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LÁZEŇSKÁ 
SOutěž 

Soutěžíme o lázeňské pobyty 
a další „lázeňské“ ceny.  

Pošlete nám krásnou fotku 
lázeňských měst v podzimních či 

zimních barvách. Nejkrásnější fotky 
zveřejníme a oceníme 1 víkendovým 

pobytem v lázních, 2 publikacemi 
o lázních a 3 deskovými hrami, abyste 

měli při příštím pobytu s přáteli 
o zábavu postaráno. 

Fotky posílejte mailem na adresu 
info@czech-tim.cz 

do konce března 2020.  

Vážení čtenáři, 
rádi byste si po parném létě odpoči-
nuli v lázních a užili si krásná lázeň-
ská města – jejich památky i útulné 
kavárny? Pak pro vás máme řešení. 
Vypravte se do lázeňských měst na 
podzim a v zimě. Každé roční období 
má své kouzlo, které se odkryje prá-
vě při vaší návštěvě. My, kteří jsme 
lázeňská města viděli v každém roč-
ním období musíme jen potvrdit, že 
nebudete zklamaní, právě naopak.  
Lázeňské domy nabízejí svoje kapacity za 
výhodné ceny, informujte se na uvedených 
kontaktech a na nic už nečekejte, vyjeďte za 
zdravím, kulturou a pohodou. 
Věnujte také pozornost dárkovým voucherům, 
které můžete zakoupit pro své blízké jako hod-
notný dárek, který bude určitě slavit úspěch.

Přejeme vám krásné zážitky! 
– vaše redakce –

Zdraví a odpočinek 
v každém ročním období

Turistické noviny TIM – lázeňský speciál
podzim 2019
Vydavatel | Eurocard s.r.o., 
         Chemická 955, Praha 4
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LÁZEŇSKÉ noVIny pro wellness termíny

Lázeňství – kulturní fenomén
Lázně samozřejmě vznikaly už od dob antiky, ale pro baroko bylo 
právě lázeňství nesmírně zajímavým kulturním fenoménem. Lázně byly 
zakládány na mnoha místech země, budovali a  provozovali je měšťané, 
aristokracie i  církevní řády. V  barokní době fungovalo v  Česku téměř 
sedm desítek lázeňských míst, z  toho dvě třetiny byly nově vybudovány.

Karlovy Vary
Skutečnost, že jsou horké prameny v  místech, 
kde dnes stojí Karlovy Vary, léčivé, prý byla lidem 
známa už v  době bronzové. Skutečný rozmach 
lázeňské léčby ovšem nastal až v  baroku. Explo-
ze barokního stavitelství zasáhla i  lázeňství. 

První lázeňský dům, Mlýnské lázně, byl vysta-
věn v  roce 1711, kdy ve městě pobýval ruský 
car Petr Veliký. Budují se promenády, začíná se 
dbát na možnosti zábavy ve městě, staví se diva-
dlo, vyrůstají Saský i  Český sál, na jejichž mís-
tě dnes stojí hotel Pupp, začíná se i  s  výrobou 

vřídelní soli. V  tomto období zde působí také 
balneologičtí odborníci, z  nichž nejvýznamněj-
ším je dr. David Becher. Ten zavedl řadu nových 
léčebných metod, například pití vody u  prame-
nů, vycházky jako součást terapie, vyváženost 
pitné a  koupelové kúry. Velmi aktivní byl i  při 
plánování výstavby lázeňských budov. Karlovy 
Vary zažívají první vlnu popularity, Evropa je 
začíná objevovat. Sláva Karlových Varů, nejzná-
mějších českých lázní, kterou odstartovalo prá-
vě baroko, trvá dodnes.

www.karlovyvary.cz

teplice
Druhými nejstaršími českými lázněmi jsou 
Teplice. V  době, kdy se baroko začalo zmoc-
ňovat duchovního i  společenského života, stál 
v  Teplicích jediný kamenný dům, ve kterém 
se odbývala lázeňská činnost. Baroko město i  
lázně docela proměnilo. 17. století odstartovalo 
módnost návštěv teplických lázní, která vyvr-

cholila na přelomu 18. a  19. století, kdy se měs-
tu právem přezdívalo Salón Evropy nebo Malá 
Paříž. Umělci, panovníci, vojáci, politici, šlechta 
– kdo tu nebyl, jakoby nebyl. Goethe sem jezdil 
na celý půlrok, od jara do podzimu. Potkal se tu 
s  Beethovenem, chodil do salónů k  císařům a  
králům. Vrátíme-li se ale ještě do doby barokní, 
zaznamenáme další zásadní obrat v  osudu měs-
ta  – lázně se dostávají do rukou rodu Clary-
-Aldringenů, kteří začnou velkoryse investovat, 
stavět a  propagovat lázně po celé Evropě. Začali 
stavět nové lázeňské domy, vybudovali divadlo, 
propojili lázně se zámkem a  zámeckými zahra-
dami. Matyáš Bernard Braun pro ně staví jeden 
z  nekrásnějších morových sloupů v  zemi. Tep-
lice mají nesmírně slavnou minulost. Mají ale 
také velký současný potenciál.

www.teplice.cz

Mariánské Lázně
Právě baroku vděčíme za to, že nejmladší ze zápa-
dočeských lázní vůbec vznikly. Ještě v druhé 
polovině 18. století tu byly jen husté lesy, močály 
a  neschůdné stezky. O  tom, že tu ze země trys-
kají léčivé prameny, věděli v  té době jen mniši z  
nedalekého kláštera v  Teplé. Pokoušeli se místo 
zpřístupnit, ale příliš se jim to nevedlo. Až teprve 
v  roce 1779 přesvědčil klášterní lékař opata, že 
prameny jsou opravdu velmi účinné a  že by měl 
on osobně vyzkoušet jejich blahodárnost. Opat 
byl výsledky léčebné kúry nadšen. O  sedm let 
později klášter konečně získal povolení ke stav-
bě lázeňské budovy, prvního domu budoucího 
města. Goethe, jeden z  prvních významných 
hostů a  velký propagátor Mariánských Lázní, 
poznamenal v  roce 1820, že si tu připadá jako 
v  Americe, kde během tří let vznikne upro-
střed divočiny město. Oč později lázně vznikly, 
o  to rychlejší byl nárůst jejich popularity, kte-
rá ve své době začala předstihovat i  Karlovy 
Vary. Mariánské Lázně si svou proslulost plně 
zaslouží i  dnes.

www.marianskelazne.cz
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Ochutnejte
šampiony

Historie � rmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena 
s příchodem tajemného řádu templářských rytířů
do Čejkovic ve 30. letech 13. století. Společně se stavbou 
templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných 
sklepů, které neměly na našem území obdoby. S přícho-
dem templářských rytířů započala nová epocha pěstování 
vinné révy v oblasti Čejkovic.

Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské druž-
stvo, stále působí v historických sklepech, kde má uloženo 
více než 350 000 litrů vín v dubových sudech a rozsáhlý 
archív ahvově zralých vín. Další kapacitu 6 000 000 litrů 
má k dispozici ve dvou moderních vinařských provozech 
v obci Čejkovice.

Tradiční výroba a zrání vín je ve společnosti Templářské 
sklepy kombinovaná s moderními postupy a technologiemi 
od zpracování hroznů až po lahvování. Velký důraz na kva-
litu je kladen již při sběru a zpracování hroznů. Moderní 
odzrňovače a lisy jsou zárukou šetrného a přitom kvalitního 
vylisování hroznového moštu. Reduktivní technologie, 
řízené kvašení a odbourávání kyselin u vybraných partií 
vín zaručuje vysokou kvalitu konečného produktu,
která je znásobena zráním v dubových sudech a po stočení 
do lahví uložením ve starých chodbách templářského 
sklepení.

Vinice, ze kterých společnost hrozny zpracovává, se na-
chází ve třech vinařských podoblastech Moravy – Velko-
pavlovické,Slovácké a Mikulovské. Různorodost podloží, 

odlišné polohy i klima se odráží na � nálním produktu. Spo-
lečnost Templářské sklepy hospodaří na více než 100 ha vi-
nic, kde dozrávají hrozny pro nejvyšší kvalitu ročníkových 
a přívlastkových vín řady Sanctus Victoria a Diamond 
Collection.

V oblasti Čejkovic, odkud pochází stěžejní část hroznů 
pro následnou výrobu přívlastkových vín Sanctus 
Victoria, se daří vzhledem k půdám, podloží a cel-
kovému mikroklimatu především odrůdám Char-
donnay, Ryzlink rýnský a Rulandské bílé. Vlaj-
kovou odrůdou společnosti Templářské sklepy, 
která kontinuálně získává ocenění na nejprestižnějších 
výstavách i mimo Českou republiku je odrůda Chardonnay. 
Víno je každoročně vyráběno neměnnými šetrnými 
enologickými postupy, kdy lisování probíhá bezprostředně 
po 3 hodinové chladné maceraci na slupce a fermentuje 
při teplotě 16 °C. Po ukončení alkoholového kvašení víno 
14 dní leží na jemných kalech. Dvě nejúspěšnější vína, která 
v podání Templářských sklepů reprezentují tuto odrůdu, 
jsou Chardonnay 2013 Sur Lie, pozdní sběr, suché opa-
kovaně zařazené do Salonu vín ČR a Chardonnay 2017,
pozdní sběr, suché, které mimo jiná ocenění získalo vel-
kou platinovou medaili na soutěži Great American wine 
competition 2019 v USA.

Neméně ceněnými odrůdami jsou Ryzlink rýnský, 
který z ročníku 2017 získal stříbrnou medaili Great 
American wine competition a zlatou medaili na IWC 
Bucharest. Nově představený Ryzlink rýnský 2018 

a Rulandské bílé 2018, jsou podobně jako odrůda 
Chardonnay zpracovávány pouze do nejvyšší řady vín 
Sanctus Victoria z nejlepších viničních poloh při 
ideálním poměru cukernatosti a pH. Ryzlink rýnský 
i Rulandské bílé jsou vína s nižším zbytkovým cukrem a pi-
kantní kyselinou. Tato šťavnatá, aromatická a progresivní 
vína plná citrusů a minerálních chutí s nezaměnitelným 
templářským rukopisem v letošním roce získala nomina-
ci do Salonu vín České republiky.

V neposlední řadě patří do produkce společnosti Tem-
plářské sklepy i výroba sektů, které jsou zpracovávány z 
vybraných hroznů odrůdy Chardonnay klasickou meto-
dou zrání v lahvích přímo v Čejkovicích a technologicky 
moderní metodou Charmat. Oba druhy sektů jsou dlou-
hodobě velmi pozitivně hodnoceny odbornou veřejností, 
což potvrzuje i soutěž Vinař roku 2019, kde Saint Croix 
Sekt Brut z Templářských sklepů získal hodnocení ve výši 
92,33 bodů.

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí 
cti, úcty, nadšení, ale i pýchy z vykonané práce.

201620172018

www.templarske-sklepy.cz

2019
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Sdružení lázeňských míst České republiky 
představuje nový koncept

S tajemnicí sdružení Ing. Lucií Kramárikovou jsme si povídali na téma novinek, které sdružení 
lázeňských míst připravuje. 

SDružENí LÁZEŇSKých MíSt

Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
 +420 606 063 145
 info@jedemedolazni.cz
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Lucko, o národním debatním 
klubu, který připravuje svou 
premiéru, jsme již slyšeli. 
Připravujete i další novin-
ky? 

Samozřejmě sdružení pokračuje ve společ-
né práci, připravujeme redesign webu, kde se 
můžete těšit na zapojení GPS souřadnic, vylep-
šení možnosti dotazů návštěvníků webu, rozší-
ření kapitoly příležitostí pro výlety v okolí lázní.  

Máte také zpětnou vazbu z vašich webových 
stránek? 
V novém redesignu se zaměřujeme na měření 
návštěvnosti v různých časových datech  a nej-
důležitější cíle. 
 
Národní lázeňský debatní klub 2019
Ukázalo se, že lázeňské konference, které se 
pravidelně konaly koncem roku začínají být 

neefektivní. Na druhou stranu ale vždy přines-
ly užitečná a potřebná osobní setkání, která 
utužují potřebné vzájemné kontakty a vazby. 
Sdružení proto navrhlo od roku 2019 přijít 
s novou koncepcí. Vytvořit výroční Národní 
lázeňský debatní klub/panel, který by splňoval 
všechny potřebné parametry. O jeho pořádání 
se budou ucházet jednotlivá lázeňská místa. 
Národní debatní klub se prioritně zaměří na 
problematiku samosprávy se specifikami lázeň-
ství. Hlavním pozvaným hostem bude vždy 
vysoký představitel legislativy a v návaznosti na 
něj budou vybraná předem avizovaná aktuální 
témata, k nimž pak povede panelová diskuse 
moderovaná předsedou SLM. Vedení SLM může 
přizvat několik dalších externích odborníků na 
probíranou problematiku.
Na úvod pořadatel představí město a lázně přes 
specifické formy místní propagace, kulturní, 
společenské a sportovní aktivity, a také přes 

originální produkty, atraktivity a výrobky spo-
jené s místem původu vzniku s pořádajícím 
městem. Součástí může být i malá prezentace 
jednotlivých nových propagačních materiálů 
členů SLM.

Pro rok 2018 byla zvolena tato témata:  
• Doprava v lázeňských místech – návštěvníci-

klienti lázní versus občané obce, odstavné plo-
chy, nízkoemisní zóny, elektromobilita.

•  Poplatky v lázeňských místech a jejich moti-
vační efekt k financování udržitelnosti.

•  Ochrana léčebných přírodních zdrojů v LM, 
kompetence lázeňských komisí.

•  Podpora rozvoje LM ze strany státu, krajů 
a obcí, absence dotací a ČIL.

•  Spolupráce obce, provozovatele lázeňského 
zařízení a participujících subjektů. 

První národní lázeňský debatní klub se 
bude konat ve spolupráci se statutárním 
městem Teplice 25. 10. 2019

Program bude v 10.00 zahájen předsedou 
sdružení v Zahradním domě na zámeckém 
náměstí

Od 10.15-12.00 se můžeme těšit na I. blok 
přednášek
•  Doprava v lázeňských místech – návštěv-

níci, klienti lázní a občané obce – jejich pri-
ority a potřeby. Odstavné plochy v obcích, 
nízkoemisní zóny a eletromobilita

•  Poplatky v lázeňských místech a jejich 
motivační efekt k financování udržitelnos-
ti lázeňských míst

•  Spolupráce obce, provozovatelé lázeňské-
ho zařízení a ostatních participujících 
subjektů v lázeňském místě

12.30–14.30  II. blok přednášek
•  Ochrana léčebných přírodních zdrojů 

v lázeňských místech, kompetence lázeň-
ských komisí

•  Podpora rozvoje lázeňských míst ze strany 
státu krajů a obcí, absence dotací

Doprovodný program provede účastníky po 
historickém centru města se zastávkou na 
dominantě města – hradu Doubravka 

Jak hodnotíte turistickou a lázeňskou sezónu 
ve Františkových Lázních? 
Myslím, že letošní sezóna byla velmi úspěšná. Oblí-
benost Františkových Lázní stoupá a to nejen sub-
jektivně, ale také ve statistikách. Historicky jsme 
překonali počet přenocování, kde jsme na 4700 
lůžkách dosáhli neuvěřitelných 937.000 nocle-
hů. Průměrná délka pobytu přitom je 8,6 dnů. To 
dokládá, že stále naším hlavním klientem je lázeň-
ský host, užívající si procedur.

Připravujete ve spolupráci s městy Mariánské 
Lázně a Karlovy Vary nějaké významnější 
změny ve výběru poplatků a regulaci dopravy? 
Pokud mám mluvit k poplatkům, je bohužel pro nás 
situace momentálně velmi nepřehledná. Parlament 
ČR má nyní na stole materiál Zákona o poplatcích, 
kde se mění velké množství věcí. Musím přiznat, 

že jsme tento zákon připomínkovali, protože pro 
lázeňská města není tato novela zpracována dobře. 
Jsme prakticky sankcionováni právě proto, že 
léčíme lidi. Krátce vysvětlím. Ze zákona zmizel 
poplatek rekreační a lázeňský a byl nahrazen 
pouze ubytovacím. Ten ale může vybrat jakákoliv 
obec v ČR, bez ohledu zda je rekreační, či dokonce 
lázeňská. To by nám ještě tolik nevadilo, problémem 
ale je zproštění tohoto poplatku klientů, které plně 
hradí pojišťovna, tedy naše pacienty. Pojišťovna 
tak sice ušetří pár korun za klienta, v lázeňských 
městech to ale způsobí velký mínus v rozpočtu. 
Paradoxně nedostaneme finance, za které 
nadstandardně udržujeme lázeňské prostředí, 
které je součástí proplácené léčby. Budeme doufat, 
že se poslanci přikloní k pozměňovacímu návrhu 
Senátu, který toto zproštění poplatku navrhuje 
vypustit.

V rámci lázeňského trojúhelníku, který usiluje 
o zápis na seznam UNESCO samozřejmě pracu-
jeme na mnoha záležitostech, mezi které patří 
i doprava, komunikace, bezpečnost, propagace 
atd. V dopravě je naším úkolem zvládnout zvýšení 
zájmu v případě zápisu. Tedy jednáme o ekomobi-
litě mezi městy, odstavných parkovištích s využi-
tím schuttle-busů apod. Vše by mělo směřovat ke 
zvládnutí transitu v tomto trojúhelníku a klidnému 
odbavení našich hostů.

Daří se vám do města přitáhnout i mladší 
klientelu?
Myslím že ano. Je evidentní, že se k nám 
v posledních letech vydávají i rodiny s dětmi, nebo 
mladé páry. Františkovy Lázně jsou zajímavou 
lokalitou pro cykloturistiku a to zejména z důvodu 
rovinaté krajiny. Právě to ocení zejména rodiče 
s dětmi. Mimo to se nám daří do města postupně 
nalákat klienty i z jiných zemí, např. lázně začínají 
být zajímavou destinací pro klienty z Anglie, 
Francie, Švýcarska, Izraele i asijských zemí. 
Samozřejmě základ naší klientely je stále v ČR 
a sousedním Německu.

Jaká je pro příští rok Vaše vize pro Sdružení 
Lázeňských míst, kterého jste se stal předse-
dou? 
Sdružení lázeňských míst bude pokračovat dál 
v podpoře lázeňství a měst, kterých se to týká. Je 
velmi důležité najít společnou řeč s ministerstvy 
Zdravotnictví, Životního prostředí, Dopravy či 
MMR s organizací Czech Tourism. Určitě budeme 
klást velký důraz na naší propagaci. Připravujeme 
i spolupráci s ČT, kde bychom rádi prezentovali 
jednotlivá lázeňská města s jejich službami i aktiv-
ním životem v nich. Velký důraz budeme klást i na 
lázeňské statusy měst, které je třeba novelizovat. 
Budeme jistě i podporovateli vědeckých pracovišť, 
které jsou připraveny přinést důkazy o léčebnosti 
přírodních zdrojů v metrické podobě. Tedy konku-
renceschopné podobě vůči farmacii. Jednoduše 
řečeno, chceme aby se lidé dozvěděli, že umíme 
pomáhat s bolestmi i chorobami bez chemie, pří-
rodním způsobem. Jediné co pro tuto léčbu musí 
lidé nalézt je čas.

Jan Kuchař
starosta Františkovy Lázně

a předseda SLM ČR

Starostu města a předsedu sdružení SLM ČR Jana Kuchaře jsme 
zastihli v podzimním shonu s přípravou rozpočtu města, ale i tak byl 
ochotný nám zodpovědět několik otázek, které lázeňská města právě 
řeší. 
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KuLTurNí aKce 2019–2020

17.–20. 10. 
Literární Františkovy Lázně   
 
1. 12. 
1. advent a slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu  
 
14. 12. 
Advent na Seebergu 
 
31. 12.
Silvestrovská oslava na Národní třídě
  
1. 5. 
Mezinárodní soutěž v eleganci historic-
kých vozidel  
 
16. 5. 
Zahájení lázeňské sezony  
 
17. 5.–27. 9. 
Zahájení lázeňských koncertů a pochodů 
mažoretek  
 

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 
– modelové lázně 
v Západních Čechách

DEStINaČNí a INFOrMaČNí 
agENtura FraNtIšKOVY LÁZNě 

Máchova 8/373
351 Františkovy Lázně 
  +420 355 440 060
 info@frantiskovy-lazne.info

K
O

N
TA

K
T

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

Luisin pramen

Muzeum

Dvorana Glauberových pramenů
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Na podzim 
hurá do Mariánek!
Mariánské Lázně, místo plné nádherných parků, 
romantických kolonád, půvabných pavilonů lázeňských 
komplexů s příjemnými kavárnami a útulnými hotely. 

MěStO MarIÁNSKÉ LÁZNě

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

V roce 2018 si město připomnělo 200 let od vyhlá-
šení Mariánských Lázní veřejným lázeňským 
místem.
Mariánské Lázně jsou žhavým kandidátem 
o zapsání do Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO v rámci GREAT SPAS of EURO-
PE.

zaJíMaVoSTI 
Nalézá se zde přes 40 studených pramenů roz-
dílného chemického složení, a to na velmi malém 
území. Mezi největší rarity patří především liti-
nová kolonáda se zpívající fontánou a neméně 
slavné sousoší monarchů. Za zmínku stojí 4. 
největší park miniatur v Evropě – Park Bohemi-
nium Mariánské Lázně, ke kterému dojedete nej-
starší kabinkovou lanovkou v České republice. 
Nesmíme zapomenout ani na rozhlednu Hameli-
ka, pohádkový sochařský ráj na vrchu Krakonoš 
a Dům přírody Slavkovského lesa na nedaleké 
Kladské.
VoLNý ČaS a SPorT 
Zažijete zde explozi barev v podobě nejrůzněji 
zbarvených listnatých stromů a keřů všech mož-
ných druhů a velikostí. Lázeňské parky a přilehlé 
lázeňské lesy patří k nejrozlehlejším v Evropě. 
Četné vyhlídky poskytnou nádherné panorama-
tické pohledy na celé město.
TIP: K mariánskolázeňským parkům a lesům 
patří neodmyslitelně veverky, a tak na svých ces-
tách můžete potkat veverky Karolinu a Rudolfa, 
které menší návštěvníky provedou po zajímavos-

tech a pramenech ve městě. Více na www.marian-
skelazne.cz/tipy-na-vylet/za-poznanim-s-rudol-
fem-a-karolinou/ a www.marianskelazne.cz/tipy-
na-vylet/rudolfova-tajna-mise/ 
Pro milovníky turistiky jsou k dispozici desítky 
kilometrů turistických okruhů s mnoha vyhlíd-
kami, odpočívadly a památnými místy. Mimo oby-
čejné pěší turistiky můžete absolvovat i nordic 
walking a celé lázeňské městečko je propleteno 
mnohými cyklistickými trasami. Pro nadšené 
golfisty je zde připravené světově proslulé golfo-
vé hřiště s titulem „Royal“ nebo veřejné 9jamkové 
golfové hřiště Chip&Putt. 

TIPY:
DENDROSTEZKA – páteřní stezka lázeňskými 
parky, která je doplněna informačními pane-
ly a na porcelánových destičkách na stromech 
naleznete jejich druhové označení i QR kód pro 
podrobnější informace – www.dendrostezka.cz

STEZKA SPISOVATELŮ – 11 panelů rozmístě-
ných v lázeňských parcích připomíná slavné 
návštěvníky města z řad spisovatelů – kmotrem 
stezky je Vladimír Páral

ITINERÁŘ pro malé i velké výletníky:
1.  Pendolinem/autobusem/autem do Marián-

ských Lázní
2.  Okružní jízda motovláčkem po krásách lázeň-

ského města

3.  Výstup kabinkovou lanovkou do parku minia-
tur Boheminium

4.  Návštěva pohádkového sochařského ráje
5.  Procházka do obory na daňky
6.  Pro odvážné: sjezd na koloběžce z vrchu Krako-

noš
7.  Romantická prohlídka kolonády, pavilónů 

a produkce Zpívající fontány (večer i s osvětle-
ním)

8.  Nesmí samozřejmě chybět ochutnávka pravých 
a nenahraditelných lázeňských oplatek

9.  A na samý závěr unikátní park Prelát (přede-
vším pro rodiny s dětmi)

Nutná výbava 
– kalíšek či lázeňský pohárek pro uhašení žízně 
a ochutnání nejlépe všech 40–ti pramenů

Veškeré potřebné informace, které jste nenalezli 
tady, najdete na www.marianskelazne.cz 
 

Ochutnávka podzimní kultury – Lázeňský 
festival jablek – 13. 10. 2019
Osmý ročník festivalu na oslavu podzimní 
sklizně jablek a hrušek na kolonádě v Marián-
ských Lázních. Program festivalu je celodenní 
– jarmark místních výrobců a řemeslníků, 
výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků místních zahrádkářských orga-
nizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické 
soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek, hudební 
vystoupení.
Bohatou nabídku pro vás má také městské diva-
dlo, muzeum, knihovna, infocentrum a nejstar-
ší český symfonický orchestr, který za dva roky 
oslaví 200 let od svého založení – Západočeský 
symfonický orchestr Mariánské Lázně. 

Více na kalendar.marianskelazne.cz
Veškeré potřebné informace, které jste nenalezli 
tady, najdete na www.marianskelazne.cz  
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Název Ensana vychází z latinských slov pro 
„zdraví“ a „léčení“ a odráží tak primární cíle 
celé skupiny předních lázeňských hotelů 
v České republice, na Slovensku, v Maďar-
sku a Rumunsku. Společnost se zaměřuje na 
spojení léčivé síly místních přírodních zdrojů 
s odbornými lékařskými znalostmi, aby pod-
pořila zdraví a životní pohodu všech svých 
hostů.
V České republice najdeme hotely pod novou 
značkou Ensana v Mariánských Lázních. 
Sedm tamních hotelových skvostů v sobě skrý-
vá nepřeberné množství služeb nabízených 
v nádherných historických, citlivě zrekonstru-
ovaných interiérech. Do mnoha z nich je při-
veden nebo se přímo nachází léčivý pramen. 
Okouzlující jsou nejen historické budovy hote-
lu Centrální Lázně, Pacifik a Svoboda, ale také 
hotely Vltava, Hvězda a moderní hotel Butterf-
ly. Zvlášť lákavý je pětihvězdičkový hotel Nové 
Lázně, v němž se nacházejí nádherné Římské 
lázně z roku 1896 a jež navštívily velké osob-
nosti kulturních a politických dějin, např. Fry-
deryk Chopin,  Johann Wolfgang Goethe, ang-
lický král Edward VII., pruský císař Wilhelm II 
či bulharský car Ferdinand I.
Díky tomu, že Ensana působí nejen v České 
republice, ale i v dalších třech zemích, může se 
pochlubit stovkami přírodních a léčivých zdro-
jů. Vedle minerálních pramenitých a termál-
ních vod jsou to zejména léčivé bahno, rašelina 
a přirozeně se vyskytující plyny. 

Více informací na www.ensanahotels.com.

Ensana – nový název 
pro Léčebné lázně Danubius hotels group
největší evropský provozovatel Léčebných lázní Danubius Hotels Group se proměnil ve společnost Ensana. 
nová značka spojuje 26 nejznámějších a nejprestižnějších lázeňských hotelů, které se specializují na 
propojení místních přírodních léčivých zdrojů s moderním zdravotnickým přístupem.

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně
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co přinese zápis konkrétně lázním Jáchy-
mov?  
Co přinese je zatím otázka. Nejde přitom ani tak 
o zápis samotný, ale o schopnost města a regio-
nu jej využít. Rozhýbat v otázkách aktivní podpo-
ry cestovního ruchu municipality ale vždy trvá. 
Proto na nic nečekáme a sami aktivně pracuje-
me i nad tématy destinačního managementu, ve 
kterých zápis i památky samotné velmi zdůraz-
ňujeme. Řekl bych že zápis je příležitost.

Jaký je odhad zvýšení návštěvnosti pro regi-
on a jak se promítne do lázeňského provo-
zu? 
To si netroufám říci. Obecně ale turisté navště-
vující tyto památky budou hledat spíš krátkodo-

bá ubytování a nějaké doprovodné služby. Příliv 
léčících se hostů nečekáme. Přesto jde v době 
nedostatku zdravotníků o zajímavou příležitost 
jak diverzifikovat portfólio našich služeb. 

Je pro provoz lázní zápis do unesca vždy 
přínosem? Nebude tzv. po klidu lázeňských 
hostů? 
Toho se vůbec nebojím. V tomto případě bude 
zápis do památek Unesco přínosem, který, jak 
věřím,  přinese pozitivní vývoj celé oblasti.

Jaký pobyt byste našim čtenářům doporučil  
v lázních Jáchymov pro upevnění zdraví pro 

podzimní čas? Máte nějakou aktuální nabíd-
ku? 
Vašim čtenářům mohu doporučit všechny naše 
pobyty, záleží na jejich čase. Mezi nejoblíbenější 
patří Tradiční radonová kúra na 14 dní. Pokud si 
naše lázně chtějí vyzkoušet, pak mohu doporučit 
Kúru na zkoušku. Díky prostředí a blízkosti Ski-
areálu Klínovec mohu rodinám s dětmi doporu-
čit pobyty Týden na horách či Dovolená s dětmi. 
Věřím, že naše Léčebné lázně Jáchymov dokáží 
uspokojit každého. 

co všechno najdeme v nově otevřeném sau-
novém dvoře? 
Pod jeho střechou naleznete léčení, wellness služ-
by i mnoho dalších aktivit. Na jaře zde vznikl uni-
kátní komplex saun v duchu Krušnohoří s tema-
tickým názvem Saunový důl Agricola. Inspirací 
mu byla zdejší hornická krajina zapsaná  
od července 2019 na Seznam světového kultur-
ního dědictví UNESCO. Ve štolách saunového 
dolu objevíte finskou saunu s topidlem důlního 

vozíku, bylinkovou saunu, parní saunu, tichou 
odpočívárnu s krbem, ochlazovací bazének, 
ale i venkovní bylinkovou ochlazovnu a střešní 
terasy se zónou na cvičení a slunění.  Vedle kom-
plexu saun se v budově nachází aquacentrum 
s plaveckým bazénem, relaxačním bazénem, 
dětským bazénkem, Kneippovým chodníkem, 
tobogánem a dalšími vodními radovánkami pro 
děti i dospělé. V budově lze navštívit kryokabinu, 
fitness centrum se soláriem, solnou jeskyni. 

Návštěvníci by neměli minout ani hojně navště-
vovanou kavárnu Café Vital Agricola, jejíž menu 
je koncipováno v dnes preferovaném zdravém 
životním stylu. Návštěvníci by neměli minout ani 
nově otevřenou expozici ve 3. patře budovy, kte-
rá nechá krátkou retrospektivou nahlédnout do 
historie prvních radonových lázní na světě. Na 
vlastních zádech si mohou návštěvníci vyzkou-
šet i putnu, kterou se v historii nosila voda k prv-
ním koupelím. 

Svaz léčebných lázní na přelomu roku 2019–2020
MUDr. Eduarda Bláhy, předsedy představenstva Léčebných lázní 
Jáchymov a.s. jsem se zeptala na vývoj a změny, které čekají na 
Jáchymov vzhledem k zápisu kulturní hornické krajiny do seznamu 
památek UnESCo.

Saunový důl agricola
Projděte štolou saunového dolu a naleznete parní sauny, infrasaunu, 
bylinkovou saunu a finskou saunu. Vypoťte se, ochlaďte se 
v bazénku s Kýšovickým vodopádem či v zážitkové sprše.
Poseďte ve whirlpoolu s relaxačním programem, odpočívejte na 
vyhřívaných lavicích či v tmavé odpočívárně s krbem. Užijte si ve 
vybrané dny a časy rituály či wellness masáž.

Zkrátka a dobře, přijďte se podívat na saunový 
svět, který nemá v Karlovarském kraji obdo-
bu!

Saunování
Saunování má velmi příznivý vliv na lidský 
organismus. Střídáním horka a chladu se tělo 
otužuje, prokrvují se sliznice a díky tomu se 
zvyšuje přirozená obranyschopnost organis-
mu a jeho odolnost vůči infekcím.

Působí jako prevence proti nemocem dýcha-
cích cest, astmatu, alergiím, kožním potížím, 
migréně, ale i nechutenství. V sauně se prohří-
vají klouby i svaly, a proto je saunování vhod-
ným doplňkem rehabilitací. Pobyt v sauně 
uklidňuje a přináší pocit dobré nálady.

ParNí SauNa malá – vhodná k použití pee-
lingů. Teplota 40-55°C.

FINSKá SauNa
Teplota 80-100°C. Metličkování 17–18 hod. 
(vybrané časy a dny).
• krásná vůně – čistě přírodní aromaterapie
• léčivé účinky přírodních silic z listů
•  masáž a prokrvení těla, uvolnění svalů 

a napětí
• osvěžení pro tělo, ducha a mysl
• posílení imunity a harmonizace organismu

ParNí SauNa esenciální
Teplota 40-55°C

bYLINKoVá SauNa
Teplota 50-70°C

INFraSauNa  se solným panelem
Teplota 30-60°C

Provozní doba
Po–Ne 14–21 hod.

Poslední vstup v 19.15 hod.
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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.
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O Šumavské bylinné lázně rok od roku stou-
pá zájem hostů. I to byl jeden z důvodů, proč 
lázně nabízejí svým stálým hostům zcela nový 
bonusový program. V letošním roce bylo již 
vydáno více jak 80 stříbrných a zlatých karet. 

Zvýšený zájem je i o pobyty v obdobích mimo 
hlavní sezonu, která patří samozřejmě k těm 
nejdražším. Pro rok 2020 jsme proto připravili 
zcela novou sezonu „D“. Cenově je nejvýhod-
nější a proto předpokládáme, že ji využijí Ti, 
kteří mají zájem přijet na dlouhodobý pobyt. 
A na horách je krásně v jakémkoliv ročním 
období, vždy mají své kouzlo. A Kašperské 
Hory patří dlouhodobě mezi lokalitu, která má 
nejvíce slunečních dní na Šumavě. 
Veškeré bližší informace o pobytech najdete na 
webových stránkách www.sumavskelazne.cz. 
Byl zahájen prodej dárkových voucherů, 
pokud uvažujete o zakoupení pobytu jako 
dárku pro své  blízké-  teď je ten správný oka-
mžik.   

BarEVNý PODZIM 
17.11.2019–23.11.2019 
pobyt na 6 nocí
Ze zkušenosti víme, že úspěšnost, zdraví, dob-
ré vztahy, prostě vše co si v životě přejeme, do 
velké míry souvisí s tím, kolik máme energie. 
Víme, že lidé, kteří mají dostatek energie, jsou 
oblíbení, úspěšní, tvořiví, mají dobrou náladu 
a intuici, snáze překonávají nesnáze a stres. 
Navštivte naši přírodní jeskyni, která Vám 
dodá novou energii, utečte ze smogu měst 
a městeček do hor za podzimní inverzí a slun-
cem. Využijte sílu bylinných lázní a horského 
vzduchu v podzimním období a připravte své 
„já“ na dlouhé zimní měsíce.
Nástupní den:         neděle od 14.00 hod.
Ukončení pobytu: sobota do 10.00 hod.

Pobyt zahrnuje:
•  6x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém 

stylu – typu Standard / Superior
•  6x snídaně servírovaná formou švédských 

stolů ve snídaňové restauraci
•  6x večeře o třech chodech (výběr ze tří 

menu) v Lovecké restauraci
•  1x klasická masáž částečná – záda, šíje
•  1x rašelinový zábal – záda
•  1x perličková koupel s bylinnými měšci - 

možnost výběru z 5 druhů směsí bylinek + 
suchý zabal

•  1x vířivá šumavská rašelinová koupel + 
suchý zábal

•  4x koupel nohou s akupresurou – Priess-
nitzův chodník

•  4x speleoterapie v přírodní hotelové jeskyni 
(léčba horních cest dýchacích) se zemskou 
energií

•  pitná kúra - borůvkový čaj jako součást pro-
cedur

•  volný vstup do relaxačního bazénu 
s „hvězdnou oblohou“ a relaxačních pro-
stor s příjemnou hudbou - denně od 7:00 
- 21:30 hod.

•  koupací plášť a domácí obuv během celého 
pobytu k dispozici na Vašem pokoji

•  elektronicky střežené hotelové parkoviště 
zdarma, WiFi v celém objektu

Cena pobytu:
Dvoulůžkový pokoj typu Standard: 7.300 Kč/os.
Dvoulůžkový pokoj typu Superior: 7.800 Kč/os.
Jednolůžkový pokoj typu Standard: 8.000 Kč/os.
Jednolůžkový pokoj typu Superior: 8.500 Kč/os. 
Příplatek za apartmá: 1.200 Kč/os./pobyt
Příplatek za největší apartmá:   1.100 Kč/os./pobyt

Do šumavských lázní
se stříbrnou či zlatou kartou
V Šumavských lázních můžete tento rok počítat s novým bonusem 
a pro klienty, kteří plánují dlouhodobější pobyt, a zajímají se také 
o pobyty mimo hlavní sezónu. 

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)

Kašperské hory
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.  

Oblastní muzeum 
v chomutově
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Poděbrady, které leží jen 50 km východně od Prahy, mají 
v samotném srdci zámek, kolonádu a rozlehlý park. Toto moderní 
lázeňské město nabízí svým návštěvníkům nejen léčebné 
procedury, ale také spoustu aktivit pro volný čas.  

Během podzimu jsou připraveny 
koncerty a další akce spojené 
s 30. výročím sametové revoluce.  
1. 11. 
hudba Praha band
– koncert ke 30. výročí sametové revoluce, 
Divadlo Na Kovárně, 19.30 hod. 

11. 11.
Svatomartinské trhy
– cimbál, svatomartinská vína, 
1. nádvoří zámku

15. 11.
hlavní oslavy 30. výročí sametové revoluce: 

•  15.00 Setkání pamětníků sametové revoluce 
v Divadle Na Kovárně

•  17.00 Lampionový průvod lázeňským par-
kem

•  18.00 Vystoupení pěveckých sborů Kvítek, 
Sedmikráska, Pěvecký sbor při GJP, Jiřího 
náměstí

•  19.00 Kapela Missa / Karel Kryl Revival, Jiří-
ho náměstí

MěStSKÉ KuLturNí cENtruM 
PODěBraDY

Jiřího náměstí 1/1
 +420 325 612 505
 Info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz
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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 vidíme 
dodnes. Náměstí obklopené měšťanskými 
domy s renesančními a barokními štíty je 
přirozeným centrem celé městské památkové 
rezervace. Nejcennějším domem na náměstí je 
dům U Bílého koníčka z roku 1544. Dalšími za-
jímavými objekty jsou Dům Štěpánka Netolick-
ého a stará radnice, z jejíž třicet jedna metrů 
vysoké věže je neopakovatelný výhled do okolní 

krajiny. Uprostřed náměstí stojí renesanční ka-
menná kašna a barokní Mariánský sloup. Vs-
tup do města je střežen několika mohutnými 
branami. 

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

Podzimní výlovy 2019
Největší podzimní událostí na Třeboňsku jsou 
výlovy rybníků. Na Třeboňsku se každý rok na 
podzim loví přibližně dvě stovky rybníků. Rybá-
ři z nich vyberou pár nejzajímavějších a na ty 
pozvou nejširší veřejnost. Na těchto zveřejně-

ných výlovech je myšleno na parkování, občer-
stvení, a samozřejmostí je na místě prodej ži-
vých ryb za akční cenu. Navštivte podzimní Tře-
boňsko i vy a přijďte sledovat rybářské řemeslo 
při výlovu v praxi. 

Datum Rybník Výměra (ha)

11.–13. 10. Rožmberk 647

22.–25. 10.   Horusický velký 438

29.–31. 10. Spolský velký 137

4.–8. 11. Dvořiště 387

18.–20. 11. Bošilecký 200

Hlavním výlovem sezóny podzim 2019 bude 
slavnostní výlov rybníka Rožmberk
Třeboňští rybáři upozorňují návštěvníky, že 
z technických důvodů může dojít ke změně 
plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlo-
vu rybníka. Výlovy rybníků začínají v 7 hodin 
ráno. 

40. výročí vyhlášení chKo Třeboňsko
– výstava
Zveme vás do Třeboně na výstavu ke 40. výro-
čí vyhlášení CHKO Třeboňsko. Výstava bude 
v kupeckém krámku Domu Štěpánka Netolického 
k vidění od 31. 10. do 24. 11. 2019.

40. výročí vyhlášení chKo Třeboňsko 
a 40 fotografií Jiřího Neuderta
Výstava připomene 40. výročí vyhlášení CHKO 
Třeboňsko prostřednictvím 40 fotografií zoologa 
Správy CHKO. Přijďte si prohlédnout prchavé oka-

mžiky, které příroda Třeboňska nabízí.Vernisáž 
výstavy se uskuteční v Domě Štěpánka Netolické-
ho ve středu 30. 10. v 16.00.
Otevřeno:
•  říjen, středa až neděle 10:00–12:00 a 13:00–

17:00
•  listopad, středa až neděle 10:00–12:00 a 13:00–

16:00

480. výročí narození Petra Voka
(1539–1611)
Letos 1. října uplyne 480 let od narození renesanč-
ního kavalíra, vzdělaného muže a ochránce města 
Třeboně. Právě tady na zámku tento poslední člen 
rodu Rožmberků prožil posledních devět let života. 
Spolek přátel Třeboně, který pečuje o zdejší muze-
um, se rozhodl oslavit narozeniny Petra Voka spe-
ciálními prohlídkami.
Muzeum bude otevřeno i v říjnu každý čtvrtek 
odpoledne od 13 do 17 hodin.
Pokud navštívíte muzeum na náměstí ve čtvrtek 
10. a 24. října v 14.30 potkáte se tady také osobně 
s panem vladařem Petrem Vokem z Rožmberka. 
Těšíme se na vaši návštěvu za obvyklé vstupné 
30/50 Kč.

Noc divadel
Dne 16. listopadu 2019 jste zváni do Třeboně na 
tzv. Noc divadel.

Živý betlém v Třeboni
Ve středu 19. prosince 2019 jste zváni do Třeboně 
na tradiční živý betlém, který bude opět po roce 
na  velkém nádvoří zámku .V Třeboni tak opět po 
roce ožije  příběh o narození Ježíše Krista, který 
podle Nového zákona nejprve oznámil archanděl 
Gabriel v jednom z hlavních křesťanských míst ve 
Svaté zemi - v severoizraelském Nazarethu. Poté 
na nádvoří vyroste opravdový betlém, ve kterém se 
nám představí hlavní hrdinové tohoto biblického 
příběhu – Panna Marie, židovský tesař Josef a dítě 
Ježíšek. Nebudou chybět andělé, pasáčci...

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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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. 
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Podzimně zbarvený 
Bělohrad 
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. 

aKce V LázNích běLohraD

25. 10. 2019  
Lázně Bělohrad a.s. pořádají a srdečně vás zvou 
na koncert nadaného zpěváka a klavíristy Honzy 
Jareše.

 

Honza Jareš uvádí koncert k výročí republiky. 
Hudební historií našeho státu vás provede jediný 
nevidomý absolvent v historii Pražské konzervato-
ře a čerstvý držitel Platinové dvanáctky udělované 
za 12 vítězství v hitparádě Českého rozhlasu.

29. 10. 2019 | 19:00 
Hodinka s K. J. Erbenem
O představiteli romatismu 
z nedalekého Miletína Vám 
bude vyprávět Jitka Mečí-
řová...
Karel Jaromír Erben, který 
se narodil 7. listopadu 1811 
v Miletíně u Hořic v Podkrko-
noší a zemřel 21. listopadu 

1870 v Praze, byl český historik, právník, archi-
vář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel 
českých lidových písní a pohádek; představitel 
literárního romantismu.

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.

Vyyužijte aktuální nabídku zimních pobytů 
s platností od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

horKá zIMNí reLaxace
5x ubytování | 5x polopenze | 8 procedur

zIMNí PobYT
2x ubytování | 2x polopenze | 4 procedury

www.belohrad.cz
www.lazneprodeti.cz

www.domovvitalita.cz
www.treeoflife.cz

Lázně Bělohrad
blahodárné účinky 
slatiny
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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Rádi bychom vám ale přiblížili možnosti 
a účinky nejrůznějších druhů i cizokrajných 
masáží, které si dnes můžete běžně objednat 
nejen v lázních, 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. Indic-
ká masáž hlavy je jedna z nejdostupnějších 
masáží v přírodní regeneraci, dá se prová-
dět vsedě, bez nároků na prostor či vybavení. 
Účinně zbavuje stresu, napětí a odstraňuje 
migrény. Okysličuje mozek, zlepšuje koncen-
traci, pomáhá proti depresím a úzkostným 
stavům. Výrazně vylepšuje stav pokožky hlavy, 
vlasy jsou po pravidelné masáži hustší, lesk-
lejší a celkově kvalitnější. Je vhodná pro děti, 
dospělé i seniory.

Havajská masáž spojuje relaxační masáž 
celého těla, tóny podmanivé hudby a vůně 
exotických olejů. Speciální technika a taneční 
rytmus havajské masáže vyvolávají hluboký 
terapeutický účinek, který odstraní napětí, 
odbourá stres a nabije tělo i duši pozitivní 
energií. Masáž se zaměřuje nejen na fyzický 
aspekt ozdravění lidského těla (stimulace krev-
ního oběhu a lymfatického systému, podpora 
přirozené detoxikace těla, uvolnění kloubů, 
odstranění bolesti a stažení svalů), ale také na 
rozvoj psychické a duchovní roviny. Tato meto-
da 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 odstra-
ňuje bolesti zad. Páteř je po masáži zrelaxova-
ná, obratle jsou ve správné poloze a klient pro-

žívá pocit hluboké fyzické i psychické úlevy. 
Breussova masáž podporuje klidný spánek, 
detoxikaci 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 
Harmony, která pochází z jižní Francie a má 
čistě přírodní složení. Obsahuje vysoce kvalit-
ní oleje (kokosový, sójový), včelí vosk, přírodní 
parfémy a esenciální oleje. Je hypoalergenní 
a její složení zajišťuje výborné antioxidační, 
hydratační a regenerační účinky. Masážní 
svíčka dosahuje teploty pro masírování zhru-
ba 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 nezapome-
nutelného 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 rozprou-
dit tok energie v těle. Masáž stimuluje krevní 
oběh a lymfatický systém, hluboce relaxuje 
a harmonizuje, prohřívá celé tělo a pomáhá 
detoxikaci organismu.

Thajská tradiční masáž, která je v Thajsku 
nazývána NUAD BORAN, má velmi dáv-
nou a hlubokou tradici. Své kořeny má 
v severní Indii asi před 2 500 lety př. n. l. 
Za jejího zakladatele je považován seve-
roindický lékař a učenec Jivaka Kumar 
Banccha, který byl Buddhovým příte-
lem. Zároveň byl lékařem tehdej-
šího krále i celé mnišské 

obce. Byli mu také připisovány znalosti o léči-
vé síle bylin a minerálů. Teoretickým zákla-
dem thajské masáže je nauka o neviditelných 

energetických liniích, které prochá-
zí lidským tělem. V thajské tradici 

se nazývají seny a je jich velké 
množství. Seny jsou totožné 

s meridiány v čínské medi-
cíně nebo s nadis v indic-

ké tradici. Pro thajskou 

Dopřejte si masáž 
co nejčastěji
Bolí vás záda, kyčle, klouby, těžko vstáváte a je vám teprve pár roků po 40?Většinou máme jednostranný 
pohyb, který přináší potíže s páteří, zádovými svaly, bolesti za krkem, bolesti nohou i celého pohybového 
aparátu. Při pobytu v lázních se samozřejmě jedná o celou škálu léčebných procesů a postupů, kromě masáží 
to mohou být koupele, střiky, plynové injekce, různé druhy cvičení, pitné kůry a další prostředky.
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tradiční 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 rozvol-
nit energetické blokády, rozproudit stagnující 
energii, znovunastolit rovnováhu, léčit některá 
onemocnění nebo mírnit bolest.
Pomalé, rytmické a houpavé pohyby při thaj-
ské tradiční masáži navodí u klienta stav hlu-
boké relaxace. Poté nastupují drobná a důsled-
ná protažení, 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 
prožít 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 organis-
mus. 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, kte-
rá spojuje očistu těla, relaxační masáž a čoko-
ládový zábal v jedinečný regenerační celek 
působící na všechny smysly lidského těla. Zpo-
maluje proces předčasného stárnutí, detoxiku-
je, vyhlazuje a dokonale regeneruje pokožku. 
Čokoládová masáž patří k výjimečným tera-
piím, uvolňuje namožené svalstvo a navozuje 
pocit dobré nálady a spokojenosti.
Čokoláda obsahuje důležité prvky potřebné 
pro lidský organizmus, například draslík, váp-
ník, fosfor, hořčík, ale také vitamíny, aminoky-
seliny, minerály a antioxidanty. Díky čokoládo-
vé 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 
měšci jsou východoasijské techniky, které fas-
cinujícím způsobem aktivují všechny buňky 
v těle a probouzí jeho smysly. Tyto regenerační 
a relaxační techniky uvolňují napětí, zatuh-
lé svaly a ulevují bolestem kloubů. Pomáhají 
zvyšovat celkovou tělesnou i duševní kondici, 
napomáhají při regeneraci sil, odstraňují úna-
vu a pozitivně ovlivňují psychický stav organis-
mu. Startují samoléčebné a omlazující procesy 
v celém těle, dodávají mu energii a vitalitu.
Ovocné měšce: Nahřáté měšce z exotického 
ovoce a aromatického koření v kombinaci 
s bylinnými oleji rozehrávají úžasný koncert 
vjemů, který povznese následnou masáž na 
nezapomenutelný smyslový zážitek.
Bylinné měšce: Měšce ze směsi pečlivě vybra-
ných bylin, které jsou nahřívány v páře, uvol-
ňují léčivé látky, které jsou poté masážní tech-
nikou vstřebávány do organismu. V kombinaci 
s oleji regenerují a léčí naše tělo.
Rýžové měšce: Masáž rýžovými měšci je úžas-
ná 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 
prováděná masáž, která má vynikající ozdrav-
ný, detoxikační, regenerační, relaxační i kos-
metický účinek. Za pomocí jemné techniky 
se pod určitým tlakem, tempem a pořadím 
daných specifických hmatů aktivuje lymfatic-
ký (mízní) systém těla. Pokud je lymfatický sys-
tém oslaben, projevuje se to únavou, snížením 
obranyschopnosti a imunity, zduřením uzlin 
a velkým oslabením fyzického i psychického 
stavu. V důsledku špatně fungujícího lymfatic-
kého systému se objevuje také celulitida, otoky, 
zadržování 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 pod-
pažních a tříselných mízních uzlinách. Síť 
lymfatických cév začíná na periferních částech 
těla a postupně přechází až k uzlinám. Manu-
ální lymfodrenáž je dnes vzhledem ke stále se 
rozšiřujícím příznakům oslabení lymfatického 
systému velmi vyhledávanou a žádanou terapií 
u žen i mužů všech věkových kategorií.
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V hotelovém wellness a saunovém světě naj-
dete 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. Prohřát své 
tělo v zimních měsících můžete v saunovém 
koutku, ve kterém se nachází finská sauna, 
parní solná sauna, parní bylinková sauna 
a tepidarium. Po sauně doporučujeme využít 
venkovní relaxační prostor s lehátky a přímým 
výhledem do okolní zeleně.
V hotelovém relaxačním centru dosáhnete 
za asistence vyškolených masérů a relaxační 
hudby maximálního uvolnění těla v kombinaci 
s exotickou vůní nebo éterickými oleji. Well-
ness a relaxační pobyt si můžete vychutnat 
v regeneračních programech: týdenní relax-

ace, wellness týden, týden uhličitých koupelí, 
týden pro bolavá záda nebo nevinný víkend. 
Příznivé klimatické podmínky, kvalitní služby 
a servis lákají k návštěvě Luhačovic v každém 
ročním období. V klidné lokalitě lázeňského 
města, jen pár kroků od Pozlovické přehrady, 
nabízí hotel Pohoda bohatý výběr pobytů. Ob-
líbeným je pobyt „MINIRELAX“ na 5 dní nebo 
„RELAXVÍKEND“ na 4 dny, které vám můžeme 
vřele doporučit. 
Moderní gastronomie a stylové prostředí je 
jedním z hlavních důvodů, proč se sem hosté 
rádi vracejí. Prostorná restaurace s lobby 
barem a samoobslužným pultem nabízí kval-
itní regionální i mezinárodní speciality, místní 
výběr moravských vín, a to vše pod taktovkou 
šéfkuchaře Miroslava Janči a příjemného 
ochotného personálu. 
Hotel je hodně využíván i k firemním akcím. 
Součástí hotelu jsou rovněž kongresové pros-
tory pro 150 osob, prostorné parkoviště a bez-
platné wifi v celém hotelu.  
Hotel myslí především na rodiny s dětmi. 
Součástí hotelového areálu je prostorné hřiště 
Dětský ráj s relaxační terasou pro rodiče. 
Oplocené bezpečné hřiště pro vaše děti na-
bízí posezení s občerstvením na terase, od-
kud můžete dohlížet na dovádění svých dětí. 
Vychutnejte si zde výtečnou kávu, plzeňské 
pivo, limonádu, zmrzlinu nebo sklenku vína 
z produkce BMV vinařství. Pro starší děti je 
určen miniworkout park se stroji pro cvičení 
s vlastní vahou a následně osvěžení uprostřed 
barevného mlhoviště.
Kromě lázeňské léčby a minerálních pramenů 
nabízí město Luhačovice aktivní odpočinek 
v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti 
Bílé Karpaty. Tenisové kurty s antukovým pov-
rchem se nacházejí přímo v lázeňském areálu, 
u přehrady Na své si přijdou milovníci pěší tu-
ristiky, s množstvím turistických stezek. Okolí 
Luhačovic je vhodné i pro cyklovýlety.

Wellness hotel
Pohoda 
– prohřejte si své tělo
Již dávno letní sezóna nekončí v říjnu. Stále více návštěvníků objevuje 
kouzlo podzimních nebo zimních pobytů. Komfortní ubytování, kde 
budete spokojeni vy i vaši blízcí nabízí moderní čtyřhvězdičkový 
Wellness Hotel Pohoda, ve kterém se budete cítit jako doma.  

ZaLESI 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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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
30. 11.
Balónkové odpoledne a rozsvěcení vánočního 
stromku

14.–15. 12.
Vánoce v Ruční papírně  

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

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

červenec–srpen, na nádvoří zámku
Divadelní představení na zámku

Obec Velké Losiny
obec Velké Losiny jsou turistickým skvostem podhůří Jeseníků. 

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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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 
 

KaLeNDář aKcí roKu 2020:

10. leden – kino Vlast v 19 hod.
DIVADLO Járy Cimrmana, hra LIJAVEC
Tradiční novoroční divadelní představení 
slavného pražského souboru.

25. leden – Obchodní akademie Olgy Hav-
lové
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v OBCHODNÍ 
AKADEMII OLGY HAVLOVÉ
 
22. únor – Kolonáda
6. DĚTSKÝ PLES
Hudba, tanec, pestrý program, tombola, 
občerstvení především pro děti a ve spole-
čenském oblečení.

13.(nebo 14.) březen– Kolonáda v 19 hod. 
VI. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
Slavnostní společenský večer s hudebně 
tanečním programem, bohatým rautem 
a s půlnočním překvapením.

21. březen – Kolonáda 
SPORTOVNÍ PLES
Hudba, tanec, pestrý program, občerstvení 

4. duben – Obchodní akademie Olgy Hav-
lové 
VELIKONOČNÍ DĚLÁNKY
Veselá a voňavá akce plná jarního a veli-
konočního tvoření je určena dětem všech 
věkových kategorií a jejich rodičům.

10.—11. duben – Kolonáda denně 10–17 hod. 
VELIKONOCE V KOLONÁDĚ
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru 
secesní Kolonády, tvořivé dílny s různými 
technikami pro malé i velké, doprovodný 
kulturní program na pódiu.

25. duben – Kolonáda 10–18 hod.
JARNÍ DEN VÍNA
Oslava dobrého vína v secesní Kolonádě, 
kde se můžete setkat s několika vinaři a pro-
dejci vín, kteří nabídnou vína jak tuzemská, 
tak i zahraniční, sýry či klobásy. Atmosféru 
doplní hudební doprovod. 

30. duben – kolonáda – náměstí 15–18 hod.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stavění májky, hudba, ohně, buřty, malová-
ní… 

30. duben – fotbalový stadion od 18 hod.
Táborák s hudbou, soutěž čarodějnic, 
zábava pro malé i velké.

Barevné
Janské Lázně
Janské Lázně, horské město s dávnou historií, má jedno z nejlepších 
lázeňských zařízení v České republice.
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Hotel Wellness 
Patince

THermalPark
Dunajská Streda

lázně Piešťany
lázně Sklené Teplice

Vysoké TatryHotel Granit
Tatranské Zruby

Bardejovské lázně

Hotel Granit
F.e. Scherera

aquapark 
Veľký meder

lázně Sliač
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Mírné zimy, teplá léta a velký počet slunečných 
dnů slibují příjemně strávené chvíle volna. Město 
Dudince, ležící v nadmořské výšce pouhých 140 
m n. m., s více jak 700letou historii.
Lázně Dudince jsou ideální i pro turistiku a cyk-
loturistiku, v létě je hostům k dispozici městské 
termální koupaliště. Okolí lázní nabízí celou řadu 
výletů za poznáním slovenských i maďarských 
pamětihodností, nechybí ani útulné vinné sklíp-
ky, které vás zvou na ochutnávku místních vín. 
Lázně Dudince nabízejí ubytování se stravová-
ním ve dvou lázeňských hotelech propojených 
chodbou – v hotelu SMARAGD*** a v moderním 
hotelu RUBÍN***, který prošel kompletní rekon-
strukcí.
Za procedurami chodí hosté obou hotelů do bal-
neoterapie Krišťál, která stavebně navazuje na 
hotel RUBÍN. Všechny služby tak máte pod jed-
nou střechou. Wellness centrum v lázních Dudin-
ce poskytuje návštěvníkům dokonalou relaxaci. 
Ve vitálním světě Wellnea je vířivý bazén, který je 
dopoledne využíván v rámci léčebných programů 
k vodní gymnastice a odpoledne slouží klientům 
k relaxaci. Kapacita vitálního světa je 60 osob, pro 
které je program relax připraven na míru. Lázně 

Dudince jsou ideálním místem pro klidnou zdra-
votní dovolenou a zasloužený odpočinek.

Kúpele Dudince, a. s.
Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
LD Rubín:  +421 455 504 920
LD Smaragd:  +421 455 504 950
Rezervace:
 +421 455 504 444
Fax: +421 455 504 877
 rezervacie@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk
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Lázně Dudince 
s unikátní vodou
Jako jediné lázně na Slovensku a ve střední Evropě léčí nemoci 
pohybového aparátu zdejší léčivou vodou, která obsahuje unikátní 
kombinaci oxidu uhličitého a sirovodíku. Lázně Dudince leží 
v úrodném vinařském kraji na jihu středního Slovenska. 
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Silvestrovskýpobyt
DOPRAJTE SI SILVESTER V KÚPEĽOCH, 
SPOJENÝ S RELAXOM
A SILVESTROVSKOU ZÁBAVOU.

ubytovanie na 3 noci v dvojlôžkovej izbe Štandard
plná penzia
1× procedúra denne (vstupná lekárska konzultácia)
BONUS: 
Silvestrovský večer so zábavným programom

Informácie a objednávky: 045/ 5443 794, 0917 475 490, sales@spa-sliac.sk

OD 30.12.2019 DO 2.1.2020

) 65€
UŽ OD

OSOBA/NOC

www.spa-sliac.sk

NA UBYTOVANIE 
PRI PREDĹŽENÍ POBYTU
O KAŽDÚ ĎALŠIU NOC

NA UBYTOVANIEN
REDĹŽENÍ PO

 50%
ZĽAVA

PRI REZERVÁCII 
DO KONCA OKTÓBRA

PRI REZERVÁCII P
KONCA OKTÓ

 10%
ZĽAVA

SILVESTROVSKY PROGRAM :
JADRANKA
TRIO ŠARM
DJ

Tipy na rodinné výlety 
Starý Smokovec – Hrebienok – úpatí Slavkov-
ského štítu – 2:00 hod.  
Starý Smokovec – Hrebienok – Vodopády Stude-
ného – Rainerova útulna – 1:30 hod
Štrbské Pleso – Jamské pleso – 1:00 hod.
Štrbské Pleso –  Vodopád Skok –  2:00 hod. 

Túry s větší obtížností: 
Každý s těchto výletů si mohou turisté pro-
dloužit a pokračovat například: 
•  z úpatí Slavkovského štítu až na Slavkovský 

štít
•  z Reinerovy útulny na Téryho chatu
•  z Jamského plesa až na Kriváň
•  z Vodopádu Skok na Čapí pleso

V průběhu pobytu doporučujeme vyzkoušet jíz-
du historickou električkou Kometou na trase:
Poprad – Štrba – Štrbské Pleso – Starý Smoko-
vec – Tatranská Lomnica – Poprad. 
Dovolenou v Tatrách si vychutnejte i se slevami 
a benefity, které nabízí slevová karta TatryCard, 
jako například ekologická doprava zdarma, 
pojištění do hor, slevy do aquaparku a různé 
další. 
Prohřejte si své tělo v Aquaparku s 13 venkov-
ními a vnitřními bazény, tobogány, atrakcemi 
a wellness centrem, které nabízí kromě příjem-
ného relaxu a výhledu na panorama Tater také 
kliniku zdraví a krásy – INTERKLINIK. Klinika 
je špička v poskytování nadstandardních služeb 
v oblasti plastické chirurgie, estetické dermato-

logie, stomatologie, gynekologie, urologie, ale 
i cévní chirurgie či ORL.
Jarní prázdniny ve Vysokých Tatrách budou 
patřit sportovním událostem, ale i oblíbeným 
akcím. Informace o všech akcích najdete na: 

www.regiontatry.sk
facebooku regionVysokeTatry

Slovenské velehory 
naplněné výlety

Krásné výlety z Hrebienka, kam se můžete pohodlně 
nechat vyvézt pozemní lanovkou zubačkou, nabízí 
ideální turistiku i pro rodiny s dětmi. Překrásné 
výhledy na Tatry zažijete ze Skalnatého plesa 
nebo Lomnického Štítu. na obě místa se dopravíte 
pohodlně lanovkou.
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Thermalpark v Dunajské Stredě s ubytováním 
ve vlastním stylovém hotelu Thermalpark*** 
přímo v areálu, je jedním z nejvíce navštěvova-
ných rekreačních a léčebných center. Na ploše 
18 hektarů se nacházejí 4 vnitřní a 6 venkov-
ních bazénů, z nichž ve dvou bazénech je ter-
mální voda o teplotě do 39 °C. 
Ve vnitřním wellness bazénu s teplou vodou 
nesmějí chybět různé chrliče, vodní děla, jes-
kyně s vodopádem, divokou řekou, masážní 
lehátka i s perličkovou koupelí. Vedle wellness 
bazénu je umístěn menši krytý plavecký bazén 
a bazén pro nejmenší. Účinky vysoce minera-
lizované termální vody si můžete užít v kryté 
Rotundě, která se skládá i z venkovní zastíně-
né části, kam se da vyplavat.
Termální voda má příznivé účinky hlavně při 
potížích pohybového aparátu. Pro návštěvníky, 
kteří si chtějí užít blahodárné účinky termál-
ní vody, nabízí areál relaxaci na nové úrovni. 
Relaxační bazén s horkou vodou nabízí poho-
dlné sedací plochy. 
Pro ty z vás, kteří hledáte koupání a vodní hrát-
ky, doporučujeme navštívit venkovní rekreační 
bazén s několika vodními atrakcemi a příjem-
ným výhledem na jezero se zeleným ostrovem. 
Ve venkovním areálu najdete velký plavecký 
bazén a o trochu menši Italský bazén a jacuz-
zi. 
Masážní centrum nabízející širokou škálu 
klasické, relaxační masáže a různé procedury 
jako magnetoterapie BEMER, oxygenoterapie, 
Velusjet hydromasážní postel, trakční postel 
(k léčbě zad). Saunový svět se čtyřmi saunami 
(finská, bio, infra a parní), zaručují bezkonku-
renční odpočinek a uvolnění. 
Thermalpark Dunajska Streda nabízí vlastní 
ubytovaní přímo v areálu v různých kategori-
ích, jako je hotel Thermalpark ***, Penzion 
Thermalpark **, Penzion Bílý Dům *, Apart-
mány u jezera nebo Autokemp Thermalpark 
**.
Hotel Thermalpark je svojí polohou a vybave-
ním vhodný pro firemní akce, školení, semi-
náře a obchodní schůzky. Celkem 47 útul-
ných pokojů zajišťuje pohodlí vašeho druhého 
domova. Samozřejmosti je na pokojích klima-
tizace, minibar či volné wifi připojení. Hotel 

nabízí i pokoje, které se dají mezi sebou pro-
pojit, a jsou tak vhodné pro rodiny či skupinu 
přátel. Součásti parku je občerstvení s ochut-
návkou lokálních delikates ze Žitného ostrova, 
které vás určitě okouzlí. 
Navštivte Thermalpark a zažijte dovolenou 
plnou zábavy a aktivního odpočinku.  

Více informací najdete na 

www.thermalpark.sk

thermalpark 
v srdci žitného Ostrova
Láká vás představa úžasné dovolené plné zábavy, vody a odpočinku 
v komfortním hotelu a ochutnávat přitom regionální speciality? 
V malebném prostředí Slovenska, v srdci Žitného ostrova, takové místo 
je. Jmenuje se Thermalpark, který všem návštěvníkům nabízí relaxaci 
těla i duše.
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Geotermální voda s teplotou 57 až 72 °C vyvě-
rá ze dvou pramenů, má blahodárné účinky 
na pohy-bové ústrojí a zabezpečuje v bazénech 
odpočinek i relax pro všechny věkové kategorie. 
Teplota vody v bazénech dosahuje 25 až 37 °C. 
Celkový objem vodní plochy je 3698 m2.
Návštevníci se mohou tešit na příjemný relax 
v útulném prostředí saunového a vitálního svě-
ta.
Pozitivní odezvu si získal u mladých i starších 
návštevníků toboganový park, se smyčkami 
a tobo-gány exotických tvarů a pestrých barev. 
V neodolatelné nabídce Aquaparku je 7 bazénů 
s celoročním provozem a 3 venkovní bazény, 

vybavené vodními masážními tryskami, hracími 

ele-menty, vnitřními i venkovními tobogány.  Pro 
vášnivé plavce je k dispozici vnitřní 25 metrový 
a venkovní 50 metrový plavecký bazén s teplotou 
vody 25 °C. 
Rodiny s dětmi si určitě přijdou na své v Rodin-
ném zábavním bazénu s interaktívním vodním 
hřiš-těm, vodní věží, vodopády, vodními sprcha-
mi, 500 litrovým vědrem, vodními clonami, děly, 
klou-začkami  a také v celoročním interiérovém 
hřišti. 
V průběhu celého roku organizuje zkušený 
personál animační programy s diskotékami 
pro nejmenší, vodním aerobikem pro dospělé 
a zábavnými soutěžemi. Nechybí tu ani stravo-
vací zařízení fast foodového nebo restauračního 
typu.
Koupaliště je otevřené denně od 9.00 do 21.00 
hod. 
Veľký Meder se může pyšnit nejvyšším počtem 
slunečních dnů na Slovensku. Přivítat vás tu 
proto může příjemné počasí. 
Tešíme sa na vaši návštevu a přejeme vám pří-
jemný odpočinek ve Veľkém Mederi.

WWW.thErMaLcOrVINuS.SK

relax a pohoda
ve Veľkém Mederu 
Zažijte relaxaci a odpočinek v aquaparku Thermal Corvinus Veľký Meder. saunový svět, koupaliště 
a aquapark Thermal Corvinus vás osloví díky krásnému prostředí 100 hektarového lesoparku. Areál je 
vybudovaný na okraji města na 8 hektarech zatravněné plochy s množstvím zeleného porostu. 
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Lázně Granit jsou vyhledávané díky přírodním 
léčebným zdrojům, vlastnímu termálnímu vrtu 
a profesionální zdravotní péči. Známým se stal 
díky přírodním léčivým zdrojům, jako termální 
voda, horké prameny a bahno s velkou tepel-
nou vodivostí a vysokou redukční schopností. 
Lázeňský ústav založil v roce 1863 lékař a bal-
neolog evropského významu František Ernest 
Scherer, podle kterého se jmenuje dodnes.
Pro léčbu a regeneraci má ústav k dispozici 
komplex balneoterapie, krytý a otevřený ter-
mální bazén a tělocvičnu. Léčebné procedury 

nabízejí široké spektrum možností a výběr 
z více jak 30 různých procedur využívajících 
unikátní termální vodu. 
Hosté mohou využít svůj volný čas podle vlast-
ních představ. V letních měsících je k dispozici 
venkovní bazén v příjemném parkovém pro-
středí s možností využití lehátek. 

V zimních měsících je připraven krytý bazén, 
posilovna, knihovna. Součástí hotelu je wi-fi 
připojení zdarma.
Samotné město Piešťany nabízí bohatou his-
torii a společenské akce. Lázeňský ústav 
má k dispozici menší konferenční místnost, 
moderní Lobby Bar s terasou. 
Hotel Granit Piešťany - lázeňský ústav F. E. 
Scherera poskytuje léčbu všech forem záněto-
vých a degenerativních revmatických nemocí, 
funkční poruchy zad, poúrazové stavy a stavy 
po ortopedických operacích. Kromě samotné 
léčby uvedených onemocnění se ústav věnuje 
také prevenci a regeneraci a všechny procedu-
ry je možné absolvovat i ambulantně. Proce-
dury jsou poskytovány na základě konzultace 
s lékařem. 

Klimatické lázně nabízí komplexní klimatic-
ké lázeňské léčby. Součástí lázeňské léčby je 
rehabilitační centrum. Hotel Granit s kapaci-
tou 230 lůžek, nabízí široký výběr pokojů jed-
nolůžkových, dvoulůžkových, troj a čtyř lůžko-
vých a čtyři apartmány.   
Hosté mají zabezpečenou stravu formou bufe-
tových stolů. Hlavní jídla a dezerty připravuje 
zkušený tým kuchařů v čele s šéfkuchařem 
s dlouholetou praxí. Kapacita jídelny je 246 
osob. Součástí hotelu je moderní Lobby Bar, ve 

kterém si pochutnáte na místní vlastní značce 
kávy s neodmyslitelným štrúdlem Granitka. 
Příjemnou atmosféru dotváří krb, který zahří-
vá hosty v dlouhých zimních večerech. 
Hotel nabízí konzultace s lékařem, rehabilitač-
ní a vodoléčebné procedury jako vířivá kou-
pel, perličková koupel, kanadská vana, spa 
vana, skotské střiky, elektromasážní přístroje, 
saunu, klasické a reflexní masáže, rašelinové 

zábaly, biotropní lampa, ultrazvuk nebo TENS 
proudy.
V areálu hotelu si zahrajete stolní tenis, bili-
ard, navštívit můžete posilovnu, GAMERO-
OM s herními konzolemi, půjčit si kolo nebo 
sportovní letní i zimní potřeby. Pro nejmenší 
je připraven dětský koutek, který je otevřený 
nonstop, plný hraček, her a průlezek.

Tipy na výlet
Vydat se můžete po turistických trasách na 
Kasprův vrch, Solisko, Jehněčí štít, Kriváň, 
Slavkovský štít, Lomnick štít nebo Gerlachov-
ský štít. Za návštěvu stojí Tricklandia, nedale-
ko hotelu, známá iluzionistickými aktivitami.  

hOtEL graNIt 
tatraNSKÉ ZruBY 
– klimatické lázně *** 
Tatranské Zruby jsou části obce Vysoké Tatry, které jsou východiskem 
pro zimní sporty a turistiku v centrální části Vysokých Tater. Hotel 
Granit - klimatické lázně Tatranské Zruby je vhodným a klidným 
zázemím vašeho pobytu v nadmořské výšce 1000 m n. m. na území 
Tatranského národního parku.

hOtEL graNIt – lázeňský 
ústav F. E. Scherera
Piešťanské lázně F. E. Scherera v centru lázeňského města Piešťany 
poskytují již téměř 150 let léčebné procedury klientům v pooperačním 
stavu, s nemocí z povolání, s funkční poruchou zad, revmatického 
a nervového onemocnění.

hoTeL GraNIT TaTraNSKé zrubY 
– klimatické lázně ***
062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika
  +421 (0)52 426 71 23
 recepcia.tz@granithotels.sk
https://granitzruby.sk/
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hoTeL GraNIT
– Kúpeľný ústav F.e.Scherera Piešťany
Teplická 81, 921 01 Piešťany
Slovenská republika
 +421 (0) 33 7983 111
Fax: +421 (0) 33 7983 500
 recepcia.pn@horezza.sk
www.horezza.sk/hotel-granit-piestany/
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