Přírodní léčivé zdroje

Léčebné indikace

Jako přírodní léčivý zdroj se Dospělí:
nemoci
nervové,
využívá peloid z PLZ Jezero. nemoci pohybového ústrojí,
Ložisko peloidu se nachází nemoci onkologické.
nedaleko lázeňského místa a
jedná se o rašelinu přechodovou
prostou,
která
je
z
balneotechnického
hlediska
vhodná pro přípravu kvalitních
zábalových směsí.
Volný čas
Pro volný čas jsou k dispozici vnitřní i venkovní bazén, sauna, solárium, půjčovna kol, tenisové kurty,
kuželník v parku, fitness, stolní tenis, kosmetika, pedikúra, manikúra, kadeřník a wifi připojení zdarma.
V zámecké kapli se pravidelně pořádají koncertní vystoupení.
Výlety do okolí
Okolními rozsáhlými lesy, které navazují na zámecký park a lázeňský areál, vede mnoho vycházkových
okruhů a cyklostezek. V blízkém okolí lázní můžete navštívit celou řadu významných památek; kostel sv.
Jakuba Většího v Čížové, kostel Novorozené Panny Marie v obci Kostelec nad Vltavou, Varvažov, mufloní
oboru v obci Dědovice, tvrz Kestřany. Nejunikátnější a nejcennější památkou vrážského okolí je
Kamenný most přes řeku Otavu v Písku, nejstarší dochovaný most v Čechách.
Nejvyhledávanějšími pamětihodnostmi jsou zámek Orlík ze 13. století, přestavěný v novogotickém slohu,
a gotický hrad Zvíkov.
Další zajímavá místa stojící za návštěvu jsou např. Milevsko, Český Krumlov, Týn nad Vltavou, Putim,
Bernartice, Albrechtice nad Vltavou, Holašovice, Strakonice, Chýnovská jeskyně, Bechyňský, Žďákovský
a Podolský most, rezervace V Obouch, Kladovský viklan.
Zdroj: .lecebne-lazne.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČEŠTINA
O Vánocích a dovolených budete mít jistě víc času na čtení a taky naučení se něčemu novému. Tady jsou
tedy slova, ve kterých se často chybuje. Věřím, že to pro vás bude zajímavé čtení.
Slova, v nichž se velmi často chybuje
Chybně:
achilovka
bryndza
cenník
dvacetileté výročí
vyjímečný
v kalhotech
klaxon
konec konců
kontraadmirál

Správně:
achillovka
brynza
ceník
dvacáté výročí
výjimečný
v kalhotách
klakson
koneckonců
kontradmirál
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Chybně:
Interupce
rozanalyzovat
Mohamed
Novák Jan
pane Janák
vichystický
lobbystický
snažší
spoluúčastnit se

Správně:
interrupce
analyzovat
Muhammad
Jan Novák
pane Janáku
vichistický
lobbistický
snazší
účastnit se
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kontraverze
lehtat
loyalita
lyžina
mezzanin
míting
nešťovice
niť
non stop
oxyd
Šalamoun
potencionální
právoplatný
protěžovat
recirkulace
rengen
respektivě
standartní
tamnější
tenší
tlouštka
vlašťovka
vstřiknutí
zběr
holocaust

kontroverze
lechtat
loajalita
ližina
mezanin
mítink
neštovice
nit
nonstop
oxid
Šalomoun
potenciální
pravoplatný
protežovat
cirkulace
rentgen
respektive
standardní
tamější
tenčí
tloušťka
vlaštovka
vstřik
sběr
holokaust

spolupodílet se
přišel tady
učit češtinu
to stejné
pět let zpátky
více zelený
víc jak dva roky
začnul
odsouhlasit
kdyby jsme
kdyby jste
když bych
kde kdo
málo kdo
extrémistický
schématický
tématický
tréning
zbyde
vysutý
vyšívka
vytypovat
wat
do NATA
vyhražený

podílet se
přišel sem
učit češtině
totéž
před pěti lety
zelenější
víc než dva roky
začal
schválit
kdybychom
kdybyste
kdybych
kdekdo
málokdo
extremistický (ale: extrémní)
schematický
tematický
trénink
zbude
visutý (žebřík)
výšivka
vytipovat
watt
do NATO
vyhrazený

Toponyma, v nichž se velmi často chybuje
Chybně:
Atlantický oceán
Baltické moře
Azerbajdžán
Budapešt
Himaláje
Istambul
Kijev
Lybie
Indonézie
Rožumberok
Barandov
Šalamounovy o.

Správně:
Chybně:
Atlantský oceán
Bánská Bystrica
Baltské moře
Bardějov
Ázerbájdžán
Bráník
Budapešť
Jánské Lázně
Himaláj
Králický Sněžník
Istanbul
Partizánské
Kyjev
Povážská Bystrica
Libye
Újezd nad lesy
Indonésie
Gruzínci
Ružomberok
Arménci
Barrandov
Irán
Šalomounovy ostrovy

Správně:
Banská Bystrica
Bardejov
Braník
Janské Lázně
Kralický Sněžník
Partizánske
Považská Bystrica
Újezd nad Lesy
Gruzíni
Arméni
Írán

Zapamatuj si:
Balt = kraj u Baltského moře
Štrbské pleso = jezero v Tatrách
Bílá hora = místo bitvy v roce 1620
Trója = starověké město v Malé Asii

zatímco: Baltik = Baltské moře
Štrbské Pleso = slovenská obec
Bílá Hora = pražská čtvr_
Troja = pražská čtvrť

Slova a slovní spojení nejapná
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Blbě:
post
upřednostnit
přetrvává
dopad
přístup
zvyšuje se počet
daleko víc
klade si za cíl
odvysílali jsme
v současné době
do současné doby
časový horizont
hrozně se mi líbí
je to strašně důležité
celý případ se vyšetřuje
podat návrh
stoupl více než o 5 %
sleva -20 %
svou vinu odmítá
chci se zeptat na otázku

Lépe:
funkce; úřad; sinekura
zvýhodnit
trvá; zůstává
ohlas; účinek; odezva; vliv; následek; důsledek
pojetí; postoj; vztah; stanovisko; metoda
přibývá
mnohem víc
snaží se o; pokouší se o; usiluje o; hodlá
vysílali jsme
nyní; teď; právě
dosud; dodnes; zatím
výhled; termín
velmi se mi líbí
je to velmi důležité
případ se vyšetřuje
navrhnout
stoupl o více než 5 %
sleva 20 %
svou vinu popírá
chci položit otázku

Nesnesitelné fráze a kecy
politická scéna
politická scéna
napříč politickým spektrem
je jazýčkem na vahách
volby dopadly tak, jak dopadly
projevit připravenost
vyslat signál
ustál to
je to v pohodě
je to super
je to o tom
Co chtěl vlastně básník říci
Než napíšeš nějaké slovo, musíš přesně vědět, co vlastně znamená, tj. znát jeho sémantický obsah.
Uvědom si například významové rozdíly u těchto dvojic slov:
alternativa
příčina
výsledek
dopravce
hospitalizace
elektrický
psychický

varianta
důvod
důsledek
přepravce
hospitace
elektronický
psychologický
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meteorit
najmout
podlaží
povědomí
zaměstnání
stoletý
zásuvka
trasa
šroub
rozdělovat
legislativa
nebe

meteor
pronajmout
poschodí
podvědomí
povolání
staletý
zástrčka
trať
vrut
rozlišovat
zákon
dudy
Připravila: Radka Hejmalvoá-Millar
Zdroj: Josef Zvoníček: Ta naše čeština česká

NAPSALI JSTE NÁM
Vylet na Mauritius - pokračování
V.PRVNI NOC.
Kdyz jsme tedy odchazely prvni vecer z baru vedeli jsme o ostrove tolik, ze by se za ty znalosti nestydel
ani domorodec. Navic jsme si pak doplnili informace z turistickych prospektu a pak jiz nezchazelo nic
jineho, nez overit si vsechno na vlastni oci. A to jsme mohli lehce, protoze v cene vyletu bylo i pujceni
auta Mini Moris (jakoby organizatori vedeli, ze turista nebude prilis verit prospectum a vypraveni
domorodcu) gratis na osm dnu a 300 mil a pak za kazdou extra mili 30 centu, nebo 15 Rupiji za den. Na
Mauritiu jsou totiz rupie a za 1 jihoafricky rand jsme dostali 7.5 rupiji, takze jsme byli bohaci se stovkou
rupiji kapesneho pro kazdeho.
Ukol byl jasny – prozkoumat ostrov a potvrdit, ze se opravdu jedna o “Perlu Indickeho oceanu”. Meli
jsme na to 12 dni, na tom jsme se shodli vsichni tri, ikdyz jsme meli tu a tam vyhrady k tomuto
honosnemu pridavku.
Tak napriklad hned prvni noc byla pro nas utrpenim, kdyz jsme se ne zcela aklimatizovani v
tropickem pasmu hodlali ulozit k spanku. Na nasem pokoji nejen ze byla spousta komaru a nocnich mur,
ale i jesterky ktere je na strope lovily a 3-4 cm cockroaches, jinak zname jako svabi. Pro turisty zvykle
maximalne na obycejne mouchy a mury to bylo trochu moc. Chtel-li si brouka rukou smest nebo
zaslapnout ci jinak likvidovat a on, kdyz videl ze pesi neutece, vzletl a narazel do vseho jako u nas
chroust. Byl vsak ctyrikrat vetsi. Brzy jsme poznali, ze nikdo z domorodcu si jich nevsima a ze naopak
jsme smesni svym pocinanim pri pronasledovani tohoto exotickeho hmyzu a tak po nejake chvili jsme
pritomnost teto haveti brali tak, jako ze to je kus Mauritia a ze maji pobyt v nasem hotelu predplaceny.
Horsi vsak bylo , ze na tri postele byly jenom dve moskytiery. Natahl jsem moskytieru kolem postele a
za chvili to ze me lilo tak, ze jsem mel propocena prosteradla. Vzduch se dal krajet a spat se nedalo.
Zustali jsme dlouho vzhuru.
Pozdeji jsem si protahl moskytieru a dovnitr jsem pritom chytil par komaru, kteri, protoze nemohli
zevnitr ven, si na me tak pochutnali, ze jsem rano vypadal jako kdybych probeh koprivami.
Pristi noce jsme radsi zustavali dlouho vzhuru v hotelovem baru pri debate s domorodci a turisty.
Ovsem i tam si neni clovek jisty. Sedeli jsme takhle jednou, kdyz nahle vidim pekneho, asi 25 cm velkeho,
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