OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
17.4.2019
V Horských lázních Karlova Studánka bude oficiálně otevřena lázeňská
sezóna ve velkém stylu.
Zahájení lázeňské sezóny má v Horských lázních Karlova Studánka dlouholetou tradici.
Lázně v letošním roce oslaví úžasných 234 let od svého založení a ve spolupráci s obcí
Karlova Studánka se letos navrátí k této lázeňské tradici. V neděli 12. května tak na
všechny návštěvníky čeká bohatý program už od dopoledních hodin.
Oslavy budou zahájeny v 11:00 hodin mší svatou ve filiálním kostele Panny Marie
Uzdravení nemocných za účasti biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze.
Následovat bude průvod a slavnostní akt žehnání pramenům. Současně si návštěvníci
budou moci poslechnout cimbálovou muziku, která rozezní altánek u hlavní lázeňské
budovy Libuše. K poslechu i tanci zahraje folklórní skupina Kubálovci, jejichž repertoár
zahrnuje nejznámější lidové písně Čech, Moravy i Slezska.
Následný průvod mažoretek z Olomouce bude symbolickým startem bohatého
doprovodného programu. Dechová kapela Věrovanka navazuje na tradici muzicírování,
jehož kořeny sahají až do dob Rakouska – Uherska. Komorní pěvecký sbor Con Spirito
z Olomouce propojí ve svém vystoupení sborový zpěv s beatboxem, zatímco dívčí
kapela Vesna se ve své hudební a taneční show obrátí ke slovanským kořenům.
Hudební program uzavře populární folk-popový zpěvák a písničkář Voxel se svojí
kapelou.
Tím ovšem výčet zábavy nekončí. Děti se budou moci projet na koních z EKOfarmy
v Karlovicích, zařádit si ve skákacím hradu, zkrášlit se při malování na obličej a se svými
rodiči si mohou vyzkoušet aquazorbing. Po celém areálu lázní budou k dispozici stánky
s prodejem regionálních produktů, suvenýrů a upomínkových předmětů. Sbor hasičů
předvede ukázku kolové techniky a v průběhu celého dne budou mít návštěvníci možnost
projít se Karlovou Studánkou s průvodcem. Lázeňská Hudební hala nabídne výstavu
maleb Tomáše Němce nebo historických fotografií.
Celá akce se uskuteční díky spolufinancování z Programu podpory aktivit v oblasti
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019. Akci organizuje obec Karlova Studánka
ve spolupráci s Horskými lázněmi Karlova Studánky.
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