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Připravujeme
čápům nový domov
Léčebné lázně Bohdaneč mají ve svém logu čápa,
čápa bílého. A není divu…

Bohdana Opočenská
výkonná ředitelka
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

V

ážení čtenáři,
právě se vám dostalo do rukou obnovené vydání
našeho lázeňského časopisu Kolonáda. Každé dva
měsíce vás jeho prostřednictvím budeme informovat
o aktuálním dění v lázních, představovat naše zajímavé
procedury a nejrůznější druhy pobytů, dozvíte se něco
z historie lázní i různé tipy na výlety.
Letos v květnu jsme v Léčebných lázních Bohdaneč
zahájili 121. lázeňskou sezonu. Velice nás těší váš
narůstající zájem o pobyt v našich lázních, a to jak klientů
zdravotních pojišťoven, tak samoplátců. Řada z vás se
k nám pravidelně vrací a ve svých důvodech uvádíte
spokojenost a zejména oceňujete kvalitní odbornou
péči a rehabilitaci. Je pravda, že naši fyzioterapeuti
využívají nejmodernější poznatky, naše lázně máme
vybaveny novými zajímavými přístroji pro rehabilitaci
a odstraňování bolesti. Jako příklad bych uvedla přístroje
TR-Therapy nebo Pro-Kin či závěsný rehabilitační
systém Redcord, k jejichž popisům a účinkům se vrátíme
v některém z dalších čísel.
Pro Léčebné lázně Bohdaneč je typické propojování
kvalitní rehabilitace s termoterapií, což jsou slatinné
zábaly. Naše slatinné zábaly jsou unikátní tím, že jako
jediní v České republice je aplikujeme na vodním lůžku,
což je podstatně šetrnější ke kardiovaskulárnímu systému
než klasická metoda.
Další naší výhodou je dostupnost. Lázně leží téměř
uprostřed republiky a je jedno, zda přijedete autem
po dálnici, vlakem, či autobusem. Lázeňské domy, které
jsou usazeny do nádherného parku, propojuje prosklená
kolonáda, která je v zimě temperovaná a všude se
dostanete v pantoflích a bez kabátu.
Naši klienti si pochvalují i kvalitní a chutné stravování,
ale také možnosti nejrůznějších výletů do okolní přírody
a za kulturou, zejména do blízkých Pardubic. A kdo
nechce opustit pomyslné brány lázeňského areálu, je zde
nádherný park se starým, vysokým komínem
a donedávna ještě hnízdištěm čápů. Na přelomu
září a října nás čeká milá investice – oprava tohoto
komínu a usazení základu pro čapí hnízdo. Zahnízdí-li
po třech smutných letech čapí rodinka, jsme připraveni
instalovat webové kamery… Také se již těšíte?
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P

rvní lázeňská sezona v bohdanečských lázních byla zahájena
v srpnu 1897, v prostorných vzdušných místnostech bývalého lihovaru,
který byl přestavěn na lázně. Jediné,
co dodnes po lihovaru zůstalo, je vysoký cihlový komín, který se od roku
1898 stal domovem čápa bílého. Každý rok, generace po generaci, se tito
poslové a symboly jara, štěstí a zdraví

dení lázní však rozhodlo, že se hnízdo
na komín vrátí. Již na přelomu září
a října.
Firma specializovaná na výškové
práce nejprve polorozpadlý komín
vyspraví, zpevní a posléze na něj instaluje novou speciální podložku,
která bude částečně opatřena i proutím, coby základ budoucího hnízda.
Čápi tak budou mít předpřipravený

pravidelně snášeli na věnec komínu,
aby zde založili a vyvedli novou rodinu. Každý rok, od brzkého jara do pozdního léta, počínání čápů v areálu
lázní sledovaly stovky klientů, kteří
zároveň vedli sáhodlouhé rozhovory
na čapí téma. Tak tomu bylo po několik desetiletí. Až v roce 2016 čápi
nepřiletěli a hnízdo osiřelo. Náhoda?
Letos se situace opakovala, a tak si lázeňští řekli, že musejí zjistit, proč čápi
opět nezahnízdili.
Ve středu 25. dubna v 11.30 hodin dorazili místní dobrovolní hasiči
a spolu s ornitology prozkoumali
opuštěné hnízdo. Obavy se naplnily. Hnízdo je doslova v dezolátním
stavu, propadlé, dokonce hrozí jeho
zřícení, a proto se musí odstranit. Ve-

svůj nový domov a bude jen na nich,
jak si jej dostaví dle svého vkusu. Nutno podotknout, že s veškerým děním
kolem čápů v lázních vypomáhá ornitolog Radek Hampl.
Čápi k bohdanečským lázním neodmyslitelně patří. Pomáhají vytvářet
neopakovatelnou atmosféru, a přestože teprve pomalu končí léto, všichni již netrpělivě očekávají příští jaro.
Vrátí se čapí rodinka? Zahnízdí v novém domově? V kladném případě
výkonná ředitelka lázní Bohdana
Opočenská přislíbila, že lázně nechají
na pavilonu Jubilejní instalovat
webovou kameru. Jejím prostřednictvím pak na internetových stránkách
lázní bude moci kdokoli on-line sledovat, co se děje v čapí rodince…
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Léčebné lázně Bohdaneč
Léčebné lázně Bohdaneč se nacházejí přibližně osm kilometrů
severozápadně od Pardubic, přímo v centru lázeňského města a zaměřují
se především na léčbu pohybového aparátu i nervových onemocnění.
Lázeňský komplex pěti samostatně stojících pavilonů (Gočár, Jubilejní,
Veselý, Bílý a Langer) o celkové kapacitě 562 lůžek a 302 pokojů je
zasazen do zeleně úžasného parku o rozloze 17 hektarů.

V

šechny pavilony propojuje unikátní krytá kolonáda, která je v zimě vyhřívaná.
Procházky v ní zůstávají celoročně skvělým
zážitkem, a to i díky výhledu na malebná
zákoutí tvořená fontánami s vodotrysky,
palmami, sousošími a koncertním altánem.
Rozlehlý park, který lázeňský komplex obklopuje, tvoří podmanivou kulisu pro relaxaci, zdravotní procházky i klidné rozjímání.
Přírodními léčivými zdroji používanými
v Léčebných lázních Bohdaneč k léčbě pohybového ústrojí jsou slatina a minerální
voda.

Počty pokojů a lůžek
Celkem: 302 pokojů, 562 pevných lůžek
V jednotlivých
pavilonech:

pokoje

lůžka

Veselý

105

201

Jubilejní

100

196

Gočár

54

105

Bílý

43

60

Slatina
Rozsáhlá ložiska slatiny leží v těsné blízkosti
lázní a jejich stáří se odhaduje na 4000 let.
Jako jediné lázně v České republice využívají k aplikaci slatiny speciální zábalové
vany (teplá vodní lůžka), které zajišťují konstantní teplotu po celou dobu procedury,
což je šetrnější ke kardiovaskulárnímu systému, než klasické podávání slatinných zábalů či koupelí.

Minerální voda
Léčivé síly přírodní minerální vody
z vrtu Nová Panenka, který byl přímo v areálu lázní vyhlouben v letech 1967–1968, je
využíváno hlavně při vodoléčbě a v krytém
bazénu při cvičení a plavání. Do lázeňského bazénu je voda přiváděna přímo z artézského pramene.

Lázeňské pavilony
Pavilon Bílý

tekta Josefa Gočára, jehož dílo náleží k vrcholům moderní české architektury. Součástí budovy je rozlehlá terasa, která nabízí
klientům prostor pro relaxaci a odpočinek.
Pavilon Gočár je státem chráněnou kulturní
památkou. Jedno-, dvou- nebo třílůžkové
pokoje bez vlastního sociálního zařízení.

Pavilon Langer
derní jedno- a dvoulůžkové pokoje kategorie A a komfortní pokoje kategorie A Plus
řad Claret a Lavender.

Pavilon Bílý je zasazen do zeleně lázeňského parku a umístěn v tichém a klidném
místě. V pavilonu se nachází tělocvična,
léčebné procedury, whirlpool, finská sauna
a parní kabina. Moderní bezbariérové jedno- a dvoulůžkové pokoje.

Pavilon Gočár

Pavilon Jubilejní

Tento pavilon neslouží k ubytování, ale výhradně pro poskytování procedur. Nachází
se zde přípravna slatiny, léčebné i relaxační
procedury a wellness centrum.

Pavilon Veselý

Pavilon patří mezi skvosty kubismu a nese
název podle svého tvůrce, slavného archi-
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Pavilon tvoří vstupní bránu do celého areálu Léčebných lázní Bohdaneč. V pavilonu
se nachází recepce, rezervační kancelář,
Lázeňská kavárna, tělocvična, Medical Wellness Clinic, plavecký bazén, solná jeskyně,
společenský sál a městská knihovna. Mo-
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V pavilonu se nachází samostatná recepce,
rozpis procedur, ambulance, lékařské ordinace, jídelny pro všechny pavilony, léčebné
procedury, tělocvična, prodejna lahůdek
a kolonáda služeb. Moderní jedno- a dvoulůžkové pokoje.
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O slatině a její cestě
do zábalové vany
Jedním z přírodních léčivých zdrojů Léčebných lázní Bohdaneč
je slatina a právě o ní jsme si povídali s balneotechnikem lázní
Tomášem Růžkem.

Co je vlastně slatina?
Slatina je jeden z druhů peloidů. Původ
názvu je převzat z řečtiny: pelos = bahno.
Jde o jemnozrnné látky, které vznikly přírodními biologickými a geologickými pochody a po úpravě se používají k léčebným
účelům. V případě Bohdanče jde převážně
o látky organického původu, tzv. humolity.
Peloidy dělíme na dvě skupiny: humolity
a bahna. Humolity, což jsou rašeliny, slatiny
a slatinné zeminy, jsou bohaté na organické látky. V bahnech převládají minerální
látky. Humolity se navíc liší druhem organických látek, ze kterých vznikly. Zatímco
u rašelin je hlavním výchozím materiálem
rašeliník, suchopýr a rašelinné houby, slatiny vznikly z rostlinných zbytků rákosu,
orobince, ostřice apod. Rašeliny a slatiny
si v dalším procesu rašelinění či slatinění
uchovávají vysoké procento organických
látek – kolem 90 a více %. Slatinné zeminy
jich obsahují pouze 20–50 %. Rašeliny i slatiny mohou obsahovat podle lokality další
látky minerální povahy.
Kde se nacházejí ložiska slatiny, kterou využíváte při svých procedurách?
Máme k dispozici dvě rozsáhlá ložiska,
která využíváme dle stanoveného plánu
odběru přírodního léčivého zdroje. Lokalizace těžby probíhá s ohledem na hydrogeologické poměry ložiska k ochraně proti
možnosti mikrobiologické kontaminace
a s ohledem k hospodárnému využití ložiska. Letos těžíme z ložiska, které se nachází
v katastru obce Libišany, přibližně 15 km
severovýchodně od Lázní Bohdaneč. Jeho
celková výměra je 42,432 ha. Jde o staré
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řečiště Labe, vyhloubené v opukách, tvořících přes 300 metrů mocné souvrství,
uložené na pískovcích s napjatou vodou.
Slatina v něm tvoří až 250 cm mocnou povrchovou výplň, uloženou na 20 až 80 cm
mocné vrstvě jílů, místy písčitých a uložených na terasových náplavách písků a štěrků. Slatiniště je nyní napájeno podzemní
a dešťovou vodou.
Druhé ložisko – Rozkoš I a II – se nachází
v katastru obce Lázně Bohdaneč a máme
jej téměř za plotem. Výměra ložiska do nulové hranice peloidu je 23,742 ha. Ložisko
Rozkoš I patrně vzniklo zarůstáním toku
Labe, ložisko Rozkoš II zarůstáním rybníka.
Slatina zde netvoří ucelené ložisko, táhne
se pruhovitě a ze základního prostoru vybíhají výběžky, které vznikly patrně zarůstáním bývalých toků a tůní. Uložení slatiny je
zde velmi nepravidelné. Největší mocnosti
byly zjištěny na lokalitě Rozkoš I. Tyto mocnosti zde dosahují přes 400 cm, na lokalitě
Rozkoš II lehce přes 300 cm. Na ložisku se
také vyskytuje oblast s až 1,1 m mocnou
vrstvou čisté slatiny. Jedná se o slatinu rákosovou a ostřicovou s příměsí dřeva.
Než slatina vznikne, uběhne pár let.
Víte kolik?
Stáří slatiny je rozdílné. V roce 1942 dělala
doktorka Puchmajerová pro určení stáří „bohdanečské“ slatiny pylové zkoušky
a zjistila, že nejstarší pochází z období wurmu, který skončil 10 000 let před naším letopočtem.
Kolik slatiny vytěžíte či spotřebujete
za rok?
Povolené množství ročního výtěžku slatiny ze zdroje je 400 m3. Skutečná spotřeba
v roce 2017 byla 213 m3, což představuje
53 % povoleného výtěžku.
Jakou máte zásobu slatiny?
Předpokládaný objem zásob je v ložisku Libišany 30 300 m3, v Rozkoši 800 m3
a k tomu dalších 117 400 m3 ve vlastnictví
jiného majitele.
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Jak probíhá vlastní těžba slatiny
a čím musí projít, než se dostane
ke klientovi?
Před těžbou slatiny se provádí skrývka svrchní zeminy v mocnosti přibližně
0,5 m, samotná těžba pak probíhá od 0,8
do 1,5 m hloubky. Vytěžená slatina je
na dobu minimálně jednoho týdne uložena na meziskládce na ložisku, kvůli gravitačnímu odtoku přebytečné vody. Následně po odvodnění je transportována
na provozní skládku v areálu lázní, která je
zastřešená, vybavená větráním a skrápěcím systémem, kde je slatina skladována
do výšky 3,5 až 4 m.
Po odstranění hrubých příměsí slatinu
rozemeleme a rozdrtíme na malé částečky. Následně je přidáváno určité množství
vody, abychom dosáhli konkrétní hustotu
a zároveň dochází k ohřátí slatiny na teplotu 39–42 °C. Takto upravený přírodní léčivý
zdroj je naporcován do speciálních nerezových vaniček, které jsou uskladňovány
v zahřívacích boxech, aby se stále udržovala požadovaná teplota. Podle potřeby pak
jsou vaničky pomocí výtahu dopravovány
na konkrétní pracoviště pro přípravu léčivé
procedury.
Kolik slatiny se spotřebuje na jednu
proceduru?
Pro jednu aplikaci příslušné procedury je
kalkulováno se spotřebou přibližně 2,5 až
3 kg slatiny. V loňském roce bylo prostřednictvím této technologie podáno 30 430
slatinných zábalů, což představuje hodnotu celkové roční spotřeby nativního peloidu v množství 213 m3.
Co se děje s použitou slatinou?
Použitá zábalová směs je průběžně ukládána prostřednictvím přečerpávacího
systému na kalová pole, jejichž celková
kapacita je 400 m3. Po naplnění kapacity
příslušných kalových polí, je slatina jednorázově ukládána zpět na dotěžené ložisko
a je zarovnávána do výšky okolního terénu. Později dochází v ložisku k samovolnému zatravnění a k následné mikrobiologické regeneraci.
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Bohdanečské léčivé zlato
a unikátní slatinný zábal

Léčebné lázně Bohdaneč jsou známy svými přírodními léčivými
zdroji – slatinou a přírodní minerální vodou. Přírodní léčivé zdroje jsou
spolu se speciálními rehabilitačními postupy cíleny zejména na léčbu
pohybového aparátu a nervových onemocnění.

S

vůj věhlas Léčebné lázně Bohdaneč
získaly zejména díky unikátním slatinným zábalům. Již od roku 2009 jako
jediné lázně v České republice totiž využívají
k aplikaci slatiny speciální zábalové vany
(teplá vodní lůžka), které zajišťují konstantní
teplotu po celou dobu procedury, což je
ke kardiovaskulárnímu systému šetrnější,
než klasické podávání slatinných zábalů.
A nejen pro to jsou bohdanečské lázně tolik
vyhledávaným místem k léčbě, rehabilitaci,
relaxaci a odpočinku.

Slatinný zábal
v zábalové vaně
Jako jediné lázně v České republice
v Bohdanči využívají pro aplikaci slatiny
luxusních zábalových van. Jedná se
o speciální vyhřívaná vodní lůžka

Kolonáda

obepínající celé tělo, která zajistí pocit
beztíže a naprostého uvolnění, aniž by se
klient namočil. Klientům je ve vyhřátém
zábalovém
lůžku
nejprve
lokálně
aplikována slatina dle lékařského předpisu
a poté následuje odpočinek na lehátku
v zábalové dece. Tato unikátní technologie
zajišťuje konstantní teplotu těla po celou
dobu procedury, což je více šetrnější
ke kardiovaskulárnímu systému, než
klasické podávání slatinných zábalů. Zábaly
aplikované v této jedinečné zábalové
vaně přinášejí uklidnění při duševním
a fyzickém vypětí, mají čisticí a detoxikační
účinky, zlepšují metabolismus a působí
blahodárně na celý organismus. Nosnost
této speciální zábalové vany je maximálně
110 kg. K proceduře lázně využívají vlastní
natěženou slatinu, která se před použitím
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částečně upravuje a zahřívá na teplotu
39–42 °C.
V čem procedura pomáhá:
■ zlepšuje pohyblivost kloubů
■ léčivé látky působí v místech, kde to pacient
nejvíce potřebuje (tzv. bolavá místa)
■ snižuje potřebu užívat léky na tišení
bolesti (analgetika) a to až na dobu
několika měsíců
■ způsobem aplikace slatiny v zábalové
vaně jsme schopni se vyhnout kritické
části těla, na kterou nelze slatinu aplikovat
Kdy proceduru nedoporučujeme:
■ akutní onemocnění či infekce
■ zánět křečových žil, osteoporóza
■ nedávno diagnostikované onkologické
onemocnění s probíhající léčbou
Délka procedury:
40 minut z toho 20 minut
v zábalové vaně a 20 minut suchý zábal
590 Kč
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Víte, že ...

Léčebných lázní Bohdaneč
Kolem Bohdanče a v celém středním Polabí bývalo v raném středověku
velké množství mokřadů. Bohdanečské zemědělství mělo proto svůj
původ ve scelování a odvodňování menších pozemků a v pozdější době
i v zakládání rybníků. Vlastní historie bohdanečských lázní začíná
objevem slatiny na odvodněných loukách nedaleko vesničky Libišany
(12 km od Bohdanče), které obhospodařoval otec pozdějšího zakladatele
lázní František Veselý.

D

íky zkušenostem z Konstantinových
a Mariánských Lázní, Karlových Varů,
Třeboně a Bělohradu již byly léčebné
účinky slatiny velmi dobře známy. Proto
nechává jeden ze synů zmíněného boh-

pele, a místnosti k zábalům po koupelích
s odpočívárnou pro patnáct pacientů. Dále
zde byl upraven i bazén.
Kapacita lázní brzy nestačila, a tak Jan
Veselý v roce 1900 přikoupil ještě vedlej-

Dne 17. července 1921 byla na lázeňském domě
č. p. 7 slavnostně odhalena pamětní deska
Janu Veselému.

danečského statkáře Jan Veselý počátkem
90. let 19. století slatinu analyzovat ve Vídni.
Slatina od Libišan byla mimořádně kvalitní.
Ložiska velmi kvalitní slatiny se nacházejí
také nedaleko Bohdanče, východně od lázní, a to v nalezištích Rozkoš I a II. V roce 1893
kupuje Jan Veselý rohový dům č. p. 7 na náměstí a budovy bývalého lihovaru, které
postupně stavebně upravuje za účelem
provozování lázní. Do dnešních dnů zůstal
dochován původní komín lihovaru, který je
od roku 1898 oblíbeným hnízdištěm čápů.
První lázeňská sezona byla zahájena v srpnu 1897. Na první lázeňský dům se upravil
objekt bývalého lihovaru, kde byly zřízeny
tři kabiny pro muže a čtyři pro ženy, vybavené dřevěnými vanami pro slatinné kou-

ší zájezdní hostinec č. p. 6 a u rohového
domu č. p. 7 nechal přistavět zadní trakt
s mohutnými secesními štíty a s velkou lodžií a terasou. Na vnitřním dvoře byl upraven jednoduchý zahradní parter a přilehlé
pozemky byly přeměněny v přírodně krajinářský park, který navrhl vrchní zahradní
architekt města Prahy František Josef Thomayer (bratr známého chirurga). Průjezdná
stodola, která ukončovala prostor dvora,
byla opatřena slavnostní bránou s lomeným obloukem a krenelováním.
Městečko je v té době dostupné pouze
dostavníkem, a tak Jan Veselý kupuje v roce
1901 autobus značky Laurin & Klement,
který slouží k dopravě lázeňských hostů
z Pardubic. Roku 1908 pořizuje Ředitelství
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Jan Veselý
zakladatel bohdanečských lázní,
čestný občan města
* 20. 5. 1855 v Bohdanči
† 12. 9. 1920 ve Svítkově,
pochován v Bohdanči

J

an Veselý byl v 90. letech 19. století nájemcem rybničního hospodářství pardubického velkostatku a předsedou Vodního
družstva pro regulaci Rajského potoka.
Účelem družstva bylo odvodnit luka
a upravit povodí Rajského potoka, aby se
snížila vlhkost v městečku Bohdaneč. Právě
tady se zrodila myšlenka na lázně. Jan Veselý věděl, že Rajský potok protéká vesnicí Libišany, kde má jeho otec pronajatá rozsáhlá luka a odkud si zájemci za mírný poplatek
odvážejí rašelinu na topení. Na myšlenku
použít rašelinu k léčebným účelům přivedli
Veselého jeho přátelé. Na sklonku 19. století posílá na rozbor do Vídně vzorky rašeliny
z nedalekých Libišan. Výsledky potvrzují, že
rašelina má významné léčivé účinky, a tak
Jan Veselý zahajuje v roce1896 výstavbu
lázní.
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Darujte zdraví a odpočinek

Lázně jako dárek
R

ozdávejte radost dárkovými poukazy z Léčebných lázní Bohdaneč. Poukázky jsou
ideálním dárkem pro vaše blízké, přátele nebo kolegy k narozeninám, svátku či Vánocům.
Mohou být také odměnou pro vaše zaměstnance. Darovat můžete buď konkrétní pobyt
či proceduru, anebo poukaz v určité nominální hodnotě, přičemž si obdarovaný vybere
služby v odpovídající ceně sám. Dárkové poukazy pro vás připravujeme v dárkovém
designu a lze na ně napsat jména obdarovaných.

Jak objednat poukaz

■ osobně v recepcích pavilonů Veselý,
Jubilejní, Medical Wellness Clinic, solné
jeskyni nebo v rezervační kanceláři
Léčebných lázní Bohdaneč
■ přes kontaktní formulář na našich
webových stránkách
pošt a telegrafů Pardubice celkem čtyři
omnibusy a jeden poštovní přívěs. Zahájena je přeprava osob a pošty z Pardubic
do Bohdanče a Holic a zároveň položeny základy vůbec první autobusové linky
v českých zemích.
Velké náklady na budování lázní, postupná neschopnost Jana Veselého splácet úroky, ale i závist některých lidí způsobily krizi,
takže v roce 1906 končí podnik v dražbě.
Občanská záložna z Bohdanče, která lázně
v dražbě vyhrála, se ale jejich rozvoji příliš
nevěnuje, dokonce plánuje jejich prodej
jedné vídeňské firmě, která by budovy přestavěla na výrobnu obuvi. Starostou města
Bohdanče je v té době bratr zakladatele
lázní František Veselý, ten přesvědčí radní
a občany, aby město lázně koupilo. Zakoupeny byly také další domy, které měly
ustoupit rozšiřování areálu. Novým lázeňským lékařem se stal MUDr. A. Štauch, bývalý lázeňský lékař z Baden-Badenu. V této
souvislosti je v roce 1911 osloven rodák
z nedalekého Semtína arch. Josef Gočár,
aby vyprojektoval nový lázeňský pavilon.
Jeho slavnostní otevření proběhlo 1. května 1913.
Zdroj: www.lazne.bohdanec.cz, www.llb.cz

Způsob platby a doručení

■ bankovním převodem – po zaslání
objednávkového formuláře vám bude
sdělen variabilní symbol a číslo účtu
(po zaplacení vám bude poukázka
zaslána poštou)
■ osobní převzetí – v recepci pavilonu
Veselý (nonstop)

Informace pro obdarované

■ poukaz lze vybrat pouze jednorázově
v plné výši
■ pro objednání procedury kontaktujte
recepci Medical Wellness Clinic, která
náleží k lázním a nachází se v pavilonu
Veselý, nebo recepci solné jeskyně
■ při objednání pobytu kontaktujte naši
rezervační kancelář
■ při rezervaci pobytu dopište
do poznámky číslo dárkového poukazu
Platnost dárkové poukázky
zakoupené do konce tohoto roku
je do 30. dubna 2019.
www.llb.cz/darkove-poukazy

Ochutnejte

Novinka 2018

Wellness s vůní perníku

Č

tyřdenní relaxační pobyt speciálně
připravený nejen pro sychravé
podzimní dny. Zrelaxujte tělo
i mysl a nechte se prohřát našimi
procedurami. Jako dárek jsme pro vás
připravili perníček na uvítanou.
■
■
■
■
■

Pobyt zahrnuje:
3× ubytování dle vybrané kategorie
3× polopenze výběrového typu
1× masáž lávovými kameny částečná
1× aromamasáž částečná
1× wellness přísadová koupel
s bylinnou solí + suchý zábal

■
■
■
■

1× skořicový zábal proti celulitidě
1× klasická masáž částečná
1× 0,5 hodina whirlpool
lázeňský perníček na uvítanou

K tomuto pobytu si můžete dokoupit
i další procedury. Plnou penzi lze
dokoupit za 420 Kč / osoba.
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.
Ceny nezahrnují lázeňský poplatek
15 Kč / osoba / noc vyjma osob starších
70 let, držitelů průkazu ZTP/P a jejich
průvodce a jsou uvedeny včetně DPH.

Ceník pobytu na osobu/pobyt
Pavilon a kategorie
ubytování

Hlavní sezona
1. 9.–31. 10. 2018
1/2
1/1

Vedlejší sezona
1. 11.–21. 12. 2018
1/2
1/1

Gočár / B

4 570 Kč

5 140 Kč

4 120 Kč

4 570 Kč

Veselý, Jubilejní, Bílý / A

5 410 Kč

6 280 Kč

4 900 Kč

5 920 Kč

Veselý / A PLUS

6 280 Kč

-

5 410 Kč

-

Pozn.: 1/1 = 1 osoba v jednolůžkovém pokoji, 1/2 = 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji.
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Marek Sýkora
Jedním z hostů, kteří část letošního léta strávili v Léčebných lázních
Bohdaneč, byl i Marek Sýkora. Hokejovým příznivcům ho není třeba
představovat, ale pro ostatní: většinu své hráčské kariéry prožil v Plzni,
kterou vedl i jako trenér. Na střídačce působil také v Karlových Varech,
ve Slavii, Pardubicích, u mládežnických reprezentací do 18
a 20 let. Několik sezon strávil v KHL na lavičce Petrohradu,
Magnitogorsku a Dinama Minsk, kde svoji trenérskou kariéru zakončil
a vydal se na dráhu hokejového spolukomentátora České televize.
Po letošním mistrovství světa opustil i tato světla ramp a jal se užívat
obyčejných věcí v běžném životě…

Marek Sýkora (vlevo) na komentátorském stanovišti České televize spolu s Milanem Antošem a Jiřím Hölzlem.

Do letošní hokejové sezony vstoupila
česká reprezentace s novými dresy,
kde byl státní znak nahrazen logem,
siluetou lví hlavy s pukem v puse,
což vyvolalo vášnivé diskuse.
Co jim říkáte?
Dresy se mně docela líbí. Chceme změny
v hokeji, tak proč ne dresy? Jsou na pohled
modernější, připomínají mi dresy mužstva
NHL Calgary Flames.

V čem vidíte největší slabinu českého
hokeje?
Jednoznačně ve střelbě. Je pomalá, nepřesná a nemá žádnou razanci. Střelba
„z voleje“, nebo, chcete-li „z první“, je slabá
a málo používaná. Další slabinou je, podle
mého názoru, kontrola kotouče v rychlosti.
Extraliga má dobré tempo a rychlost bruslení jednotlivých hráčů, ale kontrola kotouče a přihrávka jsou slabší.

Po Josefu Jandačovi převzal národní
A-tým lodivod Miloš Říha?
Dočká se konečně hokejový národ
vytoužené medaile?
Pod Josefem Jandačem nehrálo mužstvo
špatně, hru zmodernizoval, ale, bohužel,
medaile nebyla. Miloš Říha je zkušený trenér, bouřlivák. Myslím, že se do současné
situace hodí.
Doufám, že v některých důležitých zápasech bude schopen mužstvo vyburcovat,
emoce jsou i v hokeji
důležité.

Jak se díváte na rané odchody
hráčů do zahraničí a vůbec na to,
že hráči často mění klubové dresy?
Dříve týmy hrály několik let téměř
ve stejném složení, v národním týmu
bývaly sehrané dvojice i celé útoky
(Martinec – Novák – Šťastný, Bubla
– Hlinka, bratři Holíkové, Patera –
Procházka – Vejvoda…).
Proti odchodu mladých hráčů do Kanady
nejsem, ale musí to být myšlenka mladého
hráče, jeho touha podtržená jeho sportovním úsilím, nikoli touha rodičů či agenta.
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Směr a program výchovy hráčů v Kanadě
jsou zatím pro nás nedosažitelné.
Hokej se hraje pro diváky, kteří mají
rádi změnu, nové hráče, změnu stylu
hry. Proto myslím, že časté přestupy hráčů nevadí. Ty dvojice a trojice útočníků
z naší historie se budou těžko hledat,
doba je jiná.
Objevila se myšlenka,
že bychom si měli vybrat několik
tzv. národních sportů, které budou
více podporovány… Je pravda,
že například hokej má několik
odnoží – in-line hokej, hokejbal,
konec konců i florbal… I to může být
jeden z důvodů, že chybí centrální
peníze na podporu mladých.
Máme-li mnoho sportů, nevím. Necítím se
na to, abych hodnotil nebo rozebíral tuto
problematiku.
Velmi často se stává, že chybějí
finance a třeba talentovaní kluci
nemohou hrát hokej, protože jejich
rodiče nemají na nákup výstroje.
Naopak, ekonomicky silní rodiče,
kteří podporují i klub, často
rozhodují, kdo a v jaké lajně má
hrát...
Problém s financováním hokejového růstu
mladých hráčů je spojen s ekonomickou
situací rodičů a je zcela specifický. Kluby
to řeší různým způsobem. Ale myslím si,
že jako v jiných profesích je třeba vytipovat
talenty a těm dát šanci, třeba s podporou
klubu, je-li jeho tzv. ekonomická síla rodiče malá. Jsou různé formy hledání talentů
v jiných oborech, tak proč ne v hokeji? Třeba by se tím i potlačil vliv rodičů na klub,
na trenéry, které to pak zavazuje v tvorbě
mužstva, třeba i začínajícího.
Vašima rukama prošla řada hráčů,
na koho nejraději vzpomínáte?
Na koho jste nejvíce pyšný?
Hráčů, které jsem poznal a pracoval s nimi,
bylo hodně a řada jich byla skvělá. Výčet by
byl velký. V počátku jejich skvělé kariéry to
byli např. Martin Straka, Jaroslav Špaček,
a abych nezapomněl na svého jmenovce
Petra Sýkoru, všichni z Plzně.
V Pardubicích jsem byl u začátku kariéry dalších skvělých hráčů Milana Hejduka
a brankáře Dušana Salfického.
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Z cizích hráčů je to z mnoha mých zahraničních oblíbenců především Jevgenij Malkin z Magnitogorsku. Objevil jsem
jeho hokejový talent, podpořil jeho hokejový vzrůst a jsem vždy velmi rád, když se
ke mně přihlásí na mezinárodních střetnutích, u kterých jsem byl třeba již jen jako
hokejový expert v TV.
Máte za sebou řadu úspěšných
trenérských let v Rusku. Jaké to je
pro českého trenéra, případně hráče,
působit v KHL? Jak se na nás, Čechy,
Rusové dívají?
Na své působení v Rusku jsem hrdý. Se všemi mužstvy jsem vždy postoupil do play-off, což považuji za svůj velký úspěch.
Znalost ruštiny ze školy mi velmi pomohla
a moje komunikace s hráči a okolím byla
i v tomto směru zcela bezproblémová.
Ruští hráči mě oceňovali, nejen vzhledem
ke komunikaci v jejich jazyce, ale především z hlediska mého liberálního přístupu
k nim a k mé profesionalitě.
KHL je pro české hráče i trenéry lákavá
nejen ekonomicky, ale i pro získávání zkušeností. Vždyť ruský hokej má svou tradici
a své hokejové hrdiny. A obecně si myslím,
že nás Rusové mají rádi. Je to především
v lidech, v nepřijímání zkreslených faktů
a ve vážnosti umět si vzájemně porozumět,
i přes jinou kulturu vývoje země.
Jací jsou, podle vás, čeští trenéři?
Jaké mají myšlení, přebírají metody
ze zahraničí?
Čeští trenéři jsou výborní, ale měli by se
více vzdělávat, nabírat zkušenosti od starších, třeba na seminářích Českého svazu
ledního hokeje, a také více jezdit na stáže,
zejména do Švédska a Kanady, učit se anglicky. Mladší trenéři již jdou touto cestou
a je to skvělé.

Marek Sýkora (druhý zprava) se svou rodinou.

Hráčů, které jsem
poznal a pracoval s nimi,
bylo hodně a řada jich
byla skvělá.
Výčet by byl velký.
Patří sport, podle vás, do soukromých
televizí, na placené kanály?
V Česku to podle mého názoru není ideální,
ale zřejmě i to je evropský trend.
V roce 2012 jste skončil s trénováním,
letos po pěti letech jste ukončil své
působení v televizi, opustil jste
hokejové prostředí. Co bude dál?
Dál už nebude nic, co se týče mé profese.
Bude jen, a v to doufám, jen normální život. V závěru letošního roku mi bude 70 let
a vlastně chci už jen dělat obyčejné věci
v obyčejném životě.
Nedávno jste byl osloven, abyste
jste vstoupil do politiky. Objeví se
vaše jméno na nějaké senátorské
kandidátce?
Moje jméno se na žádné senátorské kandidátce neobjeví, přestože mne můj spolužák a nyní senátor Václav Chaloupek,
s kterým jsem seděl v lavici na střední škole
v Plzni, lákal do boje o Senát.
Proč jste si vybrali pro svůj pobyt
právě Léčebné lázně Bohdaneč?
Po vynikajících zkušenostech s pobytem
v roce 2012 jsem přijel s manželkou i letos
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opět do Bohdanče. Lázeňský pobyt mi byl
indikován po vážné operaci kolena v tomto
roce.
Mám-li odpovědět, proč právě Bohdaneč, mám k pobytu v těchto lázních
mnoho důvodů. Jednak příjemné prostředí lázní, umístěných do zeleně velkého
parku s možností procházek a především
nádherného poklidu, s dobře propojeným
komplexem budov s ubytováním a léčebnými procedurami. Výborná orientace
v budovách v rámci nasměrování denního
programu. Pohodové posezení v kavárně
se vstřícným personálem. Profesionalita
ve všech směrech, počínaje příjmem pacienta v recepci, dále lékařem, sestrami.
Nelze opomenout vstřícný a profesní přístup fyzioterapeutů nejen u jednotlivých
procedur, ale i v bazénu. Pohodu a poklid
v lázních ale vytváří i řada dalších zaměstnanců v kuchyni, v jídelně a též pokojské,
které vás nenechávají na pochybách, že
i v pokoji se cítíte čistě a příjemně každý
den.
Umocněnost lázní, myslím již promyšlená zakladatelem, je jejich umístění v kraji
plném historických památek. Ale nesmím
opomenout i na blízkost golfového hřiště, vyjížděk na kole a možnosti koupání
v okolí.
Doporučit Lázně Bohdaneč mi nedělá
vůbec žádný problém, bez jakékoliv okrasy, neboť lázně mluví samy za sebe vším,
čím jsou. Všichni, kdo chtějí svým kolenům, kyčlím, páteři, prostě svému tělu dát
šanci pro další pohyb ve slušném žití, tak
ať zváží pobyt v těchto lázních. Nejen tělo
zlepší svůj stav, ale pookřeje i člověk
samotný.
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Jak se k nám dostanete
Vlakem nebo autobusem

Autem

Pojedete vlakem či autobusem do Pardubic, kde následně zvolíte trolejbusovou
linku MHD č. 3, která vás zaveze prakticky
až k nám. Vystoupíte na zastávce Lázně
Bohdaneč-náměstí. Z vlakového nádraží
tato cesta trvá 24 minut, z autobusového
23 minut.

Pro vyložení zavazadel a vyřízení všech
formalit spojených s nástupem k pobytu
je možné krátkodobě zaparkovat na placeném městském centrálním parkovišti, které
se nachází přímo před hlavním vchodem
do lázní u recepce pavilonu Veselý (první odbočka z kruhového objezdu směrem na Hradec Králové).
Za pavilonem Jubilejní se nachází placené, monitorované, nehlídané parkoviště o
kapacitě 180 parkovacích míst (z toho osm
parkovacích míst je pro imobilní občany).
Vjezd na parkoviště je viditelně označen
z výpadovky na Hradec Králové (odbočka
před lékárnou).

Ceník parkovného

Krátkodobé
prvních 30 minut: zdarma
každých dalších 30 minut: 20 Kč

V případě čerpání léčebné procedury
2 hodiny zdarma
Dlouhodobé
jeden den: 45 Kč
ZTP/P: parkování zdarma

Provozní doba parkoviště
4.00–22.00 hodin

Upozornění
Parkovací lístek odebraný z vjezdového
stojanu si vezměte s sebou. Placení parkovného se provádí před odjezdem výhradně
v recepci v pavilonu Veselý. Klienti, nastupující na vícedenní léčebné pobyty, obdrží
po předložení parkovacího lístku v recepci
pavilonu Veselý vjezdovou magnetickou
kartu platnou po celou délku pobytu (vratná záloha na kartu činí 200 Kč).

Mapa areálu

Směr na lázeňské parkoviště

Léčebných lázní Bohdaneč a. s.
wc

Pavilon Veselý

Pavilon Jubilejní

Balneo

Jídelny

wc

Lázeňská kavárna

Léčebná péče

wc

Léčebná péče

Rozpis procedur

Medical Wellness Clinic

wc

Plavecký bazén
Tělocvična

wc

A-E

Pavilon Bílý

Pavilon
Jubilejní

Pavilon Gočár

L

wc

Recepce Medical Wellness Clinic

Kolárna

Rezervační kancelář (RK)

L

Pavilon
Langer

Tělocvična

Pavilon
Langer

Kolonáda služeb

Ředitelství

L

Solná jeskyně

Léčebná péče

Pavilon
Jubilejní

Pavilon Bílý

Pavilon Gočár

Společenský sál

L
Pavilon Langer

wc

L

Léčebná péče

Pavilon Bílý

Slatinné zábaly
Léčebná péče

Pavilon Gočár

Vodoléčba

Legenda

Parní kabina
Sauna
Tělocvična

- krytá kolonáda
- venkovní pěší cesta
- vozovka

Whirlpool

- hlavní vchod

Pavilon Veselý

- vchod na kolonádu, do pavilonu

Legenda

- recepce

- WC
- krytá kolonáda
- venkovní pěší cesta
- vozovka
- hlavní vchod

Pavilon Veselý

- vchod na kolonádu, do pavilonu

Informační
centrum

- recepce
- WC
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Kaleidoskop

2018

září

Naše tipy na výlety
Bohdanečský
rybník – výlov

Velká
pardubická

Zámek
Častolovice

Z

veme vás na slavnostní výlov Bohdanečského rybníka, který se koná
v neděli 28. října od časných ranních hodin.
Jde o tradiční výlov největšího rybníka
na Pardubicku, který byl postaven kolem
roku 1470 a o několik desetiletí později byl
rozšířen Vilémem z Pernštejna. Ve sváteční
neděli tak máte unikátní možnost sledovat
rybáře při jejich práci a zároveň ochutnávat
rybí speciality z udírny či grilu, rybí polévku,
piva z minipivovaru Mordýř či regionální
speciality. Prodej čerstvých ryb bude
probíhat po celý den.
Více na www.rybnicnihospodarstvi.cz.

P

lánujete-li jakýkoli pobyt v Léčebných
lázních Bohdaneč, mějte na paměti,
že druhý říjnový víkend můžete prožít
na unikátních dostizích v nedalekých
Pardubicích. Již sobota 13. října je doslova
nabita řadou zajímavých dostihů, ale
v neděli 14. října je na programu 128. ročník
Velké pardubické s Českou pojišťovnou,
kterou byste si rozhodně neměli nechat
ujít. Tento legendární, nejtěžší a nejstarší
dostihový závod kontinentální Evropy
začíná po 16. hodině, kterému předchází
dalších sedm menších závodů. Slavnostní
zahájení nedělního dostihového dne je
v 11.00 hodin. Zažijte úžasnou atmosféru
přímo na závodišti a jedinečným způsobem
si okořeňte pobyt v našich lázních.
Více na www.zavodistepardubice.cz

J

aký by to byl pobyt v našich lázních bez
kulturního prožitku? Navíc, jestli máte rádi
pohádky (kdo by neměl), doporučujeme
návštěvu zámku Častolovice. Jeho historie
sahá do 13. století, kdy měl podobu vodní
tvrze. Teprve na přelomu 16. a 17. století
byl přestaven na renesanční zámek. V roce
1992 byl v restituci vrácen současné
majitelce Dianě Phipps-Sternbergové,
která na zámku žije a stále pracuje na jeho
správě a zvelebování.
Zámek je otevřen každý den kromě
pondělí v době od 9.00 do 18.00 hodin
(poslední prohlídka začíná v 17.00)
a od našich lázní je vzdálen 44 nebo 54
kilometrů, podle toho, kterou trasu zvolíte
(51 nebo 48 min. jízdy autem). Kromě
zámku se můžete procházet v nádherném
zámeckém parku nebo navštívit zámeckou
mini ZOO.
Více na www.zamek-castolovice.cz.

Katalog pobytů 2019
Katalog pobytů pro rok 2019
LÁZEŇSKÉ POBYTY
2019

Od září máme k dispozici nový katalog pobytů Léčebných lázních Bohdaneč
pro rok 2019. V elektronické podobě si jej můžete prohlédnout či stáhnout
do svého počítače na našich internetových stránkách.

Webové stránky a facebook
Zajímá vás historie i současnost našich lázní?
Máte zájem o naše akční nabídky? Chcete být o krok před ostatními?
Sledujte nás pravidelně na webových stránkách a facebooku.
www.llb.cz

Kolonáda

www.llb.cz I www.facebook.com/laznebohdanec
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Další členové naší lázeňské skupiny

2018

Lázně Teplice nad Bečvou
Předání koloběžek
pro Radost

Lázeňský
dům Praha

S

V

neděli 29. července proběhlo v Lázních Teplice nad Bečvou, v dětské léčebně Radost, předání čtyř nádherných
koloběžek, které budou sloužit dětem
jako další rehabilitační pomůcky. Darem
je přivezli zástupci zájmového sdružení
Srdíčkáři z Opavy, což je sdružení rodičů
dětí se srdečními vadami. Peníze na tento dar sdružení získalo výtěžkem z loňského benefičního koncertu v Telči a koloběžky zakoupilo u firmy Kostka, která
na nákup Srdíčkářům poskytla významnou slevu.

Aktuální vydání na: www.ltnb.cz

oučástí komplexu Lázní Teplice nad
Bečvou je v roce 2016 kompletně zrekonstruovaný Lázeňský dům Praha, který
je určen především klientům při samopláteckých pobytech. Krásná funkcionalistická budova dominuje atraktivní části malebného lázeňského parku, který doslova
vyzývá k nesčetným procházkám. Lázeňský dům Praha se nachází blízko kolonády
a nabízí luxusní ubytování v prvorepublikovém stylu v komfortně vybavených
pokojích...
Více v zářijovém čísle magazínu LTnB.

Centrum spokojeného
stáří ve Svobodě nad Úpou

V našem centru spokojeného
stáří Alzheimer Care ve Svobodě
nad Úpou najdou druhý domov
lidé s Alzheimerovou chorobou či
jinou formou stařecké demence.
Svoboda nad Úpou leží v idylické
krajině východní části Krkonoš pod
Černou horou, mezi městy Trutnov
a Pec pod Sněžkou.

J

sme tým profesionálů, pro které péče
o seniory není rutinní záležitostí. Posláním tohoto zařízení se 120 lůžky je poskytování kvalitní ošetřovatelské péče spojené s moderními terapeutickými postupy
a sociálními službami na vysoké úrovni.
Svým klientům zajišťujeme kompletní
servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pobyt zde by pro ně měl být příjemným zážitkem založeným na osobním laskavém
přístupu, který zpomalí progresi jejich
onemocnění. Pokud potřebujete jakoukoli

radu či pomoc v otázce péče o své blízké
nebo máte dotazy ohledně umístění v našem domově, prosíme, kontaktujte nás.

I s Alzheimerem se dá žít důstojně a aktivně!
www.alzheimercare.cz
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