16.00 ACADEMIC JAZZ BAND 
PŘEROV / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

19. 7. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Vincúch.
Hotel Alexandria

21. 7. čtvrtek 20.00 GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI MILOVAT ŽIVOT / Kinematograf 
bratří Čadíků
Lázeňské náměstí

22. 7. pátek 21.30 CESTA DOMŮ / Kinemato-
graf bratří Čadíků
Lázeňský park

23. 7. sobota 21.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA 
A KAREL / Kinematograf bratří Čadíků
Lázeňský park

24. 7. neděle 21.30 ZBOŽŇOVANÝ / Kinema-
tograf bratří Čadíků
Lázeňský park

26. 7. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Korečnica.
Hotel Alexandria

26. 7. úterý 19.30 JOŽKA ČERNÝ A CIMBÁLO-
VÁ MUZIKA GRACIA
Koncert k 80. narozeninám J. Černého.
Lázeňské divadlo

28. 7. čtvrtek 16.00 STANLEY´S DIXIE 
STREET BAND / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

31. 7. neděle 16.00 MĚSTSKÁ DECHOVÁ 
HUDBA NOVÝ JIČÍN / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
26. ročník, 1.–12. 8. 2022

1. 8. pondělí 19.30 
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Městský dům kultury Elektra

6. 8. sobota 19.30 NÁVRATY VÍTĚZŮ
kostel svaté Rodiny

7. 8. neděle 18.00 KRÁSNÉ STAVBY 
S KRÁSNOU HUDBOU
Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě

8. 8. pondělí 19.30 I. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo

10. 8. středa 19.30 II. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT
Studenti Akademie V. Hudečka.
Lázeňské divadlo

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

12. 8. pátek 19.30 GALAVEČER
Předávání ocenění.
Městský dům kultury Elektra

DIVADELNÍ LUHAČOVICE 2022, 
22. ročník, Lázeňské divadlo

22. 8. pondělí 19.30 SKORPIOS NA 
OBZORU, I. Bareš, K. Cibulková, D. Toman

23. 8. úterý 19.30 UŽ TĚ MÁM DOST
M. Mejzlík, S. Rašilov, L. Rašilovová, 
M. Písařík/M. Kraus, D. Nesvačilová, 
M. Peroutka

24. 8. středa 15.00 BESEDA 
Z. Studenková, M. Mejzlík
Společenský dům
19.30 ŘIDIČ SLEČNY DAISY
M. Marcilisová, J. Koller, R. Marek

25. 8. čtvrtek 19.30 SHIRLEY 
VALENTINE, Z. Studenková

26. 8. pátek 19.30 SEJDEME SE POD 
VOCASEM, V. Žehrová, H. Hornáčková, 
O. Volejník, O. Kavan, ze záznamu: P. Rím-
ský, M. Finger

27. 8. sobota 19.30 POLIB TETIČKU 
ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY
J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový/K. Vlček, 
E. Jansová/M. Kuntová/H. M. Maroušková

2. 8. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje Strážnická CM M. Miltáka.
Hotel Alexandria

4. 8. čtvrtek 16.00 VARMUŽOVA CM a DĚCKA 
ZE SKORONIC / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

7. 8. neděle 16.00 BIG BAND ZLÍN / kolonád-
ní koncert
Lázeňské náměstí

9. 8. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Pajtáš.
Hotel Alexandria

11. 8. čtvrtek 16.00 JAZZBOOK / kolonádní 
koncert
Lázeňské náměstí

14. 8. neděle 16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
Z MILOTIC / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

16. 8. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Vincúch.
Hotel Alexandria

17. 8. středa 19.30 BLBEC K VEČEŘI
Bláznivá komedie kde platí, kdo jinému jámu 
kopá, sám do ní padá a kdo se směje naposled, 
ten se směje nejlíp.
Hrají: V. Vydra, J. Carda, J. Boušková, R. Hrušín-
ský a další.
Lázeňské divadlo

18. 8. čtvrtek 16.00 FAMÓZNÍ KLIMKOVSKÉ 
PJENICE / kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

21. 8. neděle 15.30 FEDO 2022 – Mezinárod-
ní festival velkých dechových orchestrů
Lázeňské náměstí

23. 8. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje CM Korečnica.
Hotel Alexandria

25. 8. čtvrtek 16.00 OLD STARS BŘECLAV / 
kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

28. 8. neděle 16.00 ŠARIVARI SWING BAND / 
kolonádní koncert
Lázeňské náměstí

30. 8. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hraje Strážnická CM M. Miltáka.
Hotel Alexandria

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
1.–3. 9. 2022
10. ročník festivalu slovenského divadla 
a hudby.

6. 9. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hotel Alexandria

7. 9. středa 19.30 SVATBA BEZ OBŘADU
Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se 
vdát. Hrají: H. Kusnjerová / K. Kociánová / 
A. Stanková, P. Nečas / M. Sobotka, V. Jiráček / 
F. Tomsa, J. Bernáth / R. Štolpa, I. Andrlová / 
O. Želenská a další.
Lázeňské divadlo

11. 9. neděle 15.00 KLOBOUKOVÝ DEN
Lázeňské náměstí

13. 9. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hotel Alexandria

15.–18. 9. PÍSNÍ A TANCEM
Mezinárodní festival dětských folklorních 
souborů. 
Lázeňské náměstí / Městský dům kultury 
Elektra

20. 9. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hotel Alexandria

23. 9. pátek 19.30 ZDENĚK IZER – NA PLNÝ 
COOLE
Jedinečný a nezaměnitelný humor Z. Izera.
Lázeňské divadlo

27. 9. úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Hotel Alexandria

Divadelní společnost Háta uvádí francouzskou komedii

Jean Girauld 

Jacques Vilfrid

SVATBA BEZ OBŘADU
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Kristýna KociánováLukáš Pečenka

Filip Tomsa

Radka Pavlovčinová
Juraj Bernáth

Adéla Gondíková

Pavel Nečas

Mahulena Bočanová

Roman Štolpa

Martin Sobotka

Hana Kusnjerová

Olga Želenská

Marcel Vašinka

Jaroslav Slánský

Ivana Andrlová

Petr Gelnar

Alžbeta Stanková

Václav Jiráček

Prodej vstupenek do Lázeňského divadla 
probíhá v Informačním centru na lázeňské 
kolonádě (CA Luhanka), tel.: 577 681 103, 
mobil: +420 730 595 892. Rezervace vstu-

penek je možná na webových stránkách 
LazneLuhacovice.cz v kalendáři kulturních 

akcí nebo na e-mailu: 
kultura@lazneluhacovice.cz.
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OBJEVUJTE OKOLÍ LUHAČOVIC

Vydejte se na procházku po Cyrilometodějské 
stezce a poznejte místa, která jsou historicky 
spojena s postavami věrozvěstů Cyrila a Metodě-
je. Na jednu ze čtyř dálkových tras se můžete na-
pojit i v samotném srdci Luhačovic a udělat si 
třeba výlet na zámek Starý Světlov v Bojkovicích.

Hosté hotelu Alexandria i ostatní návštěvníci 
Luhačovic si mohou vychutnat oběd i odpole-
dní siestu na letní terase Francouzské restau-
race.
Menu z čerstvých surovin připravuje se svým 
týmem šéfkuchař Aleš Úlehla. Každý den vaří 
také obědové menu za výhodnou cenu.
V odpolední nabídce od 14:30 do 17:30 hod. 
jsou osvěžující nápoje a dezerty.
Lázeňští hosté jistě ocení vstup na terasu s 
palmami rovnou z ulice.

KAVÁRNY…
Na výbornou kávu Davidoff a čerstvý domá-
cí moučník z hotelové kuchyně můžete zajít 
v centru Luhačovic do lobby baru v hotelu 
Alexandria.
V lázeňském centru vám nabídneme zname-
nitou kávu, dezert nebo občerstvení také v 
denním baru v hotelu Dům B. Smetany.

NOČNÍ KLUB...
Za vaši návštěvu rozhodně stojí vyhlášený 
noční klub v hotelu Alexandria. S atmosférou 
první republiky a se slavnými herci této doby, 
jejichž fotografie zdobí stylový interiér, mů-
žete příjemně strávit večer.

LETNÍ ZAHRÁDKY…
Při pěkném počasí nabízí příjemné venkovní po-
sezení v centru města terasa hotelu Alexandria. 

LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA…
Salon De Thé
K jedinečnému zážitku vás zve crepérie, která 
se zabývá výrobou palačinek a vaflí na slad-
ký i slaný způsob, prodejem čaje francouzské 
značky Kusmi Tea, kávy a domácích limonád.

Oxalis
Nový koncept čajo-kávového baru vás zve ne-
jen k posezení a ochutnávce, ale také nákupu 
čajů a kávy prvotřídní kvality.

Caffé Corso
Na terase Caffé Corso můžete sledovat pul-
zující život na Lázeňském náměstí a přitom 
si vychutnat kávu, koktejly, domácí dezerty, 
delikatesy a v neposlední řadě vynikající mo-
ravská i zahraniční vína.

CUKRÁRNY…
Svou pestrou nabídkou moučníků a dortů z 
vlastní výroby, ovocnými a zmrzlinovými po-
háry je vyhlášená Lázeňská cukrárna, která 
se nachází přímo v lázeňském centru vedle 
galerie na lázeňské kolonádě.

Vizovické vrchy můžete obdivovat ze dvou 
rozhleden: Doubravy a Vartovny. Na obě se 
dostanete příjemnou lesní procházkou, nebo 
je možné zaparkovat v přímé blízkosti obou 
rozhleden.

Další tipy na výlety nejen v okolí Luhačovic na-
jdete na webu destinační společnosti Zlínsko 
a Luhačovicko www.zlinsko-luhacovicko.cz.

V Uherském Brodě najdete velkolepou expozici, 
která mapuje život i všechnu práci Jana Amose 

Projděte se Zlínem s místními průvodci a poznej-
te architekturu města Tomáše Bati. Každou stře-
du a sobotu probíhají komentované procházky 
z cyklu ZÓNA Zlín, na kterých se seznámíte s byd-
lením u Bati nebo s plánováním města Zlína.

Cyrilometodějská stezka: 
putujte za poznáním i za 
přírodou

Letní terasa Francouzské 
restaurace otevřena

Pozvánka nejen na dobrou kávu

Za výhledy na rozhledny 
Vizovických vrchů

Do Uherského Brodu 
za příběhem 
J. A. Komenského

Komentované procházky 
po architektuře Zlína

Komenského, kterou vykonal ve prospěch lidstva, 
vědění a poznání. Udělejte si sem výlet a projděte 
se městem s uvolněnou letní atmosférou.

K odpolední pohodě patří káva a dezert nebo 
sklenka vína. A ve vinné kartě si každý přijde 
skutečně na své. Ať už máte rádi vína z jižní 
Moravy, Francie nebo třeba z Jižní Ameriky.
Pokud hledáte neopakovatelný zážitek, na-
vštivte terasu během západu slunce a užijte 
si podmanivou atmosféru nejromantičtější 
restaurace v Luhačovicích. Překvapte svého 
partnera večeří při svíčkách. Skvělé menu 
a milý číšník vytvoří skutečný romantický zá-
žitek jako z filmového plátna.

Z letních zahrádek hotelu Dům B. Smetany nebo 
Lázeňské cukrárny můžete pozorovat korzování 
nikam nespěchajících lázeňských hostů, poslou-
chat šumění fontán nebo kolonádní koncert.
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Druhá dovolená v Luhačovicích 
se světovým nádechem

Po onkologické léčbě na 
rekonvalescenci do Luhačovic
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Dny slovenské kultury 
připomenou i další výročí

Kinematograf bratří Čadíků v Luhačovicích

Ottovka září novotou

Lázně vrací do života
Festival Janáček a 
Luhačovice myslí na děti

Začátek září bude patřit již 10. ročníku Dnů slovenské 
kultury.

Novinkou letošního kulturního léta je populární filmové promítání pod otevřeným nebem. 

Jeden z nejoblíbenějších luhačovických pramenů prošel před začátkem hlavní 
sezony rekonstrukcí.

S usměvavou paní Martinou se potkáváme, když přichází do Společenského domu 
na koncert zlínské filharmonie. Právě dokončuje třetí týden svého léčebného po-
bytu. A vypadá náramně spokojeně.

Společně s létem přichází do luhačovických lázní Festi-
val Janáček a Luhačovice, který rozeznívá toto barevné 
údolí po celý třetí červencový týden krásnou hudbou.

Nemoci onkologické tvoří v akciové společnosti 
co do počtu pacientů 3. největší skupinu, hned za 
nemocemi pohybového a dýchacího ústrojí.

ROZHOVOR

Tento festival slovenského filmu, diva-
dla, hudby i tance odkazuje k hluboké 
tradici československých vztahů v Lu-
hačovicích. Do doby, kdy mimo jiné 
vznikla první Akciová společnost lázní 
Luhačovických. A tak si společně s jubi-
lejním ročníkem Dnů slovenské kultury 
připomeneme také 120 let od založení 
první a.s. A do třetice při této příleži-

Zahajovací projekce se uskuteční 21. 
července na Lázeňském náměstí, ná-
sledující tři dny budou projekce pro-
bíhat v zadní části lázeňského parku. 
Kulturní a kongresové centrum Elek-

Paní Martino, víc než pacientka vy-
padáte jako spokojený lázeňský 
host. Co vás do lázní přivedlo?
Jsem po dvou operacích plic a paní 
doktorka mi nabídla možnost doléčení 
v lázních, takže jsem neváhala. Potřebo-
vala jsem se pořádně zotavit a nabrat 
zpátky fyzickou i psychickou kondici. 
Luhačovice mi doporučili přátelé, kteří 
tady byli moc spokojení.

Jaký byl váš lázeňský režim?
Úžasný – procedury, odpočinek, pro-

Pro letošní 29. ročník je opět při-
praven rozmanitý program, v němž 
se představí jak pěvečtí sólisté 
s operním souborem, symfonický 
orchestr, pěvecký sbor, těleso zabý-
vající se stylovou interpretací děl 
starších slohových období, tak i ko-
morní ansámbly zastupující decho-
vé i smyčcové nástroje, či cimbálová 
muzika s netradičním koncertem.
Doprovodný program však letos 
myslí i na děti, pro které je připra-
ven interaktivní hudebně výtvarný 
workshop Dobrodružství s Bys-
trouškou. Ve spolupráci se Základ-
ní uměleckou školou Luhačovice 
a Muzeem luhačovického Zálesí 

prožijí děti pod vedením zkušených 
a oblíbených lektorek plnohodnot-
ný týden plný hudby, barev a dobré 
zábavy v krásném a zdravém pro-
středí lázní, jenž jim přinese nejen 
dobrou náladu, ale také netradiční 
umělecký zážitek.
Festival však tradičně těší nejen 
hudbou, ale i slovem či obrazem. 
Proto jsou součástí doprovodného 
programu dvě výstavy přibližující 
osobnost Janáčka v Luhačovicích 
i v Brně, místě jeho celoživotního 
působení. Výstavy jsou instalovány 
v hale Vincentka a na kolonádě. Po 
luhačovických stopách Leoše Janáč-
ka již tradičně hosty povede PhDr. 

Smyslem lázeňského pobytu je 
rekonvalescence a rekondice 
pacienta po náročné protinádo-
rové léčbě. Léčebný program je 
proto zaměřen na získání fyzické 
i psychické kondice a léčbu pří-
padných následků onkologické 
terapie.
Inhalace přírodní minerální vody 
má příznivý vliv na poškozenou 
sliznici dýchacích cest a pitná 
terapie minerální vody je vhod-
ná u postižení trávicího ústrojí. 
Pozitivní vliv na oběhový systém 
mají uhličité koupele.
Naopak kontraindikovány jsou 
horké a elektroléčebné procedu-
ry včetně magnetoterapie.
Základní léčebný pobyt je indi-
kován do 12 měsíců po ukončení 
komplexní protinádorové léčby 
s výjimkou dlouhodobé hormo-
nální terapie. Kontraindikací je 

MUDr. Pavel Blaho

Oblíbený pramen Ottovka dostal novou pramenní vázu

aktivita onkologického onemoc-
nění. Pobyt je vždy formou kom-
plexní lázeňské péče, trvající 21 
dnů. Pobyt opakovaný je možný již 
jen formou příspěvkovou (zdra-
votní pojišťovny hradí léčebný 
program), kdy pacient hradí uby-
tování v kapacitách lázní a stravo-
vání. Tato příspěvková léčba trvá 
v indikovaných případech rovněž 
21 dnů, většinou však 14 dnů. 
V případě Hodgkinovy nemoci 
přichází v úvahu i opakovaný po-
byt formou KLP, a to do 36 měsíců 
od začátku základního pobytu.
V Luhačovicích zaznamenáváme 
soustavný nárůst počtu pacientů 
s onkologickou indikací. V roce 
2009 činil počet těchto nemoc-
ných 600, v roce 2019 jsme již lé-
čili 1 197 těchto pacientů.
 prim. MUDr. Jiří Hnátek, 
 hlavní lékař a.s.

cházky, kultura. Měla jsem předepsá-
no mnoho procedur, téměř každý den 
inhalace, které mi hodně pomohly 
i vzhledem k pylové sezoně. Dále pak 
rehabilitace a cvičení v bazénu, různá 
elektroléčba, obklady z rašeliny a ma-
sáže a samozřejmě uhličité koupele. 
Byla toho spousta a musím říct, že ze 
začátku jsem z toho běhání byla doce-
la unavená. Ale během týdne jsem si 
na nový režim zvykla a pak už jsem si 
to jen užívala.

A když jste splnila lékaři předepsa-
ný léčebný program?
Odpolední program byl už pohodový. 
Měla jsem štěstí na úžasnou spoluby-
dlící, se kterou jsme vyrážely na pro-
cházky po okolí a k přehradě. Je tady 
opravdu hodně možností, kam se po-
dívat. Samozřejmě byly i procházky 
po kolonádě. Byly jsme také v divadle 
a dnes na koncertě. Myslím si, že každý 
si vybere to své.

Překvapilo vás v lázních něco?
Nejvíc to, jak rychle to uteklo. V Lu-
hačovicích se opravdu nenudíte ani 
vteřinu. Celkově jsem s pobytem 
i léčbou moc spokojená. A také bych 
chtěla vyzdvihnout všechen perso-
nál, který byl velmi vstřícný a pří-
jemný.

Máte dvě dospívající dcery, jste 
zaměstnaná, odjet na měsíc do 
lázní asi nebylo jednoduché roz-
hodnutí…
Vzhledem k tomu, že člověk jede do 
lázní z důvodu nemoci, tak jsem se 
dlouho nerozmýšlela. Manžel mě 
v tomto 100% podpořil a dcery 
jsou už velké, takže to nebyl pro-
blém. Když vidím, jak se zlepšil můj 
zdravotní stav i kondice, jsem za 
své rozhodnutí opravdu ráda. Cítím 
se jako znovuzrozená.
 
 Ing. Hana Felcmanová

Dokončení ze str. 1
A cestou zpět se můžete zastavit ve 
Zlíně. Kdyby se psal rok 1939, uvi-
děli byste už z dálky ve své době 
druhou nejvyšší budovu Evropy – 
Baťův mrakodrap. Se svými 77.5 m 
výšky byl jen o 10 metrů nižší než 
palác Antverpské banky. Dnes už 
sice není zdaleka ani nejvyšší budo-
vou u nás, ale stále patří k nejvyhle-
dávanějším turistickým cílům Zlína.

Královský odpočinek
Po dnu plném nových zážitků se 

nabízí objevit staré Řecko v luxus-
ním hotelovém wellness centru 
hotelu Alexandria, které je největší 
v Luhačovicích. Na dvou velkolepě 
řešených podlažích najdete bazén 
se dvěma zlatými makedonskými 
slunci na dně, saunový svět, whirlpool 
i wellness pro dva. Dopřát si mů-
žete exotické rituály, himálajský či 
marocký. Ve wellness centru si uži-
jete ničím nerušenou relaxaci.
Opravdu nemusíte cestovat daleko, 
do jiného světa se dostanete i v Lu-
hačovicích…

16.30 hodin, busta L. Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra
FIGAROVA SVATBA / W. A. Mozart
Operní soubor, orchestr a balet Slezského divadla Opava

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET 
& MAROŠ KLÁTIK

19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny
CZECH ENSEMBLE BAROQUE

15.00 hodin, kostel Svaté Rodiny
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

19.30 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra 
RÁKOS RÁKOCZY / Leoš Janáček
Filharmonie Bohuslava Martinů, PS Lúčnica, diriguje Tomáš Brauner

PONDĚLÍ
11. 7. 2022

12. 7. 2022
ÚTERÝ

13. 7. 2022
STŘEDA

PÁTEK
15. 7. 2022

ČTVRTEK
14. 7. 2022

11.–16. července 

29. ročník

B. Petráková s Okrašlovacím spolkem 
Calma v úterý 12. července. O tom, 
„Jaký byl Mistr Janáček“, bude vyprá-
vět 13. července v Lázeňském divadle 

PhDr. J. Zahrádka. V pátek 15. 7. před-
staví v divadle profesor Jiří Hlaváč vzpo-
mínkový pořad připravený ke 100. výro-
čí narození básníka a prozaika J. Skácela 

„Nokturno pro Jana Skácela“. A kdo ještě 
nenavštívil rodiště L. Janáčka v Hukval-
dech, může se tam v sobotu 16. července 
vypravit společně s CA Luhanka.

tosti oslavíme 30 let od vzniku ak-
ciové společnosti Lázně Luhačovice, 
která již tři dekády úspěšně navazuje 
na své předky a stojí na špici českého 
lázeňství. Hlavní hvězdy festivalu zů-
stávají zatím obestřeny tajemstvím, 
ale můžeme prozradit, že zákoutí la-
viček věnované slavným osobnostem 
s Luhačovicemi spojeným se rozros-
te o další. S odkazem na zmiňovaná 
výročí bude v rámci festivalového 
programu věnována MUDr. Pavlu Bla-
hovi, slovenskému politikovi, noviná-
ři a lékaři, který vždy v létě působil 
v Luhačovicích, kde se pod jeho vede-
ním konaly slavné porady Českoslo-
venské jednoty. Vnučka Pavla Blaha, 
profesorka Eva Blahová, je v Luhačo-
vicích častým a čestným hostem řady 
kulturních událostí. V minulosti dr-
žela patronát právě nad Dny sloven-
ské kultury nebo Festivalem Janáček 
a Luhačovice. Spojení rodiny Blahů 
s Luhačovicemi tak trvá dodnes.

Úpravy se dočkal kruhový pavi-
lon nad Ottovkou. Nová je pra-

menní váza i nerezové pítko, pavi-
lon také získal nový nátěr. 

Barevnost výmalby byla určena 
podle historických fotografií, co 
je ale moderní, jsou nátěrové ma-
teriály. 
Zcela voděodolná hmota na stře-
še altánu a anti-grafity malby na 
sloupech.
Nepřetržitou nechemickou dez-
infekci minerální vody zajišťuje 
UV lampa, nainstalovaná přímo 
u studny, v níž je voda jímána. 
Mikrobiologické hodnoty přírod-
ního léčivého zdroje jsou zcela 
v pořádku a návštěvníci Luhačo-
vic tak mohou bez obav ochut-
návat oblíbený pramen, který 
původně vytékal ze strže zvané 
„V Zelnici“. 
V roce 1905 byl zachycen v ka-
menném sklípku, nad kterým 
byla v letech 1929-39 vystavěna 
klenutá jeskyně, uzavřená mřížo-
vou branou. 
Tato je stále viditelná v blízkosti 
novotou zářícího pavilonu nad 
pramenem, nesoucím jméno čle-
na rodu Serényiů, hraběte Otty.

tra, Lázně Luhačovice a Kinematograf 
bratří Čadíků připravily sérii letních 
filmů. Těšit se můžete na snímky 
GUMP (21. 7.), Cesta domů (22. 7.), 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (23. 7.) 

a Zbožňovaný (24. 7). Pozvání přijal 
autor filmu GUMP Filip Rožek, který 
jako patron film slavnostně uvede, a to 
i se svým pejskem – hlavním hrdinou 
filmu. Účast potvrdil také Tomáš Vorel, 

režisér a scenárista filmu Cesta domů. 
V jednání je i návštěva herce a valaš-
ského krále, Bolka Polívky. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude věno-
ván nadaci Konto bariéry.

Kinematograf bratří Čadíků je spo-
lečností s pětadvacetiletou historií, 
která má vybudovanou pozici ob-
líbeného a široce vyhledávaného 
kulturně-filmového charitativního 
projektu. Hlavní náplní činnosti 
společnosti je projekt Filmové léto, 
v jehož rámci se v letních měsících 
projekční vozy rozjíždějí do desítek 
měst v České i Slovenské republice.



Tradiční promenádní koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR přivedl 23. června na Lá-
zeňské náměstí stovky diváků. Program zahá-
jil zdravicí náměstek policejního prezidenta 
brigádní generál Tomáš Kubík. Poté odehrál 
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Slavnostní zahájení lázeňské sezony a symbo-
lické otevření pramenů veřejnosti proběhlo po 
dvou letech znovu bez omezení. Sobotní boha-
tý program navštívilo velké množství návštěv-
níků, a nejinak tomu bylo v neděli. Při obřadu 
v hale Vincentka promluvil generální ředitel 
akciové společnosti Lázně Luhačovice Jiří 
Dědek, který připomněl, že se jedná o první 
Otevírání pramenů za přítomnosti veřejnosti 
po rozsáhlé rekonstrukci této památky v roce 
2019. Vyvrcholením ceremoniálu za účasti 
místních folklorních souborů bylo požehnání 
nejznámějšímu luhačovickému prameni ot-
cem P. Janem Stonem.

Koncem června proběhl v lázeňském areálu 
multižánrový festival Luhovaný Vincent. Pod-
titul letošního ročníku zněl „Přes čáru“. Ne-
konvenční program, který se snaží stírat hra-
nice i vyvolávat diskuzi, přinesl hned několik 
inovativních počinů. Ostatně, jak říkají sami 
pořadatelé, „Laik se diví, odborník žasne“.

Mezinárodní hudební festival Talentinum zavítal 
20. května do Luhačovic. Za doprovodu zlínské 
Filharmonie Bohuslava Martinů a pod taktovkou 
talentované polské dirigentky Martyny Zych se 
představili vynikající mladí interpreti. Harfistka 
Roxana Hädler, klarinetistka Anna Sysová a hous-
lista David Hernych

Po týdenní práci představila šestice řezbářských 
mistrů na závěrečné vernisáži v sobotu 11. červ-
na svá díla. Většina řezbářů tvořila z dubových 
kmenů. 
Jiří Vráblík ale na sympozium přivezl 1500 let 
starý kmen z olivovníku, z něhož vzniklo dechbe-
roucí dílo se symbolickým názvem „Odpoutání“ 
(na snímku). Údiv vzbuzovala také téměř tři me-
try vysoká socha Radegasta, kterou v rekordním 
čase vyřezal Martin Bořuta. 
U dětských návštěvníků mělo největší úspěch 
dílo „Šach mat“ autora Martina Cigánka, které 
představovalo dědečka hrajícího šachy s vnu-
kem. Svou původní profesi nezapřel Petr Hajda, 
který vytvořil sochu tesaře při práci. Zasnít se 

Otevírání pramenů

Luhovaný Vincent

Řezbářské 
sympozium

Talentinum 2022

KAM NA VÝLET TEMATICKÉ PROCHÁZKY

VIZOVICE
neděle 3. 7.
Komentovaná prohlídka barokního zámku.
Exkurze v čokoládovně s ochutnávkou lahodné 
čokolády.

LEDNICE
čtvrtek 7. 7., čtvrtek 4. 8.
Komentovaná prohlídka státního zámku Lednice 
vystavěného ve stylu novoromantické gotiky 
s bohatou řezbářskou výzdobou.
Komentovaná plavba lodí od Minaretu k zámku.

BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 7. 7., středa 3. 8.
Komentovaná plavba lodí po Baťově kanále 
s občerstvením.

MILOTICE – BAROKNÍ ZÁMEK A PARK
čtvrtek 14. 7.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury.
Komentovaná prohlídka parku.

HUKVALDY LEOŠE JANÁČKA
čtvrtek 16. 7.
Návštěva Památníku L. Janáčka, který mapuje 
vztah skladatele s rodnými Hukvaldy.

KROMĚŘÍŽSKÉ ZAHRADY
čtvrtek 21. 7., čtvrtek 11. 8., čtvrtek 1. 9.
Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady 
a návštěva Květné zahrady s kolonádou se socha-

Nabídka výletů červenec, srpen, září 2022
mi antických bohů a komentovanou prohlídkou 
Rotundy.

MILOTICE, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 28. 7., čtvrtek 25. 8., čtvrtek 8. 9.
Prohlídka státního zámku Milotice, který je 
unikátně zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury.
Komentovaná plavba lodí po Baťově kanále.

BUCHLOVICE A OCHUTNÁVKA VÍNA
čtvrtek 18. 8., čtvrtek 15. 9.
Prohlídka zámku, který je pokládán za jeden 
z nejvýznamnějších příkladů barokní moravské 
architektury s nádherným parkem s dochovanými 
prvky italské barokní zahrady.
Ochutnávka kvalitního vína ze Slovácka.

PO STOPÁCH D. JURKOVIČE
čtvrtek 22. 9.
Krásná procházka k Jurkovičově rozhledně 
s návštěvou Libušína, Maměnky a dřevěné zvonice
od slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Posezení v kolibě Valaška s ochutnávkou místních 
specialit.

VELEHRAD, MODRÁ
čtvrtek 29. 9.
Návštěva baziliky Nanebevzetí Panny Marie a ex-
kurze v Centru slováckých tradic, Muzeu vinařství 
a Veřejné pěstitelské pálenici.

Ceny a odjezdy najdete na nabídkových 
letácích. Změna programu výletů vyhrazena.

LUHAČOVICE A ODKAZ DUŠANA 
JURKOVIČE
tematická prohlídka, každé úterý od 14:00
Procházka místy, která jsou úzce spjatá s le-
gendou české a slovenské architektury Du-
šanem Samo Jurkovičem.                                   

PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA
tematická prohlídka, středa od 14:00
Procházka s výkladem po místech, která jsou 
úzce spjatá s hudebním géniem Leošem Ja-
náčkem, který měl velmi kladný vztah k Lu-
hačovicím, kde opakovaně a rád pobýval. 
Luhačovice pro něho představovaly i jeden 
z inspiračních zdrojů jeho tvorby.

FUNKCIONALISMUS – PROCHÁZKA 
BÍLOU ČTVRTÍ
tematická prohlídka, středa od 14:00
Tematicky laděná procházka s výkladem 
o funkcionalistických stavbách v Bílé čtvrti od 
architekta Bohuslava Fukse, které svou origi-
nalitou a příběhem připomínají jedinečnost 
období první republiky do dnešní doby.

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ NE-
ZNÁTE
tematická prohlídka, každý pátek od 14:00
Tematicky laděná procházka s výkladem o mi-
nerálních pramenech a o jejich léčebných účin-
cích, o lázeňské architektuře, historii a součas-
nosti lázní.

Cena za procházky: 120 Kč za osobu, 100 Kč hosté Lázní Luhačovice, a.s., děti do 
12 let zdarma

INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA VÝLETY A PROHLÍDKY
Informační centrum na Lázeňské kolonádě (vedle haly Vincentka)

Lázeňské náměstí 554, 763 26 Luhačovice
e-mail: ca-luhanka@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

Kontakt: 577 681 103, 730 595 892
otevřeno denně: 9:00–20:00 hodin (červenec a srpen), 9:00–17:30 

hodin (září)

mohli návštěvníci u dvou soch Petra Krajíčka 
s názvem „Sen II“. A hned několik kupců proje-
vilo zájem o sochu Josefa Špicla „Anděl v tobě“, 
která díky zrcadlu v andělském těle odrážela 
tvář prohlížejícího.

orchestr pod taktovkou dirigenta Václava Bla-
hůnka program nazvaný „Od jubilanta Julia 
Fučíka přes Waldemara Matušku až k české de-
chovce“. Pěvecky večer obohatili oblíbení sólisté 
Ivana Brožová a Tomáš Savka.

Pod vedením Jana Ondera a Natálie Otáhalové 
proběhl další ročník tanečního pobytu Ve víru 
tance. Program se skládal nejen z tanečních lekcí, 
ale také z relaxačních procedur či bohatého do-
provodného programu. Ten zahrnoval posezení 
s cimbálovou muzikou, návštěvu divadelního 
představení či večer v rytmu salsy a merengue. 
Týden uzavřelo Plesání ve Společenském domě 
za hudebního doprovodu kapely Marathon Band.

Ve víru tance




