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POZVÁNKA ČTENÁŘŮM

Pozvánka na Otevírání 
lázeňské sezony 2019

Vážení čtenáři Lázeňské pohody,
dovolte mi, abych vás jménem Slatinných 

lázní Třeboň pozval na letošní slavnostní Ote-
vírání lázeňské sezony, které se tradičně koná 
o poslední květnové sobotě. Proti předešlým 
rokům doznal celodenní program několika 
změn. Především jsme upustili od kostýmo-
vaného průvodu, který v minulosti vycházel 
z náměstí či zámku a kolem Zlaté stoky po-
kračoval k altánu u Bertiných lázní a odtud, 
po  krátké kulturní přestávce, pokračoval 
do parku u Lázní Aurora.

Letošní bohatý program začne na velkém 
pódiu u Lázní Aurora již v 10 hodin hudebním 
vystoupením žáků třeboňské základní umě-
lecké školy. Půl hodiny před polednem pak 
všichni společně oficiálně přivítáme a zahájí-
me novou lázeňskou sezonu 2019. Nebudu dá-
le popisovat jednotlivé body celodenního 
programu, ty si můžete prostudovat na zadní 
straně dnešního vydání Lázeňské pohody 
a o jednotlivých interpretech si můžete pře-
číst uvnitř čísla, ale rád bych upozornil na ně-

které z nich. Novinkou, která se zřejmě již ne-
bude opakovat, je zahájení výstavy Třeboň-
ský sochařský svět. Budete tak mít jedinečnou 
možnost na vlastní oči spatřit výběr z tvorby 
předních českých a slovenských umělců. Je-

jich díla budou rozmístěna na rozličných mís-
tech Třeboně pod širým nebem, což tato zná-
má místa umožní vnímat jinak. Navíc se 
s umělci můžete setkat osobně při vernisáži, 
která je na programu od 14 hodin.

Vaší pozornosti by dále rozhodně nemělo 
uniknout vystoupení Rozhlasového Big Ban-
du Gustava Broma. Toto hudební těleso patří 
k nejvíce uznávaným u nás doma i v cizině 
a dokonce americký časopis Down Beat jej za-
řadil mezi 10 nejlepších big bandů světa, což 
hovoří samo za  sebe. Na  naší slavnosti se 
s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma 
jako host představí Ondřej Gregor Brzoboha-
tý, ale také velmi oblíbená a populární zpě-
vačka Dasha. Slavnostní den pak bude zakon-
čen tradičním ohňostrojem. 

Vážení čtenáři a přátelé třeboňských láz-
ní, srdečně vás zvu na slavnostní otevření lá-
zeňské sezony. Těším se na setkání s vámi. �

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel Slatinných lázní Třeboň

LÁZNĚ AURORA

Odstávka 
bazénového 
komplexu 

Dovolujeme si vás upozor-
nit na pravidelnou od-
stávku bazénového kom-
plexu Wellnesscentra 

Aqua viva v Lázních Aurora, která je 
pro letošní rok plánována v termínu 
9.–13. června 2019. Odstávka se netý-
ká provozů sauna a fitnesscentrum. 
Děkujeme za pochopení. �

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ukliďme Třeboň 2019

JAROSLAV FLIEGEL

L etošní Ukliďme Třeboň je již minulos-
tí. V sobotu 6. dubna se do této uži-
tečné akce zapojilo rekordních 44 
dobrovolníků. Potěšitelné je, že větši-

nu tvořila nastupující generace. Tak, jako již 
tradičně, jsme před sezonou uklízeli hráze 

rybníků Svět a Opatovický, třeboňskou část 
Zlaté stoky a Stezku zdraví. Sesbírali jsme de-
vět pytlů odpadu. Je to o něco méně než v pře-
dešlých letech, což je dobře. Ukázka toho, že 
když je někde uklizeno, tak tam tolik nového 
odpadu nepřibývá. Technické služby Třeboň 
akci podpořily materiálově a likvidací odpadu. 
Město Třeboň a Zdravé město Třeboň děkuje 
všem dobrovolníkům za pomoc. �
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REKONSTRUKCE BERTINÝCH LÁZNÍ

Rekonstrukce lázní nabídne novou kvalitu

Potřeba rekonstrukce Bertiných lázní 
není nová věc. Již v roce 2010 město 
zpracovalo projektovou dokumentaci 
na výstavbu nového stravovacího úse-

ku – kuchyně a klientské jídelny. Tehdejší pro-
jekt počítal také s rozšířením ubytovacích ka-
pacit o 14 dvoulůžkových pokojů. K realizaci, 
bohužel, v  dalších letech nedošlo, přestože 
na ni město získalo dotaci. To je ale minulost.
Co všechno by se tedy mělo nyní v Bertiných 
lázních rekonstruovat? Předně jde o výstavbu 

výše zmiňované kuchyně a jídelny a dále rekon-
strukce pokojů. Původní návrh, který schválilo 
minulé zastupitelstvo města, počítal s rekon-
strukcí 44 pokojů, a na to byla také podepsána 
smlouva se zhotovitelem. Stavba se nedá pro-
vést bez celkové odstávky Bertiných lázní, kte-
rá bude trvat od září letošního roku do května 
roku příštího, tedy osm měsíců. To je dlouhá 
doba a bude znamenat i určité finanční ztráty. 
Proto jsme se rozhodli v této době zrekonstru-
ovat i zbývajících 43 pokojů, abychom potřeb-
nou rekonstrukci nedělali nadvakrát a ztráty 
do budoucnosti minimalizovali. Tento záměr 
a financování schválilo na posledním jednání 
jednomyslně zastupitelstvo města.
Realizace tak velké investice a především fi-
nanční zajištění z rozpočtu města není úplně 
jednoduché. Celá akce přijde na 172 mil. Kč. 
V letošním roce počítáme v rozpočtu s částkou 
51 mil., pro příští rok bude třeba 121 mil. Kč. 
K tomu je nutné ještě připočíst dalších přibliž-
ně 50 mil. Kč na vybavení kuchyně, jídelny 
a pokojů, které budou hradit samotné lázně. 
Celková částka se tak vyšplhá na více než 220 
mil. Kč, což je v historii našich lázní asi největ-

ší suma peněz, které se do lázní investují.
Nelitujeme toho. V minulosti město rekon-
struovalo vodoléčbu a balneoprovoz a s plá-
novanou rekonstrukcí si troufnu říct, že bu-
deme mít nové Bertiny lázně. Pro město jako 
majitele to bude znamenat lepší nabídku pro 
lázeňské hosty, vyšší konkurenceschopnost 
a spolu s léčebnými účinky třeboňské slatiny 
špičku v lázeňské péči o pohybové ústrojí. Pro 
lázeňské klienty a hosty to bude znamenat 
celkově vyšší úroveň a novou kvalitu služeb, 
a tím také jejich lepší spokojenost. A o to nám 
jde především. �

PaedDr. Jan Váňa,
starosta města Třeboně

Penziony Bertiných lázní budou 
pokračovat v provozu

I  když se Bertiny lázně chystají od 15. srp-
na na důkladnou rekonstrukci s uzavře-
ním celého provozu, nebudou naši klien-
ti o pobyt v třeboňských lázních ochuze-

ni. Zhruba 100 lůžek zůstane v  provozu 
na penzionech v centru a o procedury a jídlo 
bude postaráno v lázeňském domě Aurora.
Zní to velmi jednoduše, ale organizačně bude 
zajištění pohodlí klientů velmi náročné. Z toho-
to důvodu se plánují jednotlivé kroky v součas-
né době, neboť podzimní hosté se již začínají 
ozývat. Základní představa je taková, že recepce 
se z Bertiných lázní přesune do nedalekého 
penzionu Alberta. Zde hosté dostanou všechny 
informace potřebné pro ubytování nejen v Al-
bertě, ale také v ostatních „Bertiných“ penzio-
nech. Snídaně bychom rádi poskytovali v blíz-
kém docházkovém okruhu, ideálně v Pizza re-
staurantu Top-Spin. Hosté budou mít dost 
času, protože na procedury do Lázní Aurora bu-
dou převáženi nejdříve od 11 hodin. Autobus 

pro 22 osob a auto pro 8 osob budou „pendlo-
vat“ tak, aby se hosté dostali na svůj čas na pro-
cedury i na oběd. Pokud by jezdili hosté sami 
svými auty, pak pro ně bude připraveno parko-
vání u Lázní Aurora zdarma. Oběd a večeře bu-
dou podávány v jídelnách lázeňského domu Au-
rora. Mezi procedurami a jídlem budou moci 
hosté odpočívat jednak na kolonádě, jednak bu-
de otevřena přednášková místnost, případně 
jsou v odpoledních hodinách v provozu restau-

rační prostory Zimní zahrady a Harmonie. Pro 
zpestření a jako bonus budou mít hosté mož-
nost využít wellnesscentrum Lázní Aurora 
zdarma. Pokud bude třeba, budou odvezeni ně-
kteří hosté do penzionu i v odpoledních hodi-
nách, každopádně budou všichni zpět odvezeni 
po večeři.
Pro hosty lázní to bude znamenat především 
to, že dopoledne budou mít více volna a odpo-
ledne naopak je budou čekat procedury. Mno-
zí na to nebudou zvyklí, vždyť na podzim se 
dá na Třeboňsku jezdit na kolech a na výlety. 
To půjde stejně, jen v jiném čase. Pro zaměst-
nance lázní bude tento režim mnohem nároč-
nější. Provozně nás čeká nejsložitější období 
a můžeme si jen přát, aby vzájemné empatie 
– hostů i zaměstnanců – byly na obou stra-
nách. �

RNDr. Libuše Kotilová, 
obchodně provozní ředitelka
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JIŘINA PSÍKOVÁ

Snad v  každé třeboňské rodině jsou 
uchovány fotografie prababiček s lo-
gem zdejšího fotografického ateliéru 
Bronislava Kocipińského. V  březnu 

uplynulo již sto let od úmrtí muže, jemuž vdě-
číme za zachycení obrazů Třeboně a  jejích 
obyvatel na přelomu 19. a 20. století. S nostal-
gií prohlížíme staré zažloutlé fotografie před-
ků, pořízené v ateliéru. Úžasné svatební šaty 
babiček, umně zakroucené kníry dědečků, 
hledáme podobné rysy, které nezapřou rodin-
né geny.
Z fotoateliéru Kocipiński se dochovalo mno-

ho zajímavých fotek Třeboně z  let 1919 až 
1953. Skleněné desky, jichž bylo přes 50 000, 
převzal zdejší archiv v roce 1967. Většina byla 
bohužel poškozena, a tak zbylo jen 761 nega-
tivů. Z nich bylo vybráno 155 fotek z let 1895–

1953. Třetinu z nich tvoří stará tabla absol-
ventů nejen gymnázia, ale i dalších škol. Kro-
mě starých fotografií Bronislava Kocipińského 
jsou tu také snímky Třeboně z období první 
republiky, protektorátu i poválečného života. 
Fotografie jsou vystaveny ve zvětšeném for-
mátu. Určitě se tu řada návštěvníků pozná 
a pomůže identifikovat nejen osoby, ale i za-
niklé objekty. Originály rodinných fotografií 
zapůjčilo na výstavu mnoho obyvatel z Tře-
boně a okolí.
Výstavu, kterou uspořádal Spolek přátel Tře-
boně společně se Státním oblastním archi-
vem, můžete navštívit denně od 10.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin v Muzeu a galerii 
Třeboň od 1. května do 2. července. �

VÝSTAVA 

Vzpomínka na starou Třeboň

R ádi bychom Vás informovali o speci-
ální akci, kterou jsme pro Vás při-
pravili. Pokud si z domova přivezete 
od svého praktického lékaře či spe-

cialisty potvrzení na námi předepsaném for-
muláři o absolvované povinné lékařské kon-
zultaci, získáte od nás slevu na Váš relaxační 
pobyt ve výši 500 Kč/osoba. Akce je rovněž 
platná pro klienty cestovních kanceláří či 
agentur.
Pokud tedy při nástupu na Váš pobyt ode-
vzdáte řádně vyplněný a potvrzený formulář, 
v den odjezdu Vám na recepci lázní tuto část-
ku vyplatíme v hotovosti.

Výše uvedená akce platí na všechny týdenní 
a delší relaxační pobyty realizované od 8. dub-
na do 15. srpna 2019, jmenovitě:
� Relax „7“
� Relax „10“
� Viva Exklusiv
� Lázeňský koktejl
� Siesta
� Senior plus

Formulář naleznete ke stažení na našich in-
ternetových stránkách www.aurora.cz u kaž-
dého konkrétního pobytu. Tato akce platí pro 
všechny stávající i nové rezervace.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi 
k dispozici na bezplatné infolince 800 611 009.

Těšíme se na Vás. �

RNDr. Libuše Kotilová,
obchodně provozní
ředitelka Slatinných lázní 
Třeboň

SPECIÁLNÍ AKCE 

Sleva 500 Kč na pobyt 
za lékařské potvrzení 
Využijte naši speciální nabídku.

4 | zprávy
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA PLATÍ V TERMÍNU 9.–13. ČERVNA 2019

Červnový speciál v AurořeČervnový speciál v Auroře

Cena za pobyt/osoba s ubytováním:

Jednolůžkový Superior 7 620 Kč
JeJedndnololůžůžkokovývý SSupupererioiorr ++ balkon 88 223232KKčč
DvDvoulůžkový ý Supep rior 6 252 Kč
Dvoulůžkový Superior + balkok n 66 64644888 KččKčKč

� 800 611 009, 384 750 555 (ppo–no–ne:e: 8 28–20 hod.))
�� rezrezervervaceace@auu@aurrora.cz |||  �� www.aurora.cz

Upozornění: bazénový kom lple Wx W llellnesscescentrntra Aa Aquaqua viva budddee e
z provozních důvodů vv tetermírmínunu 9.–9. 13.13. června 2019 uzuzavřavřeen.

5denní léčebně-rekondiční pobyt zahrnuje: 

4× ubytování dle vybrané kategorie s polopenzí

1× slatinná koupel

1× konopná masáž

1× bylinná koupel s konopím

1× mechanická masáž

1× vířivá lázeň celotělová

BONUS 4 poukázky na hodinový vstup do bazénu 

s whirlpoolem a parní kabinou v Bertiných lázních

parkování v rámci pobytu

lázeňská taxa

Povinná lékařská konzultace

Užijte si červen v Třeboni...
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Celková výměra oprav činí více 
než 3000 m2 a výstavba byla roz-
dělena do dvou etap. Práce byly 

REKONSTRUKCE LÁZNÍ

Rekonstrukce jižního 
parteru u Lázní Aurora
Špatný stav asfaltových chodníků, staré nevyhovující veřejné 
osvětlení, špatný stav kanalizace v jižní části lázeňského parku 
u Lázní Aurora, to vše dovedlo Slatinné lázně Třeboň k radikální 
rozsáhlé opravě, ke které došlo v době, kdy je park nejméně 
využíván a zároveň mohou probíhat stavební práce.

20. dubna 2019. V  těchto dnech 
jsou již veškeré stavební práce do-
končeny a probíhá vyklízení sta-
veniště a závěrečný úklid.
Je provedeno osetí okolních do-
tčených ploch a k dovršení celého 
výsledného efektu nám chybí 
pouze, aby zapršelo a prostranství 
se zazelenala. Vzhledem ke změně 
klimatu jsou zpevněné plochy ře-
šeny tak, že po opravě již voda ne-
odtéká do kanalizace, ale je svede-
na do zelených ploch, kde dochází 
ke vsaku, případně je jímána a bu-
de použita k zalévání v sušším ob-
dobí.
Akce byla koordinována s výmě-
nou veřejného osvětlení za nové, 
úsporné s množstvím volitelných 
režimů svícení. Věříme, že výsled-
ný efekt přispěje k ještě větší spo-
kojenosti klientů lázní. �

MILAN MIKYŠKA

S távající chodníky z litého 
asfaltu byly již v nevyho-
vujícím stavu a  jejich lo-
kální opravy nebyly příliš 

estetické ani účinné. Poruchy se 
projevovaly znovu a znovu. Proto 
lázně nechaly vypracovat projekt 
na opravu formou výměny krytu 
chodníku za  zámkovou dlažbu, 
což navazuje na  již provedené 
opravy v severní části areálu lázní. 
Současně byl vypracován projekt 
na  opravu páteřní kanalizace 
v úseku od hudebního pavilonu 
u budovy A až k místu napojení 
kolonády na příjezdovou komuni-
kaci od hotelu Regent. Tato kana-
lizace byla v havarijním stavu.

zahájeny 15. října loňského roku, 
přerušeny v  prosinci a  lednu 
a dokončeny byly, podle smlouvy, 

6 | lázně
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MEZINÁRODNÍ  FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ

a n i f i l m . c z

8/5 středa
11:30 Velké dobrodružství Čtyřlístku ČR, 72 min.

14:30 Cesta do pravěku Československo, 93 min.

17:30 Program porotců: Georges Schwizgebel
 krátké fi lmy, CH, 66 min., bez dialogů

20:00 Švýcar Chris CH/ HR/ D/ FR, 90 min., české titulky

9/5 čtvrtek
11:30 Pat a Mat znovu v akci ČR, 75 min.

14:30 Mirai, dívka z budoucnosti  JP, 98 min, český dabing

17:30 Sběratel Ruben Brandt  HU, 94 min., české titulky

20:00 Valčík s Bašírem IL/ FR/ D, 90 min., české titulky 

10/5 pátek
11:30 Cesta do pravěku Československo, 93 min

14:30 Kresleno z paměti USA, 56 min., české titulky

17:30 Crulic - cesta na onen svět  RO/ PL, 73 min., české titulky

20:00 Sederový masochismus USA, 78 min, české titulky

11/5 sobota
10:30 Dilili v Paříži FR, 95 min., české znění

12:30 Funan FR/ B/ L/ K, 84 min., české titulky

14:30 Kapitán Morten a pavoučí královna
 EST/ B/ IRL/ UK, 80 min., české titulky

17:00 Vítejte v Marwenu USA, 101 min., české titulky

20:00 Program porotců: Jonas Odell krátké fi lmy

 SWE, 77 min., bez dialogů

12/5 neděle
11:00  Až na severní pól FR, 81 min., české znění

15:00  Modest heroes JP, 53 min., české titulky

Program
projekcí v Lázních Aurora

pořadatelé za fi nanční podpory hlavní mediální partner hostitelé ofi ciální dopravce
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10.00–11.15 HODIN

Vystoupení žáků 
ZUŠ Třeboň

Základní umělecká škola Třeboň opět ráda 
přijala možnost účinkování v  programu 
otevírání Lázeňské sezony 2019 v Třeboni. 
Posluchači se mohu těšit na vynikající vy-
stoupení akordeonového souboru prolože-
né sólovou hrou ze třídy paní učitelky Len-
ky Slaninové. Akordeonisté v tomto roce 
zářili v krajském kole národní soutěže ZUŠ. 
Posluchači tedy uslyší prvotřídní hráče na-
příč věkovým spektrem žáků. Dále ZUŠ při 
této příležitost představí kytarové kvarte-
to z třídy paní Mgr. Jitky Bastlové. �

11.30 HODIN  

Slavnostní žehnání slatině

Tradičního žehnání slatině se pro třeboň-
ské lázně opět ujme biskup českobudějo-
vické diecéze Mons. Vlastimil Kročil. Ce-
remonie se bude letos konat, stejně jako 
celý program, v lázeňském parku u Lázní 
Aurora. �

12.30–14.00 HODIN

Vysočinka

Vysočinka je nejmenší profesionální de-
chovka z Vysočiny, která během svého pů-
sobení získala několik cen z prestižních 
soutěží v oblasti dechové hudby. Známá je 
nejen v České republice, ale své fanoušky 

má i v Holandsku, Belgii, Francii, Švýcar-
sku, Spolkové republice Německo a v Pol-
sku. Vysočinka se skládá z pěti muzikantů 
a dvou zpěváků a vystupuje v klasických 
krojích z Vysočiny. Za krátkou dobu trvání 
Vysočinka natočila čtyři zvukové nosiče, 
tři televizní pořady a úspěšně spolupracu-
je s Českým rozhlasem.
Koncertní program obsahuje to nejlepší 
z české a moravské dechovky. Je složen jak 
z písní lidových, tak i skladeb autorských 
a orchestrálních, ve kterých se jednotliví 
členové kapely představují jako sólisté. 
Program je též spojen s originálním pořa-
dem staropražských písniček. To vše 
ve stylovém oblečení se zábavným mluve-
ným slovem. �

14.00–14.30 HODIN

Vernisáž výstavy 
Třeboňský sochařský svět 
2019
Letošní lázeňská sezona v Třeboni bude 
obohacena o zajímavou akci, nazvanou 
Třeboňský sochařský svět. Občané města, 
lázeňští hosté a  turisté mohou za  cíl 
svých letních procházek zvolit trasu, kte-
rá povede po stopách současného sochař-
ského umění. K vidění bude výběr z tvor-
by nejlepších českých a  slovenských 
umělců, představujících svá díla pod ši-
rým nebem. Návštěvníkům vznikne mož-
nost známá místa vnímat jinak. Těm, kte-
ří přijmou výzvu sochařských mistrů, se 
naskytne prostor pro načerpání nové 
energie, poznání, zamyšlení, dialog a obo-

hacení jejich vnitřního světa. Pokud se 
chcete osobně sejít s vystavujícími uměl-
ci, přijďte na vernisáž, která se uskuteční 
při Otevírání lázeňské sezony 2019, dne 
25. května od 14 hodin, v parku Lázní Au-
rora. Jste srdečně zváni. �

14.30–15.30 HODIN

Talkshow Miroslava 
Donutila

Vyprávění Miroslava Donutila nejen o zá-
žitcích z natáčení. Zájemci budou moci bě-
hem dne sepisovat otázky, na  které se 
chtějí zeptat. �

16.00–17.00 HODIN

Pavel Callta

Pavel Callta se narodil 12. února 1989 na se-
veru Čech v České Lípě, kde strávil 18 let 
svého života. Vystudoval střední školu se 
zaměřením na  ekonomiku a  cizí jazyky 
a v září 2009 nastoupil na Konzervatoř Ja-
roslava Ježka, ze které však po necelém ro-
ce odešel, jelikož souběžně ještě studoval 
vysokou školu – obor mediální komunika-
ce a žurnalistika. S hudbou začal již v dět-
ství, poněvadž jeho celá rodina byla hu-
debně založena. Od patnácti let zpíval se 
swingovým orchestrem v České Lípě. Svou 
hudební kariéru započal s kapelami Unity 
a Sweaper v pražských klubech. Profesio-
nálně se začal věnovat hudbě v roce 2012 
s prvním singlem „Ve Hvězdách“ a násled-

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ TRADIČNÍHO OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Sobota 25. května: 
Otevírání lázeňské sezony 
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ně singlem „Naštěstí“. Do  rozhlasového 
éteru se Pavel dostal se singlem „Tera-
peut“. V listopadu 2018 vydal singl „Neza-
pomeň“ a 23. 11. 2018 své druhé autorské 
album „Součást“. �

17.30–19.00 HODIN

Holokrci

Kapela Holokrci úspěšně působí na klubo-
vé scéně už jedenáctým rokem. Rekrutova-
la se ze zkušených muzikantů z různých 
kapel, od Countrymixu, přes Harcovníky až 
po Divokýho Billa. Díky tomu na jejich vy-
stoupeních můžete zaslechnout jak blue-
grass či folk, tak českou klasickou country 
i rock. Na jejich vystoupení se rozhodně 
nudit nebudete, je to opravdu veselá par-
tička. Jejich domovskou scénou je už řadu 
let vyhlášený pražský hudební klub Pal-
movka. �

20.30–22.00 HODIN

Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma + sólisté 
Dasha a Ondřej Gregor 
Brzobohatý
Hudba pro big bandy patřila odjakživa 

k  nejprogresivnějším směrům jazzové 
tvorby. Skladby v sobě spojují důmyslnou 
kompoziční práci, detailně zapsanou 
do partitur, se spontaneitou jazzových im-
provizací. V českých zemích a na Sloven-
sku mají tato tělesa skvělou tradici.
Spolupráce veřejnoprávního rozhlasu a Big 
Bandu Gustava Broma vždy sledovala nejen 
potřebu spolupráce s hvězdnými sólisty, ale 
také hledání nových talentů, skladatel-
ských osobností a podporu soudobé původ-
ní tvorby, která přináší netradiční hudební 
jazyk, propojující jazz s ostatními hudební-
mi styly, včetně klasické hudby. Svědčí 
o tom studiové i koncertní projekty se Sym-
fonickým orchestrem Českého rozhlasu, le-
gendární vystoupení Big Bandu s  Blue 

Effectem na festivalu Rock for People v ro-
ce 2014, účast na festivalech typu United 
Islands a řadě zahraničních přehlídek.
Od roku 2013 vystupuje těleso pod názvem 
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a stá-
vá se rezidenčním tělesem Českého rozhla-
su. Uměleckým vedoucím je Vlado Valovič.

Dasha

Vlastním jménem Dagmar Sobková. 
Ve třinácti letech vyhrála pěveckou soutěž 
Talentárium, o rok později soutěž Zlínta-
lent a od té doby se zpěvu věnuje profesi-
onálně. Natočila sólové album, spolupra-
covala s Jiřím Kornem a již šest let působí 
coby vokalistka Karla Gotta a Heleny Von-
dráčkové a účastní se všech jejich koncer-
tů v České republice, Německu, v Moskvě 
či dvakrát v prestižní Carnegie Hall v New 
Yorku.
Sólově vystupuje v televizních pořadech, 

na benefičních i jiných koncertech, např. 
Královny popu v opeře. S repetoárem slo-
ženým převážně z  latinskoamerických, 
funky, soul a R’n’B písní koncertuje s kape-
lou Pájky Pájk. Ztvárnila hlavní roli v mu-
zikálu Popelka, Ofélii v české i anglické 

verzi muzikálu Janka Ledeckého Hamlet, 
Miu v muzikálu Galileo a postavu Mariany 
v opeře Martina Kumžáka Božská komedie 
ve Státní opeře Praha.

Ondřej Gregor Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý je synem legendárního 
českého herce Radoslava Brzobohatého 
a slovenské herečky Hany Gregorové. Už 
od  dětství byl veden k  hudbě, doma se 
u nich zpívalo a hrálo téměř nepřetržitě. 
Ondřejův otec měl v malíku všechny mo-
ravské lidové písně a jeho matka zase ty 
slovenské a romské.
Kouzlu hudby propadl především díky fil-
mové hudbě, které se odjakživa toužil pro-
fesionálně věnovat. Vzhledem k tomu, že 
tento obor na českých školách neexistoval, 
a na zahraničí si nevěřil, rozhodl se hudbu 
studovat po svém. Na internetu, po kama-
rádech a všude možně v archivech hledal 
partitury s filmovou muzikou a vždy, když 
nějakou objevil, trávil dlouhé hodiny jejich 
pročítáním a pouštěním soundtracků. �

22.30 HODIN

Slavnostní ohňostroj

Tradiční slavnostní ohňostroj k Otevírání 
lázeňské sezony v Třeboni bude vyvrchole-
ním celého dne. Uskuteční se v  parku 
u Lázní Aurora a vychází opět z dílny skvě-
lého Milana Bauera, který již řadu let se-
stavuje také novoroční ohňostroj na tře-
boňském náměstí. �

Soutěže

V rámci celého dne máme 
připraveny soutěže o zajímavé 

ceny pro děti i dospělé. 
V lázeňském parku u Lázní 

Aurora bude připraven stánek 
třeboňských lázní. Zastavte se 

a soutěžte s námi. Losování vítězů 
proběhne v odpoledních hodinách 
na hlavním pódiu u Lázní Aurora. 

Těšíme se na vás!
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LÁZEŇSKÁ POHODA

PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ TŘEBOŇSKÝCH LÁZNÍ

Slatina – naše černé zlato
Tradice slatinného lázeňství v Třeboni sahá do roku 1883, kdy byly u Zlaté 
stoky vybudovány první lázně. Obyvatelé Třeboně uplatnili zkušenosti svých 
předků, kteří využívali léčivých vlastností tzv. peloidů. Slatina je jedním z nich.  
Představujeme procerury, které slatinu využívají.

P eloidy jsou jemnozrnné látky přírod-
ní povahy, které vznikly přírodními 
biologickými a geologickými pocho-
dy a po úpravě se používají k léčeb-

ným účelům. Hlavním účinkem je prohřívání 
organismu, hydratace kůže a zvýšení obrany-
schopnosti. Laboratorní rozbory potvrzují, že 
peloid využívaný v třeboňských lázních je vy-
soce kvalitním zdrojem s  konzistentními 
vlastnostmi. Kvalita je prověřována pravidel-
ně. Lázně Třeboň se specializují na léčbu po-
ruch pohybového aparátu, revmatických cho-
rob, poúrazových a pooperačních stavů, art-
rózy a  na  celkovou rekondici těla i  mysli. 
Hlavní léčebnou metodou jsou slatinné kou-
pele a zábaly, dále pak vodoléčebné procedu-
ry, masáže, pohybové a fyzikální terapie. Kaž-
dým rokem lázně nabízejí novinky v podobě 
nových procedur.

Slatinná koupel – (LA, BL)
Slatinná koupel využívá přírodního léčivého 
zdroje třeboňských lázní, kterým je slatina. 
Ta je díky vysokému obsahu organických lá-
tek (až 96 %) po smísení s vodou velmi hutná, 
vede teplo až osmkrát pomaleji než voda 

a tím šetrněji prohřívá organismus do hloub-
ky. Vysoký obsah huminových látek ve slati-
ně současně velmi příznivě působí na pokož-
ku, stimuluje obranyschopnost a působí deto-
xikačně. Směs slatiny s  vodou se napustí 
do vanové koupele o teplotě 37–38 °C. Po kou-
peli následuje relaxace v suchém ovinu. Úči-
nek je tepelný, analgetický, protizánětlivý 
a  antibakteriální. Indikací jsou prakticky 
všechna onemocnění pohybového aparátu, 
například artritida, artrózy, bolestivé syndro-
my páteře i kosterních svalů, stavy po kloub-
ních náhradách s odstupem 6 měsíců od ope-
race a v předoperační přípravě před plánova-
nou kloubní náhradou.
Doba trvání: 30 minut vč. přípravy, sprchy 
a suchého ovinu
Cena: 650 Kč

Slatinný zábal – (LA, BL)
Směs slatiny s vodou se přikládá přímo na tě-
lo klienta ve formě částečného zábalu, teplota 
je přibližně 39–40 °C. Po zábalu následuje re-
laxace v  suchém ovinu. Účinek je tepelný, 
analgetický, protizánětlivý a antibakteriální. 
Indikací jsou prakticky všechna onemocnění 

pohybového aparátu, například artritida, art-
rózy, bolestivé syndromy páteře i kosterních 
svalů a v předoperační přípravě před plánova-
nou kloubní náhradou. Slatinný zábal nelze 
aplikovat přímo na operovanou oblast bez-
prostředně po ortopedickém zákroku.
Doba trvání: 30 minut vč. přípravy, sprchy 
a suchého ovinu – dle ordinace lékaře
Cena: 650 Kč

Peloidokinezioterapie – (LA,BL)
Tato procedura kombinuje termoterapii a po-
hybové aktivity ruky a  zápěstí. Procedura 
probíhá ve  speciálních nádobách s  jemně 

namletou směsí slatiny a vody, ve kterých má 
klient ponořené ruce a provádí dle instrukcí 
sestavu 15 cviků pro ruku a zápěstí. Po cvičení 
následuje relaxace v suchém ovinu. Účinek je 
tepelný, analgetický, protizánětlivý a  anti-
bakteriální. Indikací jsou především artrózy 
drobných kloubů ruky a zápěstí, projevy rev-
matoidní artritidy a přetížení svalstva ruky 
a zápěstí (tzv. syndrom počítačové myši).
Doba trvání: 20 minut vč. přípravy a suchého 
ovinu
Cena: 350 Kč

Třeboňské parafango – (LA)
Procedura, při které jsou spojeny termické 
účinky parafínového zábalu s působením mi-
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nerálních látek obsažených ve směsi vysuše-
ného, rozemletého peloidu a parafínu (v po-
měru 2 díly peloidu/3 díly parafínu). Vlivem 
přenosu tepla na pokožku a do hlubších vrs-

tev měkkých tkání dochází ke  zvýšenému 
prokrvení a následnému uvolnění svalového 
napětí, úlevě od bolesti a zároveň k vstřebá-
vání minerálních látek z peloidní části směsi 
pokožkou. Zábal je aplikován jako částečný 
(záda a  hýždě). Po  zábalu následuje suchý 
ovin.
Doba trvání: 30 minut vč. přípravy a suchého 
ovinu
Cena: 500 Kč

Slatinná masáž – (LA)
Procedura spojuje relaxační účinky celotělové 
masáže s působením minerálních látek z jem-
ně rozemletého peloidu na  pokožku těla. 
K masáži se používá masážní olej smíchaný 
s vysušeným, jemně rozemletým peloidem. 
Tato masáž stimuluje krevní oběh, snižuje 
svalové napětí a také snižuje bolestivost klou-
bů a svalů.
Doba trvání: 50 minut 
Cena: 850 Kč

Aubertina zlatá lázeň – (BL)
Aubertina zlatá lázeň je speciální koupel 
ve slatinném extraktu, který využívá přízni-
vého účinku přírodního léčivého zdroje tře-
boňských lázní – slatiny. Název je kombinací 
začátku názvů obou lázeňských domů Slatin-
ných lázní Třeboň (Aurora, Berta). Extrakt 
neobsahuje pevné částice a nemá proto tako-
vé tepelné vlastnosti jako slatinná koupel či 
zábal, přesto díky vysokému obsahu humino-
vých látek příznivě působí na pokožku, sti-
muluje obranyschopnost a působí detoxikač-
ně. Výrazné je především antibakteriální 
a protizánětlivé působení huminových kyse-
lin, které pomáhá regeneraci organismu a sta-
bilizaci hormonálního systému. Teplota kou-
pele je 37–38 °C. Po koupeli se nedoporučuje 
osprchování, aby se zachoval účinek vstřeba-
ných látek, následuje relaxace v suchém ovi-

nu. Aubertina zlatá lázeň je vhodná i pro užití 
v domácím prostředí.
Doba trvání: 30 minut vč. přípravy, sprchy 
a suchého ovinu
Cena: 400 Kč

Třeboňský slatinný rasul – (BL)
Rasul (lávová zem, marocký jíl) je známý 
po tisíciletí pro své blahodárné účinky. Použí-
vá se jako tradiční prostředek pro očistu po-
kožky a vlasů. Využívá se v kombinaci s pří-
rodním léčivým zdrojem třeboňských lázní, 
kterým je slatina, jejíž vysoký obsah humino-
vých látek má detoxikační a stimulační účin-
ky na pokožku.
Během tohoto relaxačního rituálu se nejprve 
nanáší (namaže) směs rasulu a slatiny na celé 
tělo, poté následuje kombinace odpočinku 
a  fáze zaschnutí na  sluneční louce, což je 
místnost s vyhřívanými keramickými lehát-
ky, nad nimiž jsou umístěny tepelné infrazá-
řiče. Dalším krokem je pobyt v parní kabině 
s tropickým deštěm (sprchou), který smyje 
směs z pokožky a dokonale ji tak očistí. Závěr 
procedury patří ochlazení studeným mlžným 
oparem ve vedlejší sprše. Celá procedura má 
výrazné protizánětlivé, analgetické, antibak-
teriální a  antiseptické účinky. Dochází 
ke  zlepšení stavu pokožky, zlepšuje se její 
pružnost a pevnost.
Doba trvání: 50 minut 
Cena: 1–2 osoby – 1100 Kč
 3 osoby – 1500 Kč
 4 osoby – 1800 Kč �

Lázně Aurora
Procedury probíhají v Lázních Aurora 
od pondělí do soboty od 7.30 do 16.00 
hodin. Slatinnou masáž je pak možné 
objednat každý den od 9.00 do 21.00 
hodin pouze po předchozí rezervaci 
a platbě.

REZERVACE

–  e-mailem: procedury@aurora.cz
–  osobně: oddělení Časování procedur, 

po–pá: 7.30–17.00 hod., 
so: 8.00–16.30 hod.

 Hlavní recepce lázní mimo pracovní 
dobu oddělení Časování procedur

PLATBA

Platbu za procedury je možné provést 
na recepci wellnesscentra, oddělení 
Časování procedur nebo na hlavní recepci 
lázní následovně:
–  hotově
–  platební kartou
–  dárkovými poukazy

� www.aurora.cz

Bertiny lázně
Procedury v Bertiných lázních probíhají 
od pondělí do soboty od 7.00 do 15.30 
hodin. Upozornění: Bertiny lázně budou 
od 15. srpna 2019 z důvodu rekonstrukce 
uzavřeny.

REZERVACE

–  e-mailem: procedury@berta.cz
–  osobně: oddělení Časování procedur, 

po–so: 7.00–15.30 hod.
 Hlavní recepce lázní mimo pracovní 

dobu oddělení Časování procedur
PLATBA

Platbu za procedury je možné provést 
v oddělení Časování procedur, v hlavní 
recepci lázní nebo u bazénu následovně:
–  hotově
–  platební kartou
–  dárkovými poukazy
� www.berta.cz

E-shop
Zakupte svým blízkým či známým dárko-
vý poukaz na některou ze slatinných pro-
cedur. Kompletní nabídku obou lázeň-
ských domů naleznete na webových 
stránkách www.laznetrebon.cz v zálož-
ce e-shop. Platnost dárkových poukazů 
na jednotlivé procedury je jeden rok 
od data vystavení. Dárkové poukazy 
do Bertiných lázní jsou omezeny z důvo-
du chystané rekonstrukce do 15. srpna 
2019. Těšíme se na Vás!
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Otevírací doba 
pondělí–neděle                    11.00–22.00 hodin

Taneční večírky
Každé pondělí a středu od 19.00 hodin

Stálá nabídka
polední menu od 95 Kč
Aperol Spritz
Campari s pomerančovým džusem na ledu
Frappé s vanilkovou zmrzlinou

Májová nabídka
od 1. do 31. května

PŘEDKRM:

Krevety s pikantní omáčkou, opečený toast
HLAVNÍ JÍDLO:

Sumec pečený na tymiánu s česnekem 
servírovaný na grilované zelenině
DEZERT:

Jahodový pohár 

Nově v Adéle
PŘÍRODNÍ LIMONÁDY S PŘÍCHUTÍ:

– granátové jablko
–  pomeranč
–  jahoda

Plánujete letos svatbu? 
Rezervujte si restauraci Adéla včetně 
romantického altánku. Starosti spojené 
s organizací přenechte nám. 
Tel.: 384 722 436 nebo e-mail: svarcova@berta.cz

 Restaurace Adéla 
� Tylova 171, 379 01 Třeboň  
� +420 384 754 436
� svarcova@berta.cz 
� www.adelatrebon.cz

Otevírací doba v květnu
neděle–čtvrtek  15.00–00.30
pátek–sobota  15.00–02.00

Květnová nabídka 
HLAVNÍ JÍDLO:

– Tagliatelle s kuřecím masem, smetanou 
a sušenými rajčaty

–  Pizza con filleto di mirale

– Cinzano s pomerančovou příchutí 
(vč. skleničky)

– Cinzano s limetkovou příchutí (vč. skleničky)
– Ledový čaj

Dvě bowlingové dráhy 
Cena jedné dráhy: 180 Kč/hodina

Využijte možnosti rezervace na tel. čísle: 
384 754 400 nebo e-mailu: svarcova@berta.cz.

Pizza restaurant TOP-SPIN 

� +420 384 754 400 
� topspinbar@berta.cz 
� www.topspintrebon.cz

Restaurace Adéla

Pizza restaurant 
Top-Spin

Špičková klimatizovaná restaurace v Bertiných lázních.

Pozvánka na MS v ledním hokeji

Od 10. do 26. května vás zveme 
na sledování MS v ledním hokeji 

a na speciální hokejové menu.

Terasa Bar

OTEVŘENO:

Denně 8.00–15.00 hodin 
V prvním patře hlavní budovy nad recepcí.

POZVÁNÍ NA JARNÍ DETOX:

–  Imunita
–  Síla energie
–  Smyslné pokušení

NABÍZÍME:

–  široký sortiment kávy, alkoholických 
i nealkoholických nápojů

–  zákusky a dorty včetně pohárů
–  nabídka horké belgické čokolády 

s různými druhy příchutí



Pozvánka na MS 
v ledním hokeji

Chřestové menu v květnu:
Vážení hosté, dovolujeme si vás pozvat 
do restaurace Harmonie na speciální chřestové 
menu od 6. do 12. května.

PŘEDKRM

Zapečený chřest se šunkou a sýrem 

POLÉVKA

Jemná chřestová polévka 
HLAVNÍ CHOD

Medailonky z vepřové panenky s gratinovanými 
bramborami s chřestem, dekorované chipsy 
z anglické slaniny
SALÁT

Chřestový salát s vejci

Ke chřestu patří dobré víno, doporučujeme 
Sauvignon pozdní sběr či Rulandské šedé pozdní 
sběr (Rodinné vinařství Jedlička Bořetice).

Taneční večírky
Každé úterý a čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin. 

Salonky Harmonie 

Možnost pořádání svateb, rodinných oslav, 
abiturientských setkání, firemních akcí, školení.  

 Restaurace Harmonie

� Lázně Aurora, 
v přízemí areálu lázní,
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň  

� +420 384 750 677  
� harmonie@aurora.cz  
� www.aurora.cz

Denní bar
Zimní zahrada

Restaurace Harmonie
Zveme vás do restaurace s celkovou kapacitou 100 míst. Restaurace Harmonie se 
nachází v přízemí areálu lázní, nabízí pokrmy české i mezinárodní kuchyně, rybí 
speciality a polední menu. Otevírací doba 11.00–22.00 hodin.

OTEVŘENO DENNĚ

pondělí až pátek 8.00–13.30 a 17.30–21.00 hod.
sobota 8.30–13.30 a 17.30–20.00 hod.
neděle 8.30–13.30 a 17.30–21.00 hod.

TOČÍME

– Třeboňský ležák – Regent 12°

od 8. května:
– Malinový Regent 12°

Otevírací doba 
neděle–čtvrtek 16.00–23.00 hodin
pátek–sobota 16.00–24.00 hodin

2 bowlingové dráhy 
Cena: 180 Kč / hodina / dráha

Možnost občerstvení:
– domácí nakládaný hermelín, pečivo 
–  pikantní utopenci vlastní výroby, pečivo

Točíme:
– Pivo Petra Voka 13
– Třeboňský Regent 11°

� Lázně Aurora, v přízemí areálu lázní
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň  

� +420 384 750 331  
� www.aurora.cz/cz/volny-cas-2/

rezervace-bowlingu

Upozornění: Od 27. května 2019 bude Bowling 
Bar uzavřen. O termínu otevření vás budeme 
informovat v srpnové Lázeňské pohodě.

Bowling Bar
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Od 10. do 26. května vás zveme 
na sledování MS v ledním hokeji, 
provázené tipovací soutěží.
Po dobu MS v hokeji bude 
otevírací doba minimálně 
do ukončení zápasu.
Ke sledování MS v ledním hokeji 
vám nabízíme:
Fernet 0,4 dcl za akční 
cenu 30 Kč
Rum Božkov Republika 0,4 dcl 
za akční cenu 50 Kč.



NÁŠ TIP

Pobyt v lázních si můžete 
zpříjemnit návštěvou 
pivovaru Regent
Slatinné lázně Třeboň mají ve své nabídce řadu pobytů s různým počtem 
dnů, různým typem ubytování, různými masážemi i různým zaměřením. 
Jedním z velmi oblíbených, který najdete v nabídce obou lázeňských 
domů, je krátkodobý čtyřdenní pobyt s názvem Chuť Třeboně s typickými 
třeboňskými procedurami.

V  lázeňském domě Aurora vás tento 
pobyt s polopenzí vyjde od 6309 Kč 
a obsahuje slatinnou koupel, ma-
sáž Relaxace pro unavená záda 

a nohy, peloidokinezioterapii a vířivou kou-
pel ve  speciální vaně Aquadelicia. V Berti-
ných lázních, kde na vás čeká slatinná koupel, 
chlorellová masáž, lázeň v řasách Třeboňská 
Chlorella a masáž vonnými oleji Berta, za ten-
to pobyt zaplatíte dokonce od 5040 Kč. Sou-
částí pobytu Chuť Třeboně jsou také různé 
bonusy, jako volný vstup do  bazénového 
komplexu, whirlpoolu, parní kabiny, sauny 
a fitness po celou dobu pobytu. Dalším z bo-
nusů je prohlídka pivovaru Bohemia Regent, 
Státního zámku Třeboň nebo Muzea čokolá-
dy a marcipánu na Masarykově náměstí dle 
vlastního výběru.

Třeboňské lázně léta letoucí spolupracují 
s pivovarem Regent, jehož zlatavý mok si mů-
žete vychutnat v kterémkoli gastronomickém 
provozu lázní. A nejenom to. Dokonce se mů-
žete na vlastní oči podívat, jak se Třeboňský 
Regent vyrábí, a přímo v pivovaru jej ochut-
nat. Navíc, jako lázeňští hosté, když zavítáte 
na prohlídku pivovaru s ochutnávkou který-

koli pátek v 15.00 hodin a prokážete se lázeň-
ským průkazem či kartou lázeňského hosta, 
tak zaplatíte snížené vstupné 120 namísto ce-
níkových 150 Kč. (Pro klienty lázní, kteří čer-
pají výše zmiňovaný pobyt Chuť Třeboně, je 
jedna návštěva pivovaru, pokud si ji vyberou, 
v ceně pobytu.)

Jak se vaří české pivo
Chcete vidět, jak se vaří klasické české pivo? 
Zaškolení průvodci vás provedou po pivova-
ru, který stojí za to vidět. Patří totiž k nejstar-
ším na světě, má za sebou víc než 600letou 
tradici. Založen byl v roce 1379, ale většina 
dnešních budov pivovaru pochází z druhé po-
loviny 19. století. Stojí v místech, kde nechal 
Petr Vok z Rožmberka vystavět na začátku 17. 
století zbrojnici. Ta byla zhruba o 100 let poz-
ději přebudována na panský schwarzenber-
ský pivovar, který byl postupem doby přesta-
vován a  rozšiřován až do  nynější podoby. 
Do konce 2. světové války byl pivovar v ma-
jetku Schwarzenbergů, po znárodnění se stal 
součástí národního podniku Jihočeské pivo-
vary. Od roku 2000 je v soukromých rukou 
akciové společnosti Bohemia Regent.
Historické budovy, klasické suroviny, tradiční 
český postup výroby a  moderní špičkové 
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technologie. Tak vzniká skvělé třeboňské pi-
vo. Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní oči, 
uši i nos. Pivovar celoročně pořádá pravidelné 
prohlídky, při nichž hosté projdou nejdůleži-
tějšími provozy pivovaru a vyslechnou zají-
mavý výklad o historii pivovaru a vaření piva. 
Seznámí se i s jedinečnou schwarzenberskou 
architekturou, do které je pivovar zasazen, 
a podívají se i do starobylých sklepů, kde tře-
boňské pivo zhruba 10 metrů pod zemí dozrá-
vá v ležáckých sudech při teplotě 5–6 °C.

Zbrojnice
V dalším sklepení, nově zrekonstruovaném 
do podoby pivního baru s názvem Zbrojnice, 
pak ochutnáte nefiltrované a nepasterované 
pivo. Zcela čerstvé pivo, které takříkajíc „ne-
vytáhlo paty“ ze sklepa. Nestačilo opustit 
podzemí pivovaru, a je tedy v té nejlepší kon-
dici. Na prohlídku pivovaru se můžete vypra-
vit za denního světla, ale také v nočních hodi-
nách za svitu loučí.

Noční výprava do pivovaru
Zcela výjimečný zážitek vám přinese tajemná 
noční procházka pivovarem, která je na pro-
gramu celoročně každý pátek a sobotu. Nyní, 
v měsících květen až srpen, vždy od 21.00 ho-
din. V jiný čas se noční výprava může usku-
tečnit po předchozí telefonické domluvě kdy-
koli. Zaměstnanci pivovaru vás provedou ne-
jen výrobními provozy, ale za  svitu svíček 
a  loučí i  starými pivovarskými sklepy, kde 
v chladu a temnu dozrává třeboňské pivo.
Ve Zbrojnici pak ochutnáte nejen čerstvě uva-
řené a čerstvě natočené pivo, ale k němu za-
kousnete i domácí chléb, upečený z pivovar-
ských kvasnic a sladu, mazaný sádlem. Pokud 
vám jedno „malé“ nebude stačit, můžete v pi-
vovaře zůstat a ochutnat další piva značky 
Bohemia Regent.

Na chvíli se můžete stát 
výčepním

Chcete si prohlídku pivovaru zpestřit dalším 
zážitkem? Přidejte si k ní školu čepování piva, 
speciální program, který jsme pro vás nově při-
pravili. Pod vedením zkušeného pivovarského 
odborníka vás naučíme správně čepovat pivo.

Prohlídky
O prohlídky pivovaru je mimořádný zájem, 
proto jsou pořádány celoročně – v zimních 
měsících alespoň jednou denně, v létě pak až 
desetkrát za den. Z nabízených časů si určitě 
vyberete, pokud ne, pivovar je schopen pro 
skupinu větší než pět osob prohlídku domlu-
vit i v jinou dobu. �

Prohlídky pivovaru Regent
Časy prohlídek / květen:

po–čt 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin
pá 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 hodin
so 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 hodin
ne 11.00, 13.00, 15.00 hodin

Časy prohlídek / červen:

po–čt 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 hod.
pá 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 hodin
so 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00 hodin
ne 11.00, 13.00, 15.00 hodin

Poznámky:
Páteční prohlídky s ochutnávkou od 15.00 hodin mají hosté Lázní Třeboň za zvýhodněné vstupné 120 Kč.

Základní prohlídka s výkladem trvá přibližně 60 minut, může se ale protáhnout i déle. Záleží na tom, jak 
velký je zájem návštěvníků o pivovarnictví.

Trasa prohlídky není příliš dlouhá (měří celkem 320 metrů), vede ale částečně i podzemním sklepením, 
kde je celoročně velmi nízká teplota – kolem 6 °C.

Pivovar není bezbariérový a na trase čeká na čtyřech místech celkem 73 schodů.

Veškeré bližší informace získáte v Infocentru Lázní Aurora, na recepci Bertiných lázní nebo 
na www.ceskyregent.cz.
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CYKLISTIKA 

Úschovna a půjčovna jízdních kol

Ú schovna kol se nachází v  areálu 
Lázní Aurora v prostorách u budo-
vy ředitelství, poblíž parkoviště 
u Wellnesscentra Aqua Viva. Po-

drobné informace získáte v Infocentru lázní 
nebo na hlavní recepci lázní. 

Úschovna kol je určena pouze pro ubytované 
klienty lázní. �

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–neděle: 8.00–20.00 hodin

POLEDNÍ PŘESTÁVKA:

pondělí–neděle: 12.00–12.30 hodin

Ceník úschovny kol

cena za 1 den 25 Kč

Půjčovna kol
V případě zájmu o zapůjčení jízdního kola kontaktujte naši partnerskou půjčovnu kol Třeboň Cent-
rum, která se nachází na adrese: Novohradská 225, 379 01 Třeboň, pod hrází rybníka Svět poblíž 
pivovaru Regent. Bližší informace o půjčovném na tel.: 777 998 560. Otevřeno je od 9 do 17 hodin. 
V případě nepříznivého počasí si, prosím, otevření půjčovny předem telefonicky ověřte. 

ALENA SEBEROVÁ

J iž tradiční cyklovyjížďka Třeboňská 
šlapka, která odstartuje cykloturis-
tickou sezonu, se koná v  sobotu 
18. května. Tentokrát mají účastníci 

možnost volit ze třech různě dlouhých tras 
(47 km, 57 km, 68 km), které vedou na seve-
rozápad Třeboňska, do oblasti Velechvín-
ského polesí u Ševětína a pšeničných blat 
u Mazelova a Bošilce. Registrace účastníků 
je v  9.30 hodin na  Masarykově náměstí 
v Třeboni, hromadný start je v 10 hodin. Ak-
ce bude zakončena na pergole u sv. Víta, kde 
cyklistům zpříjemní příjezd do cíle třeboň-
ská kapela Hráz od 15 do 18 hodin a půjčov-
na kol Třeboň-centrum nabídne zadarmo 
vyzkoušení různých druhů koloběžek. 
Všichni účastníci obdrží v  cíli diplomy 
za účast. V 17 hodin budou na stejném místě 
vylosováni účastníci akce, kteří si z Třeboň-
ské šlapky navíc odvezou i dárečky.

Akce je podpořena z Grantového programu 
Nadace Jihočeské cyklostezky a pořádá ji 

odbor kultury a  cestovního ruchu města 
Třeboně. �

CYKLISTIKA 

Třeboňská šlapka zahájí cyklistickou 
sezonu na Třeboňsku
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C ykloturistický výšlap „Jedeme Eu-
rovelo 13“ pořádá v sobotu 8. červ-
na v rámci projektu „Kultura a pří-
roda na Zeleném pásu“ Jihočeská 

centrála cestovního ruchu ve  spolupráci 
s turistickou oblastí Třeboňsko.
Akce začíná v 10 hodin v Českých Velenicích 
před prodejnou Flop a  skončí v  17 hodin 
v Nové Bystřici na parkovišti před Muzeem 
veteránů. Každý účastník obdrží mapu tra-
sy, podle které dorazí do cíle. Na konci výle-
tu čeká na každého malý dárek.
Účastníkům cykloakce „Jedeme Eurovelo 
13“ budou k dispozici cyklobusy, které je rá-

no dopraví na  místo startu a  odpoledne 
zpět. Nástupními místy ranních cyklobusů 
do Českých Velenic jsou Veselí nad Lužnicí 
(8.00 hod.), Lomnice nad Lužnicí 8.30 hod.), 
Třeboň (8.30 hod.) a Majdalena (9.00 hod.). 
Zpět z Nové Bystřice do Lomnice nad Lužni-
cí, Veselí nad Lužnicí, Majdaleny, Třeboně, 
Suchdola nad Lužnicí a Českých Velenic vy-
jedou cyklobusy okolo 17. hodiny. Cykloakce 
je pro všechny účastníky zdarma. Nutná je 
však registrace v informačních centrech. 

Více informací naleznete na webové strán-
ce www.regiontrebonsko.cz. �

CYKLOTIP 

Cykloturisté vyjedou na Eurovelo 13

John Misto

„N
eexistují ošklivé 
ženy, pouze líné.“ 
Tragikomický pří-
běh královny kos-

metického impéria Heleny Ru-
binstein a její největší rivalky 
Elizabeth Arden. Sebestředná, 
ješitná a cynická, i tak by se da-
la popsat Madame Rubinstein. 

Svou pílí a  talentem pro ob-
chod se vypracovala v  jednu 
z nejbohatších žen světa. Ne-
snášela prázdné tlachání, byla 
prostořeká a firmu řídila pev-
nou rukou do posledního de-
chu. Jediné oslovení, které při-
pouštěla, bylo Madame. �

	 19. května, 19.30 hodin

 Divadlo J. K. Tyla v Třeboni

Divadlo v předplatném

Účinkují: Dana Syslová, Milena 
Steinmasslová, Jiří Hána

POZVÁNKY DO DIVADLA

Madame Rubinstein 

F antom – tajemný duch třeboňského 
divadla. Ten, který tahá za nitky osu-
dů. Ten, který ví a může vyprávět pří-
běh o lásce, touze a vášni k umění, pří-

běh historie i současnosti. Přijďte se naladit 
na tep srdce divadla, vnímat jeho dech a oku-
sit jedinečnou atmosféru nejen v hledišti, ale 
i na scéně a v zákulisí. Staňte se součástí pří-
běhu…

Netradiční kostýmovanou prohlídku historic-
kého divadla J. K. Tyla s romantickým preludo-
váním a lehkým tanečním krokem můžete za-
žít v pátek 17. května od 18.00 a 20.00 hodin.
Jednotné vstupné 150 Kč. Program není vhod-
ný pro děti. Předprodej vstupenek v Turistic-
kém informačním centru na Masarykově ná-
městí č. 1, tel.: 384 721 169. Další informace 
na webu a Facebooku itrebon.cz �

Fantom divadla – Příběh ožívá

Lída Engelová, Johana Kudláčková

Večer příběhů o lidech, 
kterým teče do bot, 
závěrečná část volné-
ho čechovovského 

triptychu, které předcházely 
úspěšné inscenace „Tisíc a jedna 
vášeň“ a  „Nějak se to zvrtlo“. 
Sedm dramatizací humoresek 

A. P. Čechova (Román s basou, 
Ta paměť, Rozmluva člověka se 
psem, V hotelu, Kýchnutí, Ko-
mik a stárnoucí naivka, Mstitel), 
které doplňuje známější aktov-
ka „Jubileum“. �

 Divadlo Viola
	 4. června, 19.30 hodin 

 Divadlo J. K. Tyla v Třeboni

Divadlo v předplatném

Účinkují: Lilian Malkina, Taťjana 
Medvecká, Jaromír Meduna

Anton Pavlovič Čechov 



NAVŠTIVTE V TŘEBONI

Vodárenská věž opět 
otevírá své brány

I  v letošní hlavní sezoně pro vás Turistické 
informační centrum Města Třeboň při-
pravilo pravidelné prohlídky vodárenské 
věže na Kopečku s expozicí Galerie bud-

dhistického umění. Čekají zde na vás mimo-
řádná překvapení – technická památka, umě-
lecká galerie a rozhledna v jednom a netradič-
ní propojení dvou světů. Cenná industriální 
památka byla postavena v roce 1909 ve stylu 
geometrické moderny podle návrhu význam-
ného architekta prof. Jana Kotěry. Dnes se 
v rekonstruovaném objektu nachází Galerie 
buddhistického umění se stálou expozicí tra-
dičního obrazového umění Mongolska, Tibe-
tu a Číny. 32 metrů vysoká dominanta posky-
tuje také daleké výhledy do kraje.
Vystoupat do bývalého vodojemu či až do sa-
mé lucerny věže letos můžete o květnových, 
červnových a zářijových víkendech a státních 
svátcích, v průběhu prázdninových měsíců 
pak od čtvrtka do neděle.
Prohlídky začínají v  každou celou hodinu 
od 10.00 do 16.00, o prázdninách do 17.00.
Neobvyklou Muzejní noc zde můžete strávit 
7. června a 12. října vás zveme na prohlídku 
v rámci Dnů otevřených ateliérů.

Celoročně volně přístupná je Zahrada souci-
tu, meditační park se sochou ženského bód-
hisattvy uzdravení a soucitu Kuan-jin a pa-
mátníkem věnovaným obětem 2. světové 
války. �
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KAREL FICAL

Každé pondělí 
fi lmy se slevou

Každé pondělí od 17.00 hodin film 
za 100 Kč, pro diváky nad 60 let 
za 60 Kč.

13. KVĚTNA

Skleněný pokoj
20. KVĚTNA

LOVEní
27. KVĚTNA

Ženy v běhu  

Jako každý rok je květen ve zna-
mení ANIFILMU. Tentokrát se 
mezinárodní festival animované 
tvorby koná od 7. do 12. května. 
Opět nás čeká nepřeberné množ-
ství animovaných filmů pro děti, 
ale i pouze pro dospělé. Promítat 
se bude také v našem druhém sále 
v Lázních Aurora. Ostatní infor-
mace o  festivalu naleznete 
na  stránkách www.anifilm.cz. 
Doufáme, že nás nezklame počasí 
a že se festival opět vydaří.
A co nás čeká v květnu kromě fes-
tivalu? Tentokráte se filmoví dis-
tributoři asi rozhodli, že nám dají 
prostor na reprízy, a většinu no-
vých titulů přesunuli na  konec 
května.

Reprízy
ŽENY V BĚHU

Věra (Zlata Adamovská) prožila 

s  Jindřichem báječný život a  je 
pevně rozhodnutá splnit jeho po-
slední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří 
dcer v tom nevidí žádný problém. 
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly 
a zdolají těch více než 42 kilomet-
rů jako rodinná štafeta. Žádná 
z  nich sice dosud neuběhla ani 
metr, ale do startu přece zbývají 
tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír 
Polívka) připravil skvělý kondiční 
plán...

TERORISTKA

Hlavní hrdinkou černé komedie 
Teroristka je Marie (Iva Janžuro-
vá), učitelka na penzi, která si jed-
nou řekne, že už si nechce připa-
dat jako kráva. Když jí proti aro-
gantnímu strůjci lokálního zla 
(Martin Hofmann) nepomůže ani 
starostka (Tatiana Vilhelmová), 
sežene si zbraň a rozhodne se udě-
lat to, co většinu z nás občas na-

padne, ale hned tu myšlenku ro-
zumně zapudíme. Brzy však zjistí, 
že stejně, jako je vražda složitá 
morálně, je nesnadná i prakticky 
– přestože jí bývalý žák, momen-
tálně v  podmínce (Pavel Liška), 
dává cenné životní rady: „Krimi-
nalita jenom vypadá jednoduše, 
paní učitelko, ale pak se dycky ně-
co posere.“
Z  dalších filmů reprízujeme 
v květnu již kultovní film BOHEMI-

AN RHAPSODY, českou komedii LÉ-

TO S GENTLEMANEM s Jaromírem 
Hanzlíkem či další komedii 
od Karla Janáka LOVEní. 

Premiéry
Po úspěšném hudebním filmu Bo-
hemian Rhapsody následuje další 
s názvem ROCKETMAN.
Než se stal Eltonem Johnem, jme-
noval se Reginald a byl to malý 
brýlatý oplácaný kluk, který si pří-
liš nerozuměl s rodiči, zato s klaví-
rem mu to šlo náramně. Zpočátku 
jen dělal křoví úspěšnějším muzi-
kantům, jenže pak potkal svou 
nejspřízněnější duši, textaře Ber-
nieho Taupina. Od tohoto setkání 
vedla strmá cesta na absolutní vr-
chol, možná až příliš rychlá na to, 
aby se dala zvládnout bez chlastu 

a  drog. Ty pomáhaly zejména 
ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, 
opuštěný a nemilovaný, což se mu 
stávalo prakticky pořád. Jenže 
když jste duší rocker i showman, 
tak se z každého srabu prostě vy-
zpíváte.

Další premiérou je nové zpracová-
ní dobrodružného filmu Godzilla. 
Tentokráte má název: GODZILLA II 

KRÁL MONSTER. Po celosvětovém 
úspěchu filmů Godzilla a  Kong: 
Ostrov lebek uvidíme v  kinech 
další kapitolu z filmového monstr 
světa: Godzilla II Král monster. 
Ve výpravném akčním dobrodruž-
ství se Godzilla střetne s jedněmi 
z nejznámějších monster v histo-
rii popkultury. Nový film sleduje 
osudy kryptozoologické agentury 

Monarch, jejíž členové změří síly 
s armádou obrovských monster, 
včetně impozantní Godzilly. Ta se 
střetne s gigantickou radioaktivní 
můrou Mothrou, kaiju Rodanem 
a také svým největším nepřítelem, 
trojhlavým Kingem Ghidorahem. 
Když tyto předpotopní druhy, kte-
ré byly doposud pokládány 
za pouhé mýty, opět ožijí, začnou 
bojovat o nadvládu a samotná exi-
stence lidské rasy tak visí na vlás-
ku.

Ostatní
Z ostatních filmů stojí za zmínku 
film SKLENĚNÝ POKOJ s  Karlem 
Rodenem, muzikál ALADIN a thril-
ler JOHN WICK 3.

Květen je tedy opět pestrý, a tak 
doufáme, že si každý vybere.
Na všechny diváky se těší celý tým 
kina Světozor. �

TŘEBOŇSKÉ KINO SVĚTOZOR 

Květen v kině Světozor



PROVOZ KINOKAVÁRNY 
S POKLADNOU

denně: 
12.30–22.00 hod.

AKCE KAVÁRNY V KVĚTNU

– nové energetické nápoje 
Monster

–  belgická čokoláda

NABÍZÍME:

–  různé druhy kávy
–  prodej zákusků
–  alko i nealko nápoje
–  možnost pronájmu prostor 

kina pro konferenční účely
–  free Wi-Fi

NACHOS:

V naší kinokavárně můžete 
vedle jiných pochutin ochutnat 
i kukuřičnou tortillu Nachos se 
sýrovou či rajčatovou salsou.

Kino Světozor
Masarykovo nám. 1, Třeboň
� www.kinotrebon.cz

Navštivte kinokavárnu kina Světozor

Výstava AnimaCZe 
po  roce 89, kterou 
připravil Meziná-
rodní festival ani-

movaných fi lmů Anifilm 
ve spolupráci s Alšovou jiho-
českou galerií, mapuje uplynu-
lých 30 let české animace. 
Po zlomovém roce 1989 nastá-
vá v tuzemské kinematografii 
zcela nová éra. I animace po-
chopitelně zažívá složité obdo-
bí. Razantně se mění produkč-
ní i distribuční podmínky, ale 
objevují se i nové tvůrčí mož-
nosti. A také úspěchy.
AnimaCZe po roce 89 je první 
výstavou, která uplynulé tři de-
kády podrobněji rekapituluje. 
Přináší zprávu o novodobých 
milnících naší animované tvor-
by, kterými se staly celovečerní 
filmy, úspěšné televizní seriály 
a  především snímky krátké 
a studentské. Kromě komplex-

nější reflexe je cílem výstavy 
také relativizovat obecně roz-
šířenou představu o „konci zla-
té éry“ či o tom, že česká ani-
mace za posledních třicet let 
žádných úspěchů nedosáhla. �

	 7. května – 1. září
� Dům Štěpánka Netolického, 

Masarykovo náměstí 89, 
Třeboň

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

AnimaCZe po roce 89
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MILOŠ KONČICKÝ

V e  dnech 8. až 13. čer-
vence se Třeboň opět 
stane dostaveníčkem 
nejlepších našich i za-

hraničních umělců. Každý večer 
vždy od 19.30 hodin se na různých 
místech v historických prostorách 
uskuteční vystoupení umělců, 
kteří jsou velkým příslibem do bu-
doucnosti, nebo těch, kteří již do-
sáhli znamenitých výsledků a jsou 
ozdobou i  velkých zahraničních 
festivalů a scén. Do velmi obsáhlé-
ho seznamu našich nejlepších 
umělců, kteří v minulosti na festi-
valu vystoupili (D. Pecková, G. Be-
ňačková, A. Plachetka, Š. Margita, 
J. Špaček, P. Šporcl a řada dalších), 
přibudou další velká jména. I v le-
tošním roce budeme mít příleži-
tost přivítat vítěze loňské soutěže 

Pražského jara. Smlouva s tímto 
naším nejvýznamnějším hudeb-
ním festivalem nám dává možnost 
každoročně pozvat k vystoupení 
jednoho z vítězů, a tím i možnost 
vyslechnout si hudbu v podání bu-
doucích hvězd. Festival Třeboň-
ská nocturna nabízí hudbu v po-
dání velkých zahraničních uměl-
ců, kteří vystupují na  scénách 
v New Yorku, La Scale, Londýně 
a dalších světových pódiích. 
I v letošním roce je možné se těšit 
na  vynikající umělce. Již slav-

nostní zahájení představí vítěze 
loňské soutěže Pražského jara 
v  oboru lesní roh Alexandre 
Collarda, který vystoupí společně 
s  Wihanovým kvartetem. Další 
den po slavnostním zahajovacím 
koncertu předvedou své umění 
klavíristka Renata Ardaševová, 
klarinetistka Jana Lahodná a vio-
loncellista Petr Nouzovský. S vel-
kým očekáváním bude provázeno 
vystoupení znamenitého houslis-
ty Miroslava Ambroše, který bu-
de doprovázen Ambroš Ladies 
Orchestra. Pořadatelé tento kon-

cert umístili do  krásného pro-
středí se znamenitou akustikou, 
Malého nádvoří třeboňského 
zámku.
Dva velké koncerty na závěr festi-
valu, které se již tradičně uskuteč-
ní na nádvoří městského úřadu, 
budou jistě jeho vyvrcholením. 
Rozhodli jsme se na páteční večer 
do  Třeboně pozvat účinkující 
z Budapešťské operety, aby před-
nesli nejznámější melodie z u nás 
zcela neprávem opomíjené ope-
retní tvorby. Opereta má v Maďar-
sku velmi prestižní místo při uvá-
dění různých hudebních produk-
cí. I  proto disponuje řadou 
špičkových zpěváků. Ti nás jistě 
přesvědčí o tom, jaká je škoda, že 
opereta u nás z veřejného prosto-
ru téměř vymizela. Závěrečný, so-
botní večer je vyhrazen pro trio 
barytonistů, sólistů Národního di-
vadla v Praze, pánů J. Brücklera, 
J. Kettnera a  S. Sema. Rádi by-

chom tímto připomenuli vystou-
pení legendárních tří tenorů, kte-
ré se uskutečnilo v roce 1990 v Ca-
racallových lázních.
Mnoho našich věrných poslucha-
čů přijíždí v  tomto termínu 
do  Třeboně, aby spojili pobyt 
v lázních s večery, které udělají ra-
dost. Budeme se těšit na vaši ná-
vštěvu na  některém z  koncertů 
a  jsem přesvědčen, že oceníte 
umění vystupujících, krásnou 
hudbu i prostředí, ve kterém se 
koncerty uskuteční. �

POZVÁNKA NA KONCERTY 

Do Třeboně míří hvězdy Pražského 
jara, Budapešťské operety a sólisté 
Národního divadla

16. ročník MHF Třeboňská nocturna 
ve dnech 8.–13. července 2019

8. ČERVENCE
Divadlo J. K. Tyla
Pódium mladých

9. ČERVENCE
Konírna, zámek Třeboň
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
FESTIVALU
Alexandre Collard / Francie – 
lesní roh (vítěz soutěže MHS 
Pražské jaro 2018)
Wihanovo kvarteto

10. ČERVENCE
Divadlo J. K. Tyla
Renata Ardaševová – klavír
Jana Lahodná – klarinet
Petr Nouzovský – violoncello

11. ČERVENCE
malé nádvoří, zámek Třeboň
Ambroš Ladies Orchestra 

12. ČERVENCE
nádvoří Městského úřadu Třeboň
Večer operetních melodií
sólisté Budapešťské operety
Anita Lukács – soprán
Szilvi Szendy – soprán
Zsolt Vadász – tenor
Károly Peller – baryton
Jihočeská filharmonie
Mónika Szabó – dirigentka

13. ČERVENCE
nádvoří Městského úřadu Třeboň
POCTA EMĚ DESTINNOVÉ

Tři barytony
Jiří Brückler
Jakub Kettner
Svatopluk Sem
Plzeňská filharmonie
dirigent Jan Chalupecký

Večery provází paní Martina 
Kociánová. Začátky koncertů 
v 19.30 hodin.

www.trebonskanocturna.cz

Miroslav Ambroš

Svatopluk Sem



květen 2019

LÁZNĚ AURORA

Akce ve Společenském sále Lázní Aurora
2. KVĚTNA / čtvrtek / 19.00 hodin
koncert – žáci Základní umělecké školy Třeboň, 
vstupné dobrovolné

4. KVĚTNA / sobota / 19.30 hodin
kino – LOVEní, žánr: komedie, vstupné 110 Kč

6. KVĚTNA / pondělí / 19.30 hodin
kino – Ženy v běhu, žánr: komedie, vstupné 120 Kč

8.–12. KVĚTNA / středa–neděle
Promítání v rámci festivalu animovaných 
filmů Anifilm – podrobný program na straně 7

13. KVĚTNA / pondělí / 19.30 hodin
kino – Bohemian Rhapsody, 

žánr: životopisný, vstupné 100 Kč

17. KVĚTNA / pátek / 19.30 hodin
kino – Teroristka, žánr: komedie, vstupné 120 Kč

18. KVĚTNA / sobota / 19.00 hodin
Benefiční koncert pro Hospic sv. Kleofáše v Třeboni 
– vystoupí Trio Ridente, Eliška Dvořáková (soprán), 
Zuzana Zaimlová (soprán) a Ivana Sedlecká (klavír), 
vstupné 150 Kč

20. KVĚTNA / pondělí / 19.30 hodin
kino – Skleněný pokoj, žánr: drama, vstupné 110 Kč

22. KVĚTNA / středa / 19.30 hodin
koncert – „Proměny hudebního divadla“ – populární 

pěvecký koncert z oper, operet a muzikálů – účinkují 
Helena Hozová (soprán), Tadeáš Hoza (baryton), 
na klavír a slovem doprovází prof. PhDr. Miloš 
Schnierer (JAMU Brno), vstupné 120 Kč

27. KVĚTNA / pondělí / 19.30 hodin
kino – Teroristka, žánr: komedie, vstupné 120 Kč

28. KVĚTNA / úterý / 19.30 hodin
koncert – Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, 
vstupné 100 Kč

29. KVĚTNA / středa / 19.30 hodin
koncert – Duo Angelorum, vystoupí Katarína 
Ševčíková (harfa) a Valentýna Mužíková (soprán), 
vstupné 120 Kč

� tiráž

VYDAVATEL:

Slatinné lázně Třeboň s. r. o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň II 
IČ: 251 79 896
pohoda@laznetrebon.cz
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 
379 01 Třeboň. 
REDAKČNÍ RADA:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 
RNDr. Libuše Kotilová, Ing. Martin Blažek, 
Daniel Hamr, Roman Růžička, Jan Plch, 
Mgr. Iveta Pumprová, PhDr. Luděk Švejcar

Náklad: 7000 ks
Tisk: Tiskárna Protisk, 
Rudolfovská 617, 
370 01 České Budějovice
Vychází měsíčně jako informační 
materiál. 

Toto číslo vyšlo 2. 5. 2019.
MK ČR E 17981  Neprodejné.

Pokud máte zájem o zasílání našeho 
měsíčníku e-mailem, pište na adresu: 
infocentrum@aurora.cz.

05/2019

Podrobné informace a předprodej vstupenek v Infocentru Lázní Aurora a v recepci Bertiných lázní, tel.: 384 750 127.
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MARKETING 

Navštivte nové webové 
stránky lázní

� www.laznetrebon.cz 
        www.aurora.cz /  www.berta.cz

On-line rezervace výhodně:

� jednoduchá a srozumitelná obsluha
� možnost rezervovat více pokojů 

najednou
� okamžitá informace o tom, jestli je vámi 

vybraný termín/pobyt volný
� nabídka nejbližšího náhradního termínu 

v případě obsazené kapacity
� každý host si může zvolit jiný typ pobytu
� výpočet ceny se slevou pro držitele 

věrnostních karet programu Sphere Card
� možnost platby on-line bankovním 

převodem nebo kartou
� automatické potvrzení objednávky 

pobytu do vašeho e-mailu ihned 
po dokončení rezervace

Koupíte v našem e-shopu:

� Dárkové poukazy na služby v hodnotě 
100, 500 a 1000 Kč

� Tyto poukazy lze směnit za následující 
služby v Lázních Třeboň:
– léčebné a relaxační pobyty
– jednotlivé procedury
– služby wellnesscentra
– restaurační provozy

� procedury, rituály a wellness masáže 
podle vašeho výběru

� poukázky do bazénového komplexu, 
fitness a sauny



Otevírání 
lázeňské sezony 

                  2019
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 9.00 Třeboňské trhy

LÁZNĚ AURORA (LÁZEŇSKÝ PARK)

 9.00 Řemeslné trhy
 10.00–11.15 Vystoupení žáků ZUŠ Třeboň
 11.30 Slavnostní žehnání slatině, 
  přivítání nové lázeňské sezony 2019
 12.30–14.00 Vysočinka
 14.00–14.30 Vernisáž výstavy „Třeboňský 
  sochařský svět 2019“
 14.30–15.30 Talkshow Miroslava Donutila 
  „Ptejte se mě na co chcete, já vám 
  na co chci odpovím“
 16.00–17.00 Pavel Callta
 17.30–19.00 Holokrci  

VEČERNÍ PROGRAM V LÁZEŇSKÉM PARKU

 20.30–22.00 Rozhlasový big band Gustava Broma
  + sólisté Dasha a Ondřej Gregor 
  Brzobohatý 
 22.30 Slavnostní ohňostroj k Otevírání 
  lázeňské sezony 2019 v Třeboni 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 12.00–14.00 Průvodcované prohlídky Lázní Aurora 
  a Bertiných lázní
 10.00–15.00 Volný vstup do bazénového 
  komplexu Lázní Aurora

  Skákací hrad a lezecká stěna pro děti
  Soutěže a animační program pro děti

  Jízda vláčkem Třeboňáčkem

  Změna programu vyhrazena.
  Bezplatný vstup na všechny akce v programu.

TŘEBOŇ
25. KVĚTNA


