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Editorial

Bohdana Opočenská
výkonná ředitelka 

Léčebných lázní Bohdaneč a.s.

Vážení čtenáři Kolonády,
v rukou držíte další číslo našeho 

dvouměsíčníku, ve kterém se vám pravidelně 
přinášíme novinky a zajímavosti z našich 
lázní, tipy na nejrůznější pobyty a také vám 
průběžně představujeme naše procedury.

Nosným tématem lednového vydání je 
věrnost. Kdo však očekává román z červené 
knihovny, bude zklamán. Naopak zklamán 
nebude pragmatik, který za věrností, tedy 
alespoň tou lázeňskou, vidí bonusy. 

Od 1. ledna pro vás spouštíme nový 
věrnostní program, na základě kterého 
můžete čerpat mnoho výhod. Víme, že se 
k nám rádi a často vracíte, že jste s našimi 
službami spokojeni (jinak byste se nevraceli), 
a tak vám za vaši věrnost nabízíme řadu 
finančních úlev, které můžete čerpat právě 
při svém pobytu v našich lázních.

I tentokrát vám představíme několik 
novinek, mezi které patří například 
odstředivé sušičky na plavky nebo procedura 
VacuShape, kterou budou jistě využívat 
zejména ženy, ale zároveň jde o tip pro muže, 
kteří tuto proceduru mohou věnovat jako 
dárek. 

Když je řeč o dárcích – sice je po Vánocích, 
ale kdo by rád nedostával dárky? Vždy se 
najde nějaký důvod někoho obdarovat. 
K svátku, k narozeninám nebo z lásky. 
A protože se blíží svátek svatého Valentýna, 
připravili jsme pro vás několik tipů na dárek 
pro vašeho partnera i pro vás oba dva, 
abyste svátek zamilovaných mohli strávit 
společně, v klidu, v pohodě a třeba v našich 
lázních, kde se o vás dokonale postaráme.

Za okny kraluje paní Zima, ale naše 
kulturní oddělení se již pečlivě připravuje 
na další slavnostní Otevírání lázeňské sezóny, 
které se v Léčebných lázních Bohdaneč 
koná v sobotu 23. května. Toto datum si 
poznamenejte do svého diáře, a hlavně 
přijeďte. I s dětmi a příbuznými. Letos 
v Bohdanči totiž budeme zahajovat  
123. lázeňskou sezónu a zaručuji, že v našem 
lázeňském areálu strávíte velmi příjemný den.

Vážení čtenáři Kolonády, jsme na prahu 
nového roku, a tak mi dovolte, abych vám 
všem do dalších dnů, týdnů a měsíců 
popřála především pevné zdraví.

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost Zá-
kon o místních poplatcích č. 278/2019 

Sb., který zavádí nový poplatek - Poplatek 
z pobytu. Tento poplatek nahradí dopo-
sud vybíraný lázeňský poplatek a poplatek 
z ubytovací kapacity. 

Sazba poplatku byla stanovena obecně 
závaznou vyhláškou Obecního zastupitel-
stva v Lázních Bohdaneč a pro rok 2020 činí 
21 Kč / osoba / noc.

Od poplatku jsou osvobozeny:
 osoby nevidomé,
 osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

podle zákona upravujícího sociální služby,
 držitelé průkazů ZTP/P a jejich průvodci,
 osoby, kterým je poskytována lázeňská 

léčebně rehabilitační péče hrazená jako 
komplexní (KLP),

 osoby mladší 18 let.

Od poplatku nejsou osvobozeny:
 osoby starší 70 let,
 osoby, kterým je poskytována lázeňská 

léčebně rehabilitační péče hrazená jako 
příspěvková (PLP),

 samoplátci.

V rámci neustálého zkva-
litňování našich služeb 

jsou od listopadu dámské 
a pánské šatny v plaveckém 
bazénu v pavilonu Veselý 
vybaveny odstředivými su-
šičkami na plavky. Na první 
pohled jde o nepatrnou 
drobnost, ale tuto velmi 
praktickou novinku ocení 
opravdu každý návštěvník 

bazénu. Obsluhování su-
šičky je velice jednoduché. 
Princip spočívá v tom, že se 
sušička zapne ve chvíli, kdy 
klient vloží plavky do bubnu 
sušičky a zavře víko. Víko su-
šičky dotyčný podrží zavřené 
po dobu 10 vteřin, poté víko 
otevře a vyndá dokonale su-
ché plavky. Jednodušší už to 
být nemůže.

Ve dnech 20.–21. února pořádají Léčeb-
né lázně Bohdaneč a.s. ve spolupráci 

s Českou lékařskou komorou a UNIFY ČR 
již XI. konferenci multidisciplinárního pojetí 
kineziologie na téma „Pohled na problé-
my krční páteře, imaginace, relaxace a vliv 
na pohybový aparát“. Cílem konference je 
důraz na mezioborovou spolupráci, propo-
jení vědecké, akademické a praxi přínosné 
sféry v oblasti kineziologie, a to napříč obo-
ry (rehabilitace, neurologie, balneologie, 
ortopedie, neurochirurgie apod.) Nejedná 
se výhradně o lékařskou konferenci, aktiv-

ně budou zapojeni i odborníci z řad fyzio-
terapeutů.

Přednášet budou významné osobnos-
ti a experti zásadně ovlivňující výzkumné 
i léčebné výsledky oboru. Konference je ur-
čena pro zástupce zdravotnických zařízení, 
státního a soukromého sektoru, ambulant-
ní a následné péče, komerčního sektoru 
a nastupující generaci lékařů a fyzioterape-
utů. Lékařská konference pořádaná Léčeb-
nými lázněmi Bohdaneč si během několika 
let vybudovala mezi odborníky velmi dob-
ré jméno.

Poplatek z pobytu

Sušička na plavky

Lékařská konference
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Bazén nabízí vedle kondičního plavání 
také léčivou sílu zdejší minerální vody 

z hlubokého artézského vrtu. Teplota vody 
se pohybuje v rozmezí 29 až 30 °C a veli-
kost bazénu je 9 × 20 m. Na každé straně 
je vybaven vířivkami, k dispozici je i zvedák 
pro méně pohyblivé klienty. Hloubka bazé-
nu je 130 cm. Bazén je využíván primárně 
k léčebným účelům, a to zejména pro sku-
pinovou rehabilitaci, mimo dobu určenou 
pro tyto účely bazén využívají jak ubyto-
vaní hosté, tak veřejnost. V pondělí se zde 
konají lekce aqua aerobicu.

V tomto vydání se podíváme na někte-
ré novinky, ale také znovu upozorníme 
na body z provozního řádu, které jsou za-
měřeny především na bezpečnost návštěv-
níků bazénu.

Novinky
Odstředivá sušička na plavky
Od listopadu si návštěvníci bazénu ne-

nosí zpět na pokoj či domů mokré plavky 
zabalené do igelitového pytlíku, ale suché. 
V šatnách u bazénu jsou totiž nainstalová-
ny odstředivé sušičky na plavky.  Ovládání 
odstředivky je jednoduché a intuitivní. 
Stačí vložit mokré plavky do bubnu (pod 
kartáčový kroužek), zavřít a 10 sekund držet 
víko, po skončení cyklu víko otevřít a vytáh-
nout suché plavky.

Nové dávkovače 
s pěnovým mýdlem
Ve sprchách bazénu jsou také od listo-

padu instalovány nové dávkovače, které 
jsou průběžně doplňovány speciálním 
pěnovým mýdlem. Pěnové mýdlo je hy-
poalergenní a má velmi příjemnou vůni 
mandlí, višní nebo banánů. Pěnová forma 
mýdla také zabraňuje přehnané aplikaci 
klasických mýdel či sprchových gelů doná-
šených klienty. Při nadměrném používání 
klasických mýdel a gelů se jednak notně 
zvyšuje kluzkost podlah a tím pádem ne-
bezpečí pádu, ale také dochází k usazování 
olejových složek v odpadech. Proto vás žá-
dáme – nenoste do sprch svá mýdla a šam-
pony, ale užívejte naše.

Otevírací doba pro veřejnost
Pondělí 
(do 26. ledna): 
07:30–08:30 hodin 16:00–21:00 hodin
(od 27. ledna): 
07:30–08:30 hodin 19:00–21:00 hodin
Úterý  07:30–08:30 hodin
  16:00–21:00 hodin
Středa  07:30–08:30 hodin
  16:00–21:00 hodin
Čtvrtek  07:30–08:30 hodin
  16:00–21:00 hodin
Pátek  07:30–08:30 hodin
  18:30–21:00 hodin
Sobota  14:30–21:00 hodin
Neděle  zavřeno

Vstupné do bazénu
Dospělí  80 Kč/60 min.
Děti (3–15 let) 40 Kč/60 min.

Permanentky
Dospělí  10 vstupů    700 Kč
  20 vstupů 1 300 Kč

Děti (3–15 let) 10 vstupů    350 Kč

Aqua aerobic
Pro váš aktivní odpočinek v krásném 

bazénu lázní jsou připraveny také hodiny 
aqua aerobicu, které vedou zkušené lek-
torky.
Pondělí 
16:00–17:00 hodin  17:30–18:30 hodin
Délka trvání procedury: 60 minut
Cena: 120 Kč
Permanentka
Dospělí 10 vstupů  950 Kč
Upozornění:
V roce 2020 lekce aqua aerobicu začínají 
od pondělí 27. ledna.

Plavecký bazén
V minulém vydání Kolonády jsme 
vám představili plavecký bazén, 
který je součástí lázeňského 
komplexu Léčebných lázní Bohdaneč 
a je umístěn v pavilonu Veselý.

V prostorách šaten a bazénu je povoleno pohybovat 
se pouze bosí nebo v čisté bazénové obuvi.

Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat 
opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. úrazu.

Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen se 
vysprchovat bez plavek a umýt se mýdlem.
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Karta je vystavovaná na jméno a je ne-
přenosná (sleva na pobyt a další služby 

bude poskytnuta pouze konkrétnímu drži-
teli karty, nikoliv dalším osobám). Jednotli-
vé pobyty se sčítají bez časového omezení. 
Věrnostní kartu vydává na požádání rezer-
vační kancelář lázní po ukončení pobytu, 
během kterého vznikl na tuto kartu nárok. 
Pokud nárok na posunutí do další úrovně 
věrnostního programu vznikl v průběhu 
vašeho pobytu v lázních, budete moci vý-
hody s tímto spojené čerpat až při dalším 
pobytu (posunutí do další úrovně věrnost-
ního programu bude provedeno po ukon-
čení pobytu).

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. 1. 2020) včetně stravování 
a čerpání procedur.

STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ
 12% sleva na další zakoupené pobyty
 10% sleva na dokupované procedury
  volný vstup na všechna kulturní vystoupe-

ní v rámci Léčebných lázní Bohdaneč a.s.

 slevy u partnerů programu SPHERE 
(www.sphere.cz)
Podmínka pro posunutí na stříbrnou 

úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 30 

nocí (platí od 1. 1. 2020) včetně stravování 
a čerpání procedur.

ZLATÁ ÚROVEŇ
 15% sleva na další zakoupené pobyty
 10% sleva na dokupované procedury
 parkování v rámci pobytu za 1 Kč / noc
 volný vstup do bazénu po celou dobu 

pobytu ve vyhrazených hodinách
 volný vstup na všechna kulturní vystoupe-

ní v rámci Léčebných lázní Bohdaneč a.s.
 slevy u partnerů programu SPHERE 

(www.sphere.cz)
Podmínka pro posunutí na  zlatou 

úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 70 

nocí (platí od 1. 1. 2020) včetně stravování 
a čerpání procedur.

Léčebné lázně 
Bohdaneč
vám od 1. ledna 2020 
nabízejí možnost 
získání věrnostní 
klientské karty.

Věrnostní program 
Léčebných lázní Bohdaneč

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 (nevztahuje 
se na pobyty absolvované před 1. lednem 2020, komplexní pobyty 
hrazené zdravotními pojišťovnami, pobyty zakoupené u cestovních 
kanceláří a jiných zprostředkovatelů, či na pobyty hotelového typu 
s dokupovanými procedurami).
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Upozornění
 Všem stávajícím držitelům věrnostních 

karet Léčebných lázní Bohdaneč a.s. vy-
daných před 1. 1. 2020 doporučujeme 
bezplatnou výměnu karty při osobní 
návštěvě na rezervačním oddělení lázní 
(pokračovat v novém systému budete 
na stejné úrovni, jakou jste měli dopo-
sud). Nenechte se připravit o výhody 
programu SPHERE!

 Při ztrátě věrnostní karty vám bude účto-
ván poplatek 500 Kč za vystavení dupli-
kátu.

 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). 
Počet nocí odbydlených v těchto lázních 
se však do věrnostního programu Léčeb-
ných lázních Bohdaneč a.s. nezapočítává.

 Výhody věrnostního programu nelze 
využít při pobytu hrazeném zdravotní 
pojišťovnou (komplexní lázeňská péče).

SLEVY V  LÉČEBNÝCH LÁZNÍCH BOH-
DANEČ NELZE UPLATNIT při úhradě 
lázeňského poplatku a doplatků při kom-
plexní lázeňské péči. 

Slevy z věrnostního programu se ne-
sčítají s jinými slevami, neplatí na akční 
a cenově zvýhodněné služby (pobyty 
a procedury) a pobyty zakoupené přes 
zprostředkovatele.

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 Sphere přiná-
šejí svým držitelům přímé výhody a slevy 
od 5 do 30 % i více. Kompletní a aktuální 
databázi všech poskytovatelů výhod a slev 
najdete na www.sphere.cz.

Věříme, že budete spokojeni s výhodami, 
které vám věrnostní karta Léčebných lázní 
Bohdaneč ve spolupráci se Sphere přinese.

LEDEN
8. ledna, středa, 15:00, 
recepce Veselý, zdarma
Historická prohlídka lázní

10. ledna, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
KV Band – taneční večer

11. a 26. ledna, 13:30, 
recepce Veselý, zdarma
Báje a pověsti 
(vycházka Pardubicemi)

13., 20. a 27. ledna, pondělí, 15:00, 
recepce Veselý, zdarma
Historická prohlídka lázní

15. ledna, středa, 17:50, 
sraz u recepce Veselý, 150 Kč
Zájezd na koncert 
Filharmonie Pardubice, 
Aula Arnošta z Pardubic

15. a 29. ledna, středa, 18:30, sál, 50 Kč
Posezení s harmonikáři

18. ledna, sobota, 15:00, sál, 30 Kč
Tajemství života 
Boženy Němcové 
– přednáška Jaroslava Kreibicha 
spojená s ukázkou nejvzácnějších 
vydání

18. ledna, sobota, 19:00, sál, 50 Kč
Taneční večer s kapelou RELAX

19. ledna, neděle, 19:00, sál, 60 Kč
Večer s evergreeny 
– koncert Lubici Smitkové

24. ledna, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
Šansonklub 
– taneční retro hity

25. ledna, sobota, 19:00, sál, 60 Kč
Večer swingu 
a broadwayských muzikálů 
v podání Jany Švenkové

31. ledna, pátek, 18:10, 
sraz u recepce Veselý
Zájezd do Východočeského 
divadla Pardubice 
na inscenaci: Až ustane déšť 
(více informací na recepci)

31. ledna, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
Duo Scarabeus – taneční večer 
s živou hudbou

S věrnostní kartou Léčebných lázní Bohdaneč můžete 
zároveň využívat výhody a slevy v rámci programu 

Sphere na více než 9000 obchodních místech 
v České a Slovenské republice.

Kam 
za kulturou



Rozhovor

Kolonáda6Magazín Léčebných lázní Bohdaneč

leden / únor 2020

Zuzana Bubílková

Satira není proti někomu, 
ale něčemu

V  Léčebných lázních Bohdaneč ne-
jste se svým pořadem poprvé. Byla 
jste v lázních také jako klientka?

Ano, jednou. Ale na lázeňský relaxační 
pobyt nemám příliš času. Deset měsíců 
v roce musím intenzivně pracovat, pak si 
na dva měsíce jedu odpočinout k moři, 
za synem do Ameriky.

V  Bohdanči vystupujete s  progra-
mem „Šansony a BUBU fóry“. Co od něj 
mohou diváci a posluchači očekávat?

Vlastně jde o volnou kombinaci mlu-
veného slova a šansonů. Na pódiu se stří-
dáme s Nathanielem Filipem, který zpívá 
krásné šansony a já se snažím jednak ko-
mentovat současnou politickou scénu, ale 
také vyprávím historky, které jsem během 
své kariéry zažila s politiky a odpovídám 
na otázky z publika. Díky své profesi se mezi 
politiky pohybuji přes 30 let, a to byste ne-
věřil, jak se lidé zajímají o zákulisí, jací ti po-
litici jsou. Je zajímavé, jak se politici mění. 
Když jste s nimi v soukromí a nesvítí na ně 
studiové světlo, jsou většinou zábavní, ale 
jakmile vstoupí do studia, stanou se z nich 
straníci. Já vyprávím různé příhody, poslu-
chači si říkají, o kom chtějí slyšet, a hodně 
se ptají na Miloslava Šimka.

Jaká byla spolupráce s  Miloslavem 
Šimkem? Jak jste se k sobě dostali?

Bylo to fajn. Miloslav Šimek se objevil 
v době, kdy jsem se rozhodovala, jestli ode-
jdu z České televize, nebo ne. V televizi se 
nemohli domluvit, jestli mám mluvit čes-
ky nebo slovensky. Chodily prádelní koše 
dopisů, v nichž půlka diváků chtěla, abych 
mluvila česky a druhá půlka slovensky. Nej-
více však bylo těch, kteří mě posílali na Slo-
vensko, aby mě Mečiar utopil v Dunaji. Vše 

vyvrcholilo v pořadu „Co týden dal“, kde 
jsme měli Pavla Tigrida s Josefem Luxem. 
V ten den mi intendant řekl, že mám mlu-
vit česky, ale Pavel Tigrid řekl, jestli nebudu 
mluvit slovensky, tak odejde a Josef Lux se 
přidal. Oni by to opravdu udělali, byli pře-
svědčeni, že má být dualismus. Abych za-
chránila situaci, během pořadu jsem přešla 
z češtiny do slovenštiny. Když jsem vychá-
zela ze studia, intendant mi sdělil, že dosta-
nu pokutu, protože jsem nedodržela jeho 
příkaz. Ptala jsem se sama sebe: Čeho jsem 
se dopustila? Narodila jsem se v jedné čás-
ti země, žila ve druhé, vrátila se do té prvé, 
ve společné republice, a oni mne trestají 
za to, jestli mluvím tak nebo tak? Přitom ka-
ždý všemu rozuměl. A tehdy přišla nabídka. 
Napsala jsem knížku „Co kamery neviděly“, 
kterou si přečetl Miloslav Šimek a zavolal 
mi. Jenomže den před tím jsem křtila první 
CD zpěváka Jarka Šimka – takže do telefo-
nu povídám: Vy jste ten Šimek zpěvák? Ze 
sluchátka se ozvalo: Ne, já jsem ten Šimek 
originál. A ze mě vyhrklo: Ježíšmarjá, vy ješ-
tě žijete? On se začal smát a pozval mne 
do svého improvizovaného pořadu, kde 

nám to šlo, ale tím to také skončilo. Nastou-
pila jsem do rozhlasové Frekvence 1. V ten 
den se ještě nevysílalo, najednou se otevře-
ly dveře, tam stál Miloslav Šimek a povídá: 
Budeme spolu vysílat. Vedle stál Michel 
Fleischmann (ředitel rádia) a povídá, že 
navrhl panu Šimkovi, aby dělal politickou 
satiru a že pan Šimek řekl, že ji bude dělat 
jenom se mnou. A tak to vlastně začalo.

Miloslav Šimek byl nesmírně pohotový, 
vymyslel spoustu fórů, akorát je nedoká-
zal dát na papír. To prý mu dělal Jiří Gross-
mann. Miloslav Šimek neuměl psát ani 
na psacím stroji. Když s Jiřím Krampolem 
vymysleli nějakou scénku, tak ji na před-
potopním psacím stroji datlovala Uršula 
Kluková. Nakonec to přešlo na mě. On ne-
snášel počítače, tvrdil, že počítač nikdy nic 
nevymyslí, takže já musela počítač přikrý-
vat plenou, aby ho neviděl. A tiskárnu? Tu 
vůbec nikdy nepochopil a vůbec ji nesměl 
vidět, ta musela být schovaná úplně někde 
jinde. To byly věci, na které jsem si muse-
la zvyknout, protože přes to nejel vlak. Ale 
spolupráce byla fajn.

Hodně jste se věnovala satiře, ze-
jména právě s  Miloslavem Šimkem. 
Televizní pořad „S politiky netančím“ 
trhal divácké rekordy, podobné to 
bylo s  pořadem „Politické harašení 
aneb S  politiky stále netančím“ či se 
satirickým glosářem „Co týden vzal“. 
Najednou, jakoby satira zmizela…

Média, zejména televizní, o satiru ne-
stojí, protože jsou svázána všemi stranami, 
s různými podnikateli. Podnikatel nemusí 
protestovat proti pořadu, ale stačí, když 
řekne, že jeho podniky nebudou dávat re-
klamu, na kterou jsou média vázána. Dále 
průzkumy tvrdí, že lidé jsou znechuceni po-
litiky, takže ve většině televizích řeknou, že 
politickou satiru nikdo nechce. Jejich hlav-
ním argumentem pak je, že politická sati-
ra je pro starší ročníky a všechny televize 
chtějí vysílat pro mladé. Mladí sice koukají 
na televizi jen zřídka, ale všechny televize 
vysílají pro mladé.

Šansony a Bubu fóry je název hudebně zábavného pořadu, ve kterém 
vedle zpěváka Nathaniela Filipa vystupuje oblíbená novinářka, 
publicistka a moderátorka Zuzana Bubílková. Jedno ze svých 
vystoupení měla ve společenském sále Léčebných lázní Bohdaneč 
v polovině loňského listopadu, kdy také vznikl následující rozhovor. Další 
představení zde má 16. února (viz pozvánka na str. 10).
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Za  minulého režimu se člověk tě-
šil na Návštěvní dny a další podobné 
pořady, při kterých stačilo naznačit 
a číst mezi řádky. Lidé po satiře prah-
li. Myslíte si, že doba se tak změnila, 
že lidé satiru opravdu nechtějí?

Myslím, že ji chtějí, ale televize ne. Do-
konce tvrdí, že už není o co bojovat, že 
mezi řádky se četlo kvůli režimu, který tu 
byl. Když se mluví o satiře, tak řada lidí si 
myslí, že bude proti někomu, a to je hlou-
post. Když se postavíte proti někomu, tak 
popudíte lidi, protože každý může mít 
svůj názor. Při satiře musíte procházet ce-
lým politickým spektrem, mapovat kdo co 
dělá, což také nechtějí. Jeden z argumentů 
je: Nemá to dostatečnou uměleckou úro-
veň.

Kdo posuzuje uměleckou úroveň 
satirického pořadu?

Konají se různé schůze, kde se kde kdo 
vykecává, potom se čeká, jak se vyjádří 
Rada pro televizní a rozhlasové vysílání, co 
napíše kritik a kritici vždycky zkritizují úplně 
všechno. Každému se to zdá na nízké úrov-
ni, ale nikdo z nich není schopen říct, co je 
na úrovni. A když se pořad líbí „jim“, tak se 
na něj nikdo nedívá, protože pro širokou 
veřejnost je nekonzumovatelný.

Je to složité, protože oni stále vidí Vos-
kovce a Wericha, ale to bylo jednostranně 
obrácené proti fašismu. Tady, teď, proti 
komu? Proti Babišovi? Proti Zemanovi? 
Proti komunistům nebo proti komu? Je po-
třeba bojovat proti volovinám, které se dějí. 
Proti přílišné byrokracii, proti rozkrádání 
fondů. Ale to není proti někomu, jenomže 
mnozí se v tom vidí, takže není zájem. Proto 
se dělají tzv. nadčasové pořady, jako reali-
ty show. Vůbec nechápu, jak někdo může 
koukat například na to, co dělá skupina lidí 
zavřená v jednom domě nebo, že je někdo 
zavřený mezi pavouky.

Na  dva měsíce létáte za  synem 
do  Ameriky. Jak vypadají satirické 
pořady v tamějších televizích?

Žádná sláva. Mají tam talk show, které 
je zaměřeno na politickou satiru, ale není 
třeba proti Trumpovi. Kritizují jevy jako 
takové. Když s něčím přijdete u nás, tak 
vás apriori odmítnou, protože jste s tím 
přišel vy. Oni mají přeci své oddělení, kde 
vymýšlejí pořady. Dnes už neexistuje, že 
by někdo vymyslel pořad a v televizi by 
mu jej schválili a realizovali. Dnes vás au-
tomaticky vymetou a důvod se pokaždé 
najde. Například, že jsem věkově stará, 
i když ve světě dělají satiru právě star-

ší, protože mají zkušenosti a mohou si ji 
dovolit. Například na televizní stanici Fox 
News dělá parlamentní zpravodajství i ko-
mentáře žena, která podle mě musí pa-
matovat i Lincolna. Je tam pořád a všichni 
ji mají rádi, protože jí věří. U nás je kult 
mládí a kdo má nad 30 let, je starý. Z žen 
reportérek a moderátorek udělali věšáky 
na šaty. Místo moderátorek jsou missky, 
které v bulvárech odhalují svá popředí, 
klidně i bradavku a myslí si, že tím přilákají 
diváky k obrazovce. Když vidíte, jak ně-
která z nich čte zprávy, tak si říkáte, jestli 
vůbec ví, o čem ta zpráva je. Nedej bože, 
když je v textu nějaký překlep a „čtečka“ se 
třikrát zadrhne.

Takže si děláte vlastní pořad, 
do  kterého vám nikdo nezasahuje, 
objíždíte s  ním republiku a  lidé se 
baví.

Ano a ohromně mě to baví. Také mám 
denně glosy v rádiu Impuls a aktuální dění 
glosuji i v pořadu „Bez urážky!“ na TV Blesk. 
Tam si dělám legraci z největších hloupos-
tí, které se v týdnu objeví. Myslím si, že po-
dobný, ale serióznější pořad by mohl být 
i v celoplošné televizi, od pondělí do pát-
ku, po zprávách. Taková dvouminutová 
tečka.

Jaké máte ohlasy ze sálů, z přímého 
kontaktu s diváky? Míváte plno?

Jak kde. Měli jsme představení ve dvou 
obcích vedle sebe. V jedné bylo vyprodá-
no za dvě hodiny a museli přistavovat židle, 
ve druhé obci přišlo 50 lidí. Záleží na mno-
ha věcech – jaká je nálada v daném místě, 
jaké mají politické rozložení, ale i na počasí 
a věkových skupinách. Minule za mnou 
přišli mladí kluci, v pubertě. Ptala jsem se 
jich proč, že si mě nemohou pamatovat ani 
se Šimkem. Odpověděli, že mě posloucha-
jí na Impulsu, protože, cituji: Máte dobré 
hlášky.

Kromě vlastních pořadů ručně vy-
rábíte vlastní šperky, přívěšky a  ná-
ramky z minerálů. Co vás k tomu při-
vedlo?

Odjakživa jsem měla vztah k ručním pra-
cím. Můj děda měl pletací fabriku v Holešo-
vě. Když jsem se narodila, byla už znárodně-
na, ale všichni, i děda, tam pracovali, i když 
mu ji zabavili a zavřeli ho. Vyráběly se tam 
bavlněné soupravičky pro děti, a protože 
tehdy nebyly vyšívací stroje, celá naše ro-
dina ručně vyšívala na čepičky různé kytič-
ky a ornamenty. A když jsem to viděla, tak 
asi od tří let jsem se tam také vrtala. První 

svetr ze zbytků vln, kterých jsme měli pl-
nou půdu, jsem si i s copánky a se vším, co 
k němu patří, upletla v šesti letech. A když 
mě z politických důvodů vyhodili z rádia, 
tak jsem si pletením svetrů přivydělávala. 
Byl paradox, že ručními pracemi jsem si 
vydělala možná víc, než když jsem dělala 
redaktorku.

Můj syn Tomáš, protože ví, že rukama 
stále něco dělám, mi v Americe doporu-
čil dálkové studium obor product design. 
Jsou tam různé workshopy, na kterých nám 
designéři vysvětlují, jak míchat barvičky, 
jak dělat náladu sněhovou, mořskou, jak 
se kombinují zdánlivě nekombinovatel-
né prvky do sebe. Ohromně mě to chyt-
lo a v podstatě svetry a podobné věci už 
nedělám. Zřejmě jsem chytla díru na trhu, 
protože je o ně velký zájem.

Jak jsem slyšel, vašemu synovi To-
mášovi se v USA daří.

Ano. Původně odjížděl jako tenista, udě-
lal si i trenérské zkoušky a zároveň se vě-
noval designu. Pracuje externě pro jednu 
menší automobilku a předělává auta. Re-
spektive, velmi stručně řečeno, do populár-
ních starých karosérií ze 60. a 70. let pasuje 
veškeré nejmodernější prvky současnosti. 
Nyní v létě byl odejit hlavní inženýr a místo 
nabídli mému synovi, takže dělá externě 
hlavního inženýra.

Pokud vím, tak je dokonce po-
depsán pod jedním vozem z  filmu 
„Rychle a zběsile 3“.

Kdysi jsem jela dělat reportáž po auto-
motoklubech a Tomáše, coby malého klu-
ka, jsem vzala s sebou. Já dělala reportáž, 
Tomáš seděl v garáži. Pak za mnou přišli 
chlapi a povídají: Ten váš syn je nějaký div-
ný. On nám rozebral karburátor, ale on ho 
i složil! Když odešel do Ameriky, hned si 
koupil auto a začal auta opravovat, předě-
lávat a tím si vydělával. Nechápu, kde se to 
naučil. Měl malou dílničku v malém měs-
tečku, v černošské oblasti, kde nebyli příliš 
movití lidé. Jednoho dne Universal Studio 
vyhlásilo konkurz na „Rychle a zběsile 3“, 
na předělání velkého černého auta. Tomáš 
se přihlásil, poslal svoji koncepci a ta vyhrá-
la. Přivezli mu motor na předělání, a když si 
pro něj přijeli, nabídli mu, ať zkusí designér-
skou školu v Los Angeles, že potřebují ta-
kové zručné lidi. Vybrali ho, jenomže škola 
byla drahá, do toho umřel Miloslav Šimek, 
já měla problémy s uplatněním, pak jsem 
byla nemocná. Nebylo to jednoduché, ale 
přežili jsme. Na druhou stranu nás to velmi 
sblížilo.
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Vinná terapie
 Wellness přísadová koupel s vinným 

extraktem + suchý zábal
 Celotělový vinný peeling
 Vinná aromamasáž celková
 Sklenička vína 0,15 l (červené nebo bílé) 

+ slané preclíky v Lázeňské kavárně
Cena: 1 410 Kč

Den pro dva
 Pronájem whirlpoolu pro dvě osoby na  

1 hodinu včetně zapůjčení županů
 Ovocná mísa
 Láhev sektu 0,375 l

Cena: 970 Kč

Lámete si hlavu nad výběrem 
vhodného dárku z lázní pro vaše 

příbuzné, známé, spolupracovníky 
nebo partnery? Vyzkoušet můžete 
například půllitrovou medovinu Lá-
zeňské tajemství, která potěší oprav-
du každého.

Akorát dětem raději kupte něco 
jiného, protože medovina v sobě 
mimo jiné obsahuje lehce přes 13 % 
alkoholu...

Pro děti doporučujeme lázeňskou 
čokoládu. Nevíte jakou? Nevadí, 
můžete koupit všechny tři druhy – 
hořkou, mléčnou i oříškovou. Každá 
z nich stojí 74 Kč.

Komu se nezdá sladká medovina, 
sladká čokoláda, sladké oplatky, tak 
jistě přivítá Bohdanečský bylinný li-
kér z unikátní směsi bylin. V lázeňské 
prodejně jej mají dokonce ve třech 
velikostech balení (0,5 l, 0,2 l a 0,05 l). 
Nejmenší lahvičku pořídíte za ne-
celou padesátikorunu, půllitrovku 
za 189 Kč.

Všechny dárky koupíte na lázeň-
ské kolonádě v prodejně lahůdek, 
která má otevřeno každý den od 7:00 
do 12:00 a od 12:30 do 17:30 hodin.

Tip na dárek 
z lázní ke sv. Valentýnovi

Tip na dárek

Blíží se 14. únor, tedy den sv. Valentýna, který se slaví jako svátek lásky 
a zamilovaných, kdy se partneři obdarovávají různými dárky. Podle 
statistických údajů tento den lásky slaví nebo si připomíná kolem 40 % 
Čechů. A my pro vás máme tip na zážitkový dárek.

Podle legendy byl svatý Valentýn katolický kněz 
a léčitel, který žil ve 3. století v době císaře Marka 

Aurelia Claudia (Claudius II.). Ten v celé říši zakazoval 
manželské sňatky, neboť se obával, že oddaní muži 
budou chtít zůstat doma s manželkami a nebudou 
chtít jít do války. Proti tomu bojoval právě kněz 
Valentýn, který v tajnosti oddával mladé a zamilované 
páry. Poté, co na to císař přišel, byl na jeho příkaz 
Valentýn zajat a zemřel mučednickou smrtí 14. února, 
zřejmě roku 269.

NOVINKA 2020
NOVINKA 2020

Svatý Valent in

Zdroj: https://czechmag.cz/svatek-sv-valentyna-historie-fakta-zajimavosti-a-rekordy/

Likér
0,5 l – 189 Kč
0,2 l – 109 Kč
0,05 l – 49 Kč

Medovina
0,5 l – 145 Kč

Z celkem devíti balíčků 
procedur pro vás vybíráme dvě 
novinky:

Pro objednání nebo více informací nás kontaktujte na  tel. čísle: 466  860  274 
(všední dny 8:00 – 16:30 hodin) nebo na emailu wellness@llb.cz.
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Jedná se o pobyt hrazený 
z veřejného zdravotního pojištění, 
během kterého je pacient 
v pracovní neschopnosti. Zdravotní 
pojišťovna (ZP) hradí léčení, 
základní stravu (plná penze 
základního typu) a ubytování 
na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji 
se základním vybavením.

Dvoulůžkovým pokojem se rozumí po-
koj se dvěma oddělenými lůžky, z nichž 

každé je obsazeno jiným pacientem. Uby-
tování se poskytuje dle volné kapacity 
lázní. V případě, že budou pokoje v kate-
gorii hrazené zdravotní pojišťovnou obsa-
zené, lázně nabídnou pacientovi ubytování 
na lůžku v pokoji vyšší kategorie za přípla-
tek (dle akreditační karty schválené ZP jsou 
lázně oprávněny vybírat příplatky na všech 
pokojích kategorie A a vyšších). Lázeňská 

péče se poskytuje jako nezbytná součást 
léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbyt-
nost doporučuje ošetřující lékař a potvrzu-
je revizní lékař ZP.

 Přesné složení léčebných programů určí 
lázeňský lékař na základě zjištění aktuál-
ního zdravotního stavu.

 Vystavení lázeňského návrhu se řídí přes-
ně stanovenými podmínkami dle zákona 
č. 1/2015 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů a záleží vždy na konkrétní diagnóze.

 Pobyty zahrnují plnou penzi základního 
typu (není-li uvedeno jinak), pobyt začí-
ná obědem a končí snídaní. Stravu vý-
běrového typu lze dokoupit za 252 Kč / 
den. V den příjezdu platí jednotné menu 
bez možnosti výběru.

 Pokoj je k dispozici v den příjezdu 
od 12:00 hodin, v den odjezdu je nutné 
uvolnit pokoj do 10:00 hodin.

 Při iniciovaném prodloužení léčení 
na návrh vašeho ošetřujícího lázeňského 
lékaře vám může být nabídnut jiný pokoj 
než ten, v němž jste byl/a původně uby-
tován/a. Rezervaci ubytování zajišťuje 
ošetřující lázeňský lékař.

 Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném 
jedním klientem (na vlastní žádost) 
účtujeme poplatek za neobsazené lůžko 
500 Kč / noc. K dispozici dle volné kapa-
city.

Jak zažádat o pobyt v lázních

1. Navštivte svého praktického lékaře, 
který na doporučení odborného léka-

ře zpracuje návrh na vaši lázeňskou péči 
(komplexní nebo příspěvkovou). Požádejte 
ho, aby v návrhu uvedl Léčebné lázně Boh-
daneč.

2. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, 
jejíž revizní lékař podaný návrh schválí 

či zamítne.

3. Schválený návrh bude doručen na re-
zervační kancelář našich lázní, odkud 

vám zašleme zvací dopis.

4. Platnost schváleného lékařského návr-
hu je 3 měsíce od data jeho vystavení 

praktickým lékařem u komplexní péče a 6 
měsíců u příspěvkové péče. V případě sta-
vů po operaci nebo úrazu je nástup do 3 
nebo 6 měsíců od data operace nebo 
úrazu, dle indikačního seznamu. V případě 
pooperačních komplikací do 6 měsíců. Bě-
hem této doby je nutno nastoupit do lázní 
dle volné ubytovací kapacity.

Pomůžeme vám s návrhem
Na telefonním čísle 466 860 134 vám po-

skytneme potřebné informace a pomůže-
me s vyřízením nástupu do lázní.

Komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče (KLP)

Léčebný pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou

Pavilon / kategorie

Příplatky za ubytování při KLP
Vedlejší sezóna Hlavní sezóna

1. 1. – 31. 3., 1. 11. – 31. 12. 1. 4. – 31. 10.
dvoulůžkový 

pokoj
jednolůžkový 

pokoj
dvoulůžkový 

pokoj
jednolůžkový 

pokoj
osoba / noc osoba / noc osoba / noc osoba / noc

Gočár / B 0 Kč 125 Kč 0 Kč 150 Kč
Veselý, Jubilejní, Bílý / A 90 Kč 400 Kč 150 Kč 500 Kč
Veselý / A PLUS 240 Kč - 300 Kč -
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Ještě nemáte nové katalogy pobytů 
a procedur Léčebných lázní Bohdaneč 

pro rok 2020? To je škoda. Z nových katalo-
gů se mimo jiné dovíte, jaké všechny léčeb-
né i wellness pobyty a procedury lázně na-
bízejí pro letošní rok, jaké novinky přibyly. 
Zjistíte, jaké výhody vám přináší věrnostní 
program lázní, dostanete tipy na dárky pro 
své příbuzné a známé, ale také se například 
dovíte, jak zažádat o komplexní či příspěv-
kovou lázeňskou péči a řadu dalších důleži-
tých informací.

Katalogy si můžete vyzvedávat na recep-
cích, kde jsou umístěny ve stojáncích. Další 
možností, jak získat nové katalogy, je kon-
taktovat obchodní oddělení lázní na e-mai-
lovou adresu: obchod@llb.cz. 

Na základě svého požadavku můžete 
katalogy pobytů i procedur dostat v tištěné 
či elektronické podobě. Katalogy si můžete 
taktéž stáhnout ve formátu PDF na interne-
tových stránkách lázní www.llb.cz v sekci 
Ceníky a katalogy.

ÚNOR
2. února, neděle, 15:00, sál, 50 Kč
Písničky pro pamětníky 
s Janou Hruškovou

každé pondělí, 15:00, recepce 
Veselý, zdarma
Historická prohlídka lázní

6. února, čtvrtek, 19:00, sál, 60 Kč
Valentýnský koncert 
nevidomého klavíristy 
Honzy Jareše

7. února, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
Taneční večer s kapelou 
DPH BAND

9. a 23. února, neděle, 13:30, 
recepce Veselý, zdarma
Báje a pověsti (vycházka Pardubicemi)

12. února, středa, 18:30, sál, 50 Kč
Posezení s harmonikáři

14. února, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
Šansonklub s kapelou Kapky 
– taneční retro hity

19. února, středa, 19:00, sál, 60 Kč
Konzervatoř Pardubice 
– Pěvecké večery: 
Slavné melodie ze světa klasické 
hudby

21. února, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
KV Band – taneční večer

26. února, středa, 17:50, 
sraz u recepce Veselý
Zájezd na koncert 
Filharmonie Pardubice, 
Aula Arnošta z Pardubic  

26. února, středa, 18:30, sál, 50 Kč
Posezení s harmonikáři

28. února, pátek, 19:00, sál, 50 Kč
Duo Scarabeus – taneční večer 
s živou hudbou

29. února, sobota, 19:00, sál , 40 Kč
Cestopisná přednáška 
Bc. Jiřího Kaláta  Camino - 
Španělsko

Šansony 
a BUBU fóry!
Hudebně zábavné představení

16. 2. 2020
15:00 hod.

Lázně Bohdaneč
Lázeňský sál
Vstupné 150 Kč

na místě

nathanielfilip.cz
Zuzana

Bubílková
Nathaniel

Filip

Pobyty a procedury
Nové katalogy

KATALOG PROCEDUR

2020

KATALOG POBYTŮ

2020

NAPIŠTE SI 

O NĚ
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Procedura leden / únor2020

Od začátku ledna nabízejí Léčebné 
lázně Bohdaneč novou proceduru, 
která je zaměřena především 
na spalování tuků, což mnozí z nás 
určitě přivítají.

VacuShape je speciální přístroj pro od-
stranění nežádoucí pomerančové kůže 

a koncentrované spalování tuků v proble-
matických oblastech boků, břicha, stehen 
a hýždí. Procedura probíhá formou 30-ti 
minutové svižné chůze na běžeckém pásu, 
při které jste od pasu dolů uzavřeni ve va-
kuové kabině. Dokonalé prokrvení problé-
mových partií je zajištěno střídavým říze-
ným podtlakem v kabině.

Nový přístroj VacuShape je instalován 
ve wellnesscentru pavilonu Langer.

Jak pomáhá:
 cílené spalování tuku problémových 

partií
 odstraňování celulitidy
 aktivace krevního oběhu a lymfatického 

systému

Kdy nedoporučujeme:
 povrchový nebo hluboký zánět žil, 

trombóza žil na dolních končetinách 
v uplynulých 6 měsících

 srdeční infarkt a mozková cévní příhoda 
(mozkový infarkt) v uplynulých  
6 měsících

 lymfedém dolních končetin
 jaterní, ledvinová a srdeční 

nedostatečnost
 jakékoliv probíhající zánětlivé 

onemocnění
 vysoký krevní tlak – dekompenzovaný 

(je-li kompenzováno léky – je nutná 
konzultace s lékařem v lázních)

 chronická žilní insuficience 
(nedostatečnost)

 cukrovka na medikamentózní léčbě

 těhotenství
 epilepsie
 váha nad 120 kg

Zvýhodněná cena 
pro ubytované klienty 
během pobytu:

 1 vstup (30 min.) / 150 Kč
 3 vstupy (3x30 min.) / 360 Kč

Permanentka:
 5 vstupů – 900 Kč
 10 vstupů – 1500 Kč
 20 vstupů – 2400 Kč

Nová procedura 2020

VacuShape

30 minut

200 Kč



call centrum  466 860 860

www.llb.cz

Využijte Využijte 
slevy na slevy na 
pobyty

NADĚLUJEME I PO VÁNOCÍCH...NADĚLUJEME I PO VÁNOCÍCH...

• 20% SLEVA na všechny 
wellness pobyty 
realizované v LEDNU

• 15% SLEVA na všechny 
wellness pobyty 
realizované v ÚNORU

• 10% SLEVA na všechny 
wellness pobyty 
realizované v BŘEZNU

Slevu nelze uplatnit na akční pobyty a nelze ji sčítat 
s jinými slevami.

Akce platí na všechny nově zakoupené pobyty 
v termínu od 25. 12. 2019 a realizované do 31. 3. 2020.
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