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LÁZEŇSKÁ 
SOutěž 

prO mužE
Vyfoťte nejlepší jídlo, které vám  
v lázních naservírovali a napište 

nám, čím vás okouzlilo i kde 
jste si ho dal. 3 nejzajímavější 

jídla a jejich recepty 
zveřejníme a výherci obdrží 

poukazy na lázeňské wellness 
i gastronomické služby.  

 

Sledujte novinky a soutěže na FBC, můžete vyhrát spoustu 
zajímavých cen, pobytů a stát se fanoušky.
Stačí dát LIKE a budete dostávat informace z první ruky.

milí čtenáři a milovníci lázní, 
jaro a naše lázeňské číslo se opět hlásí 
s otevíráním studánek a léčivých prame-
nů. Naše jubilejní 10. vydání věnujeme 
nejen lázním samým a jejich léčivé moci, 
ale také úvaze, jak k této moci přispívá 
i samotná atmosféra města, jeho parky, 
zátiší,  procházky do okolí, i kulturní pro-
gram.   
V poslední  době  máme  dobrý  pocit,  že  lázeňské 
pobyty  oceňují  nejen  naši  starší  spoluobčané, 
ale že i mezi mladšími ročníky vešlo ve známost, 
že několikadenní pobyt v lázních je balzám. Bal-
zám pro tělo, protože vám zlepší fyzickou kondici, 
zaměří  se  na  bolavá  místa,  ale  i pro  duši,  která 
trpí stresem v rychlém pracovním tempu.

–redakce TIM–

Lázeňská zastavení 
jsou krásná i mimo 
hlavní sezónu

Turistické noviny TIM – lázeňský speciál
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Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle SPZ, samolepku TIM. 
Nabízíme dva druhy samolepek, viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).
Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete fotku vozidla 
(zadní část vozidla s viditelně nalepenou samolepkou).
Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte 
zasílání magazínu TIM k vám domů na dobu neurčitou. 
Neváhejte a pošlete žádost o samolepku TIM!

2.

„S Timem, cestováním žijem!“
www.magazintim.cz • www.prakticky-pruvodce.cz • www.eurocard-info.cz
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2Lázeňské noviny TIM

LÁZEŇSKÉ NovINy pro wellness termíny

Samotná  existence  léčebných  lázní  oficiál-
ně  registrovaných  jako  zdravotnické  zařízení 
je  podmíněna  existencí  Přírodního  Léčivého 
Zdroje  (PLZ). Stanovuje  to  tzv. Lázeňský zákon 
č. 164/2001 Sb. Podle § 35 Ministerstvo zdra-
votnictví ČR je ústředním úřadem státní správy 
pro vyhledávání, ochranu, využívání a další roz-
voj  zdrojů,  přírodních  léčebných  lázní  a lázeň-
ských míst a pro výkon dozoru. Česká lázeňská 
legislativa vztahující se na PLZ a jejich ochranu 
patří mezi nejlépe koncipované nejen v Evropě, 
ale i na celém světě. Přírodní léčivý zdroj – teplá 
nebo  studená  přírodní  léčivá  minerální  voda, 
peloid  (odborný  název  pro  lidový  výraz  „bah-
no“),  léčivé plyny,  léčivé klima  je však chápán, 
posuzován  a chráněn  především  z geologic-
kého  hlediska.  Léčebné  vlastnosti  Přírodního 
Léčivého  Zdroje  se  však  odvozují  od  chemic-
kého  složení  a minulého  (někdy  historického) 
pozorování  účinků.  Samotný  pojem  Přírodní 
Léčivý Zdroj tak je trochu na překážku poznání 
a zkoumání jeho klinických léčebných účinků. 
Medicínský léčebný účinek PLZ je obtížné zkou-
mat podobně jako je tomu u léků. Jak z hledis-
ka  složitosti,  tak  z hlediska  nákladů  takového 
zkoumání.  V německé  a anglosaské  literatuře 
se  již  většinou  ustoupilo  od  použití  sousloví 
obsahujícího  pojem  „zdroj“.  Používá  se  pojem 
„natural  remedies“  (přírodní  léčivé  prostřed-
ky), resp. Natürliche Heilmittel  (přírodní  léčivý 
prostředek).  Léčivý  prostředek  již  svým  význa-
movým obsahem umožňuje aplikovat správnou 
praxi klinických studií na zjištění účinku PLZ 
jako  přírodního  léčivého  prostředku  v rámci 
přístupu medicíny založené na důkazech. Podí-
váme-li se do světových medicínských databází, 
najdeme stovky článků, které popisují klinické 
studie účinků přírodního léčivého prostředku. 
Významná  část  z nich  zjišťuje  nejen  k jakým 
účinkům  dochází,  ale  také  jakým  způsobem, 
k jakým  změnám  dochází  u vybraných  bio-
markerů.  Biomarker  je  obecně  látka  obsažená 
v tělesných  tekutinách  a tkáních,  používaná 
jako indikátor biologického stavu. Je charakte-
ristikou, která je objektivně měřitelná a kterou 
je  možné  vyhodnotit  jako  indikátor  biologické-
ho stavu. 

K čemu je to dobré?
• Lázeňský  lékař by měl být přesvědčen vědec-

kými důkazy, že léčivý prostředek, který přede-
píše do rozpisu procedur, pomáhá a za jakých 
podmínek a v jaké kombinaci s ostatními pro-
cedurami. Když takové důkazy chybí, využívá 
se tradičních znalostí, lázeňské kulturní iden-
tity v důvěře ve vysokou pravděpodobnost, že 

účinek lázeňského pobytu pacientovi pomůže. 
Často, nikoliv vždy, tomu tak skutečně dochá-
zí.

• Pacient  by  měl  být  seznámen,  jaký  bude  asi 
účinek  léčivého  prostředku  a zda  byl  ověřen 
klinickým  hodnocením.  Vzhledem  k tomu, 
že jednotlivé přírodní léčivé prostředky v růz-
ných  lázeňských  zařízeních  se  od  sebe  liší 
chemickým složením, někdy i způsobem apli-
kace  a rámcem  jiných  léčebných  plánů  (roz-
pisu  procedur)  není  možné  použít  klinická 
hodnocení  léčivého  prostředku  z jiného,  byť 
podobného  lázeňského  místa.  Často  se  paci-
ent neptá a není, kdo by mu odpověděl.

• Zdravotní  pojišťovna  by  měla  mít  zájem,  aby 
na  konkrétní  lázeňskou  indikaci  (skupinu 
diagnóz)  byly  zvoleny  právě  ty  konkrétní  láz-
ně, s konkrétním přírodním léčivým prostřed-
kem  z hlediska  vhodnosti  a účinnosti.  Jinak 
se  jedná  spíše  o sociálně  zdravotní  službu 
pojišťovny  a nikoliv  o léčení  s návaznostmi 
na  ostatní  zdravotní  služby  poskytovanými 
např. v nemocnicích, ordinacemi praktických 
lékařů, aj. Česká zdravotní  pojišťovna obecně 
nesleduje účinnost lázeňského léčení.

Možné úrovně klinických studií k účinku 
přírodního  léčivého  prostředku,  použí-
vaných v Evropě (v ČR úroveň 1, 2 a výji-
mečně s metodickými chybami)
Úroveň  1.  Jednorázové  zprávy  o jednotlivých 
případech  (kazuistika),  historické  záznamy, 
pozorování  a série  vlastních  zpráv.  Vědecké 
šetření  tedy začíná pozorováním a následnými 
dotazy.  Jde  o úroveň  tradičně  využívané  v čes-
kých lázních.
Úroveň 2. Klinický výzkum založený na sledo-
vání  skupiny  jednotlivců  před  a po  intervenci 
nebo fyzioterapii. Každá osoba je vlastním pří-
padem,  prakticky  neexistuje  žádná  skutečná 
formální kontrolní skupina  (např. srovnávací). 
Těchto  případů  klinického  výzkumu  se  v ČR 
provedly  desítky.  Nejedná  se  však  o vědecké 
důkazy, jde o subjektivní šetření na straně paci-
enta i lékaře. 
Úroveň 3. Tento druh klinického studia má pro 
srovnání  kontrolní  skupinu,  ale  účastníci  ne-
jsou náhodně zařazeni do srovnávacích skupin 
a není tak zajištěn základní požadavek – opako-
vatelnost studie za stejných nebo srovnatelných 
podmínek.  Těchto  případů  bylo  provedeno  za 
posledních deset  let pouze několik, vypovídací 
schopnost na úrovni – pobyt v lázních je užiteč-
ný a pacientovi prosějě, - ale neví se proč.
Úroveň 4. Standardem výzkumu jsou klinické 
studie,  pro  které  jsou  náhodně  vybíráni  jedin-

ci,  kteří  jako  všichni  ostatní  v populaci  mají 
stejnou  pravděpodobnost,  že  budou  vybráni 
(tzv.  Randomized  Clinical  Trials).  Takový  pří-
stup náhodně vybírá jedince do dvou nebo více 
skupin  pro  porovnání  výsledků.  Výzkumný 
ústav  již  takových  projektů  připravil  několik 
jako součást žádosti o dotace, ani v jednom pří-
padě  zatím  dotace  nebyla  poskytnuta.  Zdá  se, 
že v českém lázeňství se medicíně založené na 
důkazech moc nepřeje. 
Úroveň 5. Jedná se o přezkoumání řady klinic-
kých studií a jsou ještě vyšším standardem než 
úroveň  4.  To  může  zahrnovat  statistické  shro-
mažďování  údajů  z řady  studií  (metaanalýza) 
nebo  kritiku,  analýzu,  souhrn  více  srovnatel-
ných studií s cílem vyvodit závěry nebo doporu-
čení. Tato úroveň je zpracována pro onemocně-
ní kolenního kloubu artrózou 2. a 3. stupně ve 

Výzkumném ústavu balneologickém v.v.i. (VÚB) 
v rámci systematické rešerše.

Jak z toho ven?
Trpělivým  tlakem  a snahou  aplikovat  medi-
cínu  založenou  na  důkazech  v českém  lázeň-
ství.  Podařilo  se  vytvořit  víceoborovou  platfor-
mu,  která  může  prorazit.  V rámci  společenské 
odpovědnosti  institucí  (angl.  Corporate  social 
responsibility) obdržel VÚB několik finančních 
příspěvků, které umožní ve skromném iniciač-
ním měřítku klinické výzkumy na úrovni 4 a 5 
zahájit již v tomto roce.

Mšené-lázně duben 2019

přírOdNí LÉčIVÉ ZdrOjE a LÉčEbNÉ LÁZEŇStVí
INg. FraNtIšEK Och, ředitel výzkumného ústavu balneologického, v.v.i.
Češi, Moravané a Slezané rádi navštěvují léčebné lázně. Jsou 
přesvědčeni, že přírodní léčivé zdroje jim pomohou získat zdraví alespoň 
částečně. Zdraví je charakterizováno Světovou zdravotnickou organizací 
(WHo) jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, 
a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady. Tato definice WHo však 
relativizuje pocity každého optimisty, který by mohl mít pocit dobré 
kondice, a naopak každý pesimista se může oprávněně cítit nemocný. 
Pobyt v lázních může být tím faktorem, který napomáhá získat jak 
fyzickou, duševní a sociální pohodu, tak i eliminovat příznaky nemoci, 
případně ji léčit.
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1.  Očekáváte během následujích 5 let výraz-
nější změnu v oboru lázeňství jako cel-
ku? 

Lázeňství má před sebou jeden z největších úko-
lů, které kdy mělo.  I když si všichni uvědomu-
jeme  jeho  význam  i sílu  působení  přírodních 
léčivých  zdrojů,  musíme  prokázat  jejich  účin-
ky  proti  farmaceutickým  výrobkům.  Bohužel 
dnešní  zrychlená  doba  nepřeje  tomuto  oboru, 
protože  si  každý  raději  vezme  několik  prášků, 
aby na týden či dva nevyšel z pracovního proce-
su.  Člověk  si  však  v tu  chvíli  neuvědomuje,  že 
problémy  pouze  odkládá  a tělo  neléčí.  Úkolem 
všech  aktérů  v lázeňství  bude  v příštích  letech 
spolupráce při klinických studiích, které přesně 
a měřitelně prokáží účinky přírodních léčivých 
zdrojů.  Myslím,  že  jsme  na  to  dostatečně  při-

praveni. Nebude to určitě záležitost snadná ani 
levná, ale pro záchranu tradičního  lázeňství  je 
nutná. Pokud se vše podaří a my budeme moci 
Ministerstvu  zdravotnictví  prokázat  měřitelné 
účinky dle „dnešních“ požadavků, je naděje na 
přidělení  více  peněz  do  tohoto  oboru.  V sou-
časné době se pohybujeme pouze v jednotkách 
procent z rozpočtu tohoto ministerstva, kde far-
macie hraje absolutní prim. 

2.   Projeví se zápis “lázeňského trojúhelní-
ku” do seznamu památek Unesco výraz-
něji v návštěvnosti již během následují-
cích několika let?   

Zápis s názvem „Great Spas of Europe“ má něko-
lik významů. Pokud se ptáte na návštěvnost,  je  to 
jeden z nich. Věříme, že popularita těchto míst díky 

zápisu vzroste a posílí se tak turistický ruch. Je ale 
nutné se na UNESCO turistiku, která má jiná spe-
cifika  než  lázeňství,  dobře  připravit.  Podnikatelé 
i municipality musí přizpůsobit své služby novým 
potřebám.  Spokojenost  návštěvníků  a následné 
šíření této spokojenosti je nejlepší reklamou dané-
ho místa. Mnohem větší význam ale vidím pro pod-
poru  lázeňství  jako  takového. Projekt  „Great Spas 
of Europe“, je skupinová nominace jedenácti měst 
ze sedmi zemí Evropy. Pokud se tento zápis podaří, 
bude to znamenat obrovskou podporu pro  tradič-
ní  lázeňství  a balneologii  obecně.  V souvislosti  se 
zmiňovanými  úkoly  pro  lázeňství,  může  být  tato 
UNESCO  podpora  rozhodující.  Dáváme  tím  totiž 
lázeňským městům Evropy světový význam kultur-
ního a přírodního dědictví a to si jistě podporu pro 
zachování  i tradičních  léčebných  pobytů  zaslouží. 
Tento  význam  pro  lázeňství  se  následně  přenese 
i do ostatních lázeňských míst.

3.  Co lázním přinese účast na světové výsta-
vě v Dubaji v roce 2020? Je tato účast 
vhodná pro všechny české lázně?    

Expo  2020  je  světovou  výstavou,  kde  máme 
možnost české lázeňství propagovat. Myslím, že 
je to pro nás významné. Na tuto výstavu se sjíž-
dí lidé z celého světa a sbírají zajímavé obchod-
ní příležitosti a podněty. Není tedy vyloučeno, že 
i české lázeňství zde najde nové zájemce a trhy. 
Pro mnohá lázeňská místa, která se na klientelu 
ze Spojených Arabských Emirátů zaměřují, je to 
přímý kontakt s tímto  trhem. Expozice  „České 
lázně“, která by měla být v Dubaji prezentována 
celý měsíc včetně konferencí na téma léčebnosti 
českých lázní, může vzbudit velký zájem a pod-
pořit tak významně i ekonomicky české lázně.

4.  Lázeňské poplatky jsou u evropských 
zemí kolem 50 a více korun. Uvažují 
lázeňská města o zvýšení poplatku? 

Lázeňské  poplatky  jsou  momentálně  pro 
lázeňská  místa  velkým  tématem.  Je  připrave-
na  novela,  která  by  si  zasloužila  ještě  mnohé 
připomínky.  Dle  mého  názoru  je  současný 
návrh  pro  lázeňská  a turistická  místa  velmi 
svazující. Není důvod se domnívat,  že na rad-
nicích  sedí  lidé,  kteří  netuší  co  jejich  město 
potřebuje a zároveň nepoškodí. Nejsem zastán-
cem odpouštění různých poplatků plošně, kaž-
dé místo je specifické a co může být pro jedno 
místo  přínosné,  může  se  v tom  druhém  stát 
zátěží. Další otázkou je, zda navrhovaná výše 0 
až 50,- Kč je správná. Současných 15,-Kč/den 
je poplatek stanovený v roce 1990, tedy téměř 
před 30 lety. Pokud by ten nový měl být na stej-
né období,  je celoevropsky již dnes překonán. 
U sousedů  v Německu,  Rakousku  či  jinde  již 
neexistuje místní daň nižší než 2,- Eura. Další 
co je velmi zásadní pro lázeňská místa je zahr-

nutí nulového poplatku pro kategorie do 18 let 
a nad 65 let. Myslím že by spodní hranice byla 
dostačující  do  doby,  kdy  je  osoba  obdařena 
občanským průkazem. Co je ale podstatné pro 
lázeňská místa je hranice 65+. V této kategorii 
totiž přichází  lázeňská místa o 2/3 svého pří-
jmu. Domnívám se, že je možné tuto záležitost 
vyřešit  prostřednictvím  úhrady  pojišťovnou. 
V tomto  režimu  odpouštíme  poplatek  i zahra-
ničním  návštěvníkům  a klientům,  což  v pří-
padě  západočeského  lázeňského  trojúhelníku 
činí více jak 50%. Je třeba si uvědomit, že tento 
poplatek je používán na úklid a zejména údrž-
bu  parků  a zeleně  v daných  lázeňských  loka-
litách,  která  je  finančně  mnohem  náročnější 
než v ostatních městech. V současnosti vybíra-
ný poplatek pokryje necelou 1/3 nákladů této 
údržby. Nebude-li nastaven lázeňský poplatek 
správně,  může  se  stát,  že  daná  místa  ztratí 
svou  výjimečnost,  která  je  mimo  přírodních 
léčebných zdrojů ukryta právě v nadstandart-
ní zeleni.
Přes veškeré problémy, které se lázeňství týkají 
jsem přesvědčen, že má tento obor před sebou 
opětovný  vzestup.  Mnoho  lidí  se  vrací  k léčbě 
přírodními  zdroji  a to  zejména  v ekonomicky 
vyspělých  společnostech.  Můžeme  tedy  v blíz-
ké budoucnosti očekávat, že se lázeňská místa 
stanou opět místy setkávání významných  lidí 
a zajímavé kultury, tak jak je tomu již po stale
tí.   redakce TIM –JR–

Starosty Františkových Lázní, pana Jana Kuchaře, který je novým 
předsedou sdružení jsem se zeptala na nové trendy, které lázeňství 
očekává.
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Dovolím  si  vyjmenovat  tři  nejdůležitější  akce 
a priority, které nás pro letošek čekají a na kte-
rých  jsme  se  shodli  na  řádném  sněmu  členů 
lázeňských míst v březnu v Poděbradech.

Naše letošní priority
•  Spolupráce s Institutem lázeňství a balneolo-

gie – Karlovy Vary
•  Podpořit  vznik  statutů  u lázeňských  míst 

a obnovit zastaralé statuty, participace lázeň-
ské skupiny na novele lázeňského zákona

•  Investice  do  aktualizace  webových  stránek 
www.jedemedolazni.cz,  investice  do  nových 
bedekrů lázeňských míst

Přippravujeme tyto akce: 
•  nově  vzniklá  akce  Národní  lázeňský  debatní 

klub  za  účasti  kompetentních  osob  z gescí 
ministerstev, navrhovaná témata:

•  doprava v lázeňských místech – odstavné plo-
chy, nízkoemisní zóny, elektromobilita

•  poplatky  v lázeňských  místech  a jejich  moti-
vační efekt k financování udržitelnosti lázeň-
ských míst

•  ochrana  léčebných  zdrojů  v lázeňských  mís-
tech, kompetence lázeňských komisí

•  podpora lázeňských míst ze strany státu, kra-
jů a obcí, absence dotací

•  spolupráce  obce,  provozovatele  lázeňského 
zařízení a ostatních participujících subjektů 
v lázeňských místech

•  uspořádání  odborné  studijní  cesty  po  čes-
kých  lázeňských  místech,  při  cestě  navští-
víme  Jáchymov,  Františkovy  Lázně,  Karlovy 
Vary, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Láz-
ně  Teplice  v Čechách,  Velké  Losiny,  Teplice 
nad Bečvou, Luhačovice a Hodonín

•  příprava  účasti  na  EXPO  2020  v Dubaji 
– světová výstava s hlavním mottem pro Čes-
kou republiku je Země lázní – říjen, listopad 
2020

•  příprava  účasti  na  setkání  českých  lázeň-
ských  míst  ve  spolupráci  s lázněmi  a turis-
tických  kanceláří  s jordánskými  partnery 
v Ammánu – říjen 2019

Akcí i priorit pro letošní rok je opravdu mnoho. 
Snažíme se, abychom ve spolupráci s lázněmi 
byli  dvěma  institucemi,  které  jsou  pro  rozvoj 
lázeňství  velmi  důležité  a měli  jsme  tak  příz-
nivý vliv a podporu zejména u našich zákono-
dárců.

SdružENí LÁZEŇSKých míSt čr 
pracujE Na „pLNÉ ObrÁtKY“
Na úkoly, které v letošním roce čekají na Sdružení lázeňských míst ČR jsme se zeptali tajemnice sdružení paní Lucie Kramárikové.

Jaké aktuální úkoly řeší lázně v nadcháze-
jícím období?
Pokud bych měl mluvit o úkolech společných, 
chcete-li  svazových,  tak  bych  na  prvním  mís-
tě  zmínil  vyjednávání  o cenách  na  další  rok 
s pojišťovnami  a MZ.  Současně  se  snažíme 
maximálně podpořit vědeckou činnost našich 
lékařů  a vytvořit  z nich  něco  jako  vědeckou 
radu,  která  bude  náš  obor  hájit  v odborné 
rovině. Kromě toho zdravě lobujeme za změnu 
celé řady zákonů, které se nás dotýkají a které 

si  zaslouží  kultivaci.  Mám  na  mysli  zejména 
Lázeňský  zákon.  Vedle  toho  se  snažíme  o jas-
né zákonné ukotvení účelu využití prostředků 
vybraných jako lázeňská taxa, které nyní v řa-
dě  míst  končí  úplně  jinde  než  v údržbě  a roz-
voji   infrastruktury cestovního ruchu a lázeň-
ství. Lázně samotné nyní nejčastěji řeší otázku, 
jak  a kým  zajistit  v době  nedostatku  už  nejen 
kvalifikovaných  sil  svůj  provoz,  a jak  vyvážit 
rostoucí výdaje mzdy, aby si udržely ziskovost 
a investiční reprodukční schopnost. 

Jsou lázně spokojené se spoluprací se zdra-
votními pojišťovnami?
Myslím si, že lze odpovědět ano, ale v té otázce 
cítím  novinářskou  zkratku.  Proto  svou  odpo-
věď  trochu  upřesním.  Lázně  jsou  nyní  pojiš-
těnci výrazně naplněné a v některých měsících 
zájem  pojištěnců  překračuje  kapacitní  mož-
nosti lázní. Je to výsledkem souběhu několika 
faktorů.  Jednak  před  několika  lety  poslanci 
vyslyšeli  volání  lázní  i jejich  pacientů  a zru-
šili  likvidační  regulační  pravidla  nastavená 
ministrem Hegerem. Současně se lázním i MZ 
společně  podařila  výrazná  osvěta  mezi  lékaři 
a hlavně pacienty, kteří si umí o lázně požádat 
a zároveň  zdravotnicky  využitelná  kapacita 
lázní  díky  nedostatku  personálu  neroste,  ale 
spíš stagnuje či mírně klesá. Z hlediska poby-
tu  pojištěnců  je  důležité,  aby  se  pojišťovny 
nebránily uzavírání smluv s lázněmi, nekladly 
lázním ani pojištěncům zbytečné byrokratické 
překážky  při  schvalování  ani  úhradě  pobytu 
a hradily včas a dobrou cenu. Až na neochotu 
valorizovat ceny je tato spolupráce nyní oprav-
du dobrá. 

V našem lázeňském speciálu se vždycky 
snažíme propojit prezentaci města a lázní 
samotných.
Jak probíhá spolupráce na této úrovni? 
Jak jí hodnotíte Vy?
Tady  paušalizovat  nejde  vůbec.  Navíc  můj 
nadhled bude vždy jiný, než jak jej vidí samotní 
přímí  aktéři,  tedy  lázně  a jejich  město.  Úplně 
mimo  jakékoliv  hodnocení  je  třeba  postavit 
města, která jsou majitelem lázní. Tak zpravi-
dla  platí,  že  lázně  a město  jedno  jsou.  Zvlášt-
ní kategorií  jsou pak Karlovy Vary, které  jsou 
správcem  zdrojů  a společná  lázeňská  infra-
struktura jim patří. I u nich mohou být vlastní 
vztahy ovlivněné osobními sympatiemi či ani-
mozitami,  ale  není  pochyb  o tom,  co  všechno 
dělají  pro  lázeňství.  Tomuto  modelu  jsou  pak 
blízká  města,  která  vlastní  a provozují  lázeň-
ský  park.  Vedle  toho  ale  stále  existují  místa, 
kde lázně vnímají jako bohatého souseda, kte-
rému  úspěch  nepřejí.  Někdy  je  to  jen  otázka 
aktuálního  složení  zastupitelstva  a s volbami 

se vztahy mění. Jinde  jde ale o zažité  zvykové 
nastavení  a demarkační  čáru  v hlavách  oby-
vatel a tam je potřeba hodně obratnosti vedení 
na obou stranách, aby se věci posouvaly správ-
ným směrem.

Jste generálním ředitelem lázní Jáchymov 
a Luhačovice, jak byste hodnotil spoluprá-
ci na úrovni města a lázní ve „vašich” měs-
tech?
Jáchymov  a Luhačovice  se  hodně  liší  svou 
vnější podobou, ale jsou si blízké demarkační-
mi liniemi v hlavách místních i snahou vedení 
obou  míst  s tím  bojovat  a vztahy  i spolupráci 
města i lázní zlepšovat. V každém z měst jsme 
urazili  různě  dlouhou  cestu  a díky  volbám 
i v nich  platí,  že  se  pohybujeme  v různých 
fázích  sinusoidy,  jak  se  mění  tváře  v zastupi-
telstvech, ale trend je pozitivní tam i tam.

–JR–

SVaZ LÉčEbNých LÁZNí  
V rOcE 2019
Na úkoly, které čekají Svaz léčebných lázní pro tento rok jsem se zeptala 
jeho prezidenta mudr. Eduarda bláhy:

www.lecebnelazne.cz

www.jedemedolazni.cz 

Pro Dr.Bláhu je odpočinkem cyklistika. Na snímku zachycen březnový aktivní odpočinek  na ostrově Mallorca.
Dr. Bláha radí: „...nejen prací živ je člověk – nezapomenňte také odpočívat! “
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Nikde jinde v evropských lázních není tak  ide-
ální koncentrace radonu v přírodní minerální 
vodě  jako v Jáchymově  (do radonové koupele 
se  napouští  voda  s hodnotou  4  –  5  k Bq/l). 
Díky  tomu  jsou  naše  lázně  nejúčinnějšími 
radonovými  lázněmi  v Evropě.  Radonová 
voda  se  čerpá  ze  čtyř  pramenů  v 500  metro-
vé  hloubce  12.  patra  dolu  Svornost.  V tom-
to  dodnes  plně  funkčním  nejstarším  dole 
v Evropě jáchymovské lázně zaměstnávají  21 
vlastních horníků. Za světovou raritu, kterou 
žádné jiné lázně neposkytují, lze také označit 
tzv.  „jáchymovské  krabičky“  nebo  odborně 
brachyradiumterapii.  Procedury  jsou  podá-
vané  podle  individuálního  léčebného  plánu 
zpracovaného  lékařem  pro  každého  jednot-
livého  hosta  na  základě  vstupního  vyšetře-
ní.  Radonová  koupel  s energetickými  účinky 
výrazně zlepšuje hybnost kloubů, působí pro-
tizánětlivě, zvyšuje obranyschopnost organis-
mu, zlepšuje prokrvení, léčí nemoci z poruch 
výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemo-
ci nervové a kožní, stimuluje opravné procesy 
v jádrech buňky, a tím snižuje spotřebu anal-
getik  či  jiných  léčiv.  Po  ukončení  léčby  zmír-
ňuje  bolest  po  8–10  měsíců.  Jáchymovské 

lázně  nabízí  nejen  tradiční  léčebné  pobyty, 
ale  i dokonalé  zázemí  pro  odpočinek  a aktiv-
ní  dovolenou.  Lázeňské  centrum  je  obklope-
no  lesoparkem,  kde  se  protínají  vycházkové 
trasy  a cyklostezky.  Krušné  hory  jsou  v létě 
výborným  místem  pro  turistiku,  nordic  wal-
king nebo jízdu na kole, kdy touto oblastí vede 
řada  turistických  i naučných  stezek.  Město 
Jáchymov proslavila v 16. století těžba stříbra 
a následná  ražba  stříbrných  mincí  –  tolarů. 
Mezi  památky  na  těžbu  stříbrných  rud  patří 
i areál štoly č. 1, který je společně s jáchymov-
ským  muzeem  volně  přístupný  veřejnosti. 
Totiž právě zde si našel dolar své jméno, díky 
jáchymovskému  tolaru.  Naše  hotely  a penzi-
ony  poskytují  hostům  pohodlné  ubytování 
a kompletní  servis.  Rodinám  s dětmi  nabízí-
me  ubytování  v moderně  vybavených  apart-
mánech,  studiích  nebo  rodinných  pokojích. 
V případě  požadavku  na    vysoký  standard 
služeb  hotel  Radium  Palace  nabízí  veškerý 
komfort pro léčebný či relaxační pobyt.
Jáchymovské  lázně patří společně s Lázněmi 
Luhačovice, a.s. do největší lázeňské skupiny 
v České republice SPA& WELLNESS NATURE 
RESORTS.

LÁZNě jÁchYmOV
jSOu jEdINEčNÉ
Jáchymovské lázně byly založeny v roce 1906 jako první radonové lázně 
na světě. Základem tradiční jáchymovské léčby jsou koupele v radonové 
vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální 
terapie a odborné rehabilitace.

Odkaz Dušana Jurkoviče 
Slovenský architekt Dušan Jurkovič zanechal 
v Luhačovicích  významný  architektonický 
odkaz. V areálu lázní vytvořil na počátku dva-
cátého  století  několik  skutečných  architek-
tonických  skvostů.  Citlivé  zasazení  souboru 

staveb  do  krajiny  nesoucí  motivy  karpatské 
lidové tvorby s dekorativními principy secese 
dávají místu specifický ráz. Díky pravidelným 
tematickým prohlídkám mají po celý rok náv-
štěvníci možnost se s Jurkovičovým odkazem 
podrobněji seznámit.  Akciová společnost Lázně Luhačovice

Lázně  Luhačovice,  a.  s.,  největší  poskytova-
tel  služeb  v místě,  patří  zároveň  mezi  největ-
ší  a nejvýznamnější  lázeňská  zařízení  České 
republiky.  Lázně  Luhačovice,  a.s.,  které  mají 
ve  správě  10  přírodních  léčivých  pramenů 
včetně  Vincentky,  jsou  známé  především  léč-
bou dýchacích cest dospělých, ale i dětí od 1,5 
roku.  Úspěšně  se  zde  léčí  i dospělí  pacienti 
s onemocněním  pohybového  aparátu  a řadou 
dalších onemocnění. 

Relaxace a wellness
Vzhledem  k tomu,  že  akciová  společnost 
dlouhodobě  klade  velký  důraz  na  lázeňskou 
medicínu, mohou být klasické lázeňské léčeb-
né  pobyty  doplněny  o širokou  nabídku  rela-
xačních  a wellness  pobytů,  kde  výjimečné 
postavení  zaujímá  ALEXANDRIA****  Spa  & 
Wellness  hotel  s největším  wellness  centrem 
v Luhačovicích.  Novinkou  letošní  sezóny  je 
pobyt Za krásami Východní Moravy, který zví-
tězil v prestižní soutěži Velká cena cestovního 
ruchu 2018/2019 v kategorii Nejlepší lázeňský 
a wellness balíček. Program jistě osloví turisty, 
cyklisty nebo třeba milovníky vážné hudby.

Kultura
K lázeňskému  životu  neodmyslitelně  patří 
kulturní vyžití. Kromě slavnosti Otevírání pra-
menů  (10.  -  12.5.),  odpoledních  kolonádních 
koncertů, řady představení v Lázeňském diva-
dle nebo řezbářského sympozia (3. - 8.6.) bude 
vrcholem  kulturního  léta  Festival  Janáček 
a Luhačovice. Během letošního již 28. ročníku, 
který se uskuteční v termínu 15. - 19.7., bude 
mimo jiné Mistr Janáček představený v rámci 
doprovodného programu jako vášnivý sběratel 
lidových písní.  

Ottovka znovu slouží 
Na  území  Luhačovic  vyvěrá  13  pramenů, 
z nichž  nejznámější  je  Vincentka.  V závěru 
roku  byl  opět  zpřístupněn  pramen  Ottovka 
s typickým altánkem, který byl až na výjimky 
tři  roky  uzavřen  kvůli  nevyhovujícím  mikro-
biologickým  analýzám.  Nyní  je  však  již  plně 
k dispozici. 

LÁZNě LuhačOVIcE 
NabíZí LÉčbu, rELaxacI
I KuLturNí ZÁžItKY
Pro mnohé jsou Luhačovice jedny z nejkrásnějších lázní u nás. Kromě 
tradičních lázeňských procedur lákají jedinečným architektonickým 
výrazem, unikátními přírodními minerálními vodami či bohatým 
společenským životem. Neopakovatelný genius loci, atmosféra tohoto 
místa, odlišuje Luhačovice od řady jiných lázní.



LÁZEŇSKÉ NovINy pro wellness termíny

6Lázeňské noviny TIM

Program sice začne již v pátek 10. 5. v 14.00 na 
kolonádě,  ale  oficiální  část  zahájí  Slavnostní 
koncert  Západočeského  symfonického  orches-
tru, který se uskuteční od 19.30 hodin ve Spo-
lečenském  domě  Casino.  Na  programu  budou 
skladby  J.  S.  Bacha,  A.  Vivaldiho,  J.  Strausse, 
P. de Sarasata, C. Saint – Saense. Jako sólisté na 
housle se představí Václav Hudeček, Jiří Vodič-
ka  a Marie  Hasoňová.  Orchestr  bude  hrát  pod 
taktovkou dirigenta pana Martina Peschíka. 
Oficiální  část  pak  bude  pokračovat  v sobotu 
11.5. Mší svatou a to v kostele Nanebevzetí Pan-
ny  Marie,  který  stojí  poblíž  kolonády.  Začátek 
mše  je  plánovaný,  stejně  jako  předešlé  roky, 
na 10.00 hodinu. Mši bude celebrovat  J. M. P. 
Filip  Zdeněk  Lobkowicz,  O.  Praem,  opat  tepel-
ský, hudební doprovod mše zajistí S. Biňovcová 

– housle, P. Čech – klarinet, S. Krejčiřík – zpěv, 
L. Čechová – varhany.
V rámci slavnostního aktu, který bude následo-
vat po mši cca v 11.00 hodin, požehnají církevní 
hodnostáři  mariánskolázeňským  pramenům, 
přítomné přivítají a projevů se ujmou předsta-
vitelé  Města  a církve.  Prostor  bude  dán  také 
významným hostům a jejich zdravicím. Průvod-
cem sobotní části akce bude moderátor pan Ale-
xandr Komarnický. 
Návštěvníci se mohou těšit na hudbu v podání 
například Václava Noida Bárty i Hany Holišové, 
Akordeonového  orchestru  Alexandra  Smutné-
ho,  Smíšeného  sboru  Fontána,  Mistříňanky 
nebo Stan & Tony Revival New Time Orchestra. 
Posluchači  se  také  mohou  těšit  na  pražskou 
kapelu Queenie  - World Queen Trribute Band, 

která  patří  k nejúspěšnějším  Queen  tribute 
kapelám v České republice a je jednou z nejlep-
ších Queen tribute kapel na světě.  
Neodmyslitelnou součástí programu bude opět 
produkce  Zpívající  fontány,  která  patří  mezi 
dominanty Mariánských Lázní.
V pátek  a v sobotu  čeká  na  návštěvníky  akce 
bohatý  program,  složený  nejen  z vystoupení 
místních  souborů,  ale  také  účinkujících  zvuč-
ných jmen. Nedělní program bude zcela v režii 
Základní  umělecké  školy  Fryderyka  Chopina. 
Žáci  této  školy  pod  vedením  pedagogů  před-
vedou  vše,  co  se  během  své  docházky  naučili. 
Zastoupeny budou všechny obory školy.
Hudební  lahůdku  připravili  organizátoři  na 
neděli 12. května od 19.30 také do mariánsko-
lázeňského divadla. Vystoupí zde Václav Neckář 

se  svoji  kapelou  Bacily.  Moderování  se  ujme 
herec, básník a hudebník Petr Batěk. Součástí 
programu bude i autogramiáda.

Hlavní program se  jako  tradičně uskuteční na 
kolonádě.  Po  celé  3  dny  bude  hlavní  program 
doplňovat  tzv.  doprovodný  program  a mnohé 
prezentace – stánkový a řemeslný jarmark, pre-
zentace  nejen  městského  Infocentra,  ale  také 
aut  Škoda  (Auto  Červený),  pivovaru  Chodovar, 
Základní  školy  praktické  a speciální  a mnoha 
dalších. Mariánskolázeňské zahájení samozřej-
mě proběhne za přítomnosti několika historic-
kých osobností a to prostřednictvím členů Diva-
dla lidové tvorby Mariánské Lázně.
Program pamatuje také na dětské návštěvníky. 
Jim  bude  opět  věnován  prostor  před  hotelem 
Bohemia. Tentokrát na ně čeká Sportovní džun-
gle. Chybět nebude ani Farmářský  trh a ohňo-
stroj.

marIÁNSKOLÁZEŇští přIpraVujI
VKrOčENí dO NOVÉ SEZóNY
Zazpívat přijede Václav Noid bárta, hana holišová 
či Václav Neckář.
Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních se uskuteční tradičně na počátku května. Letošní 201. 
ročník proběhne v termínu 10. – 12. května a návštěvníci se opět mohou těšit na pestrý program, ve kterém 
nebude chybět tradiční žehnání pramenům, hudba různých žánrů, řemeslný i farmářský trh i aktivity pro 
nejmenší.

Infocentrum města Mariánské Lázně
Hlavní 47/28
Dům Chopin
353 01 Mariánské Lázně
 info@marianskelazne.cz
 +420 354 622 474
www.marianskelazne.cz/zls
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V květnu při oslavách Zahájení lázeňské sezony 
v Mariánských Lázních bude po rozsáhlé rekon-
strukci celý komplex slavnostně otevřen a všich-
ni jeho hosté budou moci využívat k léčebným 
a wellness pobytům také nový bazén se zajímavě 
řešeným interiérem, saunou, párou, whirlpoo-
lem a relaxačními lehátky. Unikátní je i Jose-
fův pramen určený k pitné léčbě a k minerálním 
koupelím.

Lázeňský hotelový komplex Svoboda, který se 
nachází v lesoparku vzdáleném pouhých 200 m 
od lázeňské kolonády se Zpívající fontánou, je tak 
tou pravou volbou pro hosty, kteří hledají kvalitní 
lázeňské služby a procedury z přírodních zdrojů. 
Zde naleznou „vše pod jednou střechou“.
Další výhodou hotelu je také celoroční provoz 
s obnovením vánočních a silvestrovských poby-
tů již pro sezonu 2019 / 2020.

SPA HOTEL SVOBODA
KLENOT PRO VŠECHNY 
GENERACE
Oblíbený mariánskolázeňský hotel Svoboda přichází pro letošní sezonu 
s novinkou, svým hostům nabídne k relaxaci zcela nový bazén.

• 1x uvítací nápoj
• 6x ubytování s polopenzí
• základní lékařské vyšetření
• závěrečná lékařská zpráva
• 1x minerální koupel se suchým zábalem
• 1x klasická masáž částečná
• 1x suchá plynová lázeň CO2
• 1x parafínový zábal
• 1x léčebný tělocvik
•  24-hodinová lékařská a zdravotní poho-
tovostní služba
• pitná kúra přímo v hotelu
•  volný vstup do bazénu s vířivými proudy, 
whirlpoolem a saunou v hotelu

• internet v hotelu zdarma
• karta výhod Marienbad Kur & Spa Card

Spa Hotel SVOBODA***superior

FIT TÝDEN PRO ZDRAVÍ
Platnost nabídky: 10.5. - 20.12. 2019

Cena v Kč za osobu / 6 nocí

Dvoulůžkový 
pokoj Komfort 9 660

Jednolůžkový 
pokoj Komfort 11 160

Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

Masarykova22, 353 01 Mariánské Lázně
 +420 354655 501-9 
 reservations@badmarienbad.cz
www.marienbad.czK

O
N

TA
K

T

Další nabídky naleznete na: www.marienbad.cz
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Slavnosti se budou odehrávat po celém městě. 
Již  v pátek  se  vám  naskytne  dlouho  zapověze-
ný výhled na Karlovy Vary z Goethovy vyhlídky, 
která  bude  po  nedávné  rozsáhlé  rekonstrukci 
slavnostně  uvedena  do  provozu.  Sobotní  pro-
gram bude napěchován tradičními akcemi, bez 
kterých  se  otevření  lázeňské  sezony  neobjede, 
tedy žehnání pramenům, průvod družiny Karla 
IV. městem, vyhlášený řemeslný jarmark nebo 
gurmány  vyhledávaný  Food  Festival  s atrak-
tivním během číšníků ve stylu Vrchní, prchni. 
Nedělní  část  bude  zaměřena  zejména  na  děti, 
samotné  finále  obstarají  Sinatrovské  slavnosti 
na Linhartu.

Od  pátku  do  neděle  můžete  vybírat  z desítek 
pouličních  vystoupení  regionálních  uměl-
ců  i hvězd  české  hudební  scény.  Na  podiích 
po  celém  městě  se  vystřídají  například  4TET 
s Jiřím  Kornem,  Ondřej  Havelka  a Melody 
Makers, Petr Spálený, Tonya Graves nebo sku-
pina  Poetika.  Všechna  pouliční  představení 
budou zdarma.
Zahájení  lázeňské  sezony  patří  mezi  vrcholy 
v kulturně-společenském kalendáři města. Ani 
v letošním roce si ho nenechají ujít významní 
hosté  z řad  velvyslanců,  členů  vlády  a parla-
mentu, přijedou zástupci českých měst a také 
delegace  partnerských  měst  ze  zahraničí. 
V rámci  slavnostního  večera  v divadle  budou 
vybraným osobnostem předána nejvyšší měst-
ská ocenění – čestné občanství a cena města.
Podrobný  program  Zahájení  lázeňské  sezony 
2019  najdete  v příštím  vydání  Karlovarských 
radničních listů a také na internetových strán-
kách magistrátu.

Další doporučené akce: 
18. 5. 
Mattoni  1/2maraton  Karlovy  Vary  –  jeden 
z nejmalebnějších  půlmaratónů  v kulisách 
malebného města. 21 km a 97,5 m může zkusit 
běžet i jít celá rodina.  

31. 5.–1. 6.
Karlovarský  karneval  v červnu?  Proč  ne? 
Odstartuje  již  31.5  tradiční  Dronte  Noční 
romantickou plavbou.

1. 6.
Tři kříže fest
Festival alternativní hudby

22.–23. 6.
King of city downhill – největší městský sjezd 
v České  republice.  2denní  cyklistický  event, 
který ze 3 disciplín stanoví jednoho vítěze.

28. 6.–6. 7.
Mezinárodní  filmový  festival  akreditovaný 
organizací  FIAPF  vám  přinese  množství  krás-
ných filmových zážitků. 

ZahÁjENí LÁZEŇSKÉ
SEZONY 2019 
V KarLOVých VarEch
První květnový víkend neodjíždějte z Karlových varů. Město slavnostně 
zahájí novou lázeňskou sezonu a vy se můžete od pátku 3. května do 
neděle 5. května skvěle pobavit.
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V návštěvnickém centru máte příležitost vidět 
historické lahve Becherovky a jedinečné před-
měty, které patřily rodině Becherů, jako je 
kniha receptů, ocenění z výstav, účetní knihy 
a mnoho dalších exponátů. Interaktivní část 
expozice Vám umožní prohlédnout si a nasát 
vůni bylinek a koření, ze kterých se Becherov-
ka vyrábí; ochutnat karlovarskou vodu, která 
se používá k výrobě a pomocí brýlí pro virtuál-
ní realitu se ocitnete přímo na stáčecí lince.
Poznejte Becherovku a získejte v našem 
novém návštevnickém centru skvělý zážitek 

díky pozoruhodné historii a dědictví Becher-
ovky, jejímu jedinečnému procesu výroby, ta-
jemství obklopující slavný recept a závěrečné 
ochutnávce produktů z portfolia Jan Becher. 
Obchod
Po skončení prohlídky navštivte náš vlajkový 
obchod, kde si můžete zakoupit lahev Becher-
ovky spolu s originálním sklem nebo jakýkoliv 
jiný produkt z portfolia Jan Becher. Najdete 
zde rovněž spoustu dalších suvenýrů spjatých 
s Becherovkou, které jsou k dostání výhradně 
v našem obchodu.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
BECHEROVKA 
Nově zrekonstruované návštěvnické centrum Becherovka se nachází 
v Karlových Varech, rodném městě našeho tradičního bylinného likéru. 
Historickou budovu „Steinberky” nechal postavit Jan Becher v roce 
1867 a po více než 100 let sloužila jako původní továrna. 

Lazenske_noviny_TIM_2019_NB.indd   8 18.04.2019   13:40:01



LÁZEŇSKÉ NovINy pro wellness termíny

Lázeňské noviny TIM9



KULTURNí A sPORTOVNí 
AKCe 2019

Mezinárodní soutěž v eleganci historických 
vozidel –1. 5. 

Zahájení lázeňské sezony – 18. 5. 

Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj 
– 17.–19. 5.

Zahájení  lázeňských  koncertů  a pochodů 
mažoretek – 19. 5.–29. 9.

Noc muzeí / noc kostelů – 24. 5. 

ZUŠ OPEN – 31. 5.

Svatojánská noc na Seebergu – den dětí 
– 15. 6.

Letní  kino  MU-KNI  –  21.  6.,  19.  7.,  9.  8., 
30. 8.

Mezinárodní festival kresleného humoru 
8. –13. 7. 

Klub historických vozidel Cheb (spanilá jíz-
da veteránů) – 13. 7. 

Historický jarmark na Seebergu – 20. 7. 

Countryáda Karlovarského kraje – 3. 8.  

Františkova bludička – orientační závod na 
kolech – 3. 8.

VETERAN  RALLYE  Františkovy  Lázně 
– 31. 8. 

Festival vína na hradě Seeberg – 21. 9. 

Literární Františkovy Lázně – 17.–20. 10.  

1.  advent  a slavnostní  rozsvícení  vánoční-
ho stromu – 1. 12. 

Advent na Seebergu – 14. 12. 

Silvestrovská  oslava  na  Národní  třídě 
– 31. 12. 

Františkovy Lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. Jako první 
slatinné lázně na světě. Patří do kategorie nejmenších a nejpůvabnějších světových 
lázní. Svým urbanistickým řešením, architekturou a bohatou zelení se staly obrazem 
dokonalých lázní. Je to tiché, prosluněné místo se žlutobílými lázeňskými domy, 
prameny a s řadou kolonád roztroušených v moři parků. Františkovy Lázně kromě 
léčebných a relaxačních pobytů nabízejí širokou nabídku kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit. Mezi ně patří významný Mezinárodni festival kresleného 
humoru, fotbalové Mini Euro, a mnoho dalších. Krásné okolí lázní láká k výletům na 
několik zajímavých míst, kde turisté mohou využít řadu cyklistických a turistických tras.  

FraNtIšKOVY LÁZNě 
– SVětOVÉ LÁZNě 
ZÁpadNích čEch

dEStINačNí a INFOrmačNí 
agENtura FraNtIšKOVY LÁZNě 

Máchova 8/373
351 Františkovy Lázně 
  +420 355 440 060
 info@frantiskovy-lazne.info
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NáRODNí PříRODNí RezeRVACe sOOs 
NPR  leží  přibližně  6  km  severovýchodním 
směrem  od  Františkových  Lázní.  V rezer-
vaci  se  nacházejí  pozůstatky  slaného  jezera, 
které se během staletí přeměnilo v rašeliniště 
a minerální slatiniště.
Rezervací  vás  provede  oblíbená  naučná  stez-
ka, zaměřená na geologii, botaniku a zoologii. 
Můžete  také  navštívit  muzeum  s přírodověd-
nou a paleontologickou expozicí, výstavou pre-
historických ještěrů v životní velikosti, expozi-
ci „Ptačí svět Chebska“ a daňčí oboru.

TIPY NA VýLeTY: 

KOMORNí hůRKA 
Komorní hůrka se nachází mezi Františkový-
mi Lázněmi a Chebem. Ve skutečnosti se však 
jedná  o sopku,  která  vznikla  na  rozhraní  tře-
tihor a čtvrtohor před 115–15 tisíci  lety a tím 
pádem  je  nejmladší  sopkou  Českého  masi-
vu.  Zároveň  je  také  nejprobádanější  sopkou 
v Evropě.

LesOPARK A RYbNíK AMeRIKA 
U rybníka  Amerika  se  rozprostírá  stejno-
jmenný lesopark. Děti  tu potěší dětské hřiště 
a malý  zoopark  Amerika,  ve  kterém  mohou 
vidět mývaly, kozy, morčata, sovu nebo lamu. 
Lesopark i zoopark jsou volně přístupné.
Lesopark  je  vhodným  místem  pro  relaxaci 
i sport.  Z centra  Františkových  Lázní  tam 
dojdete příjemnou procházkou, dojedete oblí-
beným  mikrovláčkem  nebo  za  několik  málo 
minut autem.

Lesopark Amerika

Hrad Seeberg

Rozhledna Salingburg

Frantovláček

Aquaforum

Liusin pramen

Muzeum

Dvorana Glauberových pramenů
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Pro magickou sílu svých léčivých pramenů a čilý 
společenský ruch bylo město již dříve nazýváno 
„Malou  Paříží“  či  „Salónem  Evropy“.  Léčily  se 
zde  samé  významné  osobnosti,  jako  Johann 
Wolfgang  von  Goethe,  Ludwig  van  Beethoven, 
Richard Wagner, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, 
Josef  Dobrovský,  Josef  Jungmann,  Jan  Neru-
da,  František  Palacký  a mnozí  další.  V dnešní 
době  se  k této  úrovni  opět  navrací,  především 
špičkovými  lázeňskými  službami  a rozvojem 
města.  Lázně  Teplice  jsou  zaměřeny  na  léčbu 
pohybového a nervového ústrojí. Od roku 1995 
se lázeňská sezóna otevírá několikadenní témat-
icky  pojatou  slavností  s nabídkou  mnoha  kul-
turních  a společenských  aktivit.  Velkou  tradici 
má  ve  zdejším  regionu  kultura,  která  vždy  do-
provázela život v lázeňských městech. V Teplicích 

sídlí  Severočeská  filharmonie  a její  pravidel-
né  koncerty,  často  s významnými  českými 
i zahraničními  hudebníky,  navštěvují  nejen 
lázeňští hosté, ale i obyvatelé Teplic a přilehlého 
okolí.  Mnohaletou  tradicí  se  může  pochlubit 
každoročně pořádaný hudební festival Ludwiga 
van  Beethovena.  Teplickou  lázeňskou  sezónu 
doprovázejí  a obohacují  veřejnost,  oblíbené 
promenádní koncerty, díla klasiků. K pořádání 
divadelních, hudebních a veřejných vystoupení 
slouží  moderní  kulturní  dům  a historická  bu-
dova  Krušnohorského  divadla.  Teplice  nabízejí 
zajímavou architekturu empírových i secesních 
staveb  a množství  přírodních  i historických 
pozoruhodností. Za zmínku stojí uvést Morový 
sloup z roku 1718 od Matyáše Bernarda Brauna 
na Zámeckém náměstí, kde se nachází i zámek 

se sídlem Regionálního muzea, ve kterém bývají 
pravidelně  pořádány  výstavy.  Město  se  může 
pochlubit  mnohými  parky,  hvězdárnou,  botan-
ickou  zahradou,  plaveckou  i sportovní  halou, 
a do  budoucna  zimním  stadionem.  Město  Tep-
lice  je  známé  svým  prosperujícím  sklářským, 
keramickým  a strojírenským  průmyslem. 
Významní  producenti  z těchto  míst  jsou  pro-
slaveni  nejen  u nás,  ale  i ve  světě.  Teplice  jsou 
dobrým výchozím bodem pro návštěvníky, které 
může  přilákat  lanová  dráha  na  Komáří  vížku, 
středisko  zimních  sportů  Bouřňák,  nebo  nád-
herná  krajina  Českého  středohoří  sopečného 
původu.

LÁZEŇSKÉ měStO tEpLIcE
Město Teplice je od nejstarších dob spojováno s léčivými prameny 
a lázeňstvím. Blahodárnost jejich hojivých vod znali již staří Římané. 
Leží v krajině mezi masívem Krušných hor a Českým středohořím.  

sTATUTáRNí MěsTO TePLICe

nám. Svobody č. 2, 415 95 Teplice
 +420 417 510 111
Fax.: +420 417 570 629
www.teplice.cz
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TURIsTICKé INfORMAčNí CeNTRUM
MAgIsTRáTU MěsTA TePLICe

Benešovo nám. 840, 415 01 Teplice
  +420 417 510 666-8
 tic@teplice.cz
www.teplice.cz
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Současné Poděbrady mají okolo 15 000 obyva-
tel  a zdejší  blahodárnou  lázeňskou  péči  zamě-
řenou  zejména  na  kardiovaskulární  choroby 
ročně  využije  přes  30  000  pacientů.  Poděbra-
dy  jsou moderním  lázeňským městem s boha-
tým  společenským  i sportovním  životem.  Jsou 
vyhledávaným  místem  pro  turistiku  i rekreaci 
a s ohledem  na  příhodné  klima,  zdravé  život-
ní  prostředí  a snadnou  dostupnost  z hlavního 

města Prahy patří Poděbrady mezi velmi dobré 
destinace.  
V průběhu roku se v Poděbradech koná mno-
ho  kulturních  akcí.  Mezi  ty  nejzajímavěj-
ší  patří  Zahájení  lázeňské  sezóny,  které  se 
v letošním roce koná ve dnech 18.–19. května. 
V rámci  programu  vystoupí  mimo  jiné  Thom 
Artway&Band,  ABBA  Revival,  Komorní  filhar-
monie  Pardubice  s houslistou  Ivanem  Žena-
tým,  pod  vedením  dirigenta  Leoše  Svárovské-
ho, či Spolek divadelních ochotníků Alois Jirá-
sek Úpice s hrou Prodaná Nevěsta.  
V sobotu 8. června se na kolonádě konají His-
torické  slavnosti,  které  jsou  spojeny  s oslava-
mi stoletého výročí republiky. 
O víkendu  15.–16.  června  proběhne  tradiční 
Mistrovství ČR mažoretek.
20.  července  se  pak  na  Lázeňské  kolonádě 
koná již 8. ročník festivalu swingové a jazzové 
hudby  „Poděbradské  swingování“.  Prázdniny 
pak zakončí 3. ročník festivalu filmové hudby 
Soundtrack,  který  se  uskuteční  od  29.  srpna 
do 1. září, a který do Poděbrad každoročně při-
láká tisíce návštěvníků. 

pOděbradY
Poděbrady jsou příjemné lázeňské město s bohatou historií. Kromě 
zřejmě nejslavnější éry – vlády krále Jiřího z Poděbrad – lze nalézt přímo 
ve městě nebo v jeho blízkém okolí stopy slavného rodu Slavníkovců, 
krále Přemysla otakara II nebo třeba císařovny Marie Terezie. Novodobá 
historie města je velmi úzce spjata s lázeňstvím. objev prvního 
minerálního pramene v roce 1905 změnil malé ospalé městečko ve 
vyhledávané lázně. 

Městské kulturní centrum
Jiřího náměstí 1/1
 +420 325 612 505
 Info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

Turistické informační centrum, 
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
www.pruhpolabi.cz
: ticpodebrady@polabi.com
 +420 325 511 946

K
o

N
TA

K
T

Areál místních lázní s historickými budovami, 
kolonáda  s minerálním  pramenem  a rozleh-
lý  lázeňský  park  protkaný  stezkami  zve  na 
tu  nejkratší  procházku.  Odtud  je  to  jen  pár 
kroků  k unikátní  výletní  restauraci  Obří  sud. 
V jeho  blízkosti  naleznete  tři  z pěti  Vyhlídek 
nad  Libverdou.Na  zdatnější  tu  čeká  Sluneční 
cesta. V zimním období se v Lázních Libverda 
pravidelně  udržují  okruhy  pro  běžkaře,  jež 
mají  napojení  na  známou  Jizerskohorskou 
magistrálu. V okolí obce je řada cykloturistick-
ých  stezek,  pro  rekreační  i sportovnější  vyžití 
vyznavačů  biků.  Právě  sportovnějšího  ducha 
nabízejí  traily  Singltreku  pod  Smrkem,  které 
zde  vedou  v délce  80  km  českým  i polským 
územím - nástupní místa jsou vzdálená cca 0,5 
- 1,5 km od centra obce.  

BIKECENTRUM LIBVERDA
Lázně Libverda 201, 463 62 p. Hejnice
  +420 608 447 710, 602 137 772
 info@bikecentrumlibverda.cz
http://www.bikecentrumlibverda.cz

rOZVOj LÁZEŇStVí V ObcI
Zakladatelem  dnešních 
lázní  byl  Kristián  Filip 
hrabě  Clam-Gallas,  ma-
jitel  frýdlantského  pan-
ství. Kristián Filip nechal 
v letech  1776  -  1818 
otevřít  nové  prameny. 

Starý  pramen  byl  zasypán.  Nově  navrtané 
prameny  dostaly  jména  Mariin,  Kristiánův 
a Eduardův a vyvěraly přímo u lázeňských bu-
dov.
Ke  konci  18.  století  byl  vybudován  lázeňský 
park,  na  začátku  19.  století  nechal  Kristián 
Filip pro sebe zbudovat promenádu a empírový 
zámeček,  v němž  v letních  měsících  pobýval, 
pavilón nad Mariánským pramenem, klasicist-
ní budovu dnešního ředitelství lázní. Díky jeho 
podpoře vznikla v roce 1819 v obci samostatná 
škola.  Jeho  pokračovatelem  byl  syn  Kristián 
Kryštof.

V roce 1836 byl Libverdě udělen Statut léčivých 
lázní.  Dvoukřídlá  kolonáda  byla  vybudována 
v roce 1847. 

        měStO LIbVErda 
– pErLa jIZErSKých hOr
Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem  v podhůří Jizerských 
hor najdete obec Lázně Libverda. Toto malé lázeňské místo obklopují 
smíšené lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jeho klimatický 
charakter. Pro svůj krásný přírodní charakter jsou Lázně Libverda 
atraktivní středisko turistiky a lázeňství celého Libereckého kraje.

INFOrmačNí cENtrum LIbVErda 

Lázně Libverda 17, 463 62 Hejnice 
 +420 482 322 457
  Infocentrum@laznelibverda.cz
www.laznelibverda.cz
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hotelový komplex  
Šumavské lázně vznikly jako zcela nový projekt 
lázní, který spojuje nádhernou přírodu Šumavy 
s komplexní lázeňskou péčí pro dospělé hosty. 
O výjimečnosti lázní svědčí i řada natáčení tel-

evizní  i filmové  tvorby.  Lázně  rovněž  obdržely 
několik ocenění, ale největším oceněním práce 
jsou  hosté,  pro  které  se  návštěva  místních 
lázní  stala  tou  “srdcovkou”,  bez  které  si  svůj 
odpočinek nedovedou představit.   

NOVINKa rOKu 2019
•Ubytování s polopenzí
•Cvičení jógy
•Lázeňské procedury
•Energetický a meditační park
•Hotelový relaxační bazén
•Tenisový kurt 
•Pobyt bez dětí – Adults Only
•Skupina max. 12 osob
•3 – 4 noci pobyt
•Nástupní den : pondělí
•Vypsané termíny pro jednotlivce
•Možnost objednat pro skupiny 

Cena od 5.600 Kč

Jako  jediní  na  Šumavě  organizujeme 
lázeňské  pobyty  spojené  se  cvičením  jógy. 
Cvičení s prvky jógové terapie zaměřené na 
správné držení těla a vědomí,  pohyb v sou-
ladu  s dechem,  protažení,  dechová  cvičení 
a relaxace.  Vhodné  pro  všechny  věkové 
kategorie, začátečníky pokročilé i seniory!

LÁZNě, KtErÉ SE StaNOu 
Vaší „SrdcOVKOu” 
o své stálé ale i nově přicházející klienty se starají pečlivě a s láskou již 
osmý rok.   

šumaVSKÉ bYLINNÉ LÁZNě 

Park Hotel TOSCH
Náměstí 4, 341 92 Kašperské Hory
 +420 376 582 592
  recepce@parkhotel-sumava.cz
www.sumaskelezne.cz
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budova radnice
Původní  dům  si  v roce  1539  koupil  tehdejší 
zástavní  držitel  hradu  Kašperku  Jiří  z Lokšan, 
velkoryse ho zvelebil a přivedl k němu první vo-
dovod.  Součástí  domu  i pozdější  radnice  bývala 
pivnice, dvůr s pivovarem a zahradou. V průběhu 
17. – 18. století byla budova radnice přestavěna 
do dnešní renesančně – barokní podoby.

Kostel sv. markéty
původně  zasvěcený  sv.  Linhartu  byl  vybu-
dovaný v polovině 14. století. Trojlodní gotická 
bazilika  v sobě  ukrývá  především  barokní  in-
teriér  z 18.  století.  Krásné  vyřezávané  lavice 
a oltář jsou prací místních řezbářů. 

Kašperskohorský betlém
Unikátem radnice  je největší skříňový Betlém 
v Čechách. Tento ručně vyřezávaný a malovaný 
skvost  je  dílem  místních  řezbářů.  Vidět  jej 
můžete po celý rok ve výstavní síni na radnici.

Úpravna zlaté rudy
V roce  1988  se  podařilo  odkrýt  část  výrob-
ních  objektů  starých  havířů,  jedná  se  o ka-
menné  základy  dřevěné  stavby.  Založena  byla 
na  přelomu  13.–14.  století.  Úpravna  sloužila 
k pražení zlaté rudy, která se odtud dopravova-
la k drtírnám a zlatomlýnům.

pozůstatky těžby zlata
Zalesněné  stráně  na  řadě  míst  v okolí 
Kašperských  Hor  skrývají  četné  stopy  staré 
důlní  činnosti.  Jsou  to  jednak  zbytky  štol 

a šachet  a jednak  jámy,  hluboké  příkopy 
a náspy  vzniklé  povrchovou  těžbou.  K těmto 
technickým  památkám  Vás  zavede  naučná 
stezka  Cestou  zlatokopů  s východištěm  na 
náměstí.

hrad Kašperk
Pokud se rádi projdete, vypravte se na Kašperk 
–  nejvýše  položený  hrad  v Čechách,  který 
vám  v nadmořské  výšce  886  m  nabídne  ten 
nekrásnější výhled na celou Šumavu. Hradem 
můžete projít hned třemi okruhy. První okruh 
vás  vezme  do  doby  stavby  hradu,  Život  na 
hradě  vás  seznámí  s jedním  dnem  života  na 
středověkém  hradu.  Při  rezervaci  předem  si 
můžete zajistit interaktivní prohlídku pro děti 
od 6 do 11 let. Provozní dobu a další informace 
najdete na www.kasperk.cz
Pěší trasa na hrad vychází přímo z náměstí po 
zelené. (3 km)

Doporučujeme tyto akce: 
19.–22. 4. Velikonoce na hradě 
25.–26. 5. Víkend plný buchet 
22. 6.          Den hudby

V KašpErSKých hOrÁch
NajdEtE baLZÁm NEjEN prO těLO 
aLE I dušI
Pokud přijedete do útulných šumavských lázní za zdravím a pohodou, 
nezapomeňte také na množství památek, které najdete jen pár kroků od 
lázní.  
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Obec je obklopena ze všech stran krásnými lesy 
a patří se svými rybníky Novovrážským, Společ-
ným a Landou povodím k řece Otavě. Nejstarší-
mi objekty v obci jsou zámek, postavený rodem 
Lobkowiců v r. 1875, budova bývalé školy z roku 
1866 a kaplička z r.1877, zasvěcená sv.Václavu.
Lázně  Vráž  u Písku  mají  dlouholetou  tradici. 
Základem  pro  poskytování  lázeňské  péče  se 
stala  budova  zámku  postaveného  v roce  1875 
v novogotickém  slohu  českým  šlechtickým 
rodem  Lobkowiczů.  Zámek,  přistavené  léčeb-
né a ubytovací pavilony  jsou obklopeny zelení, 
které dominuje anglický park a les, což návštěv-
níkům  lázní  poskytuje  dostatečné  soukromí 
a klid.  Rozvoj  lázeňství  ve  Vráži  započal  v roce 
1926.
V roce 1978 byl obci Vráž přiznán lázeňský sta-
tut,  s lázeňským  statutem  počítá  i současný 
územní  plán  obce,  který  rozvoj  lázeňství  pod-
poruje.

Relaxační pobyty s wellness procedu-
rami
  Lázně  Vráž  dnes  poskytují  procedury  všem, 
kteří  cítí,  že  si  potřebují  odpočinout  či  zrege-
nerovat  svůj  pohybový  a nervový  aparát,  své 
tělo a mysl. Ideální pro regeneraci je týden, ale 
můžete přijet i na pár dní v týdnu, prodloužený 

víkend  či  víkend. 
Jsou pro Vás připra-
vené  specializované 
programy  zaměře-
né  na  regeneraci, 
relaxaci  a fitness, 
pro  dámy  jsou  při-
pravené  zkrášlovací 
a wellness  procedury,  pro  pány  energické,  pro 
seniory revitalizační, pro zamilované romantic-
ké pobyty v lázních.  

Víkendové pobyty v lázních Vráž
• Všední dny v lázních pro muže i ženy
• Relaxační víkend na zámku
• Relaxační víkend v Jubilejním pavilonu
•  Prodloužený lázeňský víkend na zámku
•  Prodloužený  lázeňský  víkend  v Jubilejním 

pavilonu

ZELENÉ LÁZNě VrÁž 
Na půl cesty mezi Pískem a Zvíkovem najdete lázeňskou 
obec vráž. Pokud si potřebujete odpočinout, zklidnit nervy a nadýchat 
se čerstvého vzduchu, tak jste tady určitě správně.

Lázně hotel Vráž s.r.o.

Vráž 1, 398 32
 (recepce) +420 382 737 111
 pus@lazne-vraz.cz
Fax: +420 382 283 136
PROVOZNÍ DOBA RECEPCE
Pondělí–neděle 7–22.00 hod.
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Návštěvníci  města,  turisté,  rybáři,  cyklisté, 
vodáci,  houbaři  i lázeňští  hosté  dnes  obdivují 
stopy, které tu zanechaly nejen slavné osobnos-
ti,  ale  mnoho  dalších,  jejichž  jména  již  upadla 
v zapomnění.  Výsledky  jejich  práce  ale  vidí-
me  dodnes.  Náměstí  obklopené  měšťanskými 
domy s renesančními a barokními štíty je přiro-
zeným centrem celé městské památkové rezer-
vace. Nejcennějším domem na náměstí je dům 
U Bílého  koníčka  z roku  1544.  Dalšími  zají-
mavými  objekty  jsou  Dům  Štěpánka  Netolic-
kého a stará radnice, z jejíž třicet jedna metrů 
vysoké  věže  je  neopakovatelný  výhled  do  okol-
ní krajiny. Uprostřed náměstí stojí  renesanční 
kamenná  kašna  a barokní  Mariánský  sloup. 
Vstup do města je střežen několika mohutnými 
branami. 

Prohlídky radniční věže: TIC města Třeboně, 
 +420 384 721 169

Kalendář trhů třeboň 2019
Aktuální  termíny  trhů  na  historickém 
náměstí i s akcemi, které budou doprovázet.

20. dubna
Velikonoční trh + Květinová Třeboň + trh

11. května
Anifilm + Desing Mint Market

25. května
Otevírání lázeňské sezóny + trh

8. června
Letní trh

29. června
Okolo Třeboně + trh

6. července
Prázdninový trh

20. července
Historické slavnosti Jakuba Krčína + trh

27. července
Pivovarské slavnosti + trh

3. srpna 
Lázeňská Třeboň + trh

10. srpna
Čochtanova Třeboň + trh

17. srpna
Rybářské slavnosti + trh 

třEbOŇ 
měStO prO ZdraVí 
těLa I ducha
Město Třeboň je zajímavé svojí architekturou, historií a působivou 
přírodní krásou. Původně malou trhovou osadu při vitorazské stezce 
přebudovaly generace v malebné lázeňské město. 

třI pErLY třEbONě•  

Město  Třeboň  a jeho  okolí  je  nejen  rájem  cyk-
listů, turistů, vodáků, rybářů, houbařů a všech 
milovníků  čisté  neporušené  přírody.  Spoustu 
jedinečných zážitků nabízí také v následujících 
expozicích.

dům štěpánka Netolického 
Dům  je  mimořádným 
příkladem  zachovalé 
renesanční  architektu-
ry.  Svůj  název  získal  po 
slavném  majiteli,  ryb-
níkáři  a staviteli  Zlaté 
stoky  Štěpánku  Netolic-
kém. Dnes je zde zřízeno 
Centrum  Třeboňského 
rybníkářského  dědictví. 
V interaktivně vzdělávací 
expozici  můžete  odhalit 

tajemství stavby rybničních soustav a umu sta-
rých rožmberských rybníkářů.   Kinosál nabízí 
krátký film o Zlaté stoce, další sály pak funkční 
modely, dotykové obrazovky a hry a hříčky pro 
malé  i velké.  Jedinečné  galerijní  prostory  se 
využívají ke konání zajímavých výstav, předná-
šek, tvůrčích dílen a kulturních akcí.

dům přírody třeboňska
Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblas-
ti a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje 
informace o přírodě, naučných stezkách a turis-
tických  zajímavostech.  Stálá  expozice  „Krajina 
a lidé“ seznamuje s dílem renesančních rybní-
kářů,  s příběhem  léčivé  slatiny  a třeboňského 

lázeňství a především s výjimečným přírodním 
bohatstvím  Třeboňska.  Ve  videosále  můžete 
zhlédnout filmy Rok v krajině mokřadů a Rybá-
řův  den  a každá  z místností  expozice  má  také 
vlastní videokiosek. Expozice nabízí  i zábavně-
naučné  aktivity  pro  návštěvníky  všech  věko-
vých kategorií. Na děti se těší maskot a průvod-
ce – dubový skřítek Milda Dubulík.

galerie buddhistického umění 
ve vodárenské věži
Autorská replika vodárenské věže významného 
českého architekta Jana Kotěry na pražské Zele-
né  lišce  byla  v Třeboni  postavena  roku  1909. 
V současnosti se zde nachází Galerie buddhis-
tického  umění  se  stálou  expozicí  tradičního 
malířství Mongolska, Tibetu a Číny. Věž vysoká 
32  metrů  je  jednou 
z dominant  města 
a poskytuje  také 
daleké  výhledy  do 
kraje. Volně přístup-
ná  je  „Zahrada  sou-
citu“ se sochou žen-
ského  bódhisattvy 
uzdravení  a soucitu 
Kuan-jin  a památ-
níkem  věnovaným 
obětem  2. světové 
války. 

Centrum Třeboňského rybníkářského
dědictví v domě Štěpánka Netolického
Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň
  +420 380 130 004
 dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz

Dům přírody Třeboňska
Zámek 110, 379 01 Třeboň
 +420 384 724 912 / 601 330 960
  dum.prirody@mesto-trebon.cz
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

galerie buddhistického umění
Na Kopečku, 379 01 Třeboň

Prohlídky zajišťuje: 
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 379 01 Třeboň
 +420 384 721 169, 
  info@itrebon.cz
www.itrebon.cz
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Zámek Bechyně 
Za svou současnou renesanč-
ní podobu vděčí zámek přede-
vším stavebním aktivitám Pet-
ra Voka z Rožumberka, který 
zde měl roku 1580 velkolepou 
svatbu s Kateřinou z Ludanic. 
Zámek je během roku pří-
stupný veřejnosti. 

Klášter s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie
Komplex starobylého františkánského kláštera 
je jedna z nejvzácnějších památek svého druhu 
na našem území. Jednak kvůli unikátní sklíp-
kové klenbě a také díky třem „zázračným“ so-
chám, díky nimž byla Bechyně svého času vý-
znamné poutní místo. Součástí areálu je i kláš-
terní zahrada. Prohlídky kláštera i zámku je 
možné objednat na tel. čísle + 420 602 843 442

Bechyňský Most
Bechyňský most zvaný Duha, též Jubilejní, 
byl postaven k 10. výročí založení republiky. 
Pozoruhodná technická stavba byla nejvyšší 
železobetonovou konstrukcí v tehdejší ČSR. 
Zajímavostí je nejen nepřehlédnutelný oblouk, 
ale i společná mostovka pro železniční a silniční 
dopravu.

Bohatá wellness nabídka i čistá 
příroda v Bechyni
Lázně nabízejí svým klientům komplexní 
přístup a jsou velmi vstřícné. Každoročně 
nabízejí zajímavý komplex bonusů a slev, 
možnost prodloužených pobytů.     
V Bechyni se léčí revmatická artritida, Bechtě-
revova choroba, koxartróza a ostatní artrózy, 
metabolická onemocněni s postižením kloubů, 
bolestivé syndromy šlach a svalů, osteoporóza 

a další. K léčbě jsou využívány nejmodernější 
léčebné metody. 
Slatina, dovážená z nedalekých Komárovských 
blat, je hlavním přírodním léčivým zdrojem. 
Centrem lázni je nově vybudovaný lázeňský 
hotel Olga. Kromě komplexní  příspěvkové léč-
by nabízejí lázně různě dlouhé relaxační poby-
ty, pobyty zaměřené na redukci váhy či úlevu 
od bolesti zad, beauty pobyty, pobyty spojené 
s oslavou Velikonoc, Silvestra či Valentýna. 

Akce 2019
24.5–15. 9. Výstava kočárků a hraček ze sbírky 
Šárky Špačkové vMěstském muzeu.
8.6.–31.7. Dobiášovi - výstava keramiky v Galvíně

13. 7. Divadlo v Trávě – divadelní přehlídka v kláš-
terní zahradě

27. 7. Keramické trhy a koloběžkové závody

3. 8.–4.10. Karel Václav - výstava ilustrací v Galvíně 

9.–10. 8. Bechyňské doteky – poutní slavnosti

11. 8. Festival dechových hudeb – náměstí T.G. 
Masaryka

DUHOVÁ BECHYNĚ 
Jihočeské město Bechyně leží v malebné krajině na soutoku 
řeky Lužnice a říčky Smutné. Město bylo založeno kolem 

roku 1323 a je proslulé zejména lázeňstvím a výrobou keramiky. 

Městské informační centrum
nám. T. G. Masaryka  č. 140
 +420 778 54 509  
 infocentrum@kulturnidum.cz
www.mestobechyne.cz, www.kultrunidum.cz
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Lázně Bechyně
nám. T. G. Masaryka  č. 202
 recepce +420 381 476 100, 777 710 226  
 info@laznebechyne.cz
www.laznebechyne.cz 
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Komfortní  ubytování,  kde  budete  spokojeni  vy 
i vaši  blízcí  nabízí  moderní  čtyřhvězdičkový 
Wellness Hotel Pohoda, ve kterém se budete cítit 
jako doma.  V klidné lokalitě lázeňského města, 
jen  pár  kroků  od  Pozlovické  přehrady,  nabízí 
hotel  bohatý  výběr  pobytů.  Nejvíce  oblíbený 
pobyt je „MINIRELAX“ na 5 dní nebo „RELAXVÍ-
KEND“ na 4 dny. Kapacita ubytování je 88 pro-
storných pokojů a 2 apartmány.
Stylová  restaurace  a moderní  gastronomie  je 
jedním  z hlavních  důvodů,  proč  se  hosté  rádi 
vracejí.  Prostorná  restaurace  s lobby  barem 
a samoobslužným  pultem  nabízí  kvalitní  regi-
onální  i mezinárodní  speciality,  místní  výběr 
moravských  vín  a to  vše  pod  taktovkou  šéfku-
chaře Miroslava Janči a příjemného personálu. 
Součástí  restaurace  jsou  rovněž  kongresové 
prostory  pro  150  osob,  prostorné  parkoviště 
a bezplatné wifi v celém hotelu.  
Wellness a relaxační pobyt si můžete vychutnat 
v regeneračních programech: týdenní relaxace, 
wellness týden, týden uhličitých koupelí, týden 
pro bolavá záda nebo
nevinný víkend. 

Ve  wellness  a saunovém  světě  hotelu  najdete 
prostorný  plavecký  bazén  s masážními  chrliči 
a vývěvou,  relaxační  vířivý  bazén  pro  12  osob 
s teplotou  vody  38  °C,  Whirlpool  pro  4  osoby 
s teplotou vody 35 °C, saunový koutek s finskou 
saunou,  parní  solnou  saunou,  parní  bylinko-
vou saunou a tepidariem. Po sauně doporuču-
jeme využít venkovní relaxační prostor s lehát-
ky a přímým výhledem do okolní zeleně.
V relaxačním  centru  dosáhnete  za  asistence 
vyškolených  masérů  a relaxační  hudby  maxi-
málního  uvolnění  vašeho  těla  v kombinaci 
s exotickou vůní nebo éterickými oleji. 
Hotel  myslí  také  na  rodiny  s dětmi.  Součástí 
hotelového areálu je prostorné hřiště Dětský ráj 
s relaxační  terasou  pro  rodiče.  Oplocené  bez-
pečné  hřiště  pro  vaše  děti  nabízí  i občerstvení 
a posezení, odkud můžete dohlížet na dovádění 
dětí.  Vychutnejte  si  výtečnou  kávu,  plzeňské 
pivo,  limonádu,  zmrzlinu  nebo  sklenku  vína 
z produkce  BMV  vinařství.  Pro  starší  děti  je 
určen miniworkout park, na kterém jsou umís-
těny stroje pro cvičení s vlastní vahou a násled-
ně osvěžení uprostřed barevného mlhoviště.

Kromě  lázeňské  léčby  a minerálních  prame-
nů  nabízí  město  Luhačovice  aktivní  odpoči-
nek v krásném přírodním prostředí chráněné 
krajinné  oblasti  Bílé  Karpaty.  Tenisové  kurty 
s antukovým  povrchem  se  nacházejí  přímo 
v lázeňském  areálu,  u přehrady  si  přijdou  na 
své milovníci rybaření a vodních sportů. Okolí 
Luhačovic je vhodné pro pěší turistiku i cyklo-
výlety.

hOtEL pOhOda V LuhačOVIcích 
– baLZÁm Na těLO I dušI

Příznivé klimatické podmínky lákají k návštěvě Luhačovic v každém ročním 
období. Již dávno letní sezóna nekončí v říjnu.  Stále více návštěvníků objevuje 
kouzlo jarních, podzimních či zimních pobytů. Luhačovice jsou největší 
moravské lázně s dlouhou tradicí a historií. 

ZÁLESí a.S., hOtEL pOhOda ****

A. Václavíka 203, 
763 26 Luhačovice
 +420 577 100 811, 577 100 812
 info@pohoda-luhacovice.cz
www.pohoda-luhacovice.cz
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Vodu na panství hraběte Kinského pili  zdejší 
myslivci, vyvěrala poblíž myslivny. Velmi chut-
nou  vodu  si  nechával  v sudech  přivážet  do 
nedaleké Budyně doktor Bayer a s její pomocí 
léčil  již  v 18.  století  pacienty.  Pacienti  vodu 
pili  a koupali  se  v ní.  Byla  to  ale  jen  místní 
záležitost, do doby, kdy se na své zaměstnance 
přijel podívat roku 1790 František Pavikovský, 

ředitel statků u knížete Kinského.
Pavikovský  trpěl  gastrickými  potížemi,  které 
jezdil  léčit do Karlových Varů, ale zdejší voda 
mu  evidentně  pomáhala.  Voda  byla  poslá-
na  na  rozbor,  obsahovala    množství  zdraví 
prospěšných    minerálů.  Pavikovský  i přes 
počáteční obtíže přispěl k založení lázní, stav-
bu finančně podpořil hrabě Kinský. Po nálezu 
dalšího  pramene  s odlišným  složením  bylo 
o léčení rozhodnuto.
Lázeňský  park  vznikl  z obory.  Počátkem  20. 
století, kdy lázně Mšené přešly do držení rod-
iny  Tomanovy,  byla  zahájena  rozsáhlá  rekon-
strukce  areálu  i provozu.  V letech  1905  až 
1906  vznikl  nejhezčí  secesní  lázeňský  dům, 
Dvorana,  vnitřní  výzdoba,  malby  pocházejí 
od  Viktora  Olivy.  Dalšími  objekty  jsou  pa-
vilony  Říp,  Praděd,  Slovanka,  Kyselka,  Vítkov 
a Blaník. 

NAše AKTUáLNí NOVINKY: 
V loňském  roce  byla  zahájena  obnova  sva-
hu  nad  lázeňským  parkovištěm,  kde  bude 
v letošním  roce  vysazena  vinná  réva  a další 
dřeviny.  V lázeňském  parku  bude  obnovena 
historická  alej.  Lázně  pokácí  staré  stromy 
a vysadí  nové,  obec  vybuduje  nové  veřejné 
osvětlení  a položí  nový  povrch  cesty  na 
lázeňské aleji.

MOžNOsTI VýLeTů DO OKOLí: 
• Vodní hrad Budyně nad Ohří • Hrad Ház-
mburk  •  Hora  Říp  •  Obec  Peruc  •  Zámek 
Ploskovice • Chrám v Panenském Týnci

ObEc mšENÉ-LÁZNě  
Mšené-lázně se rozkládají malebně v údolí Mšenského 
potoka. Původně byly zemědělskou obcí na okraji 
litoměřického okresu. K jádru obce byly v průběhu 

historického vývoje připojeny další - původně samostatné obce. První 
zmínka o vsi je spojena s Půtou zvaným Petřík z Rýzmberka. 

ObeC MšeNé-LázNě

  info@msene-lazne.cz
www.msene-lazne.czK
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Ale  nejen  to,  město  je  také  špičkové  sportovní 
a rekreační  středisko  Krkonoš.    Jediné  lázně  na 
české  straně  Krkonoš  se  rozprostírají  na  úpatí 
Černé  hory  v nadmořské  výšce  přes  600  m.  Zde 
najdete i největší lyžařský areál v České republice, 
SkiResort Černá hora – Pec. Na  jediný skipas  tu 
můžete projet 44 km sjezdovek nebo využít 84 km 
běžeckých tratí. Na vrchol Černé hory (1299 m n. 
m.)   vede v osmimístná kabinová  lanovka Černo-
horský  Express.  Zimní  sporty  mají  v Janských 
Lázních svou bohatou historii. Ve 20. letech minu-
lého století tu vyrostl velký skokanský můstek. V  
okolí  Janských  Lázní  je  mnoho  obdivuhodných 
míst,  která  stojí  za  to  navštívit  pěšky  či  na  kole. 

Z města  vychází  nespočet  turistických  a cyklotu-
ristických  tratí  různé  obtížnosti  a délky.  Můžete 
vykročit  například  po  obnovených  Starých  dob-
rých lázeňských cestách, které zpestřují tematická 
zastavení  s informačními  panely  a odpočinkový-
mi místy. Mnozí návštěvníci si jistě nenechají ujít 
Stezku  korunami  stromů,  která  v délce  více  než 
1300 m nabízí zcela jedinečné zážitky při pohledu 
z ptačí perspektivy. www.janske-lazne.cz

státní léčebné lázně Janské Lázně
Své jméno Janské Lázně získaly díky léčivému tep-
lému  pramenu,  objevenému  podle  kroniky  pan-

ským zbrojnošem Janem z Chockova roku 1006.  
Začátkem 20. století zaznamenaly lázně celosvěto-
vý ohlas úspěšnou léčbou následků dětské obrny, 
k čemuž přispěla i moderní analýza zdejších pra-
menů. Janské Lázně se  tak staly první  léčebnou 
svého  druhu  v Evropě.  Současné  léčebné  lázně 
nabízejí  nejen  tradiční  lázeňskou  léčbu,  ale  také 
lůžkovou  rehabilitační  péči  v Odborném  léčeb-
ném  ústavu  pro  dospělé  i dětské  pacienty,  která 
může bezprostředně navázat na akutní  lůžkovou 
léčbu v podobě převozu z nemocničního lůžka na 
lázeňské rehabilitační.  V dětské léčebně Vesna se 
léčí děti do osmnácti let věku s nervovými a nervo-
svalovými onemocněními, včetně dětské mozkové 
obrny,  po  onkologické  léčbě,  po  úrazech  a orto-
pedických  operacích,  s nemocemi  pohybového 
a dýchacího ústrojí, s poruchami výměny  látkové 
a s dětskou obezitou. 
Do  léčebny  dospělých  jezdí  klienti  po  úrazech 
a operacích  pohybového  aparátu,  po  cévních 
mozkových  příhodách,  s roztroušenou  sklerózou 
a s dalšími nervovými, nervosvalovými i respirač-
ními onemocněními.  

www.janskelazne.com 
 

Kulturní  a sportovní akce roku 2019:

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  ve  STÁTNÍCH 
LÉČEBNÝCH LÁZNÍCH JANSKÉ LÁZNĚ s.p.
24. květen  10:00 – 18:00 hod.

ZÁVODY V BĚHU DO VRCHU JANSKÉ LÁZNĚ 
– ČERNÁ HORA
23.–25. květen 
Mistrovství  Evropy  veteránů  v běhu  do  vrchu 
2019 se startem od Kolonády

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
1. červen, centrum města od 10 hod.
Celodenní dobově stylizovaná událost, vystou-
pení  umělců  na  dvou  pódiích,  speciální  pro-
gram pro děti, silniční vláček, řemeslné stánky 
a slavnostní společenský večer v secesní Kolo-
nádě.

OSLAVA DNE DĚTÍ
8. červen, Horní promenáda od 9 hod.
Zábavné soutěže a atrakce pro děti, hudba, 
jízdy vláčkem, pohádka v kině

MAGICKÝ  DEN  sv.  Jana  v Janských  Láz-
ních 
23.  červen,  centrum  města  a Kolonáda 
10–18:00
Den s tradicemi a tvořivé dílny pro děti, pro-
dej bylinek, léčivých čajů, koření, bylinných 
sirupů a mastí, slavné vědmy a kartářky.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
červenec–srpen 
Každou  letní  neděli  od  14  do  16  hod.  se 
konají  pravidelné  hudební  produkce  na 
venkovním podiu před Kolonádou.

DEN S KRAKONOŠEM
31. srpna, kolonáda, Dětská léčebna Vesna 
9-16h
Celodenní program pro děti s postavou Kra-
konoše, soutěže

KRKONOŠSKÁ 70MTB
7. září 
Závod  3členných  družstev  na  horských 
kolech.

KULINÁŘSKÝ DEN
28. září, náměstí v 10–18 hod.
Celodenní  akce  plná  lákavých  dobrot.  Ve 
stáncích  na  kolonádě  můžete  ochutnat 
z kuchařského umění místních restaurací, 
najdete  stánky  s regionálními  potravinami 
a výrobky  od  místních  farmářů.  Hudební 
doprovod.

jaNSKÉ LÁZNě 
V jarNí ZELENI
Janské Lázně, horské město s dávnou historií, má jedno z nejlepších 
lázeňských zařízení v České republice.

Zapomeňte nakrátko na starosti všedních dnů a nechte se hýčkat při krátkém wellness pobytu. 

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo

dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:

perlivá Calmonalová koupel
celotělový zábal se zeleným čajem
aroma masáž zad
čínská masáž hlavy
havajská masáž zad
parafínový zábal na ruce Cena pobytu již od

5.125,- Kč/osoba*

Antistresový pobyt

Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat 
během jediného dne.

Bylinný balíček 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo

dvoulůžkové pokoje 
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:

koupel Sametový ročník
ovocný zábal dolních končetin 
anticelulitidní ozónová masáž

  dolních končetin
základní kosmetické ošetření
para�nový zábal na ruce Cena pobytu již od

4.195,- Kč/osoba*

Zadáno pro ženy

Cena balíčku
860,- Kč*

Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

L á z e ň s k ý  r e s o r t  n e d a l e k o  P r a h y .

bylinná koupel z Lázní Mšené
konopná masáž zad
aroma parafínový zábal na ruce
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LÁZNě běLOhrad
rELax I aKtIVNí
OdpOčINEK

Lázně Bělohrad s přilehlými osadami Brtev, Hřídelec, Lány a sousedícím 
Svatojanským Újezdem leží v nádherné široké kotlině, jejímž středem se 
vine říčka Javorka. Celé údolí je obklopeno zalesněnými vrchy. 

7. 4.   160 let od nar. K. V. Raise, Pifferaios 
– proběhne v lázeňském sále 

5.–21. 4.  Velikonoce výstava 

13. 4.   Velikonoční jarmark 
  – Památník K. V. Raise

1. 5.   Výstava obrazů Říha – Vavřina 
  – v Památníku  K. V. Raise 

24.5.  Noc kostelů Byšičky

25. 5.   Zahájení lázeňské sezony  
  – areál minigolfu pódium u lázní 

18. 6.   Rozloučení s předškoláky (16:00), 
školní akademie (17:00) 

  – v zámeckém parku

19.–23. 6.   MFF „Pod Zvičinou“ 
  – v zámeckém parku                                               

29.–30. 6.  Strašidelná Bažantnice 
  – pouť na Byšičkách – Byšičky

6.–7. 7.   50. let sk. Meteor, divadlo Čarodějky 
v kuchyni – v zámeckém parku 

20. 7.   Country festival „Pod Hůrou“
  – v zámeckém parku

25. 7.   Otevření provozu DEPRAG

2.–4. 8.   Bažantnice ještě žije  – Bažantnice

10. 8.   Závod horských kol + večerní pro-
gram – v zámeckém parku

16.–18. 8.   Koncert sk. Jelen + divadlo Hodina 
duchů  –  v zámeckém  parku  stan, 
pódium  

23. 8.  Večírek strašidla – Bažantnice

31. 8.  Dětský den v D. N. Vsi – D. N. Ves

14. 9.  Lázeňská lyže – podium u lázní

14. 9.   Zatoulaný ples – hasiči LB 
  – v zámeckém parku 

21. 9.   Slavnosti jablek a cibule 
  – v zámeckém parku

29. 11.   Výstava betlémů 
  – v Památníku. K. V. Raise

1. 12.   Adventní jarmark 
  – na Malém náměstí

15. 12.   Pifferaios v kostele
  – Adventní koncert

První zpráva o původní Nové Vsi je z roku 1354. 
Z řady  majitelů  panství  je  nejvýznamnějším 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Na přelomu 
17.  a 18.  století  vlastnil  panství  Bertold  Vilém 
z Valdštejna,  který  nechal  postavit  do  kamene 
kostel Všech Svatých, podle návrhu Jana San-
tiniho Aichla přestavěl tvrz na zámek a zasadil 
se  o povýšení  Nové  Vsi  na  městečko  s názvem 
Bělohrad.  Narodil  se  zde  spisovatel  Karel  Vác-
lav Rais,  jehož památník s expozicí se nachází 
v zámeckém  parku,  hudební  skladatel  Karel 
Moor a další osobnosti. Na popud paleontologa 
prof. dr. Antonína Friče zde vzniklo v roce 1904 
muzeum. Lázně Bělohrad jsou městem kultury 
a sportu. Hlavně v létě se zde odehrává mnoho 
akcí s velkou tradicí. Nejvýznamnější je v červnu 
Mezinárodní  folklorní  festival s řadou českých 
i zahraničních  souborů.  Pravidelné  nedělní 
promenádní koncerty zde probíhají již od roku 

1906. Na dvou venkovních pódiích v Bažantni-
ci a v zámeckém parku se hraje divadlo a kon-
certují  umělci  nejrůznějších  žánrů.  Okolí  je 
protkáno hustou sítí cyklostezek a pěších zna-
čených cest.  Turisticky  zajímavými  místy  jsou 
například: vycházkový chodník kolem rybníka 
Pardoubku  s dřevěnými  plastikami,  Byšický 
kostelík, naučná stezka Po stopách K. V. Raise 
na Zvičinu, obec s historickými stavbami Dolní 
Javoří a další. Jsou zde vynikající tenisové kur-
ty, nově vybudovaný fotbalový areál, volejbalová 
hřiště a herna na stolní tenis, pump park v Hor-
ní Nové Vsi a další sportoviště.  
Město Bělohrad má pro tento rok naplánováno 
množství  zajímavých  akcí,  které  nezapomeň-
te  při  plánování  vašich  volných  dní  zapojit  do 
vašich plánů.
O dalších detailech vás bude samozřejmě infor-
movat informační centrum Bělohrad.

Mezinárodní folklorní festival

Památník K.V. Raise

Bělohradské náměstí

TURIsTICKé INfORMAčNí CeNTRUM 
LázNě běLOhRAD

nám. K. V. Raise 160, 50781 Lázně Bělohrad
  +420 493 792 520 
 hoska-tour@hoska-tour.cz
www.lazne-belohrad.cz
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Patříte k těm, kteří věří, že péčí o své tělo, a tím 
i o své  fyzické  a duševní  zdraví,  vytvářejí  pro-
stor pro dlouhý a kvalitní život? Máte rádi lázně 
s jejich atmosférou a těší vás, když se o vaše tělo 
starají profesionálové? Pak jdete tou správnou 
cestou. A pokud máte rádi rodinnou a komorní 
atmosféru  lázní  v malém  a malebném  městeč-
ku, pak navštivte Lázně Bělohrad.
Základním  léčebným  prostředkem  v Lázních 
Bělohrad  je  slatina,  která  se  zde  aplikuje  ve 
formě zábalů, obkladů a slatinných koupelí. Je 
ceněná  pro  své  unikátní  vlastnosti,  které  pod-
porují rychlejší a účinnější regeneraci bolavých 
a namožených  tkání. Slatina má rovněž blaho-
dárné účinky na pleť.
Největší  segment  lázní  se  věnuje  léčebnému 
lázeňství,  které  řeší  hlavně  problémy  pohy-
bového  aparátu.  Léčí  se  zde  klienti  s bolestmi 
zad,  artrózou  kloubů,  klienti  s Bechtěrevovou 

chorobou  i ti,  kteří  podstoupili  náhradu  nos-
ných kloubů. Lázně léčí i některá neurologická 
a gynekologická  onemocnění.  Součástí  Slatin-
ných lázní jsou také Lázně pro děti a dorost, kde 
se doléčují dívky po operacích v malé pánvi. Léč-
ba minimalizuje riziko pooperačních komplika-
cí, které mohou mít vliv na plodnost v dospělém 
věku. Stejně jako v lázních pro dospělé, se i zde 
léčí problémy pohybového aparátu. Na klienty - 
samoplátce se zaměřuje Spa Resort Tree of Life. 
Je  vyhledáván  lidmi,  kteří  chtějí  pečovat  o své 
zdraví pod dohledem profesionálů a kteří mají 
snahu upravit svou váhu, stabilizovat svou psy-
chiku a podpořit fyzickou kondici. 
Pokud se rozhodnete navštívit Lázně Bělohrad, 
pak je hledejte v podhůří Krkonoš, několik kilo-
metrů  od  města  Jičín  a nedaleko  vyhlášeného 
Safari Parku ve Dvoře Králové. Z Prahy se dosta-
nete  do  lázní  přímým  autobusovým  spojením 

z Černého  mostu,  osobním  vozem  vám  bude 
cesta  z Prahy  trvat  asi  80  minut.  Pokud  rádi 
poznáváte, pak můžete v regionu navštívit řadu 
historických  památek,  skalní  město  v Českém 
ráji anebo podnikat zajímavé procházky po oko-
lí  lázní.  Objevíte  malebná  místa,  zajímavé  his-
torky a překrásné výhledy.

www.belohrad.cz
www.lazneprodeti.cz

www.domovvitalita.cz
www.treeoflife.cz

LÁZNě běLOhrad
bLahOdÁrNÉ ÚčINKY 
SLatINY a NEKONEčNÁ rELaxacE
Město Lázně Bělohrad leží v Podkrkonoší v nádherné široké kotlině 
obklopené zalesněnými vrchy, jejímž středem se klikatí řeka Javorka. 
Zásadním impulzem pro rozvoj městečka bylo založení lázní majitelkou 
panství Annou z Asseburgu v roce 1885. Díky proslulosti lázní nese 
městečko od roku 1905 název Lázně Bělohrad. Během 130 let se lázně 
rozrostly do dnešní podoby a tvoří významnou součást města. 

LázNě běLOhRAD, a .s.

 + 420 493 676 000
  info@belohrad.cz
www.belohrad.cz 
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Akce budou probíhat pod širým nebem a v kos-
tele sv. Maří Magdalény od 4. května do 30. červ-
na a od 15. září do 12. října 2019. Během jarních 
týdnů se mohou návštěvníci  těšit na 3 sobotní 
odpolední  koncerty  a 3  nedělní  večerní  kon-
certy. A v podzimní části slavností na 2 nedělní 
odpolední  koncerty  a závěrečný  sobotní  kon-
cert. Vstupné na akce je zdarma. Akce se koná 
pod společnou záštitou hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana 
Michala Kortyše.

měStO LÁZNě bOhdaNEč 
ZVE Na měStSKÉ hudEbNí SLaVNOStI
Město Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Městsko-lázeňským 
informačním centrem si vás dovolují pozvat na 4. ročník Městských 
hudebních slavností.

MěsTsKO-LázeňsKé INfORMAčNí 
CeNTRUM LázNě bOhDANeč, O.P.s.

Pernštýnská 117
533 41 Lázně Bohdaneč
 + 420 774 444 234
 infocentrum@lazne.bohdanec.cz
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Při jeho zakládání bylo zapotřebí část lesa ose-
kati (odstraniti). Odtud také původ jeho pojme-
nování. Město se rozkládá na úpatí Ještědské-
ho pohoří a na pokraji Ralské pahorkatiny. 

malebné lázeňské město podještědí 
– OSEčNÁ 
Město osečná bylo založeno v první polovině 13. století 
na zemské obchodní stezce mezi Českým Dubem 
a hradem Děvínem. osečná při říčce Ploučnici bylo 
městečko obklopené mokrými loukami a hojnými lesy. 

Kostel sv. Víta v Osečné

První zmínka o malém dřevěném farním kos-
tele  v Osečné  pochází  z roku  1350.  Kostel  sv. 
Víta  v Osečné  má  tři  lodě.  Vnitřní  zařízení 
pseudogotické z roku 1904. Na jónském pilíři 
je  umístěna  kamenná  kazatelna.  Na  hlavním 
oltáři  byl  obraz  od  malíře  Johana  Birhauma 
z Georgenthalu  –  ten  byl  v roce  1911  přemís-
těn na jiné místo v kostele. 

Sousoší Tří svatých
Ne tak nápadnou, ale o to krásnější,  je Souso-
ší Tří svatých – Jana, Pavla a Luitgardy.

Trvalou památkou na zbožnou abatyši Reginu 
jsou  v Osečné,  v Českém  Dubě  a v Hodkovi-
cích  nad  Mohelkou  tři  stejná  velkolepá  sou-
soší  z pískovce,  která  pocházejí  z roku  1714 
a zpodobňují  v životní  velikosti  tři  katolické 
svaté: Jana, Pavla a Luitgardu. V 17. a 18. stole-
tí mnoho obyvatel Čech podlehlo opakovaným 
epidemiím  v důsledku  válek  a hladomorů. 
Císař Karel VI., otec Marie Terezie, nařídil roku 
1713  z pietních  důvodů  zřizování  „morových 
sloupů“ v celé monarchii. Představená klášte-
ra sv. Jakuba ve Vídni Maria Magdalena z Wal-
terskirchenu se rozhodla, že ozdobí tři největší 
obce svého panství pod Ještědem důstojnými 
náboženskými  monumenty  z umělecké  dílny 
Matyáše Brauna (1684–1738). Tento věhlasný 
sochař rakouského původu je tvůrcem mnoha 
barokních  skvostů  v Čechách,  zdobících  čet-
né zámky, kostely a také Karlův most v Praze. 
Nejvýznamnější  Braunovo  dílo,  znázorňující 
„Vidění sv. Luitgardy“ se stalo ideovým vzorem 
pro kompozici tří postav sousoší objednaných 
klášterem pro města v Podještědí. Je také pří-
značné, že tato velkolepá sousoší byla vesměs 
postavena na nejpříhodnějších místech s dale-
kým výhledem na Ještěd. www.osecna.cz

SLatINa 
Z LÁZNí KuNdratIc
Lázeňská léčebna Lázně Kundratice, jedny z nestarších 

lázní v České republice, využívají k léčbě tradiční přírodní léčivý zdroj, 
a to sirnoželezitou slatinu.

Lázně  vznikly  jako  součást  městečka  Osečná 
roku 1881 a patří mezi první lázně v Čechách, ve 
kterých se používá jako přírodní léčivý zdroj sla-
tina. Zakladatel lázní, Josef Schwan, postavil ne-
jprve v blízkosti bohatých rašelinišť malý domek 
se dvěma vanami pro rašelinové koupele. Teprve 
jeho  syn  objekt  rozšířil  a otevřel  rašelinové 
lázně.  Lázeňskou  léčebnu  roku  1908  od  vdovy 
Schwanové koupila obec. Počet návštěvníků neu-
stále  narůstal  až  do  dnešní  podoby  moderních 
lázní,  kde  se  léčí  s úspěchem  revmatická  artrit-
ida, funkční poruchy páteře, chronické ploténk-
ové  syndromy,  artrozy  a spondylosy,  svalový 
rheumatismus, onemocnění svalů, šlach a další 
podobná onemocnění.

Dnešní Lázně Kundratice 
Lázně  využívají  příznivé  klimatické  podmínky 
Ještědského  pohoří,  které  je  chrání  před  stu-
denými  severovýchodními  větry.  Krajina  kolem 
léčebny je bohatá na borové lesy, háje, luka a ryb-
níky. Nosným léčebným programem jsou koupele 
v přírodní léčivé sirnoželezité slatině a tato léčba 
je  doplňována  různými  typy  masáží  a koupe-
lemi  -  perličková,  meduňková,  kosodřevinová, 
calmonal,  vodoléčbou  a mnoha  dalšími  proce-
durami  včetně  plynopunktury  a kryotherapie. 
V současné  době  bylo  podávání  léčebných  pro-

cedur  rozšířeno  o ošetření  pomocí  laseru  a bi-
olampy a rázové vlny. Tyto lázně zajišťují též am-
bulantní akutní péči pro blízké okolí. 
Ubytování  hostů  je  zajištěno  ve  dvoulůžkových 
pokojích  s příslušenstvím.  Stravování  pacientů 
probíhá  včetně  dietního  přímo  v léčebně. 
Lázně  Kundratice jsou  ideální  pro  cykloturis-
tiku,  pěší  výlety  krásnou  přírodou  do  bližšího 
i vzdálenějšího okolí, na koupání  je  tu  lázeňský 
rybník  v areálu  léčebny,  tenisové  kurty  v obci 
Osečná, poblíž je i golfový klub (5 km).

LázNě KUNDRATICe a.s. 
– lázeňská léčebna

Lázně Kundratice 134, 463 52 Osečná
 přijímací kancelář +420 485 344 203
Fax: +420 485 344 216
 info@laznekundratice.cz

K
O

N
TA

K
T

JARO
4. 5. 15:00 – náměstí  
Banda di Feste
Milan Kroka - Live Band 

12. 5. 19:00 – kostel
Pardubický dětský sbor  Iuventus Cantans 
+ DPS Cantando ZUŠ Skuteč

25. 5. 15:30 – Na Lužci 
Select Dance
Divadlo Honzy Pokusila - „Jak se pan Bram-
bora učil tančit“ 
Pískomil se vrací

2. 6. 19:00 – kostel
Cantores Cantant 

15. 6. 19:00 – SK hřiště
Stresor, V.P.R. 

30. 6. 19:00 – kostel
Corvus Quartet

PODzIM
15. 9. 15:00 – kostel
Escualo quintet 

29. 9. 15:00 – kostel
Petr Hostinský + Pavel Herzog + host

12. 10. 19:00 – sokolovna
Wait, Unisono
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babOr cleansing hY-ÖL® 
+ phytoactive
Legendární dvoufázové čištění. 
Před  60ti  lety  učinil  Dr.  Michael  Babor  zásadní 
objev: olej pleť nejen zkrášluje, ale zároveň ji hloub-
kově  čistí.  Toto  tekuté  zlato  kosmetiky  BABOR, 
původce všeho, vzniklo v roce 1956 z přesvědčení, 
že  kombinace  vody  s přírodními  oleji  té  nejvyšší 
kvality jsou klíčem ke kráse proto, že přírodní oleje 
jsou podobné lipidům v pokožce. Dr. Babor se svým 
výzkumem uspěl a dal tak vzniknout dvoufázovému 
čištění  pleti  s hydrofilními  oleji:  HY-ÖL.  V té  době 
revoluční. Dnes legendou. A to vše mnohem dříve, 
než se staly oleje trendem dnešní doby. 

Fáze 1 – HY-ÖL®

Hydrofilní čistící olej na bázi čistě rostlinných olejů, 
které se dokonale pojí s vodou a snadno se smývají. 
Výtažek z mydlokoru působí jako přírodní magnet 
na nečistoty a umocňuje tak čistící účinek. Nanáší 
se na suchou pleť pomocí krouživých pohybů.
Fáze 2 – Phytoactive
Speciální  bylinný  komplex  s detoxikačními  a ošet-
řujícími komplexy pro 4 typy pleti. Nanáší se přes 
rozetřený  HY-ÖL.  Navlhčenými  prsty  pak  z těchto 

dvou  produktů  vytvořte  emulzi,  kterou  omývejte 
obličej.  Poté  obličej  opláchněte  nejlépe  studenou 
vodou (s teplou to jde taky, ale ta nepodpoří cirku-
laci tak dobře).

babOr 
cleansing rose 
toning Essence
Pleťová voda s Anti-OX Com-
plex  a speciálně  zpracova-
nou vodou z jablek zanechá-
vá pokožku dokonale čistou 
a hydratovanou  a perfektně 
připravenou  na  to,  aby  co 
nejlépe  absorbovala  násle-
dující  přípravky  (krém, 
sérum…).  Anti-OX  Complex 
posiluje  přirozenou  ochra-
nu pokožky proti škodlivým 
vlivům  životního  prostředí. 
Tento speciální polymer také 
zabraňuje  ztrátě  vlhkosti 
v pokožce  a zároveň  dodá-
vá  pleti  hydrataci,  zatímco 
alantoin,  bisabolol  a pan-
tenol  napomáhají  pokožku 
zklidňovat.  Výsledkem  je 
znovuobnovená  a rozzářená 
pokožka.

babOr Skinovage 
Vitalizing Serum
VITALIZING Serum bylo vyvi-
nuto  speciálně  pro  oživení 
unavené pleti. 
Stres  a emoční  vypětí  nebo 
vlivy životního prostředí, jako 
například  UV  záření,  modré 
světlo  či  znečištěné  ovzduší, 
mají  na  pleť  negativní  dopad 
a pleť  je  jejich  vlivem  unave-
ná,  vyčerpaná  a mdlá.  Často 
má  povadlý  výraz,  hrubou 
a nerovnou  pokožku  a ztrácí 
elasticitu,  vitalitu  i pevnost. 
Pleť  postrádá  energii  pro  boj 
s negativními  vlivy  životního 

prostředí a procesy regenerace tak nejsou schop-
ny probíhat tak, jak mají. Výsledkem je nedosta-
tek  odolnosti  proti  vnějším  stresovým  vlivům 
a pleť tak rychleji stárne. 
ENERGY  Plus  Complex  pleť  revitalizuje,  podpo-
ruje  její  regeneraci  a Blue  Light  Protect  brání 

digitálnímu stárnutí. Perfection Peptides podpo-
rují rychlejší olupování svrchních buněk. Tím se 
zajišťuje  sjednocenější  vzhled  pleti.  EpigenTech 
Power  peptid  dodatečně  zajišťuje  prevenci  proti 
stárnutí  na  epigenetické  úrovni  a posiluje  buň-
ky.
Pleť je sjednocená, odpočatá, revitalizovaná a roz-
zářená.

babOr ampoule concetrates 
active purifier
Unikátní ampule BABOR Ampoule Concentrates 
jsou  skutečnými  mistrovskými  díly.  Již  pouhé 
2ml  koncentrátu  vysoce  aktivních  látek  zajistí 
optimální péči pro každý typ pleti. Od okamžité-
ho liftingu po intenzivní hydrataci. Rychle a efek-
tivně.
BABOR  AC  Active  Purifier  je  jeden  ze  14ti  tako-
vých zázraků. Obsahuje vysoce nadávkovaný sul-
fonát z břidlicového oleje a olej z čajovníku. Tato 
kombinace  poskytuje  jedinečné  anti-bakteriální 
vlastnosti  a zklidňuje  tak  projevy  akné.  Rychle 

snižuje  výskyt  pupínků  a komedonů  a chrá-
ní  před  vznikem  nových  bez  toho,  aby  vzniklo 
podráždění z přesušení pokožky.

babOr doctor babor 
collagen booster cream
Revoluční  pleťový  krém 
je  efektní  alternativou 
k injekcím  s kolage-
nem  nebo  kyselinou 
hyaluronovou.  Inten-
zivně  restrukturalizuje 
a pozvedává  pleť  zevnitř 
a redukuje  vzhled  linek 
a vrásek.  Obsažená 
kyselina  hyaluronová 
a mořský kolagen dodávají a vážou vlhkost v ple-
ti.  Palmitoyl  tripeptide-5  a Tripeptide-2  restruk-
turalizují  síť  kolagenových  a elastických  vláken 
k vytvoření  husté,  rovnoměrné  struktury  a tím 
zvyšují    pevnost  a hustotu  pleti.  Výsledkem  je 
pevná pleť s obnovenou elasticitou.

babOr agE Id 
Serum Foundation 
Jedná  se  o první  make-up  z výzkumných  labo-
ratoří.  Základem  tohoto  make-upu  jsou  poznat-
ky a zkušenosti v rámci laboratorního výzkumu 
péče  o pleť  v laboratořích  BABOR.  Díky  tomu 
vznikl make-up, který poskytuje okamžitý  liftin-
gový efekt a preventivní anti-aging péči. Dále má 
toto ultra lehké sérum variabilní krytí díky prin-
cipu  „layering“  (vrstvení),  díky  kterému  můžete 
na  pleť  nanášet  několik  velmi  jemných  vrstev, 
dokud nedosáhnete potřebného stupně krytí: bez 
efektu masky a pro dokonale přirozený vzhled.

cz.babor.com
zelená linka: 0800 100 403
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Peola Vital 75 - Day Cream

Pure Kaolin Pure Mineral Bath Peola Vital Bath

Peola Vital 75 - Night Cream Peola Vital FB Peola Soap Peeling Peola Lotion

Pure Cellular Peola Vital Hair

Kosmetika 
z mariánských Lázní 
Marienbad  Cosmetics,  lázeňská  kosmetika 
společnosti  Léčebné  lázně  Mariánské  Lázně 
a.s., je vystavěna  na základě nejmodernějších 

poznatků  současné  dermatologie  a zároveň 
využívá  přírodních  léčivých  zdrojů,  charak-
teristických  pro  Mariánské  Lázně.  V součas-
né  době  obsahuje  dvě  luxusní  řady  odlišné 
charakterem  receptur.  Řada  PEOLA  zakládá 
svoje  účinky  na  lázeňské  rašelině  užívané 
v mnoha  variacích  procedur  doprovázející 
lázeňské  pobyty.  Řada  PEOLA  zahrnuje  den-
ní a noční krém PEOLA VITAL 75, oční krém 
PEOLA  VITAL  fb,  tělové  mléko  PEOLA  LOTI-
ON,  sprchový  gel  PEOLA  ENERGY,  šampon 
na  vlasy  PEOLA  VITAL  HAIR,  mýdla  PEOLA 
SOAP  a PEOLA  SOAP  PEELING,  rašelinovou 
koupel PEOLA VITAL BATH, pečující krém na 
ruce PEOLA VITAL HANDS a opalovací emulzi 
PEOLA SUN. 
Řada  PURE  využívá  vlastnosti  mariánsko-
lázeňské  minerální  vody  a nabízí  pleťovou 
masku  PURE  KAOLIN,  micelární  vodu  PURE 

CELLULAR, pleťovou hydratační masku PURE 
HYDRATING MINERAL MASK, minerální kou-
pel  PURE  MINERAL  BATH,  jemný  sprchový 
šampon pro péči o citlivou pleť PURE BODY & 
HAIR, balzám po holení PURE AFTER SHAVE 
a balzám na rty PURE LIP BALM.
Produkty  založené  na  bázi  minerální  vody 
a rašeliny  optimálně  vyživují  pokožku  i je-
jí  podkožní  tkáň  a zamezují  tak  dehydrataci 
a stárnutí pokožky a také zvyšují její odolnost 
vůči negativním vnějším vlivům. Nová techno-
logie získávání rašelinového extraktu zajišťuje 
efektivní  působení  aktivních  látek  i luxusní 
požitek  z péče  o vlastní  pleť.  Moderní  složení 
krémů  vychází  z nejnovějších  trendů  vývoje 
kosmetiky.  Receptura  zahrnuje  vysoce  ceně-
né  složky  jako  je  bambucké  máslo,  kokosový 
a ricinový  olej  nebo  olej  z granátového  jabl-
ka.  Zároveň  nyní  kosmetika  obsahuje  uni-

kátní  technologii  CELL-PROTECT  complex, 
založenou  na  podpoře  ochrany  buňky  před 
vnějšími vlivy a účinky stárnutí.
Podrobnější  informaci  o jednotlivých  kosme-
tických  produktech  a e-shop  naleznete  na: 
www.marienbadcosmetics.cz 
www.marienbad.cz.

Lázeňská kosmetika SINOVa
Lázně  mají  v České  republice  bohatou  tradici 
a léčivé účinky minerálních pramenů jsou zná-
my již po staletí. Sirný minerální pramen – pří-
rodní  léčivý  zdroj  ze  Sirnatých  lázní  Ostrožská 
Nová Ves je základní složkou v kosmetice SINO-
VA®. Tato kosmetika byla vyvinuta ve spolupráci 
s dermatology  a má  právě  díky  použití  vody  ze 
sirných  pramenů  velmi  příznivé  účinky  na  cit-
livou  a problematickou  pleť.  Prameny  z těchto 
lázní obsahují kromě velkého množství minerá-
lů a dalších prvků důležitých pro lidský organis-
mus také síru, která  je v této podobě  jedinečná 
a terapeuticky  velmi  účinná  při  léčbě  kožních 
problémů jako je lupénka, akné a různé ekzémy.

  www.sinova.cz

Vyzkoušejte šampon proti lupům 
z českých lázní

NOVINKA  -  Sirný  šampon 
THERMELOVE  obsahuje  pří-
rodní  léčivý  zdroj  -  termální 
vodu ze sirnatého pramene láz-
ní Velké Losiny a 1% síry. Díky 
obsahu  minerálních  látek  ze 
sirného  pramene,  přírodních 
olejů  a bylinných  extraktů  má 
výrazný  antiseptický  a anti-
bakteriální  účinek.  Šampon  je 
vhodný  k následné  hygienické 
péči o vlasovou pokožku u osob 
se  sklonem  k tvorbě  lupů, 
lupénce,  ekzému  a lupovitosti.  
Šetrně myje vlasy a napomáhá 
zklidňovat podrážděnou pokož-
ku.  Lze  používat  i jako  tělový 
šampon.  Výrobek  je  dermato-

logicky  testovaný,  není  parfémován  syntetický-
mi  parfémy  a obsahuje  pouze  rostlinné  silice 
a jejich směsi. Šampon můžete zakoupit v e-sho-
pu s lázeňskou kosmetikou LoveSPA.  

www.lovespa.cz

SIrNÉ mýdLO z českých lázní
Sirné mýdlo THER-
MELOVE  obsahu-
je  termální  vodu 
z přírodního  léčivé-
ho  pramene  lázní 
Velké  Losiny  a 6% 
síry. Síra má výraz-
ný  antiseptický 
a antibakteriální 
účinek  a mýdlo 

je  tak  vítaným  pomocníkem  na  problematic-
kou  a mastnou  pleť  s výskytem  akné  a osvěd-
čilo  se  i v následné  hygienické  péči  o pokožku 
postiženou ekzémy a lupénkou. Mýdlo má pro-
tisvědivé  účinky,  zklidňuje  pokožku  a působí 
i proti plísním. Díky výrobě zastudena si mýdlo 
uchovává všechny výživné látky, minerály a vita-
míny obsažené v přírodních olejích a bylinných 
extraktech.  Výrobek  je  dermatologicky  testo-
vaný,  není  parfémován  syntetickými  parfémy 
a obsahuje pouze rostlinné silice. Mýdlo můžete 
zakoupit  v e-shopu  s lázeňskou  kosmetikou 
LoveSPA.  

www.lovespa.cz

Více o produktech SINOVA a THERMELOVE
najdete na 

www.sinova.cz a www.thermelove.cz

V termálních lázních Velké Losiny a Sirnatých lázních 
Ostrožská Nová Ves disponují unikátními přírodními 
léčivými prameny, které obsahují síru a mají blahodárné 
účinky na kůži. tyto prameny jsou obsaženy v exkluzivní 
lázeňské kosmetice SINOVa a thErmELOVE.

SIrNÁ LÁZEŇSKÁ KOSmEtIKa
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Od  16.  století  nabý-
vají  významu  těžba 
a zpracování  dřeva 
–  Dolní  Lipová  byla 
mimo  jiné  proslulá 
svými řezbáři, vesnic-
kými řemesly,  těžbou 

a zpracováním  mramoru.  V Dolní  Lipové  roku 
1638  stál  kostelík  sv.  Kateřiny.  V letech  1787–
1788  však  byl  postaven  nový  klasicistní  kostel 
zasvěcený  sv.  Václavu.  Jeho  stavba  se  připisuje 
podnětu  císaře  Josefa  II.,  který  tudy  projížděl 
roku 1779 a zasazoval se o rozvoj této pohraniční 
oblasti. Současně byla u kostela zřízena  římsko-
katolická fara a škola. V 19. století se obec rozví-
jela v souvislosti s rozmachem průmyslu v Jese-
níku  a okolí,  stavbou  železnice  (1888),  ale  také 
lázeňstvím  –  v roce  1837  začal  Johann  Schroth 
s léčbou v Lázních Dolní Lipová. V roce 1960 byla 
dosavadním obec Dolní Lipová sloučena s Horní 
Lipovou,  zmenšenou  o osadu  Ramzová,  a spo-
lečným názvem nové obce se stalo Lipová-lázně. 
V současnosti  je  obec  Lipová-lázně  významným 
turistickým  centrem  s více  než  100  penziony, 
hotely, chatami a jinými ubytovacími zařízeními. 

NaučNÁ StEZKa jOhaNNa SchrOtha
Naučná  stezka  Johanna  Schrotha  byla  zřízena 
v r. 2010 a v září 2011 byla doplněna o dvě zasta-
vení nad Horní Lipovou. Má celkem deset zasta-
vení a je dlouhá 8,5 km. Její trasa vede od Muzea 
Johanna  Schrotha  v Dolní  Lipové  přes  sedlo  Na 
Pomezí a dále kolem lomů na Smrčníku a úbočí 
Kopřivného až k prameni císaře Josefa II. v Hor-
ní Lipové. V terénu není  trasa značena vlastním 
symbolem,  je  však  vyznačena  pomocí  směrovek 
KČT příslušné barvy, které jsou doplněny symbo-
lem  NS.  Stezka  není  příliš  fyzicky  náročná,  nej-
vyšší bod  je ve výši 720 m n.m., nejnižší 510 m 
n.m. Pěšky ji lze absolvovat za 2,5 hodiny, na kole 

ji  lze projet za hodinu. Stezku zřídila Obec Lipo-
vá–lázně  (na  její  přípravě  se  podíleli:  Ing.  Lubo-
mír  Žmolík,  Jan  Ondryáš,  Hnutí  Brontosaurus 
Jeseníky,  občané  obce  Lipová–lázně  a občanské 
sdružení Jeseníky – Severní hřeben).

muZEum jOhaNNa SchrOtha
Obec  Lipová  -  lázně  provedla  v letech  2005  až 
2006  kompletní  rekonstrukci  objektu  bývalé 
mateřské školy pod nádražím na Muzeum Johan-
na  Schrotha  v Dolní  Lipové.  V budově  snajdete 
i informační centrum, obřadní síň a multifunkč-
ní středisko.

Muzeum Johanna Schrotha
informační centrum
Lipová-lázně 476, 790 61 Lipová-lázně
 muzeum@ic-lipova.cz
http://www.ic-lipova.cz

LIpOVÁ LÁZNě 
s průzračným vzduchem 

obec Lipová-lázně je vzdálena 4 km západně od okresního města 
Jeseník. o přesném datu vzniku se vedou spory, zmínky o jednotlivých 
částech jsou již z 13. století. 

Obec Lipová -lázně
Lipová-lázně 396
 +420 584 421 271
  podatena@lipova-lazne.cz
www.lipova-lazne.cz
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Na vyznavače historie a kultury čeká v Lednici 
celá řada skvostů, jako je Státní zámek, Zámec-
ká jízdárna ,,zámek ořů” s expozicemi Obnova 
jízdáren  a Krajinou  zahrad,  romantický  skle-
ník a vyhlídka Minaret.
Expozice  v zámeckých  jízdárnách  jsou  pro 
návštěvníky otevřeny celoročně. Zámek a skle-
ník otevírají své brány návštěvníkům od února 
o víkendech  a Minaret  své  první  návštěvníky 
vítá  v dubnu.  Romantiku  zámeckých  zahrad 
v zimě  dotvářejí  plavby  lodí  zamrzlou  zámec-
kou  krajinou.  S hrníčkem  horkého  svařáku 
doplujete k vyhlídce Minaret nebo od Minaretu 
zpět k zámku.

Lednice není jen místo plné památek a historie. 
Je to i místo, kde můžete relaxovat a odpočívat. 
V roce 2007 zde totiž byly otevřeny lázně a Led-
nice je nyní oficiálně lázeňským městečkem. 
Léto v Lednici patří hlavně kultuře, kdy se na 
amfiteátru  lázeňské kolonády promítají české 
filmy v letním kině, probíhá zde festival ochot-
nických  divadel  a spousta  dalších  hudebních 
a kulturních akcí. 

Dovolte nám, vás na některé z akcí pozvat: 

4. 5. od 12:00 – lázeňská kolonáda Lednice
Májová slavnost

20. 7. – lázeňská kolonáda Lednice
Bubenická show

srpen–září – lázeňská kolonáda Lednice
Festival ochotnických divadel

červenec–srpen  –  lázeňská  kolonáda  Led-
nice
Lednice nás baví

Více info o programech:
www.lednicelazne.cz, www.lednice.cz

dO LEdNIcE NEjEN V LÉtě 
a NEjEN Za pamÁtKamI

Lednice není nadarmo nazývána ,,Perlou Jižní Moravy”. 
Nechejte se okouzlit romantickými zákoutími jednoho 
z nejnavštěvovanějších míst zapsaných na seznam UNESCo.

Do roku 1950 se zde po dobu skoro 100 roků 
léčili  dospělí,  nyní  však  jsou  lázně  určeny  pro 
děti, ale v poslední domě se zde mohou opět léčit 
dospělí  i s dětmi.  Lze  tak  využít  dobu,  kdy  na 
léčení pobývají děti a vyslat například prarodiče, 
kteří mohou dobu pobytu využít  i pro upevně-
ní svého zdraví.  .První zpráva o kynžvartských 

minerálních  pramenech  byla  zaznamenána 
dokonce již roce 1454. Léčebné domy se nachá-
zejí ve výšce 700 - 730 m n. m. na svahu obráce-
ném k jihu a jihozápadu a hradbou Slavkovské-
ho  lesa  jsou  chráněny  před  severozápadními, 
severními  i severovýchodními  větry  (nejvyšší 
vrcholy Lysina a Lesný). 

Akce města:
25. 5.    zahájení Lázeňské sezony a svěce-

ní pramenů

5. 6.  Kynžvart fest

13. 7.  pouť svaté Markéty

bOhatÉ přírOdNí 
ZdrOjE LÁZNí KYNžVart 

Město Lázně Kynžvart se nachází v chebském okrese 
Karlovarského kraje, uprostřed trojúhelníku lázeňských 
měst Karlovy vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. 
Dominantou města je na západním svahu položená lázeňská 

čtvrť, která vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému 
klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí.
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Historie a příroda byla k obci velmi štědrá a nadělila 
jí krásnou přírodu, významné historické dominanty, 
mezi  které  patří  národní  kulturní  památky,  zámek 
a ruční  papírna,  dále  termální  lázně  s jedinečnými 
léčivými  termálními prameny,  farní kostel, církevní 
a světské stavby.
Významnou dominantou obce Velké Losiny je beze-
sporu  krásný  renesanční  zámek.  Byl  postaven 
moravským  rodem  pánů  ze  Žerotína.  Původní  vod-
ní  tvrz  byla  na  přelomu  16.  a 17.  st.  přestavěna  na 
renesanční zámek. Fasády zdobí psaníčkové sgrafi-
to. V 17. st. byl vybaven honosný nábytkem. V 19. st. 
zámek  koupili  Lichtenštejnové,  kteří  zámek  pone-
chali v původní podobě. Je spojován s čarodějnický-
mi  procesy.  V současné  době  nabízí  3  prohlídkové 
okruhy,  senzací  je  úžasná  kuchyně  z počátku  20. 
století, v původní podobě. V sezóně se konají  různé 
akce – prohlídky se speciálním programem, večerní 
prohlídky, zábavná odpoledne pro děti, divadla a kon-
certy.
Ruční  papírna  (druhá  pol.  90.  let  16.  století)  patří 
k nejstarším  doposud  pracujícím  podnikům  své-

ho druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí 
tradičním  postupem  z bavlny  a lnu.  Unikátní  areál 
významné technické památky nemá v oblasti střed-
ní  Evropy  obdoby  a byl  v roce  2002  vládou  České 
republiky  prohlášen  národní  kulturní  památkou. 
V objektu  je  otevřeno  Muzeum  papíru.  Velký  sorti-
ment  výrobků  si  návštěvník  může  zakoupit  v pod-
nikové prodejně. Velmi oblíbené jsou speciální akce 
s tvořivými dílničkami, jarmarkem nebo letní promí-
tání filmů, divadelní představení. Ruční papírna se 
uchází  o zapsání  na  Seznam  světového  kulturního 
dědictví UNESCO. 
K oblíbeným  cílům  patří  také  dřevěné  kostelíky 
v místních částech obce - kostel sv. Michaela v Marší-
kově a kostel sv. Martina v Žárové, vybudované v 17. 
století,  které  navštíví  každoročně  stovky  návštěvní-
ků.

KuLtura
Obec Velké Losiny nabízí bohatý kulturní a společen-
ský život v průběhu celého roku a jistě se tu nebude-
te nudit. 

arEÁL ZdraVí
Místním  občanům,  ale  i návštěvníkům,  kteří  se 
v této  části  Jeseníků  rozhodnou  strávit  svůj  volný 
čas, je k dispozici Areál zdraví s víceúčelovou halou. 
Nechybí  atrakce  pro  děti,  posilovací  fitness  prvky 
pro dospělé. 

NaučNÁ StEZKa VELKÉ LOSINY
Po  celý  rok  můžete  při  nenáročné  procházce  po 
naučné  stezce  objevovat  krásy  a zajímavosti  obce 
a jejího okolí. Stezka provede návštěvníky rozmani-
tou krajinou,  poskytne úžasné  výhledy na  hřeben 
Jeseníků, dovede až do místní části Maršíkov k dře-
věnému kostelíku. Na stezce o celkové délce 6,1 km, 
s maximálním  převýšením  103  m,  je  9  zastavení 
s informačními panely. Jedním z nejatraktivnějších 

zastavení této stezky je Vyhlídka pod kopcem Chlu-
mek, na jehož vrcholu je nově zrestaurovaný původ-
ní kamenný kříž.                   www.iclosiny.cz

Chcete-li vidět krásnou jesenickou přírodu, národ-
ní  kulturní  památky,  vykoupat  se  v termálních 
vodách, poznat lázeňskou atmosféru, využít pohos-
tinnost  místních  hotelů  a penzionů  se  spoustou 
příjemných  lidí  a odnést  si  spoustu  kulturních 
zážitků, potom neváhejte a přijeďte trávit svůj volný 
čas do Velkých Losin.

aKcE. prOgramY
21.–22. 6. Velkolosinské svatojánské slavnosti

27. 7.  Renesanční slavnosti na zámku

10.–11. 8. Víkend v Papírně

28.–29. 9. Čokoládové lázně, festival čokolády

30. 11. Balónkové odpoledne a rozsvěcení vánoč-
ního stromku

14.–15. 12. Vánoce v Ruční papírně  

Velkolosinské promenádní koncerty,
červen–září, na náměstí každou druhou neděli od 
15–17 hod.

Kulturní akce Lázně Velké Losiny 
červen–říjen,  hudební  produkce,  (sál/kavárna/
nádvoří), pátek nebo sobota, 17:30–21:00 hod.

červenec–srpen, na nádvoří zámku
Divadelní představení na zámku

ObEc VELKÉ LOSINY
obec velké Losiny jsou turistickým skvostem podhůří Jeseníků. 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny patří mezi nejzná-
mější  a nejstarší  moravské  lázně  s dlouholetou 
tradicí.  Nabízejí  ideální  spojení  léčby  a relaxace. 
Objevte  blahodárné  účinky  léčivých  termálních 
pramenů,  dopřejte  svému  tělu  i duši  potřebnou 
relaxaci a načerpejte novou energii při odpočinku 
v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH.

uNIKÁtNí tErmÁLNí parK tErmÁLY LOSINY
Zažijte  blahodárné  spojení  relaxace,  regenerace 
a termální vody. Celý areál se nachází v nádherném 
lázeňském lesoparku TERMÁLNÍCH LÁZNÍ a celo-
ročně nabízí zábavu pro všechny věkové kategorie. 
Těšit  se  můžete  na  9  termálních  bazénů,  vodní 
atrakce, sauny a širokou nabídku masáží. 

OtEVřELI jSmE VENKOVNí arEÁL
I přesto, že je léto ještě za dveřmi, v termálním par-
ku v srdci Jeseníků můžete nasát tu pravou letní 
atmosféru. Užijte si koupání pod širým nebem ve 
čtyřech venkovních  termálních bazénech s teplo-
tou vody okolo 33°C.   Těšit se můžete na aktivní 
bazén  s tobogánem,  relaxační  bazén  s vířivými 
lehátky  a sedátky.  Nejmenší  návštěvníci  si  uži-
jí  řádění  v dětském  brouzdališti.  Samozřejmě 
nechybí ani vodní atrakce – tobogány, skluzavky, 
hřiby, vodní ježek, trysky vodního pramene a chr-
liče. Součástí venkovního areálu je také relaxační 
bazén  s průplavem  do  vnitřní  části,  který  je  ote-

vřen  celoročně.  Pět  vnitřních  termálních  bazénů 
slouží nejen k relaxaci, ale i k aktivní zábavě.
I letos  se  můžete  těšit  na  pestré  animační  pro-
gramy  pro  děti  a cvičení  v bazénech  pro  dospělé. 
Rodiny  s dětmi  si  užijí  moře  zábavy  také  v dět-
ském koutku nebo na dětském hřišti. 
V termálním  parku  můžete  doplnit  energii  ve 
vnitřní  samoobslužné  restauraci  nebo  v letním 
období  ve  venkovním  kiosku.  Nejen  rodiny  s dět-
mi  jistě  ocení  příjemné  denní  apartmány,  které 
zajišťují dokonalé zázemí v letním období. To vše 
s vaší  rodinou,  v zázemí  termálního  parku  TER-
MÁLY LOSINY.

www.termaly-losiny.cz

WELLNESS hOtEL dIaNa: 
IdEÁLNí prO aKtIVNí dOVOLENOu
Wellness  hotel  DIANA  ležící  přímo  na  okraji  lesa 
s okouzlujícím  výhledem  na  Jeseníky,  který  se 
nachází  nedaleko  areálu  TERMÁLNÍCH  LÁZNÍ  
Velké  Losiny,  je  báječným  místem  pro  zastánce 
aktivní dovolené a milovníky dobrého jídla. Užijte 
si ten pravý wellness odpočinek plný relaxačních 
procedur.  Při  ubytování  získáte  navíc  50%  slevu 
na vstup do termálního parku TERMÁLY LOSINY 
a řadu  dalších  výhod  a bonusů  v rámci  pobyto-
vých balíčků. 

www.diana-losiny.cz

tErmÁLNí LÁZNě 
VELKÉ LOSINY
místo pro vaši harmonii a zdraví

Informační centrum Velké Losiny

Lázeňská ul. 674
788 15 Velké Losiny 
  +420  602 561 733, +420 583 248 248 
www.iclosiny.cz
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Rádi bychom vám ale přiblížili možnosti a účin-
ky nejrůznějších druhů i cizokrajných masáží, 
které si dnes můžete běžně objednat nejen v láz-
ních,  ale  i v různých  medicinských  a wellness 
centrech.

Indická  masáž  hlavy  je  starověká  ajurvédská 
technika, která harmonizuje  tělo  i duši. Masáž 
umožní  pomocí  speciálních  hmatů  a technik 
uvolnit  oblast  šíje,  ramen  a hlavy  a navodit 
pocit zdraví, klidu a psychické pohody. Indická 
masáž hlavy je jedna z nejdostupnějších masáží 
v přírodní regeneraci, dá se provádět vsedě, bez 
nároků na prostor či vybavení. Účinně zbavuje 
stresu,  napětí  a odstraňuje  migrény.  Okysliču-
je  mozek,  zlepšuje  koncentraci,  pomáhá  proti 
depresím a úzkostným stavům. Výrazně vylep-
šuje stav pokožky hlavy, vlasy jsou po pravidel-
né masáži hustší, lesklejší a celkově kvalitnější. 
Je vhodná pro děti, dospělé i seniory.

Havajská masáž spojuje relaxační masáž celé-
ho  těla,  tóny  podmanivé  hudby  a vůně  exotic-
kých olejů. Speciální technika a taneční rytmus 
havajské  masáže  vyvolávají  hluboký  terapeu-
tický  účinek,  který  odstraní  napětí,  odbourá 
stres a nabije tělo i duši pozitivní energií. Masáž 
se zaměřuje nejen na fyzický aspekt ozdravění 
lidského těla (stimulace krevního oběhu a lym-
fatického  systému,  podpora  přirozené  detoxi-
kace  těla,  uvolnění  kloubů,  odstranění  bolesti 
a stažení  svalů),  ale  také  na  rozvoj  psychické 
a duchovní roviny. Tato metoda je praktikovaná 
na  Havajských  ostrovech  jako  rituální  masáž. 
Základy  našla  v tradičním  tanci,  kde  se  jako 

hlavní  prvek  užívá  pohybů  předloktí.  (Lomi 
Lomi - havajsky předloktí).
      
Breussova masáž  je  jemná energetická masáž 
s regeneračními účinky na páteř. Vyživuje plo-
ténky,  zlepšuje  prokrvení,  výživu  i okysličení 
jednotlivých  obratlů.  Masážní  metoda,  která 
uvolňuje napětí a tenzi okolo páteře a odstraňu-
je  bolesti  zad.  Páteř  je  po  masáži  zrelaxovaná, 
obratle  jsou ve správné poloze a klient prožívá 
pocit hluboké fyzické i psychické úlevy. Breus-
sova masáž podporuje klidný spánek, detoxika-
ci a regeneraci organismu.
 
Masáž  svíčkou  -  zajímavá  a originální  masáž, 
jež má relaxační harmonizující zážitek pro duši 
a silný uvolňující a regenerační účinek pro tělo. 
K masáži se používá vybraný druh svíčky Har-
mony,  která  pochází  z jižní  Francie  a má  čistě 
přírodní složení. Obsahuje vysoce kvalitní ole-
je  (kokosový,  sójový),  včelí  vosk,  přírodní  par-
fémy  a esenciální  oleje.  Je  hypoalergenní  a její 
složení  zajišťuje  výborné  antioxidační,  hyd-
ratační  a regenerační  účinky.  Masážní  svíčka 
dosahuje teploty pro masírování zhruba po 10 
minutách, používá se opakovaně.
Masážní sestava je složená z pečlivě vybraných 
masérských hmatů, které působí na svaly, ner-
vovou a lymfatickou soustavu. Masáž je zakon-
čena zábalem zad, výsledkem je dokonalé uvol-
nění  svalů,  odstranění  únavy,  stresu  a obnova 
energie.

Masáž  lávovými  kameny  je  exkluzivní  terapií, 
která  spojuje  teplo  sálající  z přírodních  kame-

nů  a speciální  masážní  techniky  do  nezapo-
menutelného zážitku. Lávové kameny se zahří-
vají  ve  vodní  lázni  a jejich  hladkým  povrchem 
je  za  pomoci  aromatických  olejů  masírováno 
celé  tělo.  Pomáhají  odstraňovat  blokace  na 
důležitých  bodech  (meridiánech)  a rozproudit 

tok energie v těle. Masáž stimuluje krevní oběh 
a lymfatický systém, hluboce relaxuje a harmo-
nizuje,  prohřívá  celé  tělo  a pomáhá  detoxikaci 
organismu.

Thajská  tradiční  masáž,  která  je  v Thajsku 
nazývána  NUAD  BORAN,  má  velmi  dávnou 
a hlubokou  tradici.  Své  kořeny  má  v sever-
ní  Indii  asi  před  2  500  lety  př.  n.  l.  Za  jejího 
zakladatele  je  považován  severoindický  lékař 
a učenec  Jivaka  Kumar  Banccha,  který  byl 

Buddhovým  přítelem.  Zároveň  byl  lékařem 
tehdejšího  krále  i celé  mnišské  obce.  Byly 

mu  také  připisovány  znalosti  o léčivé  síle 
bylin  a minerálů.  Teoretickým  základem 

thajské masáže je nauka o neviditelných 
energetických  liniích,  které  prochází 
lidským  tělem.  V thajské  tradici  se 
nazývají seny a je jich velké množství. 
Seny  jsou  totožné  s meridiány  v čín-
ské  medicíně  nebo  s nadis  v indic-

ké  tradici.  Pro  thajskou  tradiční 

masáž už dávno není jen pro ty dříve narozené. její blahodárné účinky uznávají 
a téměř vzývají o mnoho mladší spoluobčané. máme málo pohybu, hrbíme se za stolem 
a počítačem, popřípadě „noťasem“ a to nám přináší bolesti zad, krční páteře, rukou. 
Na to vše je masáž ten správný lék. 
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masáž používáme 10 nejdůležitějších senů. Při 
thajské tradiční masáži se ošetřuje energetické 
tělo  prostřednictvím  energetických  linií  -  senů 
a prostřednictvím  akupresurních  bodů,  které 
na nich leží. Dají se takto rozvolnit energetické 
blokády,  rozproudit  stagnující  energii,  znovu-
nastolit  rovnováhu,  léčit  některá  onemocnění 
nebo mírnit bolest.
Pomalé, rytmické a houpavé pohyby při thajské 
tradiční  masáži  navodí  u klienta  stav  hluboké 
relaxace. Poté nastupují drobná a důsledná pro-
tažení, která se stupňují až do jógových pozic.

Ayurvédská  medicína  je  stará  více  než  5  000 
let a pochází z Indie. Slovo Ayurvéda (nebo také 
Ajurvéda)  je  sanskrtského  původu  a je  odvo-
zeno  z kořenů  slova  ájus  (život)  a véda  (nau-
ka,  vědění).  Ayurvédská  medicína  jako  složitý 
a ucelený  soubor  vědění  je  tedy  zjednodušeně 
řečeno  nauka  o životě.  Masáž  je  dle  Ayurvédy 
jeden z klíčových faktorů, který napomáhá pro-
žít kvalitní život.
Ayurvédská  masáž  je  založena  na  individu-
álním  přístupu  ke  klientovi.  Soustřeďuje  se 
na  tělesný  typ  člověka,  na  jeho  zdravotní  stav 
a specifické  potřeby.  Podle  nich  se  přistupuje 
k jednotlivému  výběru  masážního  oleje  a dru-
hu  masáže.  Masáž  se  vždy  provádí  za  použití 
léčivých masážních olejů, které jsou lisované za 
studena. Oleje mají vynikající efekt nejenom na 
samotnou  pokožku,  ale  i na  celý  organismus. 
Proto je kladen vysoký důraz na to, aby se oleje 
po  masáži  nechaly  vstřebat  do  pokožky,  a tím 
podpořily celkový účinek masáže.
Při  masáži  dochází  k celkovému  uvolnění  těla 
i mysli,  zbavení  organismu  toxických  látek, 
podpoře  imunitního  systému,  odstranění  psy-
chické  únavy,  stresu  a napětí,  zabraňuje  se 
předčasnému stárnutí.

Čokoládová masáž je luxusní procedura, která 
spojuje očistu těla, relaxační masáž a čokoládo-
vý zábal v jedinečný regenerační celek působí-
cí na všechny smysly  lidského těla. Zpomaluje 
proces předčasného stárnutí, detoxikuje, vyhla-
zuje  a dokonale  regeneruje  pokožku.  Čokolá-
dová masáž patří k výjimečným terapiím, uvol-
ňuje namožené svalstvo a navozuje pocit dobré 
nálady a spokojenosti.
Čokoláda obsahuje důležité prvky potřebné pro 
lidský  organizmus,  například  draslík,  vápník, 
fosfor,  hořčík,  ale  také  vitamíny,  aminokyseli-

ny,  minerály  a antioxidanty.  Díky  čokoládové 
masáži  pokožka  tyto  látky  vstřebává,  což  se 
příznivě  projevuje  na  činnosti  srdce,  aktivaci 
látkové  výměny,  detoxikaci,  formování  postavy 
a výrazném omlazení pokožky.
Čokoládová  masáž  navíc  působí  k odstranění 
depresí  a stresu,  podporuje  tvorbu  hormonů 
radosti, zejména endorfinů a serotoninu.

Masáže ovocnými, bylinnými a rýžovými měš-
ci jsou východoasijské techniky, které fascinu-
jícím  způsobem  aktivují  všechny  buňky  v těle 
a probouzí jeho smysly. Tyto regenerační a rela-
xační  techniky  uvolňují  napětí,  zatuhlé  svaly 
a ulevují  bolestem  kloubů.  Pomáhají  zvyšovat 
celkovou  tělesnou  i duševní  kondici,  napomá-
hají při regeneraci sil, odstraňují únavu a pozi-
tivně ovlivňují psychický stav organismu. Star-
tují  samoléčebné  a omlazující  procesy  v celém 
těle, dodávají mu energii a vitalitu.

Ovocné  měšce:  Nahřáté  měšce  z exotického  ovo-
ce  a aromatického  koření  v kombinaci  s bylinný-
mi  oleji  rozehrávají  úžasný  koncert  vjemů,  který 
povznese  následnou  masáž  na  nezapomenutelný 
smyslový zážitek.
Bylinné měšce: Měšce ze směsi pečlivě vybraných 
bylin,  které  jsou  nahřívány  v páře,  uvolňují  léčivé 
látky,  které  jsou  poté  masážní  technikou  vstřebá-
vány do organismu. V kombinaci s oleji regenerují 
a léčí naše tělo.
Rýžové  měšce:  Masáž  rýžovými  měšci  je  úžasná 
technika  jemného  dotyku  a něžné  péče.  Dokáže 
ojedinělým  způsobem  dostat  do  těla  léčivé  masti 
a oleje a přitom šetrně zachází i s bolestivými místy 
na lidském těle.

Manuální lymfodrenáž těla je speciální ručně pro-
váděná masáž, která má vynikající ozdravný, detoxi-
kační, regenerační, relaxační i kosmetický účinek. 

Za pomocí jemné techniky se pod určitým tlakem, 
tempem  a pořadím  daných  specifických  hmatů 
aktivuje  lymfatický  (mízní)  systém  těla.  Pokud  je 
lymfatický systém oslaben, projevuje se to únavou, 
snížením  obranyschopnosti  a imunity,  zduřením 
uzlin a velkým oslabením fyzického i psychického 
stavu. V důsledku špatně fungujícího lymfatického 
systému se objevuje také celulitida, otoky, zadržová-
ní vody v těle, křečové žíly, metličky na kůži apod.
Lymfatický  systém  je  z velké  části  uložen  v kůži 
a podkoží = povrchový lymfatický systém. Skládá se 
hlavně z lymfatických (mízních) cév a lymfatických 
uzlin. Hlavní centra jsou v podpažních a tříselných 
mízních  uzlinách.  Síť  lymfatických  cév  začíná  na 
periferních  částech  těla  a postupně  přechází  až 
k uzlinám.  Manuální  lymfodrenáž  je  dnes  vzhle-
dem  ke  stále  se  rozšiřujícím  příznakům  oslabení 
lymfatického systému velmi vyhledávanou a žáda-
nou terapií u žen i mužů všech věkových kategorií.
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Jednou z hlavních lokalit je okolí Zlaté Chlumu, 
které  kromě  pramenů  nabízí  také  rozhlednu 
s výhledem  na  Jeseníky  a polské  nížiny,  pří-
rodní skalní vyhlídku Čertovy kameny či křížo-
vou  cestu  směřující  na  Křížový  vrch  s kaplí 
sv. Anny.  Na  protějším  kopci  jménem  Studnič-
ní vrch v blízkosti proslulých jesenických lázní 
můžete navštívit také množství pramenů, které 
jsou  propojeny  několika  naučnými  stezkami, 
jako je NS Živé vody či NS Vincenze Priessnitze. 
Obě  lokality  spojuje  okruh  vedoucí  po  modré 
turistické  značce  měřící  16  km.  Více  o prame-
nech na www.jesenickeprameny.cz.

zahájení lázeňské sezóny
Letošní  zahájení  lázeňské  sezóny  proběhne 
od  9.  do  12.  května.  Premiérově  ji  odstartuje 
již  ve  čtvrtek  Den  pramenů  ve  Smetanových 
sadech,  jenž nabídne slavnostní otevření pra-
menů, komentované prohlídky po pramenech 
a doprovodný program. V pátek se již tradičně 

sejdeme  na  náměstí,  hlavní  hvězdou  bohaté-
ho  programu  bude  kapela  Monkey  Business. 
Kapela,  která  společně  s J.A.R.  naučila  Čes-

ko  poslouchat  funky,  rozjede svou  show před 
devátou večerní. Sobotní program v lázních za-
čne ve 13 hodin neodmyslitelným slavnostním 
pochodem  dechového  orchestru  s mažoret-
kami,  který  každoročně  doprovází  zakladatel 
lázní  Vincenz  Priessnitz  s chotí.  Po  zahajova-
cích  ceremoniích  bude  celé  odpoledne  probí-
hat zábavný program pro děti  i dospělé. Večer 
vygraduje s revivalovou kapelou  legendárních 
britských  rockerů  Queen  a vystoupením  Ada-
ma  Mišíka,  nositele  slavného  jména,  který 
v posledních  letech  úspěšně  buduje  vlastní 
kariéru a jeho moderní popová muzika má co 
říct.  V neděli  následuje  odpočinkový  lázeňský 
dojezd v podobě lázeňských koncertů.

Foto: Tomáš Neuwirth, Milan Dvořáček

jESENíK, měStO pramENů
v Jeseníku a jeho okolí se nachází stovky pramenů, které již od doby 
vincenze Priessnitze léčí nejen zdejší pacienty, ale také poskytují 
turistům velmi příjemné osvěžení na jejich toulkách po Jesenicku. 
Mnohé z těchto pramenů mají monumentální velkolepé mohyly a sochy, 
některé z nich stojí mimo hlavní cesty ukryty hluboko v lese. všechny 
prameny ale mají své kouzlo s nádechem tajemna a otiskem minulosti.

IC JeseNíK

Palackého 176/12, Jeseník
  +420 584 453 693
www.jesenik.org
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Dominanta  Priessnitzových  léčebných  lázní  se 
nachází  na  nejvýchodnějším  výběžku  Rychleb-
ských hor nedaleké 2 km od města Jeseník. Díky 
své  průměrné  nadmořské  výšce  620  m.  n.  m. 
a poloze uprostřed Jesenických hor má jejich kli-
ma unikátní léčebný efekt.

Priessnitzova tradiční léčba
Za  svůj  vznik  vděčí  Priessnitzovy  léčebné  lázně 
zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi, který 
na tomto místě již v roce 1822 založil první vodo-
léčebný ústav na světě. Nekončící inspirace, feno-
mén přírodního léčitelství, dnešními slovy bychom 
mohli říci guru světové hydroterapie – tím vším je 
Vincenz  Priessnitz.  Osobnost,  která  do  Jeseníku 
přiváděla  příslušníky  evropských  šlechtických 
rodů,  umělce,  lékaře  celého  starého  kontinentu. 
V průběhu doby se ve vedení lázní vystřídalo něko-
lik kvalitních doktorů a specialistů, kteří dokázali 
spojit Priessnitzův odkaz s moderními léčebnými 
metodami. 
Velmi oblíbený je venkovní Balneoprak, speciální 
„vodní  zahrada,“  která  je  současně  jedinečným 
dílem  zahradní  architektury  a tvorby  krajiny. 
Můžete  se  v ní  brodit  potůčky,  vyzkoušet  Priess-
nitzovy  lavičky nebo Priessnitzovy střiky. Na nej-

odvážnější  návštěvníky  čekají  i přírodní  sprchy 
se  studenou  pramenitou  vodou.  Ten  nejpříjem-
nější  pocit  relaxace  však  zažijete  na  mateřídouš-
kou  provoněných  slunečních  terasách.  A pokud 
některé  procedury  založené  na  střídání  chladné 
vody  a tepla  v Balneoparku  okusíte,  slovy  odbor-
níků  podpoříte  svůj  autonomní  nervový  systém, 
stimulujete samoléčebné mechanismy svého těla 
a výrazně  zvýšíte  celkovou  odolnost  organizmu 
proti infekci a psychickému stresu.

Kvalitní služby
Mimo  komplexní  lázeňskou  péči  přes  zdravotní 
pojišťovnu si můžete vybrat z široké nabídky krat-
ších léčebných i wellness pobytů. Zažijete jedineč-
nou  atmosféru  tohoto  místa,  tradiční  procedury, 
kvalitní  služby  a načerpáte  ztracenou  energii. 
Budete  se  tu  cítit  opravdu  dobře,      přijet  můžete 
s rodinou, kamarádkou, partnerem a nebo úplně 
sami, o Vaši spokojenost bude postaráno.

sport a pohyb v přírodě
Zdejší  lázně  jsou  připraveny  také  na  Vaše  spor-
tovní  aktivity,  turistiku,  cyklistiku,  koloběh,  běh, 
nordic  walking,  tenis,  minigolf,  discgolf,  plavání 
i bruslení.    Výlety  po  80  pramenech  jsou  oblí-
beným  cílem  lázeňských  hostů  i ostatních  náv-
štěvníků.  Pomníčky  označující  místo  pramenů 
připomínají  úctu,  kterou  lidé  mají  k vodě  a jejím 
léčivým účinkům. 

prIESSNItZOVY 
LÉčEbNÉ LÁZNě jESENíK 
… tam KdE ZÁbaL dOStaL SVÉ jmÉNO…
Jedinečné klima a unikátní výhledy na Hrubý Jeseník

Standard room 1/2 10 887 Kč
Standard room 1/1 11 891 Kč
Superior room 1/2 11 835 Kč

Superior suite 1/2 15 491 Kč
Standard suite 1/2 13 155 Kč

Economy room 1/2 7 551 Kč
Economy room 1/1 8 455 Kč

Silvestr v lázníchJeseník
5 denní pobyt hotel Priessnitz****

28. 12. 2019 – 1. 1. 2020

+dárek

V ceně zahrnuto:
ubytování dle vybrané kategorie,
kredit na procedury v hodnotě 1450 Kč,

polopenze formou rautů,
bohatý společenský a kulturní program,

slavnostní silvestrovský večer

Economy room 1/1 - jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení; Economy room 1/2 - dvoulůžkový pokoj bez sociálního
zařízení; Standard room 1/2 - dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením a oddělenými lůžky; Standard room 1/1 - jedno-
lůžkový pokoj se sociálním zařízením; Superior room - komfortní dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením a manželskou
postelí; Standard suite + Superior suite - ubytování ve vzájemně propojených místnostech se 2 lůžky (ložnice s man-
želskou postelí) a sedací soupravou (obývací pokoj)

Vysvětlivky:

mobil: +420 778 401 703
e-mail: silvestr@priessnitz.cz

www.priessnit z.cz

cena za osobu/pobyt

NOVÝ LÉČEBNÝ POBYT

Priessnitz
UNIKÁT

Zažĳte tradiční osvědčenou Priessnitzovu léčbu.

Léčebný pobyt Priessnitz unikát představuje Priessnitzovy principy
zdravého způsobu života aplikovatelné do dnešní hektické doby.
Priessnitz unikát v sobě snoubí klasickou vodoléčbu, aktivní pohyb,
ochlazování končetin a dechová cvičení a to v unikátním prostředí

horského klimatu Priessnitzových léčebných lázní.

5-denní pobyt zahrnuje
• vstupní i výstupní lékařské vyšetření
• léčebný program
• 4x ubytování
• 4x polopenze - výběrová strava

www.priessnitz.cz/cz/nabidka-pobytu

5 dnů
Doporučené léčebné procedury
• 1x koupel perličková s bylinkami
• 1x Priessnitzova pohybová terapie
• 1x Priessnitzova pololázeň jednofázová
• 1x Skotský střik
• 1x střídavé koupele dolních končetin,
• 1x sloupková korekční a plovoucí technika

již od 5260 Kčjiž od 5260 Kč

rezervace@priessnitz.cz
+420 584 491 111

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník


