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HORSKÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA POŘÁDAJÍ ČTVRTÝ ROČNÍK CHARITATIVNÍHO 
POCHODU 
  

 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik                                      26. června 2018  
  
 

Horské lázně Karlova Studánka i letos pořádají, již čtvrtý ročník, charitativně sportovní 
akce Nordic Walking Tour. Pochod za podpory profesionálního silničního cyklisty 
Leopolda Königa se uskuteční v sobotu 28. července 2018 od 8:00 hodin.  
 

 

Počtvrté tak účastníci pochodu budou moci podpořit sociálně terapeutické dílny pro lidi 
s mentálním nebo kombinovaným postižením, Sagapo Bruntál. Celý výtěžek z této akce totiž 
putuje na podporu právě těchto dílen. 
 

Zaregistrovat se může opravdu každý. Akce není věkově omezená, zúčastnit se jí mohou 
rodiče s dětmi i senioři. Připraveny jsou tři trasy, z nichž každá je odlišná svoji náročností       
a délkou. První, Pohádková trasa, v délce šesti kilometrů je určena převážně dětem, které  
se na několika stanovištích zabaví při plnění zajímavých úkolů. Pohodový nordic walking      
je drouhou trasou v délce jedenácti kilometrů a nabízí lehce náročnější terén. Třetí a zároveň 
nejdelší trasa nabízí pochod v délce patnácti kilometrů na Žárový vrch. 
 

Účastníci pochodu se mohou registrovat od 8:00 hodin do 9:30 hodin. V tuto dobu tak bude 
zahájen pochod před budovou Ředitelství Horských lázní. Pro ty, kteří nevlastní hole, nabízí 
lázně možnost jejich zapůjčení. Pochod bude ukončen v 16:30 hodin a pro návštěvníky, kteří 
nezvolí žádnou z připravených tras, nabízí lázně besedu s patronem celé akce, panem 
Leopoldem Königem v Hudební hale od 16 hodin.  

Slavnostní ukončení pochodu proběhne v Hudební hale v 17 hodin s následným předáním 
šeku řediteli Sagapo Bruntál, panu Mgr. Petru Konečnému. Doprovodný program pak 
pokračuje bohatou tombolou, do které věnovali věcné ceny vážení sponzoři. Společenský 
večer s živou hudbou uzavře celodenní program a nabídne všem pohodově strávený čas. 
 
 

Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima jsou Horké lázně  Karlova Studánka ideálním místem pro léčbu pacientů              
s onemocněním dýchacích cest, zejména pro osoby s chronickými záněty hrdla, dutin, hlasivek, nosu, průdušek, plic             
a u nemocných s průduškovým astmatem. Lázeňské místo je vhodné i pro léčení nemocí onkologických (po ukončení 
základní léčby), pro léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění cév. Souběžně se léčí i doprovodné pohybové nemoci - 
kloubní a páteřní potíže. K přírodním léčivým zdrojům patří minerální voda a přírodní oxid uhličitý získávaný z hloubky       
127 m. Přírodní minerální voda má vysoký obsah kyseliny uhličité a metakřemičité. 
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