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HORSKÉ LÁZNĚ POŘÁDAJÍ JIŽ DRUHÝ LÁZEŇSKÝ JARMARK. TENTOKRÁT 
V DUCHU ZPRACOVÁNÍ VLNY A JINÝCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 
 
 
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik      7.6.2018 
 
 
Horské lázně Karlova Studánka v roce 2017 uspořádaly první lázeňský jarmark, který se 
setkal s velkým úspěchem. Na ten se i letos rozhodly navázat druhým ročníkem, který 
proběhne v sobotu 30.6.2018. Tentokrát se téma jarmarku zaměřuje na zpracování ovčí 
vlny a jiných přírodních materiálů. 
 
 
O doprovodný program, který se bude po celý den odehrávat v lázeňské Hudební hale a jejím 
okolí, se v rámci spolupráce postarali členové Klubu zpracování vlny a jiných přírodních 
materiálů a Svazu chovatelů ovcí a koz. Ten nabídne velkou škálu zajímavých aktivit pro děti   
i dospělé. 
 
 
Návštěvníci výstavy „VLNA NENÍ ODPAD – VLNA JE SUROVINA“  se  budou moci  na vlastní 
oči seznámit s ukázkami stříhání ovcí. Soutěžit v předení na kolovratu nebo přemotání 
přadénka na klubíčko. Připravena bude i dílnička pro děti, pojízdná salaš nebo malovaná 
pohádka. Jedinečný interiér Hudební haly nabídne pohled na výstavu fotografií pod názvem 
„Ovčí kadeřnice“ autora Petra Tvaróga, módní přehlídku a v podvečerních hodinách taneční 
zábavu. V okolí Pitného pavilonu bude možnost navštívení stánků a zakoupení regionálních 
produktů z oblasti Jeseníků, Beskyd, Opavského Slezska nebo Hané. 
 
 
Horské lázně si připravily také příjemný bonus pro školáky, které bude dělit od vytoužených 
letních prázdnin už jen krůček. Všechny děti do páté třídy základních škol včetně, si po 
předložení svého vysvědčení mohou užít vstup do lázeňského bazénu zcela zdarma. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Martin Holouš, marketingový specialista 
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