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hotelový měsíčník Relax centra Kolštejn 

Vážení přátelé Relax centra Kolštejn, 

Jarní nálada je cítit všude kolem nás. Již za pár dní 

přivítáme jaro, a proto i tematicky ladíme tento díl 

wellnews.  

Máme připravené jarní speciální pobyty s úžasným 

programem, blíží se první jarní saunová noc, 

pokračujeme v projektu „keltský telegraf“  

a pracujeme na programu oslav 690. výročí založení 

budovy dnešní restaurace s minipivovarem. 

Přejeme pěkný den,“ Váš Kolštejn“. 

Wellness z gruntu 

SPECIÁLNÍ POBYT 

KAPACITA 10 OSOB 

Interaktivní přehled speciálních jarních i LETNÍCH  

pobytů včetně kalkulačky naleznete ZDE 

 WELLNESS Z GRUNTU 

– KLÍČ K OSOBNÍ SPOKOJENOSTI 

Wellness začíná v hlavě!  

Víte, že pouze 15% vnějších vlivů ovlivňuje náš pocit štěstí a 

spokojenosti?  

Vyzkoušejte jedinečné spojení wellness balíčku hýčkající Vaše 

tělo, s moderním a sofistikovaným programem věnovaným 

Vaší mysli.  Budete se cítit šťastnější, spokojenější a zdravější. 

Prožijte si  Wellness z gruntu. Více informací o pobytu a 

programu tohoto úžasného kurzu naleznete ZDE. 

Termín | 10.-12. 4. 2015 | poslední 4 volná místa 

Cena po slevě: od 3.390 Kč 

 

SLEVA! 

3.390 Kč 

 CVIČENÍ S JARMILOU DAVIDOVÁ V BAZÉNĚ 

 
Již dva roky Vám nabízíme každé úterý hodinový cvičební program pod 
garantem Jarmily Davidové. Pro ubytované hosty máme na každé úterní 
dopoledne připravený program, který kombinuje cvičení na suchu i ve vodě. 
Koncept dopoledního cvičení s Jarmilou Davidovou skloubí vaši relaxaci, 
pohodlí a trochu tělesné aktivity v hotelovém bazéně se slanou vodou.  
 
Jedná se o další z nabídky atraktivních animačních programů. Pro hosty, kteří 
pro svůj pobyt zvolí všední dny tak máme připravený kvalitní hodinový 
program, který je začátkem k chápání zdravého pohybu. Cviky jsou 
jednoduché a praktické, můžete je cvičit i doma. 

 
>> Rezervujte si pobyt během všedních dní ZDE << 

 

 

http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/36577/2015-04/Wellness+z+gruntu.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate/36577/2015-04/Wellness+z+gruntu.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate_group/9556.html
http://fe.avvio.com/convert/site/Wellness%20Hotel%20Kolstejn/cz/rate_group/9556.html
http://www.relaxkolstejn.cz/


 
 
 

                                    

 KELTSKÝ TELEGRAF – 21. 3. VEČER KOUKEJTE NA VRCHOLKY  

VÍCE NEŽ 130 KOPCŮ 
Již podruhé se první jarní sobotu, tedy 21. 3. 2015 můžeme 

opět sejít na jednom z vrcholků našich krásných hor. „Čerti“  

se první jarní sobotu vydávají na vrcholky významných kopců 

a navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají 

z jednoho stanoviště (kopce) na druhé po dohodnutých 

trasách napříč krajinou. Keltové, k nimž se symbolicky vracíme 

samotným názvem Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu 

s přírodou, kterou uctívali a respektovali. Ambicí akce je na 

jejich tradice navázat a jednou ročně, s příchodem jara a tedy 

oživením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a vracet 

se tak ke kořenům.  

Zapojte se také do překrásné akce i Vy. Jsou dvě možnosti. 

Vyberte si neobsazený kopec a staňte se přímo čertem  

(informace naleznete ZDE) nebo se zastavte za námi na kopec 

„Větrná“ v Branné, kousek od horní stanice lanovky, odkud 

budeme vysílat signál v sobotu 21. března. 

  

Ostara, Alban Eilir nebo také Eostre, Méan Earraigh, to všechno jsou 

keltské názvy pro slavnosti jara. Jméno Eostre, bohyně jara a nového 

života, nás potom přímo odkazuje na Velikonoce (anglicky Easter). 

V dávných dobách tyto svátky splývaly v jeden, jehož hlavním smyslem 

bylo uctít a oslavit příchod nového plodného období. 

SOBOTA 21. 3.  

20:00 až 23:00 

Keltské světlo zažehneme na Kolštejně také v RITUAL SAUNĚ  

ve 20:00 a plát bude do 23:00. Speciální program při jarní 

rovnodennosti připravil také saunér Jiří Sonntag. Můžete se těšit na 

speciální program saunové noci se saunovými ceremoniály  

a okouzlujícími esencemi. O úspěších mistra esencí jsme Vás 

informovali ZDE. 

Sobota 21. 3. 2015 od 20:00 do 23:00  

Detailní program o této a dalších saunových 

nocích naleznete ZDE. Vstup do wellness centra je 

otevřený nejen pro hotelové hosty, ale pro 

všechny milovníky zážitkového saunování při 

svíčkách z širokého okolí. 

JARNÍ ROVNODENNOST V SAUNĚ 

již tuto sobotu 

 

Více informací ZDE 

http://www.keltskytelegraf.cz/news/chcete-se-stat-certem
http://www.relaxkolstejn.cz/downloads/2015_02.pdf
http://www.vitalni-svet.cz/cz/specialni-akce/saunova-noc
http://www.vitalni-svet.cz/cz/specialni-akce/saunova-noc


 
 
 

                                    

 KOLŠTEJN690  - ŠENK S PIVOVAREM OD ROKU 1325 
Rok 2015 je z pohledu provozu Relax centra Kolštejn důležitý z mnoha důvodů. Veškeré aktivity našeho komplexu  

již několik let poukazují na historii místa a význam cestovního ruchu pro Brannou. V posledních dvou letech jsme  

se zaměřili zejména na turisty a milovníky historie.  

 

Příkladem je vybudování pivovaru v budově dnešní restaurace (2013), získání svolení zástupců Žerotínského rodu 

k užívání jejich erbu v grafice a marketingu našeho pivovaru (2013), zažádání a registraci nové naučné značky 

vedoucí z náměstí Branné (2013), otevření nové naučné stezky a změna stávajícího turistického značení tras v okolí 

ve prospěch kumulace turistů v Branné (2014), dokončení práce při odhalování historických pramenů s odkazem  

na tradici právovárečného práva nejen v budově dnešní restaurace od roku 1325 (2014) a další a další dílčí aktivity, 

které více či méně napomáhají k čilému ožívání cestovního ruchu v Branné. 
 

Rok 2015 je skutečně významným rokem pro vnímání naši restaurace a minipivovaru veřejností. Právě letos uběhne 

690 let od založení naši restaurace. Toto významné výročí hodláme náležitě prezentovat celoročně několika 

cestami. Restaurace Kolštejn společně s pivovarem připravila gastro kalendář chutí, který kloubí chutě naší kuchyně 

s našimi pivy. Stálá nabídka piv pivovaru bude v průběhu celého roku doplňována novými spodně i svrchně 

kvašenými pivy. Kombinace chutí slibují zajímavý a příjemný zážitek. 

 

V polovině roku 2015 se všichni můžeme potkat při 

dalším ročníku jarmarku v Branné, který se koná již 

tradičně první červencovou sobotu, tedy  

4. 7. 2015. Speciální program plný divadelních 

představení, hudby, tance, prezentací tradičních 

jesenických produktů, dále historický jarmark, 

faunapark a snad také slavnostní křest naši nové 

knihy zabývající se tradicí pivovarnictví v Kolštejně. 
 

Při příležitosti 690. výročí založení budovy dnešní 

restaurace (historicky původní budova fojtství) 

pracujeme na vydání speciálního vydání knížky, 

která se nesmírně čtivou formou zabývá tradicí 

pivovarnictví v městečku Kolštejně, a tím odkrývá 

zajímavosti ze života obce a nejbližšího okolí  

od roku 1325. 
 

Konec roku 2015 by měl patřit dokončení rozšíření 

ležáckého sklepa našeho pivovaru ze stávajících 

6.000 litrů na 10.000 litrů. 
 

V průběhu roku se budeme prezentovat  

na zajímavých gastrofestivalech či pivních 

festivalech. Zmiňme například nejbližší Garden 

Food Festival v Olomouci ve Smetanových sadech 

16.-17. května 2015. 
 

V příštím díle WellNews přineseme podrobnější 

informace o projektu Kolštejn690. 

 

Držte nám palce, abychom vše skvěle zvládli. 

http://www.gardenfoodfestival.cz/
http://www.gardenfoodfestival.cz/

