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Sauna či masáže?
Ideální, pokud
chodíte pravidelně

B 5

Kam za wellness
Výběr center
a plaveckých bazénů
WELLNESS CENTRA

Bystré u Poličky
Penzion Kubíčkovi
Nerudova 222

solárium, masáže, zábaly, floating, infrasauna, lymfatické masáže
tel.: 731 165 684

Hlinsko v Čechách
Wellness studio Silueta
Čechova 1003

VacuShape, rekondiční stůl, lymfatická masáž, body roll (válečková masáž), infrasauna, finská sauna, masáže, zábaly, kosmetika laserem
tel.: 776 791 908

Lednový seriál o hubnutí Cítit se dobře. I tak by se dalo přeložit stále
populárnější a často používané slovo wellness. A stále víc lidí také využívá
nabídek různých wellness center, kterých ale v České republice zatím tolik není.

Chrudim
Wellness Pivovar
Obce Ležáků 168

O

dpočívat a současně
ulevit svým fyzickým i
psychickým problémům lze různě. Někomu stačí plavání a sauna, jiný se
nechá zabalit do banánových listů, další využije baňkování, čokoterapii nebo například masáž pro
dva.
„V dnešní době by si měl každý
udělat čas pro sebe. Já vím, že to
zní jako fráze, ale jít jednou za čas
na masáž, nemá s wellness nic společného. Jistě, je to příjemné, člověk si tu masáž užije, jenže ten
zdravotní dopad každé procedury
vyžaduje pravidelnost. Proto by si
měl každý svůj čas pro regeneraci
vyblokovat do vlastního programu, třeba do diáře jako schůzku,“
řekla Zdeňka Kulhánková z Denních lázní Vitality v Pardubicích.
Z velké většiny přijde člověk na
svou první proceduru do wellness
centra proto, že dostal poukaz na
masáž, zábal nebo koupel jako dárek. A i když zpočátku tvrdí, že
něco takového nepotřebuje a
nemá na to ani čas, brzy zjistí, že je
to naopak. A díky velké nabídce si
po poradě s odborníkem rychle najde proceduru, která mu pomůže
nejvíc. A týká se to i těch, kteří mají
nějaká zdravotní omezení.
„Velkým omezením jsou třeba
křečové žíly, srdeční potíže, vysoký tlak. Ale vždy se dá najít vhodná
alternativa. Vadí vám třeba kvůli
vlhkosti a vysokým teplotám klasická sauna? Pak zkuste infrasaunu,
kde je teplota maximálně 65 stup-

ňů a teplotní šoky nejsou tak velké. Jste po operaci zad? Masérka
vám nabídne třeba masáž obličeje,“ vysvětluje Kulhánková.
Oblíbené jsou lymfatické masáže a procedury, které rozproudí
krev, jako například suchá uhličitá
koupel. „Znám tu metodu z lázní.
Jsem v Pardubicích na návštěvě u
neteře, tak jsem si řekla, proč to nevyužít? Mívám studené nohy a během procedury se skvěle prokrvím. Zatím jsem si objednala pět

„Vadí klasická sauna?
Pak zkuste infrasaunu.
Jste po operaci zad?
Masérka vám nabídne
třeba masáž obličeje.“
Zdeňka Kulhánková
Denní lázně Vitality
návštěv,“ uvedla klientka Vitality
Marie Pilařová.
Zájemci o relaxaci ale nemusejí
za procedurami jezdit pouze do
Pardubic. Například hlinecké Wellness Studio Silueta nabízí kromě
masáží a zábalů i kosmetické ošetření laserem, solárium nebo VacuShape a cvičení na rekondičním
stole. „Princip VacuShape spočívá
v chůzi v podtlaku. Klient jde po
běžícím pásu a břicho, zadek a
nohy má uzavřené v podtlakové kabině. Stačí půlhodina dvakrát třikrát týdně, nemusíte ani držet žádnou dietu, jen pitný režim. Podtla-

kem se aktivuje nejen metabolismus tuků, ale i lymfatický systém,“
řekla Jana Zárubová z Wellness
Studia Silueta.
Wellness Pivovar Chrudim svou
nabídku rozšířil o Kneippův chodník. Tato kúra využívá střídavé působení teplé a studené vody (od 42
do 10 stupňů Celsia), což vede k
uvolnění tkáňového metabolismu
a celkovému otužování.
K relaxaci a rekonvalescenci mohou zájemci využít i klasické lázně.
Například Lázně Bohdaneč se specializují na léčbu pohybového aparátu a i zde si mohou lidé (jak ubytovaní klienti lázní, tak i veřejnost)
přikoupit služby tamního wellness
centra. Kromě toho může veřejnost využívat v odpoledních i večerních hodinách lázeňský bazén, což
ve chvíli, kdy je pro Pardubáky a
lidi z okolí ten hlavní v Pardubicích
zavřený, je velkou výhodou.
Ostatně, i plavecké bazény se pozvolna proměňují a začínají nabízet i wellness služby - masáže, perličkové koupele a zábaly. V prosinci otevřeli nový bazén v Litomyšli.
Kromě pětadvacetimetrového bazénu pro plavce je tam i dětský bazén a vířivka. To pardubičtí občané si na svůj bazén musí počkat.
Nový akvapark, který ještě zdaleka
nedokončený se stal předmětem
mnoha sporů a dohadů, by se měl
otevřít v roce 2012. Uvnitř budou
vířivky, sauny, vodácký trenažér,
horolezecká stěna nebo 90 metrů
dlouhý tobogán.
Gabriela Gregorová

whirpool, infrakabina, solárium, Kneippův
chodník, sauna, parní lázeň, masáže
tel: 774 403 050

Lázně Bohdaneč
Léčebné lázně
Masarykovo nám. 6

koupele, whirpool, parní kabina, finská sauna, ledová studna, zábaly
tel.: 466 860 274

Litomyšl
Hotel Aplaus
Šantovo nám. 181

vířivka, finská sauna, infrasauna, masáže
tel.: 461 614 900

Pardubice
Denní lázně Vitality
Závodu míru 2718

spa rituály, koupele, lymfodrenáže, infrasauna, zábaly, masáže, poradenství, art terapie
tel.: 725 701 580
Vektor wellness club
Rokycanova 2798

finská sauna, masáže, galvanická žehlička
na pleť, lymfatická masáž
tel.: 777 767 059

Svitavy
Wellness studio Aleny Hlaváčové
Náměstí míru 61/41

masáže, zábaly
tel.: 777 331 418, 608 582 141

Pardubická masérka
Před více než patnácti lety
si Jana Havelková udělala
první masérský kurz. Dnes
tvrdí, že nejdůležitější
před samotnou masáží je
zájemce vyzpovídat, co ho
přesně trápí.

KRYTÉ PLAVECKÉ BAZÉNY

Česká Třebová
U teplárny 617

kondiční i rekreační plavání, plavání kojenců, solárium, aqua aerobic, vířivka, parní komory, dětský bazén, tobogán
tel.: 465 531 060

Foto: Michal Klíma, MF DNES

Hlinsko
Smetanova 1524

Sauna Komu nevyhovuje

kondiční i relaxační plavání, whirpool, plavecká škola, sauna, squash, aqua aerobic,
solárium
tel.: 469 311 703, 608 889 739

klasika, může zkusit
variantu, při které není
teplota v místnosti tak
vysoká.
Foto: MF DNES

Chrudim
V Průhonech 503

Masér se musí ptát. Když se nezajímá, je to špatně
Čím víc s člověkem mluvím, zjistím, že vše do sebe zapadá jako kostky do stavebnice. A brzy poznám příčiny jeho potíží, říká masérka Jana Havelková
PARDUBICE Když člověk dostane
jako dárek masáž, často jde naslepo. Neví, co ho čeká a jaký je masér.
„Je hodně důležité, aby s vámi masér udělal vstupní pohovor, který se
týká vašeho zdravotního stavu. Jaké
máte zdravotní problémy, co vás
bolí, jestli se s něčím léčíte a berete
nějaké léky. Prostě aby si o vás udělal obrázek a věděl, jak na vás. Jakmile se o vás nezajímá, je to špatné,“ říká Jana Havelková, masérka z
Denních lázní Vitality.
Jak jste se k oboru dostala?
Prakticky náhodou. Pětadvacet let
jsme s rodinou bydleli na horách a
v hotelu, kde jsem tehdy pracovala,
jsem měla možnost si udělat základní masérský kurs. A doslova jsem
tomu propadla, začala jsem shánět
nejrůznější informace, knihy, a ten

základ rozšiřovala, kde se dalo.
Kde všude?
Když se začnete něčím důkladně zabývat, tak k vám ty informace plynou ze všech stran tak nějak samy.
V základním kurzu se naučíte anatomii, ta je důležitá. Ale protože mě
hodně zajímá, jak lidské tělo dokáže fungovat, začala jsem studovat i
čínskou medicínu. Klasická medicína léčí následek. Ale ta čínská je preventivní, ta léčí příčiny. A čím víc
masáží se naučím, tím víc je pak používám. Myslím to tak, že klasickou
masáž už nikdy neudělám jako klasickou masáž, ale vždycky tam
něco přidám.
Jak dlouho trvá školení, než získáte na nějakou konkrétní masáž
certifikát?
Ty méně náročné masáže jako tře-

ba Amma masáž jeden den. Na havajskou masáž nebo masáž lávovými kameny potřebujete tak dva tři
dny. Ale na kurz reflexní terapie
jsem jezdila půl roku každý víkend.
Tak zkusme příklad. Bolí mě
záda, mám zatuhlou krční páteř,
v zimě se mi nedokrvují prsty u rukou. Co byste mi doporučila?
Začali bychom reflexní masáží plosky, protože i když se to nezdá, je
zrovna tam zobrazeno celé tělo.
Přes chodidlo se nechá diagnostikovat. V jakém stavu jsou zatuhlé prsty a nepohyblivé chodidlo, tak v takovém stavu je celé vaše tělo. Pak
bych pokračovala masáží zaměřenou na uvolnění celých zad. A co se
týká dokrvování prstů, ve chvíli
když se prokrví končetiny masáží,
rozběhne se lymfatický systém.

Co je po takové masáži nejdůležitější?
Pít. Musíte pít. Pro každého mám
připravenou sklenici vody a donutím člověka, aby ji vypil. Masáží se
v lymfě rozeběhnou všechny uložené bloky, toxiny, a když je nedostanete močí přes ledviny ven, tak ve
vás zůstanou a může vás rozbolet
hlava nebo se vám udělat špatně.
Jak často chodit na masáže, aby
byl jejich účinek opravdu znatelný?
Nemůžete čekat zázrak na počkání.
Na zdravotní problémy si člověk zakládá dlouhodobě - stravou, nedostatkem pohybu. Na lymfatické masáže můžete jít dvakrát třikrát týdně, na ty ostatní jednou za týden
nebo za čtrnáct dní.
Nesouhlasím například s tím, když

některá centra v rámci takzvaných
wellness víkendů nasekají lidem třeba dvě celkové masáže během jednoho dne. Tělo nemá šanci takový
nápor zpracovat.
Nevadilo by mi, když budu třeba
hodinu ležet, ale nejsem si jistá,
jestli bych se dokázala při masáži
správně uvolnit.
Dokážete, věřte mi. Nejdřív vám
řeknu, co budeme dělat. Pak si lehnete, dáte si ruce podél těla, zavřete
oči a od té doby už nemluvíme. Jen
vám pustím hudbu. A vám to mlčení pomůže se odpoutat a více vnímat masáž.
Když se uvolníte, dostanete se do
hladiny alfa, kdy ani nespíte ani nebdíte. Ale v těle se začnou dít
ozdravné procesy, o kterých ani
sama nevíte.

kondiční i relaxační plavání, dětský bazén,
cvičení a plavání seniorů i těhotných, kojenců i dětí, tobogán, masáže
tel.: 469 638 773

Litomyšl
U Plovárny 1221

kondiční i relaxační plavání, dětský bazén,
vířivka, tobogán, venkovní výplavový kanál, aqua aerobic
tel.: 461 315 011

Polička
Nádražní 775

kondiční a relaxační plavání, plavecká škola, fitcentrum, sauna
tel.: 737 867 342

Svitavy
Riegrova 5

kondiční i relaxační plavání, dětský bazén,
parní kabina, whirpool, tobogán
tel.: 461 531 804

Ústí nad Orlicí
Polská 1360

kondiční a relaxační plavání, plavecká škola, rodiče s dětmi, plavání kojenců, fitcentrum RIO, masáže, sauna
tel. 465 524 254

Vysoké Mýto
Husova 117

kondiční i relaxační plavání, sauna
tel.: 465 420 264

Kina Přehled snímků promítaných v Pardubickém kraji a jeho okolí
Bystré

Hradec Králové

Chotěboř

KINO BYSTRÉ

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ

DIGITÁLNÍ KINO CHOTĚBOŘ

Sulkovská 370, tel. 461 741 241

Brněnská 23A, tel. 495 809 999

Tyršova 256, tel. 569 624 104

Cizinec
15.50, 18.10, 20.20
Fotři jsou lotři
19.15, 21.15
Gulliverovy cesty
14.50, 16.45
Gulliverovy cesty 3D
14.15, 16.10, 18.00
Hon na čarodějnice
15.30, 20.15
Kmotr
20.00
Na vlásku
15.00, 17.00
Na vlásku 3D
14.30, 16.30, 18.30, 20.30
Nevinnost
14.30, 16.45, 19.00, 21.10
Řetězová zpráva
18.40, 21.00
The Social Network
17.45
Tři dny ke svobodě
17.50, 20.45
Zelený sršeň
14.45

Tacho

Občanský průkaz

20.00

Čáslav
KINO MILOŠE FORMANA
Jeníkovská 138, tel. 327 312 139

Bastardi

20.00

Havlíčkův Brod
KINO OSTROV
Na Ostrově 28, tel. 569 429 998

Benga v záloze
Shrek: Zvonec a konec

20.00
17.30

Heřmanův Městec

KINO CENTRÁL
Karla IV. 774, tel. 495 215 421

KINO MÍR
náměstí Míru 177, tel. 469 696 405

Rodinka

19.30

Neúplatní
Rodinka

Hlinsko

Choceň

PANORAMATICKÉ KINO HLINSKO

KINO MÁJ CHOCEŇ

Wilsonova 237, tel. 469 311 658

Na Herzánce 1238, tel. 465 471 720

Občanský průkaz

17.30

Benga v záloze

20.00
18.00

Havířská 3/403, tel. 327 512 086

Cizinec
19.30

Chrudim
20.00
17.30

Zelený sršeň
Zelený sršeň 3D

19.30

Pardubice
CINEMA CITY PARDUBICE

Cizinec
Na vlásku

Masarykovo náměstí 2799, tel. 469 800 666

Palackého nám. 36, tel. 494 321 588

Toy Story 3: Příběh hraček

Kutná Hora

8.30

Purkyňova 17, tel. 461 534 528

Rodinka

Gulliverovy cesty
Rodinka

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Kostelec nad Orlicí

KINOKAVÁRNA GALAXIE

Cizinec
Děcka jsou v pohodě

Cizinec
14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Fotři jsou lotři
19.30, 21.30
Gulliverovy cesty
15.30, 17.30
Gulliverovy cesty 3D
14.20, 18.30, 20.30,
22.20
Hon na čarodějnice
15.20, 17.20, 19.20
Na vlásku
15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Fotři jsou lotři
Gulliverovy cesty
Gulliverovy cesty 3D
Hon na čarodějnice
Kmotr
Na vlásku
Na vlásku 3D
Nevinnost
Občanský průkaz
The Social Network
Zelený sršeň

16.45, 19.00
21.15
19.30
14.45
15.30, 17.30
15.30, 20.15
20.00
15.15, 17.15
14.30, 16.30, 18.30

20.00

Svitavy

Litomyšl

Na doraz

19.30
17.00

Tacho

KINO VESMÍR

Nerudova 83, tel. 461 612 505

20.00

Hrdinů Odboje 671, tel. 494 534 505

nám. Republiky 1400, tel. 224 422 226

KINO 99 - MALÝ SÁL

KINO 99 - VELKÝ SÁL

15.10, 17.10, 19.10, 21.10
21.20
16.10

KINO

CINESTAR PARDUBICE

KINO SOKOL

Zahradní 764, tel. 321 720 930

Nevinnost
Řetězová zpráva

14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00
15.20, 17.30, 19.40, 21.50

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
17.00, 19.30

Kolín

KINO RABŠTEJN

20.00

Lanškroun
T. G. Masaryka 3, tel. 465 324 662

Svatopluka Čecha 256, tel. 469 638 871

Fotři jsou lotři

19.30

KINO LANŠKROUN

MĚSTSKÉ KINO

Ďábel
Přežít svůj život

Na vlásku 3D

KINO MODRÝ KŘÍŽ

20.00

Purkyňova 17, tel. 461 531 446

17.00
19.30

Trhová Kamenice
KINO TRHOVÁ KAMENICE
Husova 150, tel. 469 333 101

Přežít svůj život

18.00

Ústí nad Orlicí
KINO MÁJ
Husova 1062, tel. 465 521 047

15.45, 18.00, 20.15
20.30
17.45
21.30

The Social Network

19.30

Žďár nad Sázavou
KINO VYSOČINA
Brodská 1000/2, tel. 566 620 630

Rychnov nad Kněžnou

Benga v záloze

19.30

