
Tisková zpráva – 18. října 2011 

V sobotu se v rámci České republiky uskuteční další ročník Dne Saunování 

Zaměří se na saunování dětí a nově se uskuteční i pokus o zápis do knihy rekordů 

Sobota 22. října 2011 bude po celé České republice patřit již druhému ročníku akce s názvem 

DEN SAUNOVÁNÍ. V Praze a Středočeském kraji návštěvníky přivítá největší saunový svět 

v Aquapalace Praha, kde je připraveno 14 saun a bohatý doprovodný program včetně pokusu  

o překonání rekordu v počtu saunujících na jednom místě. Tématem letošního ročníku je 

saunování dětí a podpora saunování v rodině. Rodiče i děti si mohou v čestlickém saunovém 

světě vyzkoušet speciální saunové ceremoniály pro děti, zúčastnit se přednášky na téma  

Rodinné saunování, saunování dětí a sauna jako prevence nebo přispět k překonání rekordu 

 o nejvíce návštěvníků v saunovém světě. Program začíná v půl čtvrté odpoledne a končí před 

půlnocí. Saunový svět je mimořádně otevřen až do půl dvanácté v noci a od osmi hodin platí 

zvýhodněné vstupné 350,- Kč. Více najdete na www.aquapalace.cz.  

„Snažíme se dlouhodobě propagovat pozitivní účinky saunování dětí a jeho příznivý vliv na posílení 

imunity. Proto jsme se opět zapojili do akce Den saunování a připravili pro návštěvníky zajímavý 

program i snížené vstupné,“ říká ředitel Aquapalace Praha Ing. Radek Steinhaizl.  

Program saunového dne v Aquapalace Praha – sobota 22. října 2011: 

15:30 – Speciální saunový ceremoniál pro děti v Panoramatické sauně. Po ceremoniálu bude 

následovat přednáška a diskuze na téma saunování dětí 

20:00 – Začíná v Saunovém světě saunování a koupání při svíčkách 

20:15 – Relaxační doprovodný program - promítání obrazových kompozic Zdeňka Hajného a snímků 

hvězd i vesmírných objektů za doprovodu relaxační hudby 

21.00 – Návštěvníky čeká přednáška v relaxační místnosti ve finských saunách na téma Rodinné 

saunování, saunování dětí a sauna jako prevence 

22:00 – Začíná pokus o uskutečnění rekordu v počtu návštěvníků v saunovém světě. Zúčastnit se 

může každý návštěvník saun. Do počtu osob se započítá každý, kdo bude sedět v jedné ze saun nebo 

prohříváren Saunového světa. V prostoru saunového světa budou přítomni sčítací komisaři, kteří 

dohlédnou na regulérnost a hladký průběh pokusu o rekord.  

22.30 – vyhlášení výsledků rekordu a tombola o ceny (pobyty ve wellness hotelech, vstupenky  

do Aquapalace Praha) 

 

Hlavní akce DNE SAUNOVÁNÍ proběhne v Aquapalace Praha, který nabízí největší saunový svět  

v ČR, ale k akci se připojují sauny a saunové světy z celé ČR, wellness hotely a aquaparky. Akce je 

pořádána ve spolupráci s Českou asociací wellness, projektem Sauňáci.cz a projektem AQUAINFO, 

který je podporován MMR ČR. Více informací najdete na www.aquapalace.cz.  

 

Kontakt pro média: Kateřina Fadljevičová, 4INFO.CZ s. r. o., T: 724 965 981, E: katka@4info.cz 

http://www.aquapalace.cz/
http://www.aquapalace.cz/

