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LÁZNĚ OSLAVÍ PŘÍCHOD JARA VELIKONOČNÍM JARMARKEM 
 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik                       25.3.2019 
 
 
První velikonoční jarmark nabídne spoustu zábavy pro děti i dospělé 
 
S odchodem zimního období se do jarního kabátu zahalí i Horské lázně Karlova Studánka. 
Pro své klienty a všechny návštěvníky si v lázních připravili první Velikonoční jarmark, který 
nabídne velmi bohatý doprovodný program. Oproti tradičnímu Lázeňskému jarmarku se ten 
velikonoční bude odehrávat u Letních lázní v centru obce Karlova Studánka už 19. dubna od 
odpoledních 14 hodin.  
 
Chybět nebudou stánkaři s nabídkou originální jesenických produktů. Novinkou bude                 
lázeňský stánek, kde bude možné si zakoupit lázeňské perníčky, velikonoční a upomínkové 
předměty. Děti se budou moci vyřádit při různých soutěžích, které se tematicky vztahují 
k velikonočním svátkům a jejich hlavním symbolům. Hledání velikonočních kraslic nebo běh 
s vajíčkem na lžíci vždy zabaví celou rodinu. 
 
Význam venkova a starost o hospodářská zvířata návštěvníkům osvěží manželé Křenkovi ze 
Stránského u Rýmařova se svými ovcemi a tradičními produkty. Z Eko - farmy v Karlovicích 
přiklušou koně, z jejichž hřbetu budou moci obdivovat svět děti i jejich rodiče.  
 
S ukázkou folklórní cimbálové hudby se představí hudební soubor Kubalovci. Jejich repertoár 
zahrnuje nejznámější lidové písně Čech, Moravy a Slezska, ale rovněž i slovenské, 
maďarské či rumunské melodie. 
 
Velikonoce jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. 
Zvyky a tradice se lišily vesnici od vesnice a probíhaly během velikonočního období, které 
trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od 
chorob, připravit se na znovuzrození přírody. A právě s tímto významem Velikonoc, jejich 
tradicemi a zvyky chtějí návštěvníky seznámit i v Horských lázních. Všichni se budou moci 
dozvědět a seznámit s informacemi, které se v dnešní uspěchané době z našich životů 
pomalu vytrácejí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Holouš, marketingový specialista  
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