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L�ZEŇS�ÉNOVIN�

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás jarní vydání lázeňských novin,
ve kterých se dočtete o připravovaných novinkách, kulturním
programu a zajímavostech našich lázní. Ve vydání naleznete také
slevový kupón 15 % na jarní nebo letní lázeňský pobyt u nás.
CENA OD

4 990

Kč

Jaro v lázeňském parku
My dlouho jsme se letos načekali,
však – díky nebi ! – už tu je,
tisíce květů přináší nám z dáli
a slunným jasem celuje
kde jaký strom a keř i stéblo trávy
a na počest mu hudba zní
a kdo je potkal, každý nadšen zdraví:
»Vítáme pěkně do lázní !«
A promenáda opět smíchem zvoní,
veselým smíchem krásných žen.
Pohádka sladká, nedosněná loni,
do parku zase láká ven,
tam v stinném koutě skryta lavička je
pro bláhové sny básníka …

Novinky z lázní ������������������������������� str. 2–3

Velikonoční pobyt ������������������������������ str. 3

CENA OD

3 490

Kč

Pobyt s koncertem Evy a Vaška ������� str. 3

Kultura v lázních ����������������������������� str. 3–5

Jaro v lázních ��������������������������������������� str. 5

Gastronomické akce ��������������������������� str. 2

Den májový. A v parku hudba hraje.
A srdce láska odmyká - Svatopluk Karmen (1884–1954)
básník, dramatik a novinář

foto pohlednice: Petr Vácha
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NOVINKY V L�ZNÍCH

Už brzy – Hotel Chariclea
Nový hotel ozdobí lázeňský park již v tomto roce.
Na podzim minulého roku byla vyhlášena soutěž o pojmenování nového hotelu,
který rozšíří naše portfólio ubytování a služeb pro lázeňské hosty. Vybrat ze 443
došlých tipů ten nejlepší nebylo jednoduché. Lázeňský hotel na kolonádě potřebuje jméno unikátní, zvučné a noblesní. Několik soutěžících navrhlo jméno
Chariclea. Kněžna Chariclea Hohenlohe-Schillingsfürst, aristokratka a štědrá
poděbradská mecenáška, byla manželkou knížete Filipa Arnošta, zakladatele
poděbradských lázní. I jeden z pramenů Poděbradky nese její jméno. Chariclea
je název půvabný, pro lázeňský hotel mimořádně vhodný a tak se stal názvem vítězným. Soutěžící, která název Chariclea zaslala
jako první, od nás vyhrála poukaz pro 2 osoby na lázeňský pobyt v novém hotelu. Gratulujeme výherkyni Martině Vaňkové.

Pomáháme nejen
nemocným

Připravujeme zasloužený odpočinek pro
maminky, které pečují o nemocné děti
s nemocí motýlích křídel. Wellness pobyt plný relaxace započne pro maminky
nebo dospělé pacientky s nemocí motýlích křídel již v pátek 13. března v hotelu
Bellevue Tlapák přímo na lázeňské kolonádě a potrvá do neděle 15. března. Byl
vybrán speciální balíček pro ženy, který
zahrnuje polopenzi, čtyři lázeňské procedury a poukázku do kavárny. Tato akce
vzešla přímo z řad klientek a pro nás je
radost tento oddychový víkend připravit
a spolupodílet se se společností DEBRA
ČR, jež se snaží ulehčovat každodenní
život nejen pacientům s touto nemocí, ale
i těm, kteří o ně pečují.

Gastronomické
akce v lázních
V průběhu roku plánujeme pro
milovníky gastronomie jedinečné akce.
V našich lázních nabízíme pestrou a nutričně vyváženou stravu. Jsme schopni vyhovět i pacientům s různými druhy diet
a stejně tak klientům, kteří mají zájem o výběrové menu. Nově
pro vás chystáme gastronomický kalendář akcí, každý měsíc se můžete těšit na jinou akci spojenou s jídlem. Začalo se zabíjačkou a pokračovat
budeme s akcemi: Mladá masa/Pasta dny • Velikonoční hledání vajíček & Vegan dny/
Medvědí česnek • Chřest & Bramborákobraní • Burgery & Zmrzlinobraní/Jahody •
Sushi/Pokrmy z hub • Barbecue & Ovoce/Borůvkobraní • Tataráky+Pivobraní/
Vinobraní • Husí hody & Pikant/Mexiko • Kachní Hody/Rybí speciality • Káva &
čokoláda/Makové speciality. Sledujte náš web www.lazne-podebrady.cz/gastronomie

Jarní pobyt s plesem
Lázně a tanec, to k sobě neodmyslitelně
patří. Novinkou jara bude ples v Kongresovém sále Lázeňská kolonáda.
Přijďte si zatancovat a oslavit příchod jara.
V hlavním sále zahraje k tanci a poslechu
Taneční orchestr Tox a v restauraci Swiss

CENA OD

3 490

uslyšíte kapelu Druhej dech Ládi Weyrostka. Vstupenky jsou k zakoupení přes síť
GoOut. Připraven máme pro vás i víkendový wellness pobyt (24.–26. 4.) se vstupenkou na ples. Podívejte se na náš web
www.lazne-podebrady.cz/pobyty-kultura

Nový člen Klubu Lázní Poděbrady
Získejte výhody s klubovou kartičkou, přihlaste se do Klubu a využijte výhod ihned po registraci.
Členové Klubu mohou nově získat 50% slevu na nákup křišťálového skla vyrobeného v Poděbradech
v prodejnách Crystal BOHEMIA a.s., tj. v prodejně naproti sklárně (Puškinova 520/1), tak v prodejně
na kolonádě (Nám. T. G. M. 1130). Pořiďte si vzpomínku na pobyt v lázních. Více informací o Klubu
naleznete na www.lazne-podebrady.cz/klub
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ZA KULTUROU DO PODĚBRAD
CENA OD

4 990

Kč

Velikonoční pobyt
Pobyt s Jiřím
Suchým
Lázeňský pobyt v termínu 6. – 8. 3. obohacený o kulturní program, který se týká
vynikajícího umělce z divadla Semafor.
Divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér a sběratel Jiří Suchý
obohatí poděbradskou kulturní scénu
na kolonádě na počátku března. Umělce
v programu doplní zpěvačka a moderátorka Jitka Molavcová.

Přijeďte na wellness pobyt v období, kdy
je lázeňská kolonáda nejkrásnější.
Odpočiňte si od každoročního shonu,
kdy barvíte vajíčka a pečete velikonoční
nádivku. Utečte před koledníky do Poděbrad a užijte si speciální pobyt s procedurami a kulturním programem. Velikonoční
dny, které prodlužují víkend, přímo vybízí
k odpočinku. Program pobytu je opravdu
lákavý, čeká na vás uhličitá koupel, přísadová koupel, částečná masáž, paraf ínový
zábal na ruce, solná jeskyně, vstupenka na
pořad Křeslo pro hosta s Luďkem Sobotou,
vstupenka na koncert Staropražských heligonkářů, poukázka do kavárny a sladká
velikonoční nadílka. Nástup na pobyt si
zvolíte sami, jako nástupní den si můžete
vybrat čtvrtek 9. nebo pátek 10. dubna.

Pobyt s koncertem Evy a Vaška
Patříte mezi příznivce úspěšné české h
 udební
dvojice Eva a Vašek? Přijeďte na speciální
víkendový pobyt do Poděbrad nebo si zpříjemněte večer vstupenkou na koncert.
Repertoár dvojice se skládá většinou ze starších
převzatých hudebních hitů ve stylu lidové písně,
dechovky, country, beatu, pop music, trampských písní a šlágrů. V pobytu na vás čekají tři
lázeňské procedury, proslulá uhličitá koupel
v Poděbradce, klasická částečná masáž, solná
jeskyně, poukázka do kavárny a vstupenka na
koncert. Termín pobytu je od 17.–19. 4. Koncert je možné navštívit i bez zakoupení pobytu
za 150 Kč. Těšit se můžete nejen na hudební
vystoupení, ale i autogramiádu, prezentaci
a prodej hudebních nosičů. Vstupenky k zakoupení v hotelu Libuše nebo online přes síť GoOut.

Zahájení
1 12. lázeňské
sezóny
v Poděbradech
Již tradičně se v polovině května
(15.–17. 5. 2020) můžete těšit na
zahájení 112. lázeňské sezóny.
V rámci oslav vystoupí Věnovanka, Sestry
Havelkovy Kvintet, kapela Trdlo, písničkář
a textař Pokáč, Sto Zvířat nebo Komorní
filharmonie Pardubice pod vedením
dirigenta Leoše Svárovského. V sobotu
můžete zajít na Vernisáž výstavy Břetislava Bendy, viz str. 5. Sledujte náš web
www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce

CENA OD

Kč
3 490

K O N C E R T

Sobota 18. dubna 2020
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Dále připravujeme
V průběhu léta se můžete těšit na tradiční
kolonádní koncerty i na vystoupení zahraničních orchestrů. Na konci léta se můžete
v termínu od 27. do 30. 8. těšit na festival Soundtrack Poděbrady, kde mimo
jiné vystoupí Miro Žbirka a bude uveden
i film Rebelové, Skyfall in concert a další.
Rezervujte si váš pobyt v atraktivním
termínu již nyní. Všechny termíny kulturních akcí naleznete na našem webu
www.lazne‑podebrady.cz/kulturni‑akce

Vstupné: 150 Kč. Předprodej: Hotel Libuše a síť GoOut.net

Vstupenka zdarma v rámci pobytu na:
www.lazne-podebrady.cz/pobyt-eva-vasek

www.lazne-podebrady.cz
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KŘESLO PRO HOSTA

Na konci března se můžete těšit
na českého básníka, nakladatelského redaktora, kulturního
publicistu, scenáristu, moderátora a překladatele Iva Šmoldase (pátek 20. 3.). Do širšího
povědomí diváků se dostal coby
moderátor v pořadu Dementi.
Známý je též pro své pořady
na Rádiu Impuls nebo Českém
rozhlasu Dvojka.

V období Velikonoc (pátek
10. 4.) obohatí kulturu v Poděbradech známý český herec
a bavič Luděk Sobota. Přestože
měl schopnost dobře hrát i charakterní role, jeho doménou se
stala role komika, která je založená na jeho vlastních textech
a improvizaci. Velmi známá je
jeho role ve filmu Jáchyme, hoď
ho do stroje! Herec také působil
v divadle Semafor. V posledních letech jsme herce mohli
zaznamenat v komediálním
seriálu a filmu Okresní přebor.

Na konci dubna (úterý 28. 4.)
naši debatu doplní moderátorka, herečka, dcera herce
Petra Kostky a herečky Carmen
Mayerové, Tereza Kostková.
V posledních letech ji můžeme
vídat společně s Markem
Ebenem coby moderátorku
taneční show České televize
StarDance … když hvězdy tančí.
Kromě moderování si zahrála
v seriálech Ordinace v růžové
zahradě, Pojišťovna štěstí nebo
ve filmu Ženy v běhu.

Den před druhým květnovým svátkem (čtvrtek 7. 5.)
se v pořadu Křeslo pro hosta
objeví také půvabná a sympatická bývalá hlasatelka České
televize Marie Tomsová. Na
obrazovce se objevovala skoro
dvacet let. Moderovala pořad
Dámská jízda na Frekvenci 1
i televizní Prima jízdu. Vstupenky na akce jsou k zakoupení v hotelu Libuše nebo v síti
GoOut.net.

Výstavní program galerie Ludvíka Kuby
Bohatý výstavní program jsme pro vás letos připravili v naší
reprezentativní výstavní síni Ludvíka Kuby. Březnový lázeňský
pobyt zpříjemní umělecká přehlídka současné grafické tvorby
legendárního zpěváka, spoluzakladatele divadla Semafor, Jiřího
Suchého (1931). Výstavu zahájí zpěvák a princ z pohádky
Popelka (1969) Jiří Štědroň v sobotu 7. března v 16 hodin.
Vrcholem letošního programu bude výstava plastik Břetislava
Bendy. Významného sochaře, jehož neoklasicistní plastiky Léda
s labutí (u nádraží), Žena po lázni (květinové hodiny), Žena

v lázni (u Hotelu Libenský) a Mateřská láska (u Hotelu Libuše)
můžeme denně obdivovat v našem krásném lázeňském parku.
Konec srpna prožijeme ve společnosti nespoutaných expresivních maleb Antonína Kroči (1947). Rodák z Janáčkových Hukvald bude představen průřezem ze své bohaté malířské tvorby,
která se vyznačuje unikátní technikou malby prsty. Návštěvníci
se mohou těšit na Kročovy originální abstraktní kompozice,
krajinomalby a portréty. Více informací o výstavách naleznete
na webu www.lazne-podebrady.cz/galerie

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
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Krása lidského těla
Lázeňská Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady vás srdečně zve na rozsáhlou retrospektivní výstavu plastik Břetislava Bendy (1897–1923). Žák slavného Josefa
Václava Myslbeka a neméně význámého Jana Štursy bude představen výběrem
toho nejlepšího z jeho rozsáhlé sochařské tvorby v neoklasicistním stylu.
„Neznám motiv krásnější než je žena ve všech svých obměnách, pro sochaře je
nevyčerpatelný námět, svými plastikami chci vyjádřit nekonečnou krásu lidského
těla, ale i jiné lidské pocity.“ prohlásil o svém díle samotný Benda. Lázeňská
výstava představí kromě jeho oblíbeného motivu ženského těla, také další tématické celky, kterým se ve své tvorbě věnoval: sociální problematiku, válku, státnost a náboženství. Na své si rovněž přijdou příznivci sportu. Vystaveny budou
trofeje pro Mistra Evropy v ledním hokeji (1931), Cena Masarykova okruhu
v Brně, či dostihová cena Prezidenta republiky (1941), vše dle realizovaných
návrhů absolventa hořické sochařské školy.
Zveme vás na slavnostní zahájení umělecké přehlídky, které se uskuteční v sobotu
16. května v rámci programu zahájení 112. lázeňské sezóny. Za účasti rodiny
Břetislava Bendy, k výstavě promluví kurátor Mgr. Vojtěch Odcházel. Součástí
události bude křest katalogu k výstavě. Výstava potrvá do 16. srpna 2020.

16. 5. od 16 h. Vernisáž Břetislav Benda
17. 5. – 16. 8. Výstava Břetislav Benda

Z dejvického ateliéru Břetislava Bendy.
Reprodukce od: Milan Benda.

JARO V LÁZNÍCH PODĚBRADY

Zrelaxujte celé vaše tělo na lázeňském pobytu
v největších lázních Středočeského kraje.
Všichni se na ty chvíle těšíme celou zimu:
jaro! Spousta zeleně i dalších barev, vše rozkvétá a voní, příroda se naplno probouzí.
Těší se i lázeňští hosté, protože právě na jaře
nastává to nejpůvabnější období. Naše slavné
květinové hodiny jsou obsypané čerstvými
květy, lázeňský park s pečlivě udržovanými
stromy, keři a trávníky vybízí k procházkám
i k usednutí a relaxování. Personál cukráren
a kaváren vynese před své provozovny stolky
a židličky a lázeňský život se rozjede naplno.
Určitě znáte pojem „jarní únava“. Zimní období s menším počtem
slunečných dní a s omezeným přísunem vitamínů má na fungování lidského těla nepříliš pozitivní vliv a na jaře potřebujeme trochu mírnější, klidnější rozjezd. Nu a kam jinam se jezdí nabírat

síla, než právě do lázní. Relaxace, pohoda,
tiché prostředí a procházky parkem i městem
nejsou zdaleka určeny jen pacientům s vážnými neduhy. Poděbrady jsou jako stvořené
i pro rodinnou dovolenou nebo romantické
chvíle zamilovaných dvojic.
Poděbrady jsou krásné v každém ročním
období, ale na jaře jsou vyloženě kouzelné.
Kníže Filip Arnošt Hohenlohe dobře věděl,
proč si toto město zvolil za sídlo své rodiny
a proč zde po nálezu minerálních pramenů
kázal vystavět prvotřídní lázně. V jeho době hlavně pro bohatou společenskou smetánku, dnes si pobyt v knížecím luxusu
může dopřát každý. Prohlédněte si naši nabídku pobytů na webu
www.lazne-podebrady.cz/pobyty

www.lazne-podebrady.cz
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ JARNÍ POBYTY
VÝROČNÍ POBYT 112 LET

CENA OD

Letos slavíme již 112. výročí od svého vzniku.
Přijeďte k nám a užijte si speciální výroční pobyt,
při příjezdu navíc obdržíte lázeňský likér.
3 dny/2 noci s plnou penzí

Kč
3 090

CENA OD

Program: 1x uhličitá koupel, 1x částečná masáž –
levandulová, 1x parafínový zábal na ruce, 1x hydrojet
(masážní lůžko), 1x lázeňský likér, 1x poukázka do kavárny

3 390

Kč

DÁMSKÝ VÍKEND
Wellness víkend plný relaxace je určený pro ženy
v každém věku. Můžete přijet sama, s kamarádkou,
maminkou nebo klidně s větší skupinou. V našich
lázních si odpočinete od každodenních starostí
a zároveň uděláte i něco pro své zdraví.
3 dny/2 noci s polopenzí
Program: 1x přísadová koupel – levandulová,
1x částečná masáž – levandulová, 1x parafínový zábal na ruce,
1x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny

SENIORSKÉ POBYTY
Pobyt vytvořený pro seniory, přijeďte nabrat zpět své síly.
2 noci
Stravování:
polopenze

4 noci
CENA OD

Kč
2 790

Program:
2x uhličitá koupel
1x klasická částečná masáž
1x poukázka do kavárny

Stravování:
polopenze

5 nocí
CENA OD

Kč
4 890

Program:
3x uhličitá koupel
1x částečná masáž –
konopná
1x solná jeskyně
1x poukázka do kavárny

Stravování:
polopenze

7 nocí

CENA OD

6 290

Kč

Program:
1x lékařská konzultace
4x uhličitá koupel
1x klasická částečná masáž
1x solná jeskyně
1x poukázka do kavárny

Stravování:
polopenze

Program:
1x lékařská konzultace
5x uhličitá koupel
2x klasická částečná masáž
1x parafínový zábal na ruce
1x solná jeskyně
1x poukázka do kavárny

LÁZEŇSKÝ TÝDEN V PODĚBRADECH

WELLNESS ŠITÝ NA MÍRU

Váš program bude plný lázeňských procedur a odpočinku.
Využijte příjemného prostředí v Poděbradech
k procházkám podél Labe a načerpejte pozitivní energii.

Pobyt, který připravíme přímo dle
vašich požadavků. Vyberte si vhodný
termín, lázeňský hotel, typ stravování a lázeňské procedury dle vašich
představ a vytvořte si ideální pobyt
v Lázních Poděbrady. Pokud preferujete
mít vše pod jednou střechou, doporučujeme zvolit si hotel Zámeček nebo
Libenský,
kde budete
ubytováni
ve stejném
objektu
jako
probíhá
stravování
a také
procedury.

6 nocí

CENA OD

8 390

Kč

Stravování: polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x hydrojet (masážní lůžko), 1x přísadová koupel konopná,
1x klasická částečná masáž, 1x Candella masáž, 1x parafínový zábal na ruce,
1x částečný zábal konopný, 2x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny
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AKTIVNÍ JARNÍ ODPOČINEK V LÁZNÍCH
Načerpejte svěží Tipy na jarní výlety
vzduch plnými
Přivítejte jaro se vší parádou
doušky a udělejte na výstavišti v Lysé nad Labem
něco pro své tělo.
Poděbrady a jejich okolí nabízejí mnoho
možností, jak strávit volný čas. V našich
lázních je možné si zapůjčit hůlky pro Nordic Walking nebo jízdní kolo. Známá stezka
podél břehu Labe přes Poděbrady vás
zavede buď do Libice nad Cidlinou nebo
do Nymburka a Lysé nad Labem. Stezka
je vhodná pro in-line brusle i jízdní kola
neboť vede po asfaltových stezkách. Kolo je
možné si u nás zapůjčit v hotelu Zámeček
a v hotelu Zimní lázně. K dispozici máme
kola pánská, dámská i dětská.
Zapůjčení jízdního kola:
1 hodina 50 Kč
celý den 250 Kč
Jízdu na kole můžete prostřídat s procházkou lázeňským parkem nebo okolo Labe.
V hotelu Libenský a Zámeček vám rádi
zapůjčíme hůlky pro Nordic Walking.
Zapůjčení hůlek:
1 hodina 20 Kč
celý den 90 Kč

Jarní Zemědělec, Festival dechovky, Jaro s koňmi – Tři skvělé akce za cenu jedné
vstupenky (od středy 18. 3. do neděle 22. 3. 2020)
Přijďte oslavit příchod jara na už padesáté druhé pokračování největší zahrádkářské,
zahradnické a zemědělské události v kraji. Jako každoročně vám na výstavišti představí prodejci široký sortiment jarních květin, osiv, cibulovin, balkonových rostlin,
stromků, keřů, postřiků, zahradnických pomůcek, zahradního nábytku, pergol,
pařníků i zemědělské a zahradní techniky. Chybět nebude ani sadba brambor nebo
prodej domácích vajec. Letos se můžete těšit například i na řecké prodejce kvalitní
čerstvé zeleniny s nezaměnitelnou chutí, na kterou jste zvyklí ze svých dovolených
u moře. Chybět nebudou ani poradny a odborné přednášky nebo vyhlášení soutěže
Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Nejlepší výrobky, budete moci ochutnat i nakoupit u stánku Středočeského kraje. Těšit se můžete i na expozici mláďat
v improvizované české farmě. V hale C bude po celých pět dnů probíhat Jaro s koňmi.
Z tribun se pohodlně budete moci dívat na předvadiště s koňmi, které si budete moci
prohlédnout i v boxech. A po velmi úspěšném loňském FESTIVALU DECHOVKY
pro vás bude i letos připraveno to nejlepší z dechové hudby. Festival zahájí král
lidovek a cimbálu Jožka Šmukař. Během festivalu se vám představí mnoho zvučných dechových orchestrů … například Moravanka, Babouci, Krajanka, Táboranka,
Květovanka a další. V dubnu se na výstavišti můžete těšit na Retrogaráž nebo
na výstavu Regiony ČR, Komunál, Elegance a Narcis. Prvního máje můžete
„oslavit“ na Trhu zvířat. A poslední květnový týden bude patřit největší myslivecké
události roku – mezinárodní výstavě Natura Viva. Další akce a podrobnosti najdete
na www.vll.cz nebo na www.facebook.com/vystaviste

Jaro na vsi – Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem
Od 14. 3. do 30. 4. 2020 vyjeďte na výlet do Přerova nad Labem, kde se můžete těšit na Lidovou
architekturu a kulturu středního Polabí.
Připravena je tradiční velikonočním výstava
v celém areálu skanzenu s doprovodným programem. Otevírací doba skanzenu je od úterý
do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. O velikonočním pondělí 13. 4. 2020 otevřeno od 9.00 do
17.00 hodin.

www.lazne-podebrady.cz
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LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA
Zpříjemněte si chvilku a vyluštěte si tajenku,
která je zároveň slevovým kódem na pobyt.

SLEVOVÝ KUPÓN 15 %
✂

Přijeďte na jarní nebo letní lázeňský pobyt
do Lázní Poděbrady a ušetřete 15 % z ceny pobytu.
Slevový kód naleznete po vyluštění tajenky.
Využijte slevový kód při objednávce.
Sleva platí na pobyty, které se uskuteční do 27. 8. 2020.
Slevu nelze kombinovat s ostatními slevovými akcemi.

Objednejte pobyt v Lázních Poděbrady nyní

Tel. 326 530 730, e-mail: info�lazne-podebrady.cz, www.lazne-podebrady.cz
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