
Rekreaèní zaøízení s celoroèním provozemRekreaèní zaøízení s celoroèním provozem
�SMRK� v Lázních Libverda�SMRK� v Lázních Libverda

Láznì Libverda le�í v nadmoøské vý�ce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných
kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km
od Liberce a 6 km od Nového Mìsta pod Smrkem.
V krásném okolí je mnoho zajímavých cílù pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním
chrámem jsou známým rekreaèním a poutním místem Jizerských hor, odkud není daleko k
vodopádu Sloupského potoka i Èerného potoka. Pohodlnì dosa�itelné je i starobylé mìsto a
zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou, Je�tìd s vyh-
lídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bi�uterie.
Láznì obklopují jehliènaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický
charakter. Léto je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý.
V zimì ideální podmínky pro ly�aøe bì�kaøe (upravená stopa pro bì�ky), pro sjezdaøe
Beøichov, Janov n.Nisou, Je�tìd.
Místo je vhodné i pro cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou,
mo�nost úschovy).

Zaji��uje na OS pí Pechová  tel.  224 142 773, která Vám na základì pøedbì�nételefonické objednávky za�le tiskopis závazné objednávkynebo vyu�ijte tiskopis uveøejnìný v tomto vydání NOS.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POBYT V LÁZNÍCH LIBVERDA.
Celoroèní provoz v rekreaèním støedisku OS státních orgánù a organizací a ZO Ministerstva fi-
nancí ÈR �SMRK� Vám nabízí pøíjemnou dovolenou pøíp. lázeòský pobyt  (mimo 4 sanitárních
týdnù) v pìkném prostøedí a dobrých klimatických podmínkách.
Rekonstruované rekreaèní zaøízení �SMRK� (vzdálené 500 m od lázeòského
centra) je umístìno v zahradì, pro dìti høi�tì s houpaèkami, prolézaèkou a
pískovi�tìm, antukové høi�tì na tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stùl na s-
tolní tenis, mo�nost posezení u krbu.
Koupání - umìlé koupali�tì v Hejnicích (3 km), v Raspenavì (6km), novì
otevøený bazén v Novém Mìstì p. Smrkem (5 km).
Rekreaèní støedisko lze vyu�ívat k:
- rekreaènímu pobytu (bez lázeòských slu�eb)
- ubytování pøi lázeòské pøíspìvkové léèbì v Lázních Libverda, a.s. (zpravid-

la 3týdenní léèba)
- rekreaènímu pobytu spojenému s krátkodobou léèebnou  (rehabilitaèní) péèí.
UBYTOVÁNÍ
V budovì rekreaèního støediska je 11 pokojù s 35 lù�ky ve 3 nadzemních pod-
la�ích. Pro odborový svaz je vyèlenìno 5 pokojù s následující lù�kovou ka-
pacitou:
3 x 2lù�kový pokoj + l pøistýlka (rozkl. lù�ko)
1 x 2lù�kový pokoj + 2 pøistýlky (rozkl. lù�ka)
1 x 4lù�kový pokoj.
V�echny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zaøízením - WC, sprchový
kout, umyvadlo, TV.
Cena za ubytování v roce 2006
Týdenní poukaz pro èlena OS a jeho rodinné pøíslu�níky je dotován z pod-
pùrného a sociálního fondu OS. Zúèastní-li se rekreace neèlen OS (pøíbuzní èlena OS, ostatní zá-
jemci), není mu poskytována dotace a cena poukazu je vy��í.
Platba poukazu se provádí OS pøevodním pøíkazem nebo slo�enkou na základì faktury vystavené
OS. Po zaplacení obdr�í �adatel poukaz vèetnì informací k pobytu.

Èlenové OS státních orgánù a organizací a jejich rod. pøísl.
(man�el-ka, druh-�ka a jejich nevýdìleènì èinné dìti)

Pobyt                     sezona VII. a VIII. mìs.                       mimo sezonu
+ vánoèní
lù�ko                       pøistýlka               lù�ko                      pøistýlka
den        týden         den       týden        den       týden         den       týden

rekreaèní- 160,- 1120,- 140,- 980,- 130,- 910,- 110,- 770,-
bez láz. péèe
spojený 130,- 910,- 110,- 770,- 130,- 910,- 110,- 770,-
s láz. péèí
víkend                          540,-                       480,-                       480,-                     390,-
( 3 noci)

Neèlenové OS (výdìleènì èinné dìti èlena OS, babièka, vnuci apod.)
Ceny stejné po celý rok - sezona i mimosezona

Pøi týdenním pobytu lù�ko 180,- Kè/den
pøistýlka 160,- Kè/den

Víkend (3 noci) lù�ko 600,- Kè/3 noci
pøistýlka 540,- Kè/3 noci

STRAVOVÁNÍ není v rekreaèním zaøízení zaji�tìno, k dispozici je modernì vybavená kuchynì (sporáky,
kuchyòské linky s nádobím-ka�dá rodina svoji uzamykatelnou skøíòku, mikrovlnka, varné konvice, lednièky). Ke s-
tolování je urèena jídelna, která zároveò slou�í jako spoleèenská místnost s televizorem.
Stravování lze zajistit v a. s. Láznì Libverda ji� pøi objednávce pobytu u OS (mo�no i jednotlivá jídla) nebo osobnì
a� pøi pøíjezdu na rekreaci v pøijímací kanceláøí lázní (PO-PÁ, platby v hotovosti).
Ceny stravování v  a. s. Láznì Libverda pro rok 2006:
V pøípadì, �e si zájemce objednal slu�bu �kompletní rekondièní ambulantní s celodenní stravou� - cena za 1 den s-
travování formou plné penze èiní 190,- Kè 
V pøípadì, �e si zájemce objedná slu�by oddìlenì:    cena za jednu snídani èiní 44,- Kè

cena za jeden obìd èiní 99,- Kè
cena za jednu veèeøi èiní 66,- Kè

jednotlivé ceny se mezi sebou sèítají dle po�adavku odbìratele

DOPRAVA
dopravu si zabezpeèuje ka�dý úèastník sám. Pøíspìvek OS na jízdné je souèástí dotace zahrnuté v
cenì poukazu. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, zastávka Láznì Libverda o-
brati�tì, cca 150 m od rekr. støediska. Pro osobní auta rekreantù je vyhrazeno parkovi�tì pøímo v
objektu RS.INFORMACE PRO ZÁJEMCE O LÁZEÒSKOU LÉÈBU
Hlavními léèivými zdroji, které zalo�ily slávu
lázní u� v dávné minulosti jsou prameny minerál-
ních vod, které se ji� v 18. stol. øadily �po bok pra-
menù karlovarských a bílinských� s �blahodárný-
mi úèinky na mozek a nervovou soustavu, na
dodávku �ivotního popudu, povzbuzení ducha,
roz�íøení pøíjemného tepla v celém tìle, urychlení
obìhu krve, zrychlení tepu, o�ivení èinnosti
tìlesných orgánù, zvý�ení èinnosti nervù a
odstranìní nepoøádku v nervovém systému�.
Minerální prameny jsou hydrogenouhlièitanohoøeènatého typu se zvý�eným obsahem kyseliny
køemièité. Jsou hypotonické a studené. Prùmìrný obsah kyslièníku uhlièitého je 2400 mg/l.
Prameny se vyu�ívají k pøípravì léèivých koupelí i k pitným kúrám.Indikace II.,VI.,VII.,IX. Léèebné procedury jsou poskytovány pouze v rozsahu chorob uvedených v indikaèním sez-namu. Léèebné procedury pro jiné typy se neposkytují.
Srdeèní a cévní choroby
Ischemická choroba srdeèní, stav po infarktu myokardu do 4 mìsícù po vzniku i v dal�í rekonva-

lescenèní fázi, hypertensní nemoc I.-III. stupnì, stavy po operaci
srdce a cév, dále choroby periferních cév a onemocnìní tepen.
Stavy po trombózách a tromboflebitidách, po operaci varixù a
chronických lynfedém.
Nemoci pohybového ústrojí
Onemocnìní pohybového, funkèního a degenerativního pùvodu,
zejména vertebrogenní syndrom, osteoarthrosa, artropathie
rùzného pùvodu s posti�ením kloubù, bolesticé syndromy �lach,
úponù, burz, stavy po operacích pohybového ústrojí a po ortope-
dických operacích, vèetnì kloubních náhrad.
Du�evní poruchy
Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy vèetnì poruch
psychosomatických.Krátkodobé léèebné (rehabilitaèní) pobyty v LázníchLibverda
V souladu se sociálním programem OS byla uzavøena dohoda
mezi a.s. Láznì Libverda a OS o poskytování krátkodobých
léèebných pobytù. V návaznosti na tuto dohodu je nezbytné,
aby zájemci postupovali následovnì:
* nejménì 35 dní pøed pøedpokládaným nástupem za�lou závaz-
nou objednávku pí Pechové (OS Praha tel. 224 142 773), v ní�
uvedou délku pobytu a zda mají zájem o zaji�tìní stravování pøí-
mo v lázních (lze si objednat i jednotlivá jídla, napø. jen obìdy
nebo veèeøe na urèité dny)

* na léèebné úkony a pøíp. stravování obdr�í úèastník zvlá�tní poukaz 
* rehabilitaèní (rekondièní) pobyty zaèínají procedurami v�dy v pondìlí a jsou provádìny 6 dnù
v týdnu, tj. i v sobotu. Lze si objednat i pobyty del�í
* rehabilitaèní pobyty se poskytují celoroènì s výjimkou technické pøestávky v lázních, která je
zpravidla od 15.12. do 10.2. následujícího roku.Cena za 1 den rehabilitaèní péèe (2 procedury) èiní 381,- Kè.Pøíspìvková lázeòská péèe
OS sdìluje èlenùm, jim� vznikl nárok na pøíspìvkovou lázeòskou péèi a pokud indikace léèby
odpovídá indikaènímu seznamu Lázní Libverda, �e mohou vyu�ít mo�ností ubytování v
rekreaèním støedisku SMRK. OS dohodl s vedením Lázní Libverda, �e zájemci, kteøí nebudou
po�adovat ubytování v Lázních, ale v na�em RS SMRK, sdìlí toto svému lékaøi, který jim vys-
tavuje návrh na lázeòskou péèi.
Pro ubytování a stravování platí stejné zásady ohlá�ení zájmu jako u krátkodobých léèebných
pobytù.

Ve�keré informace o pobytu podává a objednávky pøijímá:pí Vìra Pechová tel. 224 142 773, fax 224 142 470e-mail: pechova.vera@cmkos.czOS státních orgánù a organizací,Senová�né nám 23, 110 00 Praha 1

Kvalitní ubytování,
pøíroda, mo�nosti sportování,

léèebné péèe, vlastní vaøení
nebo stravování dle výbìru

v jídelnì lázní, jsou
pøednostmi pobytu v rekreaèním

zaøízení Smrk.
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