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Editorial

OLS není jen o dobré muzice

Se zkratkou OLS se v tomto i příštím čísle 
budete setkávat často. Za uvedenými 

třemi písmeny se skrývá jedna úžasná 
událost: Otevírání lázeňské sezóny. 
V bohdanečských lázních letos půjde již 
o 123. v pořadí, ale připravit takovou akci 
není jen tak, byť se koná pravidelně v květnu, 
rok co rok. O tom by mohla vyprávět, a také 
vypráví, kulturní referentka lázní Petra 
Knížková (na str. 10), která si OLS užívala řadu 
let jako návštěvnice, dnes OLS spolu s dalšími 
kolegy a kolegyněmi osobně připravuje.

Každoročně se bohdanečského OLS 
zúčastňují přední čeští zpěváci či kapely.  
V minulých letech to byli Janek Ledecký, 
Miro Žbirka, Monika Absolonová, Martin 
Chodúr, Sebastian, Ondřej Havelka and his 
Melody Makers, Děda Mládek Illegal Band, 
Laura a její tygři nebo Ready Kirken, ale OLS 
není jen o dobré muzice. Pravda, právě kvůli 
koncertům hvězd hudební scény přijíždějí 
v tento den do lázní tisíce lidí, ale zároveň 
zde chtějí strávit příjemný a pohodový 
den. Potkat se s přáteli, známými, posedět, 
popovídat a dětem dopřát trochu zábavy. 
A při troše štěstí třeba vyhrát pobyt v Lázních 
Teplice nad Bečvou. Takže přijeďte v sobotu 
23. května do bohdanečských lázní, těšíme 
se na vás.

Dne 10. ledna proběhlo další losování 
soutěže AskNow. Do soutěže je za-

řazen každý, kdo kompletně vyplní buď 
v lázních u elektronického panelu, nebo 
na našich webových stránkách dotazník 
spokojenosti a uvede v něm všechny své 
kontaktní údaje. Podmínky pro zařazení do 
soutěže ve 4. čtvrtletí roku 2019 splnilo 319 
klientů Léčebných lázní Bohdaneč a z nich 
byli vylosováni následující výherci:

1. cena – poukázka na balíček proce-
dur „Relaxační odpoledne“
(aromatický zábal s mořskou řasou, kla-
sická masáž celková, KORÉ – solná jesky-
ně, káva espresso a zákusek v Lázeňské 
kavárně)
Miroslava Průdková, Humpolec

2. cena – poukázka na balíček proce-
dur „Relaxační lázeň a masáž“
(wellness přísadová koupel s bylinným 
olejem a suchým zábalem, wellness masáž 
částečná)
Alena Viltová, Most

3. cena – dárkový balíček Léčebných 
lázní Bohdaneč
Jana Pařenicová, Valtice

Gratulujeme. Výherci jsou zveřejněni 
na našem webu www.llb.cz a ceny byly za-
slány poštou.

Od konce loňského roku si můžete na 
recepci Medical Wellness Clinic zakou-

pit vyhrazené léčivé přípravky na akutní 
zdravotní problémy, které pomáhají zmírnit 
průvodní jevy nemoci nebo odstranit ne-
příjemné bolesti, potíže zažívání, ale také 
řadu dalších produktů, zdravotnických pro-
středků či doplňků stravy.

Léky je možné zakoupit v době, kdy je 
otevřena recepce MWC (pondělí až pá-
tek od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 
hodin). Mimo provozní dobu recepce si 
klienti lázní mohou zajít v naléhavých pří-
padech na pohotovostní službu v pavilonu 
Jubilejní.

V souvislosti s přechodem na celoploš-
né vysílání DVB-T2 vedoucí technické-

ho úseku Léčebných lázní Bohdaneč Tomáš 
Růžek říká: „Přechod máme aktuálně vyřešen 
pro všech 340 televizních přijímačů v lázeň-
ských pavilonech,“ a dodává, že přípravy 
na tento krok probíhaly tři měsíce. „Začali 
jsme zmapováním stavu televizorů, následo-
valo prověření kvality an-
ténních rozvodů. Následně 
probíhaly práce na úpra-
vách a postupná výměna 
televizních přijímačů. Dále 
bylo nutné osadit novou programovatelnou 
anténní jednotku do hlavních rozvaděčů pro 
příjem a rozvod televizního signálu, a vymě-
nit antény. Výsledkem všech těchto prací byl 
bezproblémový přechod na přijímaný signál 
DVB–T2,“ vysvětluje Tomáš Růžek.

Přechodu na vysílání DVB–T2 v boh-
danečských lázních využili k modernizaci 
televizorů na všech pokojích, kde je dnes 
standardem obraz v HD kvalitě. Tam, kde to 
dovolily rozměry pokoje, byly instalovány 
nové televize s úhlopříčkou 80 cm. Rozva- 
děče pro příjem a rozvod televizního signá-

lu budou ještě doplněny o modulátor pro 
vkládání programů s informacemi o lázních 
do televizního vysílání. Hosté tak budou 
mít možnost na svých televizích sledovat 
aktuální nabídky léčebných i relaxačních 
pobytů, představování jednotlivých lázeň-
ských pavilonů, procedur, bazénu, Medical 
Wellness Clinic, chybět nebudou ani tipy 

na nejrůznější kulturní 
akce či výlety po okolí. Pře-
chod na digitální vysílání 
Českých radiokomunikací 
na DVB–T2 pro lokalitu 

města Lázně Bohdaneč již částečně probě-
hl. Konečný přechod na standard tohoto 
digitálního televizního vysílání pro Lázně 
Bohdaneč je naplánován na květen 2020.

V souvislosti s uzavřeným televizním 
lázeňským okruhem Tomáš Růžek jako 
perličku uvedl: „Netrpělivě čekáme na přílet 
čápa. Pokud u nás opět zahnízdí, je pravdě-
podobné, že pořídíme malou kameru, kterou 
umístíme přímo naproti hnízdu na střechu 
pavilonu Jubilejní a hnízdění čápa bude mož-
né sledovat na našem televizním okruhu.

Prodej léků 

Přechod na nové 
digitální vysílání

Výherci s AskNow
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Hradišťan & Jiří Pavlica
www.hradistan.cz

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hu-
dební seskupení s vysokou uměleckou 

i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním reper-
toárem, jehož silným inspiračním zdrojem 
byla zejména v počátcích jeho existence 
lidová tradice.

Od roku 1978 je uměleckým vedoucím 
Hradišťanu tvůrčí osobnost – houslista 
a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož 
vedením se dramaturgie začala postupně 
transformovat do širších souvislostí histo-
rických, geografických, ale i společenských. 
Vzrůstaly také interpretační nároky na čle-
ny souboru. Postupně se začala významně 
prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, 
která zcela převládá v posledních projek-
tech.

Dnes je Hradišťan profesionálním těle-
sem, které programově pracuje zejména 
s odkazem lidové tradice a jejím filozofic-
kým přesahem. Překračuje hranice hudeb-
ních žánrů a spolupracuje s osobnostmi 
různých kultur celého světa. Je častým 
hostem, domácích i zahraničních festivalů 
tradiční, alternativní, ale i vážné hudby.

Dasha & Pajky Pajk Quintet
www.dasha.cz

Dasha v doprovodu své dvorní kapely 
Pajky Pajk Quintet zpívá své oblíbené au-
torské i převzaté skladby napříč mnoha 
žánry, od popu a soulové hudby až k mu-
zikálovým melodiím. Vřelý hudební záži-
tek spoluvytvářejí skvělí muzikanti. Martin 
Kumžák – piano, Martin Lehký – basa, To-
máš Brožek – bicí, Pavel Plánka – perkuse, 
Peter Binder – kytara.

Dasha patří mezi naše nejobsazovanější 
muzikálové zpěvačky a herečky, je držitel-
kou Ceny Thálie za rok 2010 a vystupuje 
jako sólistka v Moondance Orchestra Mar-
tina Kumžáka. Jako hudební doprovod 
účinkovali například v pořadech Bailando, 
Duety … když hvězdy zpívají, Robin Hood 
– Cesta ke slávě, Anno, TýTý, nebo v úspěš-
ném pořadu Stardance... když hvězdy tančí.

V roce 2017 vydala u Supraphonu své al-
bum s příhodným názvem „Konečně“, které 
pokřtili Lída Nopová a Karel Gott a za pro-
dej tohoto alba převzala Dasha v dubnu 
2018 Zlatou desku Supraphonu.

Groove Army – Royal Squad
www.groovearmy.cz
www.royalsquad.cz

Masky, uniformy, strhující energie, beat. 
Unikát české hudební scény, královská ar-
máda v srdci Evropy, silná bubenická show, 
která diváky naprosto strhne ke spon-
tánním reakcím. Zajímavá choreografie 
i kostýmy. Projekt bubeníků, který vychází 
z principů brazilské samby.

Royal Squad je nový projekt bubenického 
útvaru Groove Army, který přesahuje několik 
hudebních žánrů a aspiruje tak spíše na au-
diovizuální show nadnárodního formátu, 
než na formu klasického koncertu. Leader 
Tokhi při tvorbě této show čerpal ze svých 
celoživotních zkušeností z muziky a cest 
s hudbou po většině kontinentů naší krásné 
planety. Royal Squad je výsostným předsta-
vením toho nejlepšího, co si kdy dokázala 
Groove Army vysnít. Součástí provedení 
každého koncertu je působivé intro, masky, 
nádherné kostýmy a vyladěná scéna. Mimo 
bubenické smršti na klasické nástroje této 
kapely se představí i koncertní bicí sada, DJ 
set, obří gong, nebo barely, které zaplní ce-
lou stage. Tohle se musí zažít.

Parkování
Na slavnostní otevírání lázeňské se-

zóny je opět očekáván vysoký počet 
návštěvníků – kolem 5000, kteří vět-
šinou přijedou svým vozem. Ale kde 
zaparkovat? Areál lázní sice disponuje 
velkým parkovištěm, které však hoj-
ně využívají především lázeňští hosté. 
Rovněž parkování v okolí je značně 
omezené, proto je návštěvníkům do-
poručeno využít posílený spoj MHD  
č. 3 z Pardubic.

V sobotu 23. května bude 
zahájena 123. lázeňská sezóna

Vstup zdarma
Sobota 23. května 10:00–20:00 hodin

Náměstí před radnicí
Lázeňský park, hlavní pódium

Lázeňský park, altán

Letošní lázeňská sezóna v Léčebných lázních Bohdaneč má pořadové číslo 
123. Podrobný program slavnostního dne naleznete na poslední straně 
tohoto vydání Kolonády a na webových stránkách lázní. Mezi letošními 
hosty se na hlavním podiu představí zejména kapela Hradišťan & Jiří 
Pavlica, zpěvačka Dasha se skupinou Pajky Pajk Quintet nebo můžete 
zažít skvělou bubenickou show v podání skupiny Groove Army. Celodenní 
program, který je situován jak do lázeňského parku, tak na náměstí před 
radnicí, začne již v dopoledních hodinách. Oficiálně však bude letošní  
123. lázeňská sezona v Léčebných lázních Bohdaneč zahájena ve  
13:00 hodin slavnostním spuštěním fontán na bohdanečském náměstí.
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Léčebné lázně Bohdaneč a.s. vám 
od 1. ledna 2020 nabízejí možnost 
získání věrnostní klientské karty. 
Nárok na vystavení karty a s ní 
spojené výhody získává klient při 
zakoupení léčebných či wellness 
pobytů v délce trvání nejméně 
10 nocí společně se stravováním 
a čerpáním procedur.

S věrnostní kartou Léčebných lázní Boh-
daneč můžete zároveň využívat výhody 

a slevy v rámci programu Sphere na více 
než 9000 obchodních místech v České 
a Slovenské republice. Karty s logem Sphe-
re přinášejí svým držitelům přímé výhody 
a slevy od 5 do 30 % i více. Kompletní a ak-
tuální databázi všech poskytovatelů výhod 
a slev najdete na www.sphere.cz. 

Výhody věrnostního programu dle úrov-
ně své karty můžete využít také při poby-
tech v našich sesterských Lázních Teplice 
nad Bečvou a.s. (více na www.ltnb.cz). Po-
čet nocí odbydlených v těchto lázních se 
však do věrnostního programu Léčebných 
lázní Bohdaneč a.s. nezapočítává.

Výhody majitelů věrnostních
klientských karet
BRONZOVÁ ÚROVEŇ

■ 10% sleva na další zakoupené pobyty
■ slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)

Podmínka pro zisk karty na  bronzové 
úrovni:

Absolvování pobytů v délce nejméně 10 
nocí (platí od 1. ledna 2020) včetně stravo-
vání a čerpání procedur.

STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ
■ 12% sleva na další zakoupené pobyty
■ 10% sleva na procedury dokupované 

k pobytům

■ volný vstup na všechna kulturní vystou-
pení v rámci Léčebných lázní Bohdaneč

■ slevy u partnerů programu SPHERE 
(www.sphere.cz)

Podmínka pro posunutí na  stříbrnou 
úroveň:

Absolvování pobytů v délce nejméně 30 
nocí (platí od 1. ledna 2020) včetně stravo-
vání a čerpání procedur.

ZLATÁ ÚROVEŇ
■ 15% sleva na další zakoupené pobyty
■ 10% sleva na procedury dokupované 

k pobytům
■ parkování v rámci pobytu za 1 Kč / noc
■ volný vstup do bazénů po celou dobu 

pobytu ve vyhrazených hodinách
■ volný vstup na všechna kulturní vystou-

pení v rámci Léčebných lázní Bohdaneč
■ slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)

Podmínka pro posunutí na zlatou úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně  

70 nocí (platí od 1. ledna 2020) včetně stra-
vování a čerpání procedur.

Věrnostní program se nevztahuje na:
■ pobyty absolvované před 1. lednem 

2020
■ komplexní pobyty hrazené zdravotními 

pojišťovnami
■ pobyty zakoupené u cestovních kance-

láří a jiných zprostředkovatelů
■ na pobyty hotelového typu s dokupova-

nými procedurami

Nejčastější dotazy 
k věrnostním kartám
V  čem jsou výhody věrnostního 

programu Léčebných lázní Bohda-
neč?

Pobyty se sčítají bez časového omezení. 
S věrnostním programem Léčebných lázní 
Bohdaneč lze dle úrovně karty využívat vý-
hody přímo v lázních (slevy až 15 % na další 
zakoupené pobyty, slevy až 10 % na doku-
pované procedury, volný vstup do bazénů, 
parkovné za 1 Kč / den nebo volný vstup 
na kulturní vystoupení v lázních), využívat 
slevy u 9000 partnerů programu SPHERE 
(www.sphere.cz) nebo výhody na stejné 
úrovni karty uplatnit při pobytech v Láz-
ních Teplice nad Bečvou (www.ltnb.cz).

Jak se mohu stát členem věrnostní-
ho programu?

Nárok na vystavení karty a s ní spojené 
výhody získává klient při zakoupení léčeb-
ných či wellness pobytů pro samoplátce 

Slevy věrnostního programu nelze uplatnit při 
úhradě poplatku z pobytu a doplatků při komplexní 

lázeňské péči.

Bronzová úroveň

Stříbrná úroveň

Zlatá úroveň
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(pobytové balíčky z Katalogu pobytů) nebo 
absolvováním příspěvkové lázeňské péče 
a to v minimální kumulativní délce 10 nocí, 
společně se stravováním a čerpáním pro-
cedur. Jednotlivé další pobyty se pak sčítají 
bez časového omezení až po dosažení zla-
té úrovně. Do programu se nepočítají noci 
odbydlené při komplexní lázeňské péči 
hrazené zdravotní pojišťovnou, pobyty za-
koupené u cestovních kanceláři či jiných 
zprostředkovatelů, ani pobyty hotelového 
typu s dokupovanými procedurami.

Kde získám věrnostní kartu?
Věrnostní kartu vydává na základě vy-

plnění registračního formuláře rezervační 
kancelář lázní a to po ukončení pobytu, 
během kterého nárok na tuto kartu vznikl.

Jsem držitelem vaší věrnostní 
karty, u  které mi skončila platnost 
v průběhu roku 2019. Bude mi karta 
automaticky obnovena a  vyměněna 
za novou?

Klientům, kterým skončilo členství ve sta-
rém věrnostním programu lázní v průběhu 
roku 2019, bude po vrácení staré karty vy-
stavena nová věrnostní karta. O výměnu je 
potřeba zažádat osobně v rezervační kan-
celáři lázní. V novém programu budete pak 
pokračovat na stejné úrovni (např. stříbrná 
karta stará = stříbrná karta nová).

Můžete mi kartu zaslat poštou?
Výměnu nebo vydání karty provádíme 

pouze při osobní návštěvě klienta v re-

zervační kanceláři lázní, kde klient vyplní 
žádost o vstup do nového věrnostního 
programu a podepíše souhlas s pravidly 
tohoto programu. Následně je mu vydána 
nová věrnostní karta, která je propojena 
do informačního systému lázní, aby mohl 
začít využívat všech výhod programu 
a byly mu připisovány noci z příslušných 
pobytů k postupu do dalších úrovní pro-
gramu. Zasílání karet poštou proto bohužel 
není možné.

Byl jsem ve vašich lázních už mno-
hokrát, ale dosud jsem nezažádal 
o  věrnostní kartu. Co se mi započítá 
do nového věrnostního programu?

Jestliže si klient v minulosti nepožádal 
o vstup do věrnostního programu a ne-
byl držitelem žádné karty, začíná v roce 
2020 v novém programu od začátku, tzn. 
za prvních odbydlených 10 nocí u pobytů 
dle pravidel programu, získá na požádání 
bronzovou úroveň karty.

Mohu čerpat výhody vyšší úrov-
ně karty, když mi nárok na  posunutí 
vznikl při stávajícím pobytu?

Pokud nárok na posunutí do další úrovně 
věrnostního programu (získal jste potřebný 
počet nocí) vznikl v průběhu vašeho poby-
tu v lázních, budete moci výhody s tímto 
spojené čerpat až při dalším pobytu (posu-
nutí do další úrovně věrnostního programu 
bude provedeno po ukončení stávajícího 
pobytu).

Vztahuje se věrnostní program 
i na příspěvkovou péči?

Ano, do věrnostního programu se mo-
hou zapojit také klienti, kteří v lázních ab-
solvují příspěvkovou lázeňskou péči hraze-
nou zdravotní pojišťovnou.

Může kartu využívat také někdo 
jiný?

Karta je vystavovaná na jméno a je ne-
přenosná.

Do kdy je věrnostní karta platná?
Platnost věrnostní karty je vždy vyznače-

na na přední straně karty.

Chtěl jsem uplatnit věrnostní slevu 
na  speciální pobyt mimo katalogo-
vou nabídku (míněno akční), ale věr-
nostní slevu jsem nedostal. Proč?

Slevy z věrnostního programu se nesčí-
tají s jinými slevami, neplatí na akční a ce-
nově zvýhodněné služby (pobyty nebo 
procedury) a pobyty zakoupené přes zpro-
středkovatele (cestovní kancelář, zaměst-
navatel apod.).

Budete mě informovat o  nároku 
na vyšší úroveň karty?

Stav úrovně vaší věrnostní karty vám rádi 
sdělíme v rezervačním oddělení.

Co mám dělat, když jsem kartu 
ztratil nebo mi byla odcizena?

Ztrátu či odcizení karty co nejdříve 
sdělte písemně či telefonicky rezervační 
kanceláři Léčebných lázní Bohdaneč (tel.: 
466 860 860, e-mail: obchod@llb.cz).

Při ztrátě věrnostní karty vám bude účto-
ván poplatek 500 Kč za vystavení duplikátu. 
Tento duplikát si je potřeba vyzvednout 
osobně.

Mohou být moje osobní údaje zne-
užity?

V případě, že klient souhlasil se zpra-
cováním svých osobních údajů, jsou tyto 
údaje Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. 
zpracovávány výlučně v souladu se Zása-
dami zpracování osobních údajů dle Naří-
zení GDPR.

Výhody věrnostního programu dle úrovně své 
karty můžete využít také při pobytech v našich 

sesterských Lázních Teplice nad Bečvou a.s. 

Věrnostní karta
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Doporučujeme 2020březen / duben

Relaxujte v bylinné koupeli či 
při masáži „Staré dobré časy“ 
s esenciálními oleji z červeného 
máku a konopí, která vás příjemně 
naladí a vyvolá ve vás vzpomínky 
na dobu našich babiček. 

Při procházkách s průvodkyní po stopách 
děl architekta Gočára poznejte zlatou 

éru kubismu i historii Lázní Bohdaneč. Ví-
deňskou kávu a Sacher dort se šlehačkou 
si vychutnejte v Lázeňské kavárně a volný 
čas si zpestřete bohatým kulturním progra-
mem.

Délka pobytu: 
■ 5 dní/4 noci

Strava: 
■ polopenze výběrového typu
 Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Nástupní den na pobyt: 
■ neděle nebo pondělí

V den příjezdu je pokoj připraven po  
14. hodině, v den odjezdu je nutné uvolnit 
pokoj do 11 hodin.

Volný vstup na veškerý kulturní program 
pořádaný LLB a konaný v areálu LLB po ce-
lou dobu pobytu. Termíny jednotlivých akcí 
budou zveřejněny na www.llb.cz.

Wellness pobyt zahrnuje:
■ 4× ubytování 
■ 4× polopenze výběrového typu 
■ 1× wellness přísadová koupel s bylinnou 

solí „Staré dobré časy“ 
■ 1× wellness masáž částečná s přírodním 

olejem „Staré dobré časy“ 
■ 1× wellness přísadová koupel 

s rašelinovým extraktem 
■ 1× rašelinový obklad 
■ 1× vídeňská káva se Sacher dortem 

v Lázeňské kavárně 
■ 1× historická prohlídka lázní 

s průvodkyní (v pondělí v 15 hod.) 
■ 1× Gočárův okruh s průvodkyní 

(ve středu v 15 hod.)

Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném 
pouze jedním klientem na vlastní žádost 
účtujeme poplatek 500 Kč/noc. Ceny jsou 
uvedeny za 1 osobu a pobyt včetně DPH 
a platí při čerpání pobytu od 1. do 30. dub-
na 2020.

Sleva platí při zadání unikátního sle-
vového kódu „GOCAR2020“.

Tel.: 466 860 860
e-mail: obchod@llb.cz, www.llb.cz

Speciální pětidenní pobyt s vůní historie

Staré dobré časy 
aneb Po stopách architekta Gočára

Pavilon / kategorie
1. 4.–30. 4. 2020

Dvoulůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj

Osoba/pobyt
Osoba/pobyt 

po slevě s unikátním 
kódem

Osoba/pobyt
Osoba/pobyt 

po slevě s unikátním 
kódem

Gočár / B 4 771 Kč 3 817 Kč 5 531 Kč 4 425 Kč
Veselý, Jubilejní, Bílý / A 5 891 Kč 5 007 Kč 7 451 Kč 6 333 Kč
Veselý / A PLUS 7 051 Kč 5 993 Kč - -

Akce platí od 1. do 30. dubna 2020
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2020 březen / duben

Antistresová péče o pleť obličeje 
s použitím textilní masky od firmy 
BIODROGA je určena především 
citlivé pleti. Hlavním složením 
produktů používaných v tomto 
ošetření je extrakt z tropických 
mikrořas obohacený o zlato. 

Zlato má několikanásobný účinek zná-
mý již od starověku. Redukuje projevy 

stárnutí, zajistí korekci přesušených lokalit 
a současně působí protizánětlivě. Proce-
dura obsahuje čištění pokožky, peeling 
pleti, protistresový a zklidňující koncentrát, 
textilní masku, antistresovou masáž a závě-
rečnou péči.

Jak pomáhá:
■ intenzivně hydratuje
■ zvýší pružnost pleti
■ aktivuje tvorbu kolagenu
■ zjemní linie a vrásky
■ dodá pleti novou energii a dostatečnou 

ochranu
■ odplaví stres
■ působí jako účinný antioxidant

Kdy nedoporučujeme:
■ kožní defekty
■ alergické projevy kůže
■ přecitlivělá kůže
■ ekzém

Máte zájem o proceduru?
Pro objednání nebo více informa-

cí nás kontaktujte na telefonním čísle: 
466 860 274 (všední dny 8:00–16:30) nebo 
na emailu wellness@llb.cz.

Novinka 2020

Antistresová péče o pleť
obličeje s masáží rukou

Zlato 
má několikanásobný 

účinek známý 
již od starověku. 

60 minut

800 Kč
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2020březen / duben

Proto byly začátkem letošního roku 
pořízeny pro všechny úseky lázní 

nové uniformy. Při příjezdu do lázní 

vás přivítá v nových kostýmech s prvky 
firemních barev recepční, na pokojích 
potkáte jednotně ustrojené pokojské 

a také obsluha v kavárně a na jídelnách 
má nový stejnokroj. Díky barevnému 
rozlišení oděvů poznáte i pracovníky 
zdravotního úseku. Z důvodu zkvalitnění 
komunikace mezi klienty a zaměstnanci 
nosí každý zaměstnanec jmenovku se 
svým jménem a pracovní pozicí.

Máme nové uniformy
Jedním ze znaků dobré firemní kultury je i profesionální vzhled 
zaměstnanců. Léčebné lázně Bohdaneč se proto snaží kromě 
poskytování prvotřídních služeb myslet i na toto pravidlo. 

UNIFORMA 
RECEPČNÍ1

UNIFORMA 
POKOJSKÁ2

4UNIFORMA 
SERVÍRKA

3UNIFORMA 
CUKRÁŘ

5 UNIFORMA 
ŠÉFKUCHAŘ

6UNIFORMA KUCHAŘ, 
POMOCNÝ KUCHAŘ

NA NAŠEM 
VZHLEDU 

ZÁLEŽÍ
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Tip z lázní2020 březen / duben

V současné době na návštěvníky lázní 
čeká osm značených cyklotras podél 

Opatovického kanálu, které jsou vybaveny 
doprovodným mobiliářem, jako jsou stoly 
s lavicemi, herní prvky, stojany s mapami 
a odpadkové koše.

Cyklopaťák
Cykloturistická sezóna na Bohdanečsku 

je již tradičně zahajována v polovině dubna 
akcí Cyklopaťák. Letošní jubilejní 20. ročník 
se koná v sobotu 18. dubna. Registrace, 
na kterou pravidelně přijede na čtyři stovky 
nadšených cyklistů, se koná opět před boh-
danečskou radnicí od 9:00 do 10:00 hodin. 
Na vytipované trase krásnou přírodou jsou 
připraveny i soutěžní stanoviště. Síly mo-
hou cykloturisté dočerpat za zvýhodněné 
ceny v partnerských restauracích.

Turistické cyklotrasy
Na území mikroregionu Bohdanečsko 

je vyznačeno přes 120 km cyklotras, vy-
bavených informačním a odpočinkovým 
mobiliářem, které se prolínají se sítí pěších 

turistických tras a naučných stezek a sezna-
mují turisty s přírodními a památkovými 
atraktivitami regionu.

Naše tipy
Trasa 4040 (12 km)
Lázně Bohdaneč (0,0) – Dolany (5,2) 

– Staré Ždánice (8,1) – Podůlšany – Če-
perka (12,2)

Trasa vede převážně otevřenou krajinou. 
Po cestě je možné navštívit dvě zajímavé 
církevní stavby – novorománský kostel 
v Dolanech, kde je i barokní kaple, a gotický 
kostel ve Starých Ždánicích.

Trasa 4041 (10 km)
Lázně Bohdaneč (0,0) – Černá u Boh-

danče (3,0) – Živanice (5,0) – Mělice (9,6)

Cestou se můžete vykoupat a občerst-
vit na písnících u Černé u Bohdanče nebo 
v Mělicích. V Černé u Bohdanče je k vidění 
mlýn ze 17. století a v blízkosti obce se na-
chází významný krajinný prvek Labiště pod 
Černou. Za zmínku stojí také gotický kostel 
Zvěstování Panny Marie v Živanicích.

Trasa 4274 (13 km)
Lázně Bohdaneč (0,0) – Vyšehněvice 

(9,4) – Žáravice (11,5) – Vápno (13,1)
Trasa vede lesem kolem krásných ryb-

níků Rozhrna, Skříň a Trhoňka, kde je ná-
ročnější terén. U obce Žáravice je možné 
si prohlédnout přírodní divadlo a zbytky 
středověkého tvrziště Hrada.

Trasa 4275 (23 km)
Lázně Bohdaneč (0,0) – Dolany – Ro-

hoznice (8,6) – Pravy (11,9) – Kasalice 
– Voleč (16,9) – Malé Výkleky – Klamoš 
(22,5)

Velmi příjemná projížďka převážně ote-
vřenou krajinou. Nad rybníkem za obcí Ro-
hoznice, poblíž cyklotrasy, se nachází novo-
gotický letohrádek z 19. století.

Lázeňská půjčovna 
a úschovna kol
Jízdní kolo si můžete zapůjčit přímo 

u nás v lázních. Jsou pro vás připravena tři 
pánská a tři dámská horská kola a tři kola 
městského typu, která si můžete zapůjčit 
na recepci pavilonu Veselý. Půjčovné činí 
100 Kč/kolo/den a vratnou kauci 100 Kč 
za klíč od kolárny. Klíč od kolárny se vrací 
vždy druhý den od 7:00 do 9:00 hodin. 

Uschovat vlastní kolo si můžete za  
50 Kč/týden. Vybírána je vratná kauce 100 Kč 
za klíč od kolárny. Půjčovna a úschovna kol 
je v provozu od dubna do října a nachází 
se v pavilonu Gočár. Prostor je monitoro-
ván kamerovým systémem. Ukládání kol 
není dovoleno na pokojích, balkónech ani 
ve vnitřních prostorách lázní.

cykloturistická sezóna
Startuje nová

Mikroregion Bohdanečsko tvoří 24 obcí, které se od roku 2000 sdružují 
s cílem podporovat rozvoj obcí v okolí přirozeného centra – Lázní 
Bohdanče – jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji. Rovinatá 
krajina, které vtiskly charakteristickou tvář pozůstatky středověké 
rybniční soustavy, vybízí jak k pěším procházkám,  
tak k nenáročným cyklistickým výletům.

V současné době na návštěvníky lázní čeká osm 
značených cyklotras podél Opatovického kanálu, 
které jsou vybaveny doprovodným mobiliářem...
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2020březen / duben

BŘEZEN
Každé pondělí, 15:00
recepce Veselý, zdarma
Historická prohlídka lázní 
s průvodkyní

6. března, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
DPH Band – taneční večer

8. a 22. března, neděle, 13:30
recepce Veselý, zdarma
Báje a pověsti – procházka 
Pardubicemi

12. března, čtvrtek, 18:10
recepce Veselý, 300 Kč
Tančírna – divadelní inscenace, 
zájezd do Východočeského 
divadla Pardubice

13. března, pátek 19:00
sál, 50 Kč
Šansonklub – taneční retro hity

14. března, sobota, 13:45
recepce Veselý, 100 Kč
Exkurze do pivovaru Pardubice

15. března, neděle, 15:00
sál, 60 Kč
Koncert – komorní soubor Škroup

18. března, středa, 14:30
recepce Veselý, zdarma
Vycházka po Gočárově okruhu

19. března, čtvrtek, 18:30
sál, 60 Kč
Koncert – Romantický večer 
Petry Koliášové

20. března, pátek, 17:00
sál, 220 Kč
KV Band – taneční večer

24. března, úterý, 18:10
recepce Veselý, 300 Kč
Zájezd do Sukovy síně na koncert 
Filharmonie Pardubice

27. března, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
Galaxie – taneční večer

29. března, neděle, 19:00
sál, 50 Kč
Koncert ženského flétnového 
souboru Pifferaios

V  lázních pracujete krátce. Co vás 
do lázní přivedlo?

Ležela jsem doma s vyhřezlou ploténkou 
a náhodou jsem si přečetla inzerát, že lázně 
shánějí někoho na místo kulturního refe-
renta a já věděla, že do původního zaměst-
nání se vrátit nechci, hlavně ze zdravotních 
důvodů. V inzerátu mne zlákala rozmanitá 
náplň práce a řekla jsem si, že to zkusím.

Na post kulturní referentky jste na-
stoupila v lednu loňského roku. Měla 
jste představu, co všechno obnáší or-
ganizování akce jako je Otevírání lá-
zeňské sezóny?

Bohdanečského otevírání lázeňské se-
zóny jsem se mnohokrát zúčastnila jako 
divák, protože tady bydlím, a vždy jsem si 
celý den užívala, ale ani ve snu mě nena-
padlo, že tuto akci budu jednou organizo-
vat. Až nyní jsem poznala, co je kolem toho 
starostí, zařizování, schůzek, jak moc je dů-
ležitý každý, sebemenší detail. 

Když jsem vloni nastoupila, dostala jsem 
zadání, že na každý den v roce musím při-

pravit nějakou kulturní akci. Ať přednášku, 
koncert, besedu, výlet, vernisáž, taneční 
večírek, aby naši klienti měli kulturní vyži-
tí. Do toho jsme řešili mezioborové setkání 
lékařů a lékařskou konferenci. K přípravě 
slavnostního dne jsme se dostali poměrně 
pozdě. Díky kolegyním a kolegům z jiných 
úseků jsme však všechno zvládli. Poučila 
jsem se a na letošním ročníku jsem začala 
pracovat už vloni v červnu.

Není to naopak příliš brzy?
Není. Řada umělců má diáře zaplněné 

na rok dopředu a my měli termín daný. 
Začala jsem obvolávat kapely, zpěváky 
a zpěvačky jednak kvůli termínu, ale také 
kvůli výši honoráře, abychom měli před-
stavu a vešli se do plánovaného rozpočtu. 
Sehnat kapelu, kterou chceme, v našem 
termínu a za odpovídající honorář – chvilku 
to zabere.

Podařilo se vám nasmlouvat in-
terprety, které jste si na  letošní OLS 
přáli?

Vzhledem k tomu, že letošní otevírání se-
zóny bude mít secesního ducha, přemýšle-
la jsem o Ondřeji Havelkovi a jeho Melody 
Makers, ale ti zde již v minulosti vystupova-
li. Nakonec se nám podařilo sehnat Hradi-
šťan s Jiřím Pavlicou, Dashu a bubenickou 
skupinu Groove Army, tedy interprety, kteří 
patří do naší muzikantské špičky, takže di-
váci si určitě přijdou na své.

Zatím jste zmínila jenom muzikan-
ty. Ale co všechno musíte na  OLS za-
jistit?

Nejdůležitější je koordinace se všemi 
úseky, které mají nemalý podíl na akci, 
a kterým bych tímto chtěla předem podě-
kovat za spolupráci. Ať se jedná o stravovací 
úsek, chlapy z technického úseku, recepční, 
účetní a další. Bez nich by se akce neobešla. 
Předem se ale musí sehnat sponzoři nebo 

Důležitý je každý detail

Petra Knížková, 
kulturní referent Léčebných lázní Bohdaneč

Na sobotu 23. května chystají Léčebné lázně Bohdaneč ve spolupráci 
s městem Lázně Bohdaneč 123. slavnostní otevírání lázeňské 
sezóny (OLS). Celodenní akce, která je od dopoledních hodin doslova 
napěchovaná rozmanitým kulturním programem,  je určena nejen 
pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost a všichni mají vstup 
zdarma. O přípravách této významné události jsme si povídali s kulturní 
referentkou lázní Petrou Knížkovou.
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Rozhovor2020 březen / duben

DUBEN
Každé pondělí, 15:00
recepce Veselý, zdarma
Historická prohlídka lázní 
s průvodkyní

Každá středa, 14:30
recepce Veselý, zdarma
Vycházka po Gočárově okruhu 
s průvodkyní

3. dubna, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
Duo Scarabeus – taneční večer

5. dubna, neděle, 19:00
sál, 60 Kč
Koncert – slavné muzikálové melodie

10. dubna, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
Galaxie – taneční večer

12. a 25. dubna, 13:30
recepce Veselý, zdarma
Báje a pověsti – procházka 
Pardubicemi

15. dubna, středa, 19:00
sál, 60 Kč
Koncert – Zlatá šedesátá

17. dubna, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
Šansonklub – taneční retro hity

19. dubna, neděle, 13:00
recepce Veselý
Zájezd – Národní hřebčín 
Kladruby nad Vltavou
(přihlášky na recepci Veselý 
do 17. dubna, kapacita omezena)

23. dubna, čtvrtek, 15:00
recepce Veselý
Prohlídka parku se zahradnicí

23. dubna, čtvrtek, 19:00
sál, 60 Kč
Velikonoční koncert – národní 
písně u klavíru Honzy Jareše

24. dubna, pátek, 19:00
sál, 50 Kč
KV Band – taneční večer

26. dubna, neděle, 15:15
recepce Veselý, od 90 Kč
Výlet – plavba lodí Arnošt z Pardubic

miesto: 

dátum: cas: 

Léčebné lázně Bohdaneč - Společenský sál
18. 3. 2020 19:00 hod.

v

vstupenky: www.smsticket.cz 

AFRIKA NA PIONIERI
CESTOVATEĹSKÁ PREZENTÁCIA MAREKA SLOBODNÍKA

18. 3. 2020   19.00 hod.
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chcete-li partneři OLS. Jedná se o náklad-
nou akci a jsme rádi za každou podporu. 
Také letos budeme mít přes sedm desítek 
stánkařů, které musím oslovit, rozmístit je, 
vyřídit formuláře, rozeslat informace kudy 
a kam mají přijet, kde zaparkovat atd. Je po-
třeba objednat posílení městské hromadné 
dopravy, zajistit pódia, ozvučení, zvukaře 
a uzavřít smlouvy s umělci a vyhovět všem 
jejich technickým požadavkům na ozvuče-
ní, zázemí a šatny.

Jakou zajímavost máte připravenu 
pro letošní OLS?

Módní přehlídku secesních klobouků. 
Přijedou dámy z Kloboukového klubu 
v Brně a některé jejich pokrývky hlavy mají 
průměr až 60 cm. Ono nepůjde pouze 
o přehlídku secesních klobouků z českých 
dílen, ale také o kostýmy, které ušily brněn-
ské návrhářky. Myslím, že vystoupení bude 
zajímavé nejen coby módní přehlídka, ale 
i v souvislosti se zapojením diváků, protože 
dámy z Kloboukového klubu mají na divá-
ky připraveno mnoho otázek s odpověďmi 
ze secesního období módy, jako například 
– jak se pozná podle klobouku, do jaké 
třídní společnosti dáma patří nebo kolik 
vrstev oblečení na sobě měla dáma v době 
secese při různých společenských příleži-
tostech, jak dlouho jí trvalo, než se svlékla, 
kolik metrů materiálu měla na sobě nebo 
kolik vážily první mokré plavky. Přehlídka 
bude v altánu, stejně, jako oslava našich 
přírodních léčivých zdrojů – slatiny a pří-
rodní minerální vody.

A co děti? Budou si mít kde hrát?
Samozřejmě. Chybět nebudou tradiční 

atrakce jako skákací hrad, výtvarné dílny, 

kolotoč, houpačky, malování na obličej, 
ale také zvířátka, jako třeba oblíbený králičí 
hop. Děti se mohou také zapojit do inter-
aktivní soutěže o zajímavé ceny, v rámci 
které budou muset splnit nejrůznější úkoly 
na několika stanovištích v areálu lázeňské-
ho parku. 

Když byste měla čtenáře Kolonády 
pozvat na OLS, na jakou část progra-
mu by to bylo?

Ať přijde každý, kdo chce prožít poho-
dovou lázeňskou sobotu. Vždyť kde se v je-
den den sejde skvělý Hradišťan, populární 
Dasha, rytmičtí bubeníci, zábava pro děti, 
módní přehlídka, řemeslné trhy se spous-
tou občerstvení a mnoho dalších taneč-
ních a hudebních vystoupení? V průběhu 
celého odpoledne bude navíc probíhat 
pro dospělé návštěvníky soutěž o ceny, 
kde hlavní výhrou bude lázeňský pobyt 
v našich sesterských Lázních Teplice nad 
Bečvou. Návštěvníci by si neměli nechat 
ujít slavnostní spuštění fontán ve 13:00 
hodin na náměstí, čímž vlastně bude  
123. lázeňská sezóna v Lázních Bohdaneč 
zahájena. Celodenní program vyvrcholí 
v 19:00 hodin na náměstí koncertem le-
gendární kapely Olympic.

Každoročně na  OLS jezdí kolem 
5000 lidí, většinou autem. Kde mo-
hou zaparkovat?

Pro ty, kteří přijíždějí z Pardubic, doporu-
čujeme raději využít posílenou linku MHD 
číslo 3, která má zastávku hned vedle láz-
ní. Jinak máme své parkoviště a při OLS 
na něm bude řízená doprava. Navíc, v jed-
nání s městem je otevření další parkovací 
plochy, která je jinak nepřístupná.
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Sobota 23. 05. 2020, 10:00–20:30 hod.

Partneři akce:
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