Milé potenciální lázeňské pacientky,
milí potenciální lázeňští pacienti,
Naše zdravotní pojišťovna „Za TAK krásnější a zdravější“ by vás tímto
ráda pozvala na léčebné procedury do našich lázní v Masarykových kolejích.
Značná část z vás již totiž buď kulhá, bolí je záda nebo se nemůže ohnout
při zavazování tkaniček, případně se nepodrbe vlastní rukou na zádech,
protože ráno pravidelně necvičí. A jsou mezi vámi i tací, kteří ve zvýšené
míře trpí nadýmáním, říháním, plynatostí nebo jinými zažívacími neduhy,
protože ve svém životě nezřízeně holdují různým nezdravým leč dobrým
nápojům nebo jiným poživatinám a tak většinou vědomě huntují svá těla.
Nabízíme vám tedy „Poukazy na lázeňskou léčbu“ za velmi přijatelný
„Lázeňský poplatek“ ve výši 200,- Kč pro TAKové pacienty a 230,- Kč pro
neTAKové pacienty. Kdo by do lázní chtěl přijet až v den konání lázeňských
procedur, pak za Poukaz zaplatí 220/250 Kč. A protože v lázních jsou
provozy pro muže a pro ženy oddělené, poukazy jsme rozdělili zvlášť pro
pány a zvlášť pro dámy. Tolik diskutovaný regulační poplatek (obvyklých 30
Kč) je již v ceně! Kdo však bude chtít, může si na místě za doplňkový
snížený regulační poplatek zakoupit poukázku na překvapení k procedurám
ve formě tomboly.
V lázních vám dne 3.4.2009 od 19:30 bude hrát již dobře známý lázeňský
orchestr pana Veseláka. Budou vás čekat léčebné procedury ve formě
pohybových cvičení na parketu a popíjení především léčebných pramenů
z lázeňských pohárů, pomocí kterých si zajisté vyspravíte své zažívací
orgány a osvěžíte svého ducha. Neváhejte proto a zakupte si svůj Poukaz
již teď, ať naše pojišťovna proboha nezkrachuje. S důvěrou se obracejte
na vedoucí tras nebo na Lenku Borgesovou, která se s laskavostí sobě
vlastní ujala distribuce.
Za vedení lázní se na vás těší
Pavel a Jirka
A ještě jednu věc na závěr:
Byli jsme upozorněni vedoucí z Masarykových kolejí, že po nás v sále
vždycky zbyla spousta lahví od nápojů, které si někteří z nás přinesou. Cítí
tak oprávněně, že jim utíká tržba. Chceme vás proto poprosit, pokud si
přinesete vlastní nápoje, nevystavujte je na stole, nenechávejte po sobě
prázdné láhve a odneste si je s sebou, ať zbytečně neprovokujeme. Díky

