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KULTURA

V LÁZNÍCH DARKOV

TANEČKY

ZAPŮJČENÍ
ELEKTROKOL
Na recepci Rehabilitačního
sanatoria v budově B si můžete
zapůjčit elektrokola.

PŮJČTE SI KOLOBĚŽKU
na recepci Historických Lázní Darkov

1 hodina
2 hodiny
3 – 6 hodin
6 a více hodin

50 Kč
100 Kč
110 Kč
150 Kč

Vratná kauce

500 Kč

Koloběžku můžete vrátit až do konce otevírací
doby Bistra v HLD.

Každý úterý
Čas: 18.30 – 20.30
Taneční večer, Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč
Každý čtvrtek
Čas: 18.30 – 20.30
Taneční večer, Společenský dům,
Historické Lázně Darkov
Vstupné: 50 Kč
Každá neděle
Čas: 18.30 – 20.30
Taneční večer, Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč

KULTURNÍ AKCE
4. 8. 2022 (pondelí)
Čas: 18.30
Country kapela DROPS
koncert, Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč
11. 8. 2022 (pondelí)
Čas: 18.30
Kapela L. Chytila
koncert, Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč

LÁZEŇSKÉ

NOVINY

Rehabilitační sanatorium · Historické Lázně Darkov

Srpen 2022

VÁŽENÍ KLIENTI LÁZNÍ DARKOV, LÁZEŇSKÉ
těší nás, že jste si pro zlepšení svého zdraví vybrali právě
naše lázně. Lázně Darkov jsou proslulé vysokou úrovní
léčby, založenou na přírodním bohatství jodobromové
vody, profesionalitě zaměstnanců a nejmodernější zdravotnické technice. Věřím, že Vámi vybraný pobyt pomůže
zlepšit Vaši fyzickou i psychickou kondici.
Ing. Pavlína Filipi
generální ředitelka

SVATBA V LÁZNÍCH

Hledáte-li vhodné prostory pro tak významnou akci, jako je svatba, Historické Lázně Darkov Vás jistě nezklamou. O úspěch Vaší akce se postarají
naši gastronomové, kteří jsou schopni vyhovět jak běžným, tak i velmi nestandardním požadavkům klienta.

Svatba ve společenském
domě

Společenského domu tak v nově zrekonstruovaných lázeňských vilkách
v blízkosti restaurace.

Focení v parku

18. 8. 2022 (pondelí)
Čas: 18.30
Václav Fajfr a jeho heligonka
koncert, Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč

Krásný rozlehlý historický park vytvoří
luxusní pozadí ideální pro svatební fotografie v kterémkoli ročním období.

bude probíhat na recepci Rehabilitačního
sanatoria, budova B, klapka telefonu 2210.
Rehabilitační sanatorium:
prodej vstupenek po 15. hodine
Historické Lázně Darkov:
prodej vstupenek na místě
Kulturní akce a zájezdy pořádají:
Lázně Darkov, a.s., IČ: 61974935.

SLEDUJTE NÁS
I NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH


www.facebook.com/laznedarkov
www.facebook.com/groups/laznedarkovskupina
www.instagram.com/laznedarkov.cz
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Udělejte si čas na procházku k našemu
bistru v Historických Lázních Darkov. Máme tu pro vás připraveny nejrůznější pokrmy, zákusky od našich cukrářů nebo točené pivo, abychom vám
zpříjemnily tyto slunečné dny. Najdete
nás v Historických Lázních Darkov na
adrese Karviná, Lázeňská 292. Můžete
si udělat procházku z Rehabilitačního
sanatoria nebo nasednout na autobus
linky číslo 517. Navštívit nás můžete
každý den od 11:00 –18:30 hod.

HISTORICKÉ

LÁZNĚ DARKOV

OTEVŘENY

25. 8. 2022 (pondelí)
Čas: 18.30
Posezení u cimbálu – Cimbálovka
Kavárna ROSA
Vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek

BISTRO

Společenský dům se svým zázemím je
ideální k pořádání svatebních obřadů.
Tato kulturní památka dále disponuje dvěma banketkami, restauračním
prostorem, vnitřní i venkovní terasou
a ubytováním nejen pro novomanželé.
Budova uprostřed historického parku
s nádherně vzrostlými stromy dotváří
kouzelnou atmosféru svatebních fotografií. Ideální počet svatebních hostů
je do 70 osob. Nabízíme také možnost
venkovních obřadů.

Ubytování pro novomanželé i svatebčany
Ubytování nabízíme jak v budově

Od 1. června jsme pro vás otevřeli Historické Lázně Darkov,
které se nachází v klidné části Karviné. Dominantou tohoto více než
150-ti letého lázeňského areálu je
Společenský dům. Kromě procházky po parku, cvičení v Yogapointu
nebo vyhlídku z mostu Sokolovských hrdinů, můžete navštívit třeba naše Lázeňské bistro.

V případě zájmu o bližší informace
ohledne svatby v Historických Lázních
Darkov nás neváhejte kontaktovat
telefonicky: +420 603 299 143,
nebo emailem: spoldum@darkov.cz.
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VYZKOUŠEJTE NAŠE SPECIÁLNÍ KOUPELE

v Historických Lázních Darkov
FITNESS CENTRUM

AQUAGYM

Nikdy jste ve fitness centru nebyli, chodíte tam jen občas, nebo jste ve fitku
jako doma? Je jedno do které skupiny
patříte, i během lázeňského pobytu si
můžete pořádně zacvičit v našem fitness centru, které je Vám k dispozici:
Úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:00 h.

KOLOBĚŽKY

NORDIC WALKING
Pravidelné lekce napomáhají prevenci osteoporózy, nadváhy a zvýšeného cholesterolu, při nízké imunitě
a léčbě astmatu a alergií, při kardiovaskulárních onemocněních, léčbě cukrovky 2. typu, při onemocněních
pohybového aparátu, při rehabilitaci pooperačních stavů, při neurologických onemocněních a léčbě deprese. Významný vliv NW na krevní
oběh a plic lze využít i při regeneraci
klientů po překonání COVID-19.

Pobyt na čerstvém vzduchu ve spojení
s jízdou na koloběžce je nejen zábava, ale patří ke sportům, při kterém se
komplexně zatěžuje celé tělo a efektivně tak spaluje nadbytečné kilogramy.
Pokud člověk zvládá techniku nezatěžuje páteř a kolena jako při jízdě na
kole, zapojuje komplet celé nohy, hýždě, břicho a také posiluje klenbu na
noze. Je to kondiční cvičení, při kterém
si každý volí zátěž sám.

JÓGA A RANNÍ PROTAŽENÍ

Každou středu 16:00 – 17:00 h
(2× 30 min.) s instruktorem.

VINNÁ OLEJOVÁ
KOUPEL

PIVNÍ RADEGASTOVÁ
KOUPEL

OLEJOVÁ KONOPNÁ
KOUPEL

Netradiční, sametově narůžovělá koupel s bohatou pěnou, obsahuje červené
víno v kombinaci s hroznovým vinným olejem. Je zdrojem přírodních antioxidantů,
které účinně odbourávají volné radikály
způsobující stárnutí a ztrátu elasticity pokožky. Koupel zanechává hedvábně vláčnou pokožku s příjemnou vůní a osvěžujícím pocitem. Pomáhá s projevy celulitidy
a je vhodná při poruchách prokrvení končetin i revmatoidní artritidě. Je dokonalou
relaxací pro unavené tělo.

Jedinečná koupel s obsahem pravého
piva a chmelovým extraktem. Obsahuje
mandlový olej, který zjemňuje a zvláčňuje
obzvlášť suchou pokožku. Koupel uvolní
Vaše namožené svaly, navozuje pocit uvolnění, tělesné pohody a podporuje celkovou regeneraci organismu. Může sloužit
jako podpůrná léčba bolestí kloubů a zad,
má regenerační účinky na vlasy a pokožku spálenou slunečním zářením.

Koupel ze speciálně vyšlechtěné odrůdy technického konopí Cannabis Sativa
obsahuje extrakt z celých rostlin konopí,
který je známý pro své pozitivní účinky nejen na pokožku, ale také na bolesti pohybového ústrojí. Tato koupel se používá při
ekzémech, lupence, kožních alergiích, kdy
regeneruje a zklidňuje pokožku a ulevuje od svědění. Dále při bolestech kloubů,
svalů, šlach, ale také při fyzické a psychické vyčerpanosti nebo při stresu. Vhodné
pro regeneraci, po sportu a namáhavých
výkonech.

Více informací získáte na recepci Rehabilitačního sanatoria, budova B.

Prostřednictvím Jógy se naučíte poznávat, vnímat a následně poslouchat
celé své tělo. Teplé letní počasí nás láká
k cvičení pod širým nebem a proto neváhejte a zacvičte si v našem Yogapointu, který se nachází přímo v našem
lázeňském parku.

Každou středu 16:00 – 17:00 h
(2× 30 min.) s instruktorem.

Trápí vás oteklé nohy, povislá kůže nebo celulitida?

VYZKOUŠEJTE ICOONE
ICOONE je inovativní, neinvazivní technologie, která umožňuje
efektivní ošetření obličeje a těla
a zároveň nabízí zcela relaxační
zážitek.

Cvičení v bazénu Historických Lázní
Darkov s naší lektorkou. Díky tomu, že
jste z části ponoření do vody je cvičení
vhodné i pro ty méně pohyblivé, kterým by třeba cvičení ve fitness centru
dělalo potíže. Kromě příjemného pobytu ve vodě má řadu výhod v tom, že
posílíte svaly, rozproudíte krevní oběh
a zažijete spoustu zábavy s ostatními
cvičenci.

a cvičení, aby bylo dosaženo rychlejších a dlouhodobějších výsledků.

ROZHOVOR S ŠÉFKUCHAŘEM
Letní sezona je v plném proudu. Na
jaké gastronomické zážitky se mohou klienti v Lázních Darkov těšit?

změn, snažíme se více vyhovět i klientům, kteří nekonzumují živočišné
produkty. To znamená že zavadíme
do jídelníčku postupně vegetariánské
a veganské pokrmy.

Ano, letní sezona již běží. Chystáme pro
klienty zejména v Historických Lázních Darkov několik zajímavých akcí.
Hned tou první bude večeře formou
letního večerního grilování. Určitě budou akce zaměřené na sezónní suroviny, či náhled do zahraničních kuchyní.

Dále využíváme nové technologie
a nejmodernější postupy při zpracování a přípravě surovin tak, abychom
drželi krok s těmi nejlepšími v oboru.
Jak jste se u nás v lázních za těch
několik měsíců zabydlel?

Chystají se i nějaké speciální akce
a nabídky v HLD?
Něco máme již ve fázi příprav, ovšem
zatím si to nechám pro sebe. Ale nebojte, včas se vše dovíte.
V lázních jsme vás přivítali poměrně nedávno, na jaké změny se mohou klienti Těšit?

Kombinovaný účinek mechanické
stimulace umožňuje rychlé a cílené
ošetření v určitých tukových oblastech, které nereagují na dietní stravu

Lázně vynikají skvělou gastronomii,
a v tom budeme pokračovat. Co se týče
2

Tomáš Dolák, šéfkuchař
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Abych řekl pravdu, od začátku se zde
cítím jako doma…gastronomie je obor,
který se dělá srdcem. Tady v lázních je
„Srdcařů“ plná kuchyň. Je tu tým skvělých kuchařů, s kterýma se spolupracuje jedná báseň a na druhé straně je
tým manažerů a vedení lázni, kteří se
snaží lázně společně posunout ku předu, a tím zajistit pro naše klienty jen
příjemné vzpomínky z Lázní Darkov.

