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JANÁČEK

A LUHAČOVICE

je jedním z témat,

na kterých bude

stát kampaň Letos

se jezdí k nám

a která bude zvát

turisty na Východní

Moravu. Co

vlastně spojuje

hudebního

skladatele s

lázeňským městem?

Zdeněk Dvořák

P
ro letošní návštěvníky Lu-
hačovic na Zlínsku je při-
pravená novinka. Můžou
se vydat po stopách Leoše

Janáčka, slavného skladatele, kte-
rý v moravských lázních často po-
býval a je s nimi spjatý více, než
by se mohlo na první dojem zdát.

Na nejdůležitější momenty spo-
jení slavného muže a lázeňského
města upozorňuje informační pří-
ručka Luhačovice - Janáčkův zdroj
inspirace, kterou připravila Centrá-
la cestovního ruchu Východní Mo-
ravy a hotel Augustiánský dům.
Jeho zapojení nebylo náhodné. Ja-
náček se v něm plných deset let až
do své smrti ubytovával a napsal v
něm slavná díla Liška Bystrouška
a Glagolská mše.

Luhačovice jsou také často spo-
jovány se slovenským architektem
Dušanem Jurkovičem, ochotně se
ale hlásí i ke jménu Leoše Janáčka.

Hudební skladatel se do míst-
ních lázní jezdil léčit celých 25 let
a čerpal zde inspiraci.

„Chtěli bychom podnítit větší zá-
jem o jeho mimořádnou osobnost a
upozornit na fakt, že Luhačovice
byly v jeho životě zásadním mís-
tem,“ upozornil Roman Taťák, ma-
nažer Augustiánského domu, který
shromáždil dostupné informace o
Janáčkových lázeňských poby-
tech.

Skladatel se ve městě nejen léčil

nebo komponoval. Potkal zde také
důležité ženy svého života, které se
staly jeho múzami. V Pražské čtvr-
ti se například náhodně setkal s Ka-
milou Stösslovou, s níž ho pojilo
až do konce života důvěrné přátel-
ství.

Z příručky se čtenáři také doví,
ke kterým léčebným pramenům se
slavný skladatel rád vydával na pro-
cházky. U některých z nich ho dal-
ší lázeňští hosté potkávali již v brz-
kých ranních hodinách. Pamětníci
vzpomínají, že Janáček s oblibou
chodíval na procházky do přírody,

toulal se a naslouchal jejím zvu-
kům. Vrcholem výletu po jeho sto-
pách může být návštěva Kaple Sva-
tého Tomáše v Augustiniánském
domě. V současné době prochází
rekonstrukcí, která skončí už za ně-
kolik týdnů. Zaznít by v ní měly
jeho nejznámější skladby.

Janáček a Luhačovice jsou jed-
ním ze dvou produktů, na kterých
chce Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy postavit podzimní
propagační kampaň nazvanou Letos
se jezdí k nám. „Jsme přesvědčení o
tom, že tento projekt přitáhne nejen
domácí milovníky vážné hudby, ale
i zahraniční. Janáček má stále nebý-
vale velké množství příznivců v cizi-
ně, často se na něj při návštěvách láz-
ní ptají. Jistě rádi poznají atmosféru
míst, kde se kdysi nechával unášet
fantazií a kde se rodily jeho sklad-
by,“ je přesvědčená Dana Daňová,
ředitelka Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy.

Luhačovice jsou oblíbené nejen z
důvodu, že se zde lidé můžou léčit
v místních lázních, ale i tím, že po-
bytem u nás předcházejí onemocně-
ní, tvrdí starosta Luhačovic Franti-
šek Hubáček. Podle něj i letos exis-
tuje řada důvodů, proč by lidé měli
do tohoto moravského městečka při-
jet. „Dá se u nás skvěle relaxovat, ať
už při procházkách přírodou nebo
návštěvou společenských a kultur-
ních akcí. Výborné zázemí nabízí i
místní hotely, mnohé z nich mají tře-
ba welness centra,“ upozornil.

Zmínil jste společenské a kul-
turní akce. Které by si návštěv-
níci Luhačovic určitě neměli
nechat ujít?

Například Otevírání pramenů.
Jde o třídenní akci, která zahajuje lá-
zeňskou sezonu a kterou pravidelně

navštěvují tisíce hostů. Potom tu
máme řadu festivalů, jmenoval
bych třeba Literární Luhačovice, Ja-
náčkovy Luhačovice nebo Divadel-
ní Luhačovice. Jak už jejich názvy

napovídají, mají různé zaměření, a
zájemci si proto v programu můžou
vybrat. Co tradičně k Luhačovicím
patří, jsou houslové kurzy virtuosa
Václava Hudečka. Významný je
také Dětský folklórní festival, který
je největší akcí svého druhu v Čes-
ké republice.

Snažíte se nadále podmínky
pro návštěvníky i obyvatele
města vylepšovat?

Ano. V plném proudu je napří-
klad výstavba krytého bazénu, kte-
rý nám v Luhačovicích dosud chy-
běl. Letos se chystá vyčištění pře-
hrady, takže v blízké budoucnosti
se může stát velmi oblíbeným mís-
tem pro milovníky plavání. Zajíma-
vá bude i letos, protože pohled na
vypuštěnou nádrž není k vidění kaž-
dý rok.

František Hubáček, starosta.

Festival Janáček a Luhačovice
navštěvuje i první dáma Livia
Klausová. FOTO: MAFA – D. GLÜCK

HotelyZÁLESÍaPOHODALuhačovice,
držiteloceněníHITSEZÓNY2009

Tel.:577100812,fax:577100813,e-mail:hotely@zalesi.cz
AktuálnízvýhodněnánabídkaLastmomentnawww.hotely.zalesi.cz

VÝHODNÉCENYRELAXAČNÍCHPOBYTŮ APOBYTYPROSENIORY!

Týdenspolopenzíarelaxačnímiproceduramijižod4.280,-Kčzaosobu

Hotel

HotelZÁLESÍ

• Pohodlné ubytování
v centru Luhačovic

• Relaxační centrum
• Restaurace
• Vyhlídková terasa

• Hotel v klidném prostředí
• Rekonstruované pokoje
• Relaxační centrum
• Restaurace s letní terasou
• Fitness

Luhačovice letos sází na Janáčka

František Hubáček:
Dá se u nás skvěle relaxovat

Tradiční
festival a akce
Lázně Luhačovice uspořáda-
jí v tomto roce už devatenác-
tý ročník hudebního festiva-
lu Janáček a Luhačovice.
Uskuteční se v termínu
od 19. do 23. července.
Společnost se ale také vý-
znamně podílí na tradičním
programu Otvírání prame-
nů, které každoročně zaha-
juje lázeňskou sezonu.
Program se chystá na druhý
květnový víkend. Očekává
se návštěva desetitisíců
lidí.

A.Václavíka 241, 763 26 Luhačovice, Tel: +420 737 226 406www.augustian.cz

Příjemná atmosféra, wellness centrum
a zážitková gastronomie !

Objevte nový
wellness & spa hotel!
V provozu od března 2010.

Velikonoční nabídka za zahajovací ceny!

MIRAMARE Luhačovice
moderní lázeňské hotely s nabídkou komplexních služeb 
pod jednou střechou. Profesionální lázeňská péče, 
komfortní ubytování, výborná kuchyně, procedury na bázi 
přírodních léčivých zdrojů, 2 vlastní léčebné prameny, 
bazén, sauna, parní lázeň…

Tel.: 577 659 111/107   l   sales@miramare-luhacovice.cz

Týdenní pobyt „Lázně na ochutnávku“ již od 5.490 Kč/os.
Vila VALAŠKA - 50% sleva na druhou osobu

SPECIÁLNÍ ÚNOROVÁ NABÍDKA
Využijte poslední šanci relaxovat za snížené zimní ceny!

www.miramare-luhacovice.cz

Sledujte naše speciální a LAST MINUTE nabídky!

Lázně Niva Luhačovice
 Rehabilitační a wellness pobyty
 Lázeňské pobyty: vnitřní bazény

se slanou vodou, venkovní 
bazény, tenisové kurty atd.

 Široká nabídka procedur

www.niva.cz
Tel.: 577 131 284

e-mail: info@niva.cz

INZERCE

Každé pondělí

ČASOPIS O ŽENÁCH,
JAKÉ OPRAVDU JSOU

Leoš Janáček Hudební skladatel se do luhačovických
lázní jezdil léčit 25 let a čerpal zde inspiraci. Více o jeho
vztahu k městu se dočtete v knize Luhačovice – Janáčkův
zdroj inspirace. REPRO: KNIHA LEOŠ JANÁČEK VE FOTOGRAFIÍCH


