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Vážení a milí hosté našich láz-
ní, rok se sešel s rokem a už nás 

opět čekají vánoční svátky. Každoroč-
ní kvapík okolo jejich příprav nám 
tradičně vynahradí následná rodinná 
pohoda, klid a vzájemnost. Jen pár 
dní na to nás zase dožene celoroční 
bilancování spojené s novoročními 
předsevzetími. I bez nich  začátek 
dalšího roku spojujeme s nejrůzněj-
šími očekáváními, byť o nich mnozí 
nemluvíme nahlas. 

Pro naše lázně jde nejprve o čas 
odstávek, investic, oprav, malová-
ní, úklidu a výzdoby,  následovaný 
vánočními a silvestrovskými pobyty, 
vítáním nového roku, plesy a postup-
ným náběhem nové lázeňské sezóny. 
Ta luhačovická se díky Vašemu zájmu 
letos řádně protáhla.  Váš zájem o 
pobyty po novém roce, který den za 
dnem roste, nám nedává mnoho času 
na odstávky. Jen stěží a za cenu řady 
organizačních opatření jsme dokázali 
najít časové okno na tak důležitou 
investici, jakou je rekonstrukce lázeň-
ského hotelu Morava. V Jáchymově 
velký rozdíl v obsazenosti mezi létem 
a zimou nebýval nikdy a od letošní 
zimy nejspíš zmizí úplně! Vůbec 
poprvé v ČR se tam otevře zimní lá-
zeňská sezóna. Jde sice o akt symbo-
lický, ale věříme, že jde o významný 
milník nejen pro naše lázně, ale i pro 
celé město. Pacienty v lázních totiž 
doplní lyžaři. Ty do jáchymovského 
údolí přiláká nejdelší sjezdovka v ČR, 
bezmála 3 km dlouhá trať z vrcholu 
Klínovce do Jáchymova, a nově vybu-
dované rodinné apartmány, lyžárny 
i relaxační zázemí lázní s aquacent-
rem Agricola. Sice se ani letos určitě  
nevyhneme tradičním plískanicím, 
ale  snad se všichni dočkáme větší 
sněhové nadílky než loni. Tedy hlav-
ně na horách, aby se naše očekávání 
naplnila!

I my hodnotíme a bilancujeme rok 
2014 a plánujeme ten následující. Po 
kritickém roce 2013 znamenal ten 
letošní oživení zájmu o lázně. Umož-
nilo nám to provést obnovu vybavení 
v řadě našich hotelových kapacit. A 
protože rok další vrátí českým paci-
entům čtyřtýdenní pobyty hrazené 
z pojištění i možnost opakování 
pobytů u některých diagnóz, tak  
v obou lázních  plánujeme rozšiřová-
ní kapacit i růst zaměstnanosti. Vedle 
investic do objektů, vybavení či kva-
lifikace zaměstnanců se budeme také 
mnohem více zaměřovat na kontrolu 

kvality, aby růstem výkonů neutrpěla.
Až přijde během vašeho pobytu 
v lázních čas na odpočinek u teplé-
ho nápoje, tak si určitě prolistujte a 
pročtěte i tento náš lázeňský časopis. 
I tentokrát jsme pro Vás připravili  
spoustu zajímavých informací i novi-
nek v našich službách.

Jménem svým i všech svých kolegů 
Vám přeji krásné Vánoce a šťastný 
rok 2015. 

MUDr. Eduard Bláha,  
Předseda představenstva

Sehr geehrte und liebe Gäste 
unseres Heilbades, ein Jahr 

folgte dem anderen und Weihnach-
ten steht wieder vor der Tür. Der 
alljährliche Trubel rund um die 
Vorbereitung dieses Festes wird tradi-
tionell durch die sich anschließende 
Familienidylle, Ruhe und Besinnlich-
keit entschädigt. Nur wenige Tage 
später werden wir wieder das ganze 
verflossene Jahr bewertend betrach-
ten und Neujahrvorsätze fassen. Aber 
auch ohne diese verbinden wir den 
Anfang eines jeden nächsten Jahres 
mit den unterschiedlichsten Erwar-
tungen, wenn wir auch nicht laut 
drüber sprechen. 

Für unser Heilbad handelt es sich 
um eine Zeit für Wartungsarbeiten, 
Investitionen, Reparaturen, Malern, 
Aufräumen und Schmücken, der die 
Zeit der Weihnachts- und Silves-
teraufenthalte und das Begrüßen 
des neuen Jahres, die Zeit der Bälle 
und des allmählichen Anlaufens der 
Heilbadsaison folgt. Und die Heil-
badsaison in Luhačovice wurde dank 
Ihrem Interesse mal in diesem Jahr 
etwas länger.  Ihr Interesse an Auf-
enthalten nach dem Jahreswechsel, 
das täglich steigt, lässt uns nicht viel 
Zeit für Wartungsarbeiten übrig. Nur 
sehr schwer und verbunden mit einer 
Reihe von Organisationsmaßnahmen 
haben wir es geschafft, ein Zeitfenster 
für solch eine wichtige Investition 
wie den Umbau des Kurhotels Mora-
va zu finden. Im Heilbad Jáchymov 
gab es nie einen großen Unterschied 
in der Auslastung zwischen der 
Sommer- und Wintersaison, ab 
diesem Winter wird es ihn wohl 
gar nicht mehr geben! Somit wird 
in der Tschechischen Republik die 
erste Winterkursaison eröffnet. Es 
handelt sich zwar um einen symboli-
schen Akt, wir glauben jedoch, dass 

es sich hier um einen bedeutenden 
Meilenstein - nicht nur für unser 
Heilbad - sondern auch für die ganze 
Stadt handelt. Die Patienten in den 
Bädereinrichtungen werden näm-
lich von Skifahrern ergänzt. Diese 
werden in das Tal von Jáchymov von 
der längsten Piste in der Tschechi-
schen Republik angelockt, einer fast 
drei km langen Piste vom Gipfel des 
Keilbergs herunter nach Jáchymov 
sowie von neu gebauten Familien-
Appartements, Skidepos und der 
Relax-Infrastruktur des Heilbades 
mit dem Aquacenter Agricola. Wir 
werden auch dieses Jahr bestimmt 
nicht um den regelmäßig wiederkeh-
renden Schneeregen herumkommen, 
hoffentlich bekommen wir mehr 
Schnee als im letzten Jahr. Haupt-
sächlich oben in den Bergen, damit 
unsere Erwartungen erfüllt werden.

Auch wir bewerten und bilanzieren 
das Jahr 2014 und planen das Nächste. 
Nach dem kritischen Jahr 2013 
bedeutete das letzte Jahr eine richtige 
Belebung im Hinblick auf das Interes-
se am Heilbad Jáchymov. Dies hat uns 
ermöglicht, in einer Reihe unserer 
Hotels die Einrichtung zu renovie-
ren. Da sich im nächsten Jahr an die 
vierwöchigen Aufenthalte, die durch 
die Versicherungsträger übernom-
men werden, bei einigen Diagnosen 
auch weitere Aufenthalte anschließen 
dürfen, so planen wir in beiden Kur-
bädern den Zuwachs an Kapazitäten 
und Beschäftigungswachstum. Neben 
den Investitionen in Objekte, Ausstat-
tung oder Qualifikation der Ange-
stellten werden wir uns viel mehr 
um die Qualitätskontrolle kümmern, 
damit diese durch das Wachstum 
nicht auf der Strecke bleibt.

Wenn Sie während Ihres Aufenthal-
tes im Heilbad einen ruhigen Augen-
blick bei einer Tasse warmen Tees 
haben sollten, werden Sie bestimmt 
auch in unserer Kurzeitung schmö-
kern und lesen. Auch dieses Mal ha-
ben wir für Sie eine Reihe interessan-
ter Informationen und Neuerungen 
in unserem Dienstleistungsangebot 
vorbereitet.

Im Namen von meinen Kollegen 
und auch mir wünsche ich Ihnen 
ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr 2015. 

Dr. med. Eduard Bláha,
Vorstandsvorsitzender
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Bolesti zad a kloubů jsou nejčastěj-
ší příčinou nemocnosti v evropské 

populaci. Proto také má většina občanů 
i určité zkušenosti s rehabilitační léčbou 
a fyzikální terapií. Je ordinována prak-
tickými lékaři i specialisty z příbuzných 
oborů, kteří léčí pohybový aparát – neu-
rology, ortopedy, revmatology. Pacient 
často řadu týdnů dochází v místě bydliš-
tě na masáže, elektroléčbu, v lepším pří-
padě i na rehabilitační cvičení. Léčba se 
táhne, ambulantní docházka je mnohdy 
limitována i souběžným docházením 
do zaměstnání. Výsledky  jsou mnohdy 
sporné, protože ordinování procedur 
často jen 2x týdně nemůže přinést rychlý 
a očekávaný efekt. Zdá se, že i bez takto 
prováděné ambulantní rehabilitace one-

mocnění prostě odezní po určité době 
zcela spontánně. Taková forma léčby 
se tedy hodí spíše jako prevence recidiv 
bolestí zad a kloubů.

Lázeňská léčba - balneace, má oproti 
tomu jednu jednoznačnou výhodu - je 
koncentrovaná jak v čase, tak kvalitě, 
množství i návaznosti procedur. Proce-
dury ordinuje specialista - fyziatr, tedy 
lékař vzdělaný v oboru fyziatrie, balneo-
logie a léčebné rehabilitace.

Veškerá rehabilitační léčba v mís-
tě bydliště je cílena vesměs jen na 
lokální problém - bolest artrotického 
kolene, ztuhnutí ramene po úrazu, 
hypertonické svaly u bolestí zad. 

V žádném případě ale nezasahuje do 
celkových regulací organismu, jako 
je vegetativní rovnováha, nastavení 
prahu bolesti, výkonnost kardio-
vaskulárního aparátu, hormonální 
sekrece a dalších funkcí. Tyto jsou 
však zejména u chronických one-
mocnění pohybového aparátu zcela 
zásadní pro udržení takzvané kom-
penzace, tedy trvalého vyléčení nebo 
stabilizace kloubního či nervosvalo-
vého onemocnění. A zde je namístě se 
seznámit s pojmem „velká procedura“.

Jak lze i z názvu  „velká procedura“ 
logicky odvodit, jedná se o proceduru 
celkového účinku na tělo. A to nejen 
na celý trup nebo jeho velkou část. 

Jde zejména o ovlivnění právě těch 
regulačních funkcí celého organismu, 
které pak pozitivně ovlivňují účinek 
ostatních lokálních procedur.

V léčebném plánu balneace proto 
velké procedury hrají významnou roli. 
Jsou to všechny aplikace přírodního 
léčebného prostředku - radonových či 
minerálních koupelí, slatinné celkové 
zábaly, pitné kúry. Dále také  celotělo-
vé vodoléčby, jako je perlička, vířivka, 
skotský střik, podvodní masáž a po-
dobně.  Při velkém  rozsahu aplikace 
to může být ale také série plynových 
injekcí nebo reflexních masáží. Patří 
sem i procedury tepelné - sauna, kryo-
kabina.

Platí zásada, že fyziatr - balneolog by 
měl u pacienta stanovit jednu velkou 
proceduru, která bude dominovat jako 
hlavní procedura. S ostatními velkými 
procedurami by měl již šetřit.
Důležité je také časové schéma,  jak 
velké procedury kombinovat - ta hlavní 

by v době adaptace organismu na bal-
neaci měla figurovat jen ve společnosti 
procedur malých, tedy lokálních. Další 
velká procedura by měla přijít až po 
adaptaci. Adaptace je časově velmi in-
dividuální a závisí na biologickém věku 
pacienta, rozsahu jeho choroby a také na 
stádiu nemoci. Kombinaci více velkých 
procedur lépe zvládne například mladší 
pacient po akutním traumatu, než senior 
s mnoha chronickými interními potíže-
mi například  při arthrose kloubů.

Dalším faktorem, který ovlivňuje příz-
nivý efekt velké procedury, je dostatečné 
opakování. Je známo, že například i tak 
kvalitní radonová koupel, jakou máme 
v Jáchymově (4,5kBc/l), bude účinkovat 
až po deseti aplikacích. Proto je optimál-
ní délka této léčby 2-3 týdny.

Závěrem lze shrnout : Velká procedura 
je záležitostí převážně lázeňské léčby. 
Ovlivňuje regulační funkce celého 
organismu. Zcela zásadně modifikuje 
pozitivní účinky ostatních lokálních 

procedur. Pokud je podaná samostatně, 
má především preventivní a celkově ro-
borující (posilující) účinky. V samostat-
ném podání může tedy být ordinována 
jinak zdravým lidem za účelem rege-
nerace při chronickém stresu, v rekon-
valescenci, při vegetativních rozladách 
(klimakterium), pro zvýšení biologické 
rezervy u seniorů apod.

A ještě jeden důležitý aspekt - velká pro-
cedura by měla být intimní osobní zá-
ležitostí. Duševní rozpoložení a klid při 
této proceduře hrají velkou roli. Masově 
podávané minerální horké koupele, jak 
jsou mnohdy ve velkých hromadných 
bazénech aplikované v blízkém zahra-
ničí, mají do sofistikované balneologie 
daleko.

Přeji Vám , abyste si vychutnali kouzlo 
soukromé velké vany plné energie právě 
u nás v Jáchymově.

MUDr. Lenka Draská, primářka lázeň-
ského hotelu Běhounek

4

LÉČBA  
ROZDÍL LÁZEŇSKÉ A NELÁZEŇSKÉ LÉČBY, ANEB CO JE TO

VELKÁ PROCEDURA.
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MUDr. Lenka Draská, primářka lázeňského hotelu Běhounek
Autorka článku pracuje v Léčebných lázních Jáchymov a.s. od roku 1981. Je 
členkou Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny a České revmatologické 
společnosti ČLS JEP. Působí v organizaci ARGE Europäische Radonheilbäder. Je 
členkou Akademické rady Vysoké školy v Plzni, o.p.s., která je zaměřena mimo jiné 
na vzdělávání fyzioterapeutů.
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Rücken- und Gelenkschmerzen 
sind die häufigsten Krankheits-

ursachen der europäischen Bevölkerung.  
Die Meisten haben daher bereits ihre Er-
fahrungen mit Reha-Anwendungen und 
der physikalischen Therapie gemacht. 
Diese werden sowohl von Allgemein-
medizinern als auch von Fachärzten 
der unterschiedlichen Fachrichtungen 
verschrieben, die den Bewegungsapparat 
heilen - Neurologen, Orthopäden und 
Rheumatologen. Der Patient absolviert 
einige Wochen lang in seinem Wohnort 

Massagen, Wassertherapie und be-
stenfalls auch Reha-Sport. Die Heilung 
zieht sich in die Länge, die ambulanten 
Besuche werden oft von der parallelen 
Berufsausübung negativ beeinflusst. Die 
Ergebnisse sind manchmal strittig, da 
die Behandlung - oft nur zwei mal pro 
Woche - keine schnellen und erwarteten 
Effekte bringen kann. Man könnte sogar 
meinen, dass die Erkrankung auch ohne 
so durchgeführte Rehamaßnahmen 
nach einer bestimmten Zeit spontan 
abklingt. Eine solche Behandlungsform 

eignet sich eher vorbeugend gegen 
wiederkehrende Rücken- und Gelenk-
schmerzen.

Die Kurtherapie (engl. balneation), hat 
dagegen einen einzigartigen Vorteil - sie 
konzentriert sich auf die Faktoren Zeit, 
Menge und Anschluss der Prozeduren. 
Die Prozeduren werden von einem 
Fachmann -  Physiater - verordnet, also 
einem Arzt mit der Fachrichtung Physi-
atrie, Balneologie und Rehabilitation.

Jegliche Rehamaßnahmen am Wohnort 
richten sich meistens nur auf das lokale 
Problem - den Schmerz im arthroti-
schen Knie, die steife Schulter nach 
einem Unfall oder hypertonische 
Muskeln bei Rückenschmerzen. Kei-
nesfalls greifen sie jedoch regulierend 
in komplexe Organismusabläufe, wie 
z. B. in das vegetative Gleichgewicht, in 
die Einstellung der Schmerzschwelle, 
in die Leistung des kardiovaskulären 
Apparates, die Hormonausschüttung 
und weiteren Funktionen ein. Diese sind 
hauptsächlich bei chronischen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates sehr 
wichtig für die sogenannte Kompensati-
on, also für die dauerhafte Heilung oder 
Stabilisierung der Gelenk- oder Nerven-
Muskel-Erkrankung. Und an diesem 
Punkt ist es nötig, den Begriff “die große 
Prozedur” zu erläutern.

Wie man vom Begriff “die große 
Prozedur” logisch ableiten kann, 
handelt es sich um eine Prozedur mit 
einer umfassenden Wirkung auf den 
Körper. Entweder auf den ganzen 
Rumpf oder auf seine großen Teile. 
Es handelt sich vornehmlich um die 
Beeinflussung gerade derjenigen 
Regulierungsfunktionen im ganzen 
Organismus, die dann die Wirkung 
der anderen lokalen Anwendungen 
positiv beeinflussen.

Große Prozeduren spielen im Heil-
plan daher eine bedeutende Rolle. Es 
sind alle Anwendungen der Natur-
heilmittel wie Radon- oder Minera-
lbäder, Moorpackungen und Trink-
kuren. Weiter gehören dazu auch 
Ganzkörperbehandlungen, Wasserbe-
handlungen wie Perlbad, Whirlpool, 
schottische Wechseldusche, Unter-
wassermassage und andere.  Bei einer 
großen Bandbreite der Anwendungen 
kann dies aber auch eine Serie von 
Gasinjektionen oder Reflexmassagen 
sein. Dazu gehören auch Wärmepro-
zeduren - Sauna und Kältekammer.

Grundsätzlich gilt, dass der Physiater 
- Balneologe für den Patienten eine 
große Prozedur festlegen sollte, die 
dann als Hauptprozedur dominieren 
sollte. Mit anderen großen Prozedu-
ren sollte er sehr sparsam umgehen.

Wichtig ist auch der Zeitplan, wie man 
große Prozeduren kombinieren sollte 

- die Hauptprozedur sollte während 
der Anpassung des Organismus an die 

Kuranwendungen nur zusammen mit 
kleinen - also lokalen - Prozeduren 
eingesetzt werden. Die nächste große 
Prozedur sollte erst nach der An-
passung erfolgen. Die Anpassung ist 
zeitlich sehr individuell zu verstehen 
und hängt vom biologischen Patien-
tenalter, dem Umfang der Krankheit 
und auch von ihrem Stadium ab. Eine 
Kombination von mehreren großen 
Prozeduren kann ein jüngerer Patient 
nach einem Trauma vielleicht besser 
als ein Senior mit mehreren chroni-
schen inneren Beschwerden, z. B. bei 
einer Gelenkarthrose, bewältigen.

Eine ausreichende Wiederholung ist 
ein weiterer Faktor, der die positiven 
Effekte der großen Prozedur begün-
stigt. Es ist bekannt, dass ein sehr 
gutes Radonbad, so wie wir es in 
Jáchymov anbieten können (4,5kBc/l) 
erst nach zehn Anwendungen wirkt. 
Daher liegt die optimale Länge dieser 
Behandlung bei etwa 2-3 Wochen. 

Abschließend kann man zusammen-
fassen: Die große Prozedur gehört in 
den Bereich der Kurbehandlung. Sie 
beeinflusst regulierende Funktionen 
des ganzen Organismus. Sie modifiziert 
grundsätzlich die positiven Auswirkun-
gen aller anderen lokalen Prozeduren. 
Selbstständig angewendet hat sie vor 
allem vorbeugende und insgesamt 
stärkende Auswirkungen. So kann sie 
also ansonsten gesunden Menschen zur 
Regeneration bei chronischem Stress, 
in der Genesungsphase, bei vegetativen 
Dysbalancen (Klimakterium) oder zur 
Steigerung der biologischen Reserve bei 
Senioren verordnet werden.

Und es gibt noch einen wichtigen 
Aspekt, die große Prozedur sollte eine 
persönliche intime Angelegenheit 
bleiben. Die seelische Verfassung und 
Ruhe spielen bei diese Prozedur eine 
große Rolle. Die massenhaft angebo-
tenen heißen Bäder, so wie sie oft in 
Großraumbecken im nahen Ausland 
angewendet werden, sind von der 
hochkomplexen und ausgereiften 
Balneologie weit entfernt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie den 
Zauber einer privaten Wanne voller 
Energie gerade bei uns in Jáchymov 
genießen können.

MUDr. Lenka Draská, Chefärztin im 
Kurhotel Běhounek

6

KUR
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER KUR UND EINER AMBULANTEN 

BEHANDLUNG ODER WAS IST DIE “GROSSE PROZEDUR”.
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MUDr. Lenka Draská, 
Chefärztin im Kurhotel Běhounek
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HOKEJOVÁ LEGENDA 
V RADIUM PALÁCI

V listopadu navštívila lázeňský hotel 
Radium Palace velká legenda česko-
slovenského a českého hokeje - troj-
násobný světový šampión, účastník 
olympijských medailových klání, jedno 
z nejlepších pravých křídel 70. let, člen 
mezinárodní hokejové Síně slávy, člen 
Klubu hokejových střelců deníku Sport 
se 498 brankami v lize a reprezentaci 
(343/155) a nynější velký pardubický 
patriot - pan Vladimír Martinec.

Příští měsíc oslavíte krásné narozeni-
ny, cítíte se na šedesát pět let?
To je právě to, ostatní to vidí, ale já si 
pořád myslím, že jsem mladý a všech-
no můžu. Asi to už není pravda. Tělo 
po letech otloukání na ledě se trošku 
ozývá. Musím ale zaťukat, jen občas mě 
něco pobolívá, ale to patří k věci. Není 
to tak vážné, abych musel k doktorovi 
a možná mi Jáchymov doktora ještě 
oddálí. Ráno vstanu normálně, to mi 
ještě nedělá problémy (smích).

V roce 1981 jste byl draftován do 
NHL, avšak tam jste nikdy nenastou-
pil?
Už jsem byl skoro rozhodnutý, že půjdu 
s Ivanem Hlinkou do Vancouveru. Ale 
když jsem se vrátil z mistrovství světa, 
začal jsem sčítat výhody a nevýhody. 
Byl jsem již ve zralejším věku, měl ro-
dinu, dvě děti a averzi k létání. Nelituji, 
jen snad dnes s odstupem času, by mi 
pobyt v zámoří zlepšil mou angličtinu.

Převážnou část hokejové kariéry jste 
odehrál v Pardubicích, netáhlo Vás to 
někam jinam?
Ani jsem o tom nepřemýšlel, proto-
že to bylo dané dobou, že to nešlo. 
V Pardubicích jsem byl spokojený, 
hrál jsem zde od roku 1976 do 1981, 
jen jednu sezonu jsem hrál v Jihlavě. 
Ten, kdo něco uměl, byl neprodejný 
a nemohl nikdy nikam přestoupit. 
Prostě jsme začali v jednom klubu 
a v něm také končili. Byli jsme věrni 
jednomu oddílu.

Liší se současná mladá hokejová 
generace hodně od té Vaší?
To se těžko posuzuje, je to jiná doba, 
jiné možnosti. Sám na to mám jiný 
náhled než před třiceti lety, kdy jsem 
začínal trénovat. V každém hledám 
to dobré. Jde jen o to, abychom to 
z hráčů dostali. Jsou však i tací, kteří 
mají svůj rozum, nebo jsou od něko-
ho naočkovaní, že tomu rozumí právě 
jen ten dotyčný, co jim dává rozumy. 
Ať je to agent, nebo ambiciózní rodič, 
který se chce realizovat přes svého 
kluka.

Jak jste se dověděl o jáchymovských 
lázních?
Již několik let k vám přivážím a od-
vážím svou manželku. Letos poprvé 
jsem zde zůstal déle a absolvoval 
radonovou kúru, při které jsem si 
báječně odpočinul a zregeneroval tělo. 

Beru to jako prevenci, neboť si stále 
rád zahraji hokej. Máme skupinku 
veteránů, se kterými se jdeme jednou 
za týden na hodinku sklouznout, 
abychom si mohli dát jedno nebo dvě 
pivka. Dnes jsou v tomto klubu kluci, 
které jsem trénoval. Zatím to jsou vět-
šinou vyrovnané zápasy. Až jim nebu-
du stačit a budu tam jen překážet, tak 
se na to vybodnu. Život bez hokeje si 
zatím nedovedu představit.

Budete se k nám vracet?
Pokud to bude možné, tak ano. Byl 
jsem zde spokojený. S manželkou 
jsme si odpočinuli a načerpali nové 
síly. Tak možná opět za rok (smích).

Jana Rauscherová, F&B manažerka 
lázeňského hotelu Radium Palace

SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH 
OSOBNOSTÍ V HOTELU 
RADIUM PALACE

V pořadí již čtvrté setkání honorár-
ních konzulů a významných předsta-
vitelů z oblasti politiky, ekonomiky 
a kultury České republiky a Německa 
proběhlo v hotelu Radium Palace dne 
23. října. V minulosti se podobná se-
tkání konala na českém velvyslanec-
tví v Bernu, v Lobkowickém Paláci 
v Praze a na českém velvyslanectví ve 
Vídni. 

Mezi členy této společnosti patří i náš 
vážený host, honorární konzul Heinz 
Fennekold, který pro toto setkání 
vybral právě Radium Palace v Já-
chymově. Mezi hosty byli mimo jiné 

Dr. Boris Lazar, mimořádný zplno-
mocněný zástupce velvyslanectví 
ČR ve Švýcarsku, Dr. Lazarová, vice 
prezidentka v kulturní oblasti MOE, 
M. Sauer, starosta města Dortmund, 
Martin Herrmann, generální ředitel 
RWE pro východní oblast, Prof. Dr. 
B. Schwenke, člen dozorčí rady R. B. 
Strategy Consultansts GmbH, pan El-
fenkempfer, honorární konzul a další 
osobnosti. Bylo nám ctí hostit takové-
to významné setkání. 

LIVIE KLAUSOVÁ OPĚT
V RADIUM PALÁCI 
Letos  v září nás opět poctila svou 
návštěvou vážená paní Livie Klauso-
vá, velvyslankyně ČR na Slovensku. 
V hotelu Radium Palace absolvovala 
svůj léčebný pobyt „Tradiční já-
chymovská kúra“. Během pobytu ji 
navštívil i její manžel, exprezident 
Václav Klaus a společně u nás pooběd-
vali. Menu pro vzácné hosty připravil 
Petr Ploc, šéfkuchař hotelu.

MENU

Studený předkrm:
Filátko uzeného pstruha na lehkém 
bramborovém salátku

Polévka:   
Hovězí consomé s tyrolskými knedlíčky

Teplý předkrm: 
Pečená kachní játra (Foie Gras) s ko-
šíčkem z listového těsta plněné jableč-
no hruškovým chutney

Hlavní chod: 
Telecí svíčková sous-vide v bylinkové 
persiládě na liškovém ragú, kroupová 
žemlovka s kapustou

Dezert:   
Crepes suzette

Karla Korčoková, sales manager 
lázeňského hotelu Radium Palace

EVA-MARIA DAHLMANN U NÁS 
JIŽ PO TŘICÁTÉ    
Letos na podzim oslavila paní Eva-

-Maria Dahlmann z Berlína svůj 30. 
pobyt v lázeňském hotelu Běhounek. 
Se svým manželem přijela do jáchy-
movských lázních ještě v době naší 
hluboké totality. Již tenkrát oba zjistili, 
že jim radonová voda prospívá. Oba 
ocenili přístup personálu tehdejšího 
lázeňského sanatoria Akademik Bě-
hounek. „Radonové koupele a kvalitní 
fyzioterapie byly důvodem, proč jsme 
se sem opakovaně a rádi vraceli“, říká 
paní Dahlmann. Po smrti svého man-
žela nepřijela paní Dahlmann pouze 
jednou do Jáchymova. Na výslovné 
přání své dcery začala opět do lázní 
jezdit. Dodnes je dceři vděčná, že ji 
k tomu kdysi přesvědčila. A letos jsme 
mohli oslavit již třicátý pobyt. „Bě-
hem této doby jsem se v Jáchymově 
setkala s řadou milých a zajímavých 
lidí, jak z řad lázeňských hostů,  tak 
i  zaměstnanců. Nemohu nevzpome-
nout na svoji milou ošetřující lékařku  
MUDr. Ingrid Lahovou, která se o mě 
po dlouhá léta pečlivě a profesionálně 
starala. Dodnes se také  setkávám 

s paní Růženou Pavlíkovou, bývalou 
recepční hotelu Běhounek, která vždy 
velice laskavě přivítala každého lázeň-
ského  hosta,“ dodává paní Dahlmann. 
Letos přijela se skupinkou klientů, 
o kterou zde pečovala naše milá dlou-
holetá pacientka - paní Inge Lankes. 
Pro svou skupinku zajistila pestrý 
program, takže se u nás opravdu 
nikdo z nich nenudil. Vyvrcholením 
pak bylo příjemné společné slavnostní 
posezení. Během něj paní Dahlmann 
pozvala své kolegy na porcičku guláše, 
pivíčko a becherovku... 

I my jsme přišly celou skupinku po-
zdravit a hlavně poblahopřát paní Da-
hlmann k jejímu těžko uvěřitelnému 
30. pobytu. Ještě jednou gratulujeme!

Edeltraud Štěpánková, ředitelka a Renate 
Krausová, sales manager lázeňského 
hotelu Běhounek

DIAMANTOVÁ SVATBA 
V LÁZNÍCH
Manželé Tučkovi z Aše poctili svou 
návštěvou lázně již po dvacáté. Bě-
hem svého výročního pobytu oslavili 
u nás svou diamantovou svatbu. Na 
jejich počest uspořádal Karel Denk, 
ředitel hotelového komplexu Curie, 
slavnostní večeři. Ve velmi přátelské 
a slavnostní atmosféře se nám svěřili 
se svými partnerskými začátky, pěk-
nými i nelehkými životními okamžiky. 
Na závěr večera jsme pořídili společné 
foto, abychom se se čtenáři časopisu 
podělili o výjimečnost tohoto slav-
nostního okamžiku.
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NAŠI HOSTÉ
„BÁJEČNĚ JSEM SI ODPOČINUL A ZREGENEROVAL TĚLO,“ 

ŘÍKÁ VLADIMÍR MARTINEC

Vladimír Martinec a Jana Rauscherová

Livie Klausová, Jana Rauscherová
a Václav Klaus

Eva-Maria  Dahlmann, E. Štěpánková
a R. Krausová

Manželé Tučkovi 
s Karlem Denkem
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DIE LEGENDE DES 
EISHOCKEYS IM HOTEL 
RADIUM PALACE

Im November hat das Radium Palace 
Kurhotel eine große Legende des tsc-
hechoslowakischen und tschechischen 
Eishockeys besucht - ein dreifacher 
Weltmeister, Teilnehmer der Kämpfe 
um Olympische Medaillen, einer der 
besten rechten Flügel der 70er Jahre, 
Mitglied der Internationalen Eishockey 
Hall of Fame, Mitglied des Klubs des 
Eishockey Torjäger des Tageblattes Sport 
mit 498 Toren in der Liga und der Na-
tionalmannschaft (343/155) und heute 
ein großer Patriot aus Pardubice - Herr 
Vladimír Martinec.

Im nächsten Monat werden Sie einen 
schönen Geburtstag feiern, fühlen Sie 
sich wie 65?
Das ist das Problem, andere sehen es, 
nur ich denke stets, dass ich jung bin 
und alles schaffe. Das ist wohl nicht 
mehr wahr. Nach den Jahren der Schin-
derei auf dem Eis meldet sich der Körper 
schon ab und zu. Ich muss aber auf Holz 
klopfen, ich habe nur ab und zu Schmer-
zen, das ist aber halt so. Es ist keinesfalls 
so ernst, dass ich den Arzt aufsuchen 
müsste und Jáchymov hilft vielleicht, 
den Arztbesuch noch weiter von mir 
fernzuhalten. Morgens stehe ich normal 
auf, das macht mir noch keine Probleme 
(er lacht).

1981 wurden Sie für die NHL gewor-
ben, haben dort jedoch nicht angefan-
gen?
Ich hatte mich fast entschieden, dass ich 
mit Ivan Hlinka nach Vancouver gehen 
werde. Aber als ich von der Weltmeis-
terschaft zurückgekehrt bin, habe ich 
angefangen die Vor- und Nachteile 
gegeneinander abzuwägen. Ich war nicht 
mehr ganz jung, hatte Familie, zwei 
Kinder und eine Abneigung gegen das 
Fliegen. Ich bedauere nicht, vielleicht nur 
heute mit einem gewissen  Zeitabstand, 
dass mir der Aufenthalt in Übersee mein 
Englisch vielleicht verbessert hätte.

Den überwiegenden Teil der Eishoc-
key-Karriere haben Sie in Pardubice 
gespielt, wollten Sie nie wo anders hin?
Darüber habe ich nicht einmal nach-
gedacht, die Zeit hat es so gewollt, es 

ging nicht anders. In Pardubice war ich 
zufrieden, ich spielte hier von 1976 bis 
1981, nur eine Saison habe ich in Jihlava 
gespielt. Derjenige, der was konnte, war 
nicht zu verkaufen und konnte nie wo 
anders hin wechseln. Wir haben halt in 
einem Klub angefangen und in diesem 
auch aufgehört. Wir blieben einer 
Mannschaft treu.

Gibt es denn einen Unterschied zwi-
schen der jungen Eishockey-Generati-
on und der Ihren?
Das kann nur schwer sagen, wir haben 
andere Zeiten und andere Möglich-
keiten. Ich selbst sehe es anders als vor 
30 Jahren, als ich mit dem Training 
angefangen habe. Ich suche überall nur 
das Gute drin. Es geht nur darum, dies 
den Spielern abzuverlangen. Es gibt 
jedoch auch solche, die einen eigenen 
Kopf haben oder die von jemanden 
geimpft wurden, dass nur derjenige von 
der Sache was versteht, der ihnen diese 
Ratschläge gerade erteilt. Sei es der Ver-
mittler oder ein ambitionierter Elternteil, 
der sich über seinen Sohn verwirklichen 
möchte. 

Wie haben Sie denn von Heilbad Jáchy-
mov erfahren?
Ich bringe hierher schon einige Jahre 
meine Ehefrau zur Behandlung hin und 
hole sie auch ab. In diesem Jahr bin ich 
hier das erste Mal etwas länger geblieben 
und erlebte die Radonkur, während die-
ser ich mich prächtig erholt und meinen 
Körper regeneriert habe. Ich betrachte es 
als eine Präventivmaßnahme, denn ich 
spiele immer noch gern Eishockey. Wir 
haben eine Alte-Herren-Mannschaft, 
mit der wir einmal pro Woche auf dem 
Eis herumrutschen, damit wir im An-
schluss ein oder zwei Bier zischen kön-
nen. Heute gehören zu dieser Truppe 
auch Jungs, die ich trainiert habe. Bisher 
waren es meistens ausgeglichene Wet-
tkämpfe. Wenn ich ihnen zu langsam 
bin und andere behindern werde, mache 
ich einen Haken dran. Das Leben ohne 
Eishockey kann ich mir bisher noch 
nicht vorstellen.

Werden Sie uns wieder besuchen?
Sollte es möglich sein, dann ja. Ich war 
hier zufrieden. Mit meiner Ehefrau ha-
ben wir uns ausgeruht und neue Kräfte 
getankt. Also vielleicht wieder in einem 
Jahr auf Wiedersehen (Lachen).

Jana Rauscherová, F&B Manager des 
Kurhotels Radium Palace

TREFFEN DER BEDEUTENDEN 
PERSÖNLICHKEITEN IM HOTEL 
RADIUM PALACE
Am 23. Oktober fand im Hotel Ra-
dium Palace bereits das vierte Treffen 
der Honorarkonsule und bedeutender 
Vertreter der Politik, Wirtschaft und 
Kultur der Tschechischen Republik und 
Deutschlands statt. In der Vergangenheit 
gab es ähnliche Treffen in der tschechi-
schen Botschaft in Bern, im Lobkowitzer 
Palast in Prag und in der tschechischen 
Botschaft in Wien. 

Unter den Gästen dieser Gesellschaft ist 
auch unser geehrter Gast, der Honorar-
konsul Heinz Fennekold, der für dieses 
Treffen gerade das Radium Palace in 
Jáchymov gewählt hatte. Zu den Gästen 
zählten auch Herr Dr. Boris Lazar, der 
außerordentliche bevollmächtigte 
Vertreter der tschechischen Botschaft in 
der Schweiz, Frau Dr. Lazarová, Vize-
präsidentin auf dem MOE Kulturge-
biet, M. Sauer, Bürgermeister der Stadt 
Dortmund, Herr Martin Herrmann, 
RWE Generaldirektor Ost, Prof. Dr. B. 
Schwenke, Mitglied des Aufsichtsrates 
R. B. Strategy Consultansts GmbH, 
Herr Elfenkempfer, Honorarkonsul und 
weitere Persönlichkeiten. Es war uns eine 
Ehre, Gastgeber solch eines bedeutenden 
Treffens zu sein. 

LIVIE KLAUSOVÁ WIEDER IM 
RADIUM PALACE

Heute im September hat uns Frau Livie 
Klausová, Botschafterin der ČR in der 
Slowakei, mit ihrem Besuch wieder 
geehrt. Im Hotel Radium Palace absol-
vierte sie ihren Kuraufenthalt „Traditio-
nelle Jáchymover Kur“. Während ihres 
Aufenthaltes hat sie auch ihr Ehemann, 
der Expräsident Václav Klaus, besucht 
und beide haben bei uns zu Mittag ge-
gessen. Das Menu für diese edlen Gäste 
hat Herr Petr Ploc, der Hotel-Chefkoch, 
vorbereitet.

MENU

Kalte Vorspeise: 
Räucherforellen-Filet serviert auf einem 
leichten Kartoffelsalat
Suppe:   
Rinder Consomme mit Tiroler Knödeln
Warme Vorspeise:
Gebratene Entenleber (Foie Gras) mit 
einem Blätterteigkörbchen, gefüllt mit 
einem Apfel-Birnen-Chutney
Hauptgang:
Svíčková (tsch. Rinderbraten in Sah-
nesauce) aus Kalb sous-vide in Kräuter-
Persillade auf Pilzragout, Graupen-Au-
flauf mit Kohl
Dessert: 
Crepes suzette

Karla Korčoková, Sales Manager des 
Kurhotels Radium Palace

EVA-MARIA DAHLMANN IST BEI 
UNS ZUM DREISSIGSTEN MALE 
ZU GAST   
Dieses Jahr im Herbst hat Frau  Eva-
Maria Dahlmann aus Berlin ihren 
30. Aufenthalt im Kurhotel Běhounek 
gefeiert. Bereits zu Zeiten des totalitären 
Regimes hat sie mit ihrem Mann den 
Weg in das Heilbad Jáchymov gefunden. 
Bereits damals haben beide festgestellt, 
dass ihnen das Radonwasser gut tut. 
Beide haben die Fürsorge des damaligen 
Sanatoriums Akademik Běhounek hoch 
geschätzt. „Radonbäder und hochwer-
tige Physiotherapie waren der Grund 
dafür, warum wir hierher wiederholt 
gern zurückkehrten“, sagt Frau Dahl-
mann. Nach dem Tod ihres Ehemannes 
hat sie den Besuch in Jáchymov nur 
einmal ausgelassen. Auf den ausdrück-
lichen Wunsch ihrer Tocher hat sie 
Jáchmov wieder aufgesucht. Bis heute 
bin ich meiner Tochter dankbar, dass sie 
mich davon irgendwann überzeugt hatte. 
Und dieses Jahr konnten wir inzwischen 
den 30. Aufenthalt feiern. „Während 
dieser Zeit habe ich in Jachymov eine 
Reihe netter und interessanter Leute 

kennengelernt, sowohl Kurgäste als auch 
Angestellte. Ich kann meine liebe zustän-
dige Ärztin MUDr. Ingrid Lahová nicht 
unerwähnt lassen, die sich um mich all 
die langen Jahre sorgsam und professio-
nell gekümmert hatte. Bis heute treffe ich 
Frau Růžena Pavlíková, die ehemalige 
Rezeptionistin des Hotel Běhounek, die 
es immer geschafft hatte jeden Kurgast 
sehr freundlich zu begrüßen“, fügt Frau 
Dahlmann hinzu. 
Frau Dahlmann ist in diesem Jahr mit 
einer Gästegruppe angereist, die hier von 
unserer lieben langjährigen Patientin - 
Frau Inge Lankes - betreut wurde. Für 
ihre Gruppe hat sie ein buntes Pro-
gramm organisiert, so hatte sich von uns 
keiner gelangweilt. Der Höhepunkt war 
das schöne feierliche Beisammensein. 
Dabei hat Frau Dahlmann ihre Kollegen 
auf eine Portion Gulasch, ein Bier und 
Becherovka eingeladen ... 
Auch wir sind gekommen und haben die 
ganze Gruppe begrüßt und hauptsäch-
lich Frau Dahlmann zu ihrem schwer 
zu glaubenden 30. Aufenthalt gratuliert. 
Wir gratulieren noch einmal.

Edeltraud Štěpánková, Direktorin und 
Renate Krausová, Sales Manager des 
Kurhotels Běhounek

DIAMANTENE HOCHZEIT IM 
HEILBAD

Das Ehepaar Tuček hat das Heilbad mit 
ihrem Besuch das zwanzigste Mal geehrt. 
Während ihres Aufenthaltes haben 
sie bei uns ihre Diamantene Hochzeit 
gefeiert. Zu ihren Ehren hatte Herr Karel 
Denk, Direktor des Hotelkomplexes 
Curie, ein feierliches Abendessen organi-
siert. In einer sehr freundlichen und fei-
erlichen Atmosphäre haben sie uns den 
Beginn ihrer Partnerschaft, die schönen 
und auch die nicht einfachen Lebensau-
genblicke anvertraut. Zum Abschluss des 
Abends haben wir ein gemeinsames Foto 
angefertigt, damit wir mit den Lesern 
der Zeitschrift die Besonderheit dieses 
feierlichen Augenblickes teilen können.

11

UNSERE GÄSTE
„ICH HABE MICH HERVORRAGEND ERHOLT 

UND DEN KÖRPER REGENERIERT“, 

MEINT VLADIMÍR MARTINEC

Vladimír Martinec und Jana Rauscherová

Livie Klausová

E. Štěpánková, Eva-Maria Dahlmann
und R. Krausová

Ehegatten Tučkovi mit Karel Denk
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Postup: 
Korpus 2x prokrojíme tak, abychom jsme měli k dispozici 
3 vrstvy. Každou vrstvu pokapeme Amarettem, namaže-
me vyšlehanou šlehačkou, ochucenou pistáciovou pastou 
a 100 g moučkového cukru a slepíme všechny tři části 
k sobě. Celý dort následovně obmažeme slabou vrstvou 
zbývající směsi. Korpus poté necháme až 2 hodiny zatuh-
nout. Po vyndání z chladničky, pokryjeme dort vyválenou 
marcipánovou hmotou. Dort můžeme libovolně podle své 
fantazie nazdobit. 

Těsně před podáváním si připravíme višňovou omáčku 
a to tak, že: 
Na rozehřáté pánvi necháme zkaramelizovat 100 g mouč-
kového cukru, dále pak přidáme višně, Griotku a vše 
necháme prohřát. Když nám višně pustí šťávu, přidáme 
Solamyl a po 2 minutách provaření omáčku přelijeme do 
nádoby a necháme zchladit v chladničce. 

Dobrou chuť Vám přeje Monika Strausová. 

STRAVOVÁNÍ V NOVÉM KABÁTĚ 
Každým rokem se snažíme našim hostům v lázeňském hotelu 
Radium Palace nabídnout novinky v různých službách nebo 
ve vybavení hotelu tak, aby změny přispěly k jejich větší spoko-
jenosti a aby se k nám klienti opakovaně vraceli. Pro rok 2015 
jsme se rozhodli vylepšit stravovací služby. Na Radium Palace 
se potkává několik národností. Kromě české klientely jsou to 
Němci, Rusové a lidé z bývalých zemí Sovětského svazu, ale 
i hosté z arabsky mluvících zemí. Uspokojit chuťové buňky 
všech, je velký úkol pro celý kuchařský tým. Již nyní šéfkuchař 
Petr Ploc se svými kolegy intenzivně pracuje na nové podobě 
jídelních lístků, které budou tvořeny s ohledem na nové trendy, 
regionální a sezónní suroviny, pestrost, lehkou stravitelnost, 
ale nebudou chybět ani osvědčené klasiky tradiční české 
kuchyně. Zařazujeme nové moderní způsoby úpravy pokrmů, 
jako jsou konfitování, sous-vide, jejichž základem je šetrná 
úprava při nižších teplotách. Používání čerstvých bylinek je 
samozřejmostí. I proto se pravidelně zaměstnanci stravovacího 
úseku průběžně vzdělávají na odborných školeních, seminá-
řích a kurzech. A nebude tomu jinak ani v příštím roce. 

K hlavním změnám dojde především ve formě podávání 
obědů. Ty budou servírovány způsobem vícechodového menu 
výběrem à la carte. Nabídka bude složena ze studeného před-
krmu, polévky, hlavního chodu a na završení zážitku nebude 
chybět oblíbený dezert z dílny mistra cukráře. Vyberou si 
i vegetariáni. Rozšířená nabídka nápojů bude součástí celého 
oběda. 

Při večeřích si pak klient bude vybírat z bufetové nabídky: 
polévky, výrobky studené kuchyně, čerstvou zeleninu a zeleni-
nové saláty, ovoce, dezerty a teplé sladké pokrmy. Hlavní chod 
bude servírovaný. 

K lepší kvalitě jídla přispěje jednoznačně i výměna gastrotech-
nologií v podobě nových rautových stolů a sestav v restaura-
cích FRANCIE a ZRCADLOVÁ. 

S ohledem na etnickou a náboženskou odlišnost věnujeme 
zároveň pozornost i naší arabské klientele. Připravíme tradiční 
úpravy, receptury a kulinářské speciality arabské kuchyně. Na 
objednávku uvaříme pokrmy z masa dle muslimské tradice 
s certifikátem Halal. Výběr bude trvale rozšířen o velmi oblíbe-
ného lososa a další druhy čerstvých ryb, jehněčí a telecí maso. 
Na rautových stolech nebudou chybět informace o skladbě 
masa v jednotlivých pokrmech. 

Zkvalitněním služeb ve stravování a touto změnou bychom 
chtěli navázat na otevřenější vztah k hostům s důrazem na 
kulinářský zážitek. Držte nám palce…

Jaroslava Vlčková, ředitelka lázeňského hotelu Radium Palace

V kadeřnictví hotelu Radium Palace Vám nabízíme novou 
službu holení ,,Hot towel,, s použitím tradiční anglické 

kosmetiky Taylor of Old Bond Street. 

Im Friseurladen des Radium Palace Hotels bieten wir 
Ihnen einen neuen Rasierservice ,,Hot Towel“ mit Benutz-
ung der traditionellen englischen Kosmetik Taylor of Old 

Bond Street. 

Tel.: 353 831 780, přímá linka / Kurzwahl: 1780

LÁZEŇSKÁ 
GASTRONOMIE

NOVÁ SLUŽBA PRO 
GENTLEMANY 

NEUER DIENST FÜR GENTLEMANS 

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA JAKO UMĚNÍ MODERNÍ 

GASTRONOMIE 

Všechny cukrářské výrobky 
mají jedno společné, a to je 

jejich sladká chuť. Vjem sladkosti je 
pro lidské chuťové buňky tím nejvíce 
prožívaným požitkem a budí v nás 
pocit štěstí. Není tedy překvapením, 
že chuť lidstva po sladkostech je ne-
konečná. Cukrařina je z pohledu his-
toriků jedním z nejstarších řemesel. 
Už v dávných dobách velkého Egypta 
se vyráběly nejrůznější cukrovinky 
z medu, cukrové třtiny a sušeného 
ovoce. Velkým mezníkem v dějinách 
cukrovinek se však stává počátek 
našeho letopočtu. Kolébkou zdoko-
nalování a vytváření nových výrobků 
se stala buržoazní Francie. Díky 
pohnutkám francouzských panovní-
ků si dnes můžeme pochutnávat na 
výrobcích, jako jsou např. dražé, želé, 
nugát aj. Díky těmto základům, na 
kterých stavějí dnešní ,,mistři svého 
řemesla,‘‘ se stala cukrářská výroba 
nejen požitkářskou záležitostí, ale 
také uměním a vyjádřením vnitřní 
kreativity cukráře. 

Hotel Běhounek se může pyšnit tím, 
že v jeho prostorách se nachází právě 
takový umělec, kterého bych Vám 
chtěl krátce představit ve vánoč-
ním vydání časopisu. Paní Monika 
Strausová pracuje v jáchymovských 
lázních od roku 2011. Už od útlého 
dětství byla vedena svou babičkou 
k precizní, pečlivé práci na přípravě 
každonedělních laskominek pro 
rodinné posezení. Právě tato čin-
nost byla pro ni inspirací na cestě 
jejím životem. V letech 1985 až 1988 
absolvovala učiliště pro Západočes-
ké pekárny a cukrárny, kde získala 
základní znalosti pro cukrářské 
řemeslo. Po vyučení prošla mnoha 
provozovnami, kde stále zdokonalo-
vala své umění a dovednosti. V hote-
lu Běhounek pracuje paní cukrářka 
samostatně. Zajišťuje cukrářské 
výrobky nejen pro kavárnu ZIMNÍ 
ZAHRADA, ale také pro obě restau-

race BELLEVUE a BOHEMIA, kde 
se stravuje až 300 hostů. Její zruč-
nost, smysl pro kreativitu a přede-
vším pro chutnost byla několikrát 
oceněna lázeňskými hosty hotelu 
kladným hodnocením v anketách, 
ale i bouřlivým potleskem, který je 
poctou za dobře odvedenou práci. 

,,Největší odměnou pro cukráře je, když 
může povolit uzdu své fantazii a tvořit 
to, co si myslí, že hosta ohromí. Ka-
ždý tradiční recept má své specifické 
postupy a suroviny. Mě ale baví tyto 
receptury obměňovat, inovovat a pře-
tvářet,‘‘ říká paní Strausová. V letošním 
i příštím roce bude práce paní cukrář-
ky ozdobou celého hotelu Běhounek. 
Pro tradiční staročeské Vánoce, jejichž 
dominantou je perníková výzdoba, 
připravuje paní Strausová své výrobky 
již od října. ,,Čekají nás a naše hosty 
krásné Vánoce plné příjemných chvil 
s vůní perníčků a hlavně plné dobrot,‘‘ 
přislíbila paní Strausová. O tom, jak se 
vánoční výzdoba a samotná realizace 
vánočních svátků povedla vás budeme 
informovat v dalším vydáním časopisu 
Aquaviva. 

 Jan Klíma, F&B manager lázeňského 
hotelu Běhounek
 
Na závěr recept paní cukrářky pro 
milé čtenáře Aquavivy:

Pistáciový dort s višňovou omáčkou 
Budeme potřebovat: 

* 1x standardní piškotový korpus / 
světlý 

* 0,5 l šlehačka ke šlehání / vychlazená 
* 3 – 4 lžíce pistáciové Delipasty 
* 300 g marcipánové hmoty / zelené 
barvy 

* 0,1 l Amaretta 
* 200 g moučkového cukru 
* 0,5 kg mražených višní / nebo višňo-
vého kompotu 

* 2 lžíce Solamylu 
* 0,05 l Griotky 

Monika Strausová
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GASTRONOMIE IM HEILBAD

HERSTELLUNG VON KONDITOREIPRODUKTEN 

ALS KUNST DER MODERNEN GASTRONOMIE 

Alle Konditoreiprodukte haben 
eines gemeinsam, das ist ihr 

süßer Geschmack. Die Wahrnehmung 
von Süße auf dem menschlichen Gau-
men ist eine der am meisten erlebten 
Freuden und sie gibt uns ein Gefühl 
von Glück. Es ist nicht verwunderlich, 
dass die Vorliebe der Menschen für 
Süßigkeiten endlos ist. Das Konditor-
handwerk ist aus der Sicht der Histo-
riker eines der ältesten Handwerke. 
Schon zu Zeiten des großen Ägyptens 

produzierte man eine große Auswahl 
an Süßigkeiten, Honig, Zuckerrohr 
und Trockenfrüchten. Als ein wichti-
ger Meilenstein in der Geschichte der 
Süßigkeiten wird jedoch der Beginn 
unserer Zeitrechnung angesehen. Die 
Wiege der Verbesserung und Ent-
wicklung neuer Produkte wurde das 
bürgerliche Frankreich. Dank den 
Motiven der französischen Monar-
chen können wir heute Produkte wie 
Dragees, Gelee, Nougat und andere 
genießen. Dank dieser Grundlagen, 
auf denen heute die „Meister ihres 
Fachs‘‘ aufbauen, wurde die einzige 
Süßwarenherstellung nicht nur zu 
einer kulinarischen Angelegenheit, 
sondern auch zu Kunst und Ausdruck 
der inneren Kreativität des Konditors. 

Hotel Běhounek ist stolz darauf, dass 
sich in seinen Räumlichkeiten ein 
solcher Künstler befindet, den ich 
Ihnen kurz in der Weihnachtsausgabe 
der Zeitschrift vorstellen möchte. Frau 
Monika Strausová arbeitet im Heilbad 
Jáchymov seit 2011. Seit frühester Kind-
heit wurde sie von ihrer Großmutter zu 
einer genauen, sorgfältigen Arbeit bei 
der Vorbereitung sonntäglicher Lecke-

reien für das Beisammensein der Fa-
milien geführt. Gerade diese Tätigkeit 
hat sie auf dem Weg durch ihr Leben 
inspiriert. Von 1985 bis 1988 besuchte 
sie die Berufsschule für „Západočeské 
pekárny a cukrárny“ (Westböhmische 
Bäckereien und Konditoreien), wo sie 
Grundkenntnisse für das Konditor-
handwerk erlernte. Nachdem sie die 
Ausbildung beendet hatte, durchlief sie 
viele Betriebsstätten, in denen sie ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten perfek-
tionierte. Im Hotel Běhounek arbeitet 
Frau Konditor selbstständig. Sie stellt 
Konditoreiprodukte nicht nur für das 
Café ZIMNÍ ZAHRADA her, sondern 
auch für Gäste der beiden Restaurants 
BELLEVUE und BOHEMIA, wo sich 
bis zu 300 Gästen verpflegen. Ihre 
Fähigkeit, ihr Sinn für Kreativität und 
vor allem für die Schmackhaftigkeit 
wurde sie mehrfach von Kurgästen 
durch positive Bewertung in Kunden-
fragebögen ausgezeichnet, aber auch 
durch Applaus als eine Ehrung ihrer 
gut gemachten Arbeit. 

,,Die größte Belohnung für einen 
Konditor ist, wenn er seiner Phantasie 
freien Lauf lassen und das herstellen 
kann, wovon er annimmt, dass es 
den Gast schwer beeindruckt. Jedes 
traditionelle Rezept hat seine eigenen 
spezifischen Verfahren und Mate-
rialien. Ich habe Spaß daran, diese 
Rezepte zu variieren, zu erneuern 
und umzugestalten ‚‘, sagt Frau Straus. 
In diesem und im nächsten Jahr wird 
die Arbeit von Frau Konditorin das 
Aushängeschild des ganzen Hotel 
Běhounek sein. Für das traditionelle 
tschechische Weihnachtsfest ist die 
Dekoration der Lebkuchen domi-
nierend, deshalb bereitet Frau Straus 
ihre Produkte bereits seit Oktober vor. 
,,Es erwartet uns und unsere Gäste 
ein schönes Weihnachtsfest voller 
angenehmer Momente mit dem Duft 
von Lebkuchen und vor allem voller 

Leckereien‘‘ versprach Frau Straus. 
Darüber, wie die Weihnachtsdekora-
tion und die eigentliche Umsetzung 
der Weihnachtsfeiern gelang, werden 
wir Sie in der nächsten Ausgabe des 
Magazins Aquaviva informieren. 

Jan Klíma, F&B Manager des Kurho-
tels Běhounek
 
Zum Schluss für liebe Leser der Aqua-
viva Zeitschrift ein Rezept von unserer 
Frau Konditorin:

PISTAZIENTORTE MIT EINER 
SAUERKIRSCHSOSSE 

Wir benötigen: 
* 1x Standard Biskuitboden/hell 
* 0,5 l Schlagsahne/gekühlt 
* 3 - 4 Löffel Pistazien-Delipaste 
* 300 g Marzipanrohmasse/grüne 
Farbe 

* 0,1 Liter Amaretto 
* 200 g Puderzucker 
* 0,5 kg gefrorene Kirschen/oder 
Kirschkompott 

* 2 Esslöffel Solamyl (Stärke, Anm. 

Übersetzer) 
* 0,05 Liter Griotka (Kirschlikör) 
Verfahren: 
Den Biskuitboden schneiden wir zwei 
Mal durch, damit wir zwei Schichten 
zur Verfügung haben. Jede Schicht be-
träufeln wir mit dem Amaretto, dann 
bestreichen wir sie mit Schlagsahne, 
Pistazienpaste und 100 g Puderzucker 
und kleben alle drei Teile zusam-
men. Die gesamte Torte bestreichen 
wir mit einer dünnen Schicht aus der 
verbleibenden Mischung. Wir lassen 
den Boden anschließend bis zu zwei 
Stunden aushärten. Nachdem wir ihn 
aus dem Kühlschrank genommen 
haben, bedecken wir die Torte mit 
Marzipanrohmasse. Die Torte können 
wir nach unseren eigenen Vorstellun-
gen verzieren. 

Kurz vor dem Servieren bereiten wir 
die Sauerkirschsoße zu: 
In einer heißen Pfanne lassen wir 100 
g Puderzucker karamellisieren, fügen 
dann Kirschen und Kirschlikör hinzu 
und lassen alles aufwärmen. Wenn 
die Sauerkirschen Saft lassen, fügen 
wir Solamyl (Stärke) hinzu, lassen die 
Soße zwei Minuten kochen und gießen 
sie anschließend in einen Behälter und 
lassen sie im Kühlschrank abkühlen. 

Guten Appetit wünscht Ihnen Monika 
Strausová.

VERPFLEGUNG IN EINEM NEU-
EN GEWAND 
Jedes Jahr versuchen wir unseren 
Gästen im Kurhotel Radium Pa-
lace Neuerungen in unserem Dienst-
leistungsbereich oder in der Hotelein-
richtung anzubieten, so dass diese 
Änderungen zu einer größeren Zufrie-
denheit beitragen und unsere Kunden 
zu uns wiederholt zurückkehren. Für 
das Jahr 2015 haben wir beschlossen, 
die Dienstleistungen rund um die 
Verpflegung zu verbessern. Im Radium 
Palace treffen mehrere Nationalitäten 
aufeinander. Neben den tschechischen 
Kunden sind es Deutsche, Russen 
und Menschen aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion, aber auch 
Gäste aus dem arabischen Raum. Die 
Geschmacksnerven von allen Gästen 
zufriedenzustellen, das ist eine große 
Aufgabe für das gesamte Küchenteam. 
Der Küchenchef Peter Ploc arbeitet mit 
seinen Kollegen bereits jetzt intensiv 
an einer neuen Gestalt der Menüs, die 
in Bezug auf neue Trends, regionale 
und saisonale Zutaten, Vielfalt und 
leichte Verdaulichkeit geformt werden, 
bewährte Klassiker der traditionellen 
tschechischen Küche werden auch nicht 
fehlen. Wir benutzen neue moderne 
Zubereitungsarten der Gerichte wie 
Confit und Sous-Vide, deren Grund-
lage auf einer sorgfältigen Vorbereitung 
bei niedrigeren Temperaturen beruht. 
Der Einsatz von frischen Kräutern ist 
selbstverständlich. Daher besuchen die 
Gastronomie-Mitarbeiter regelmäßig 
fachbezogene Weiterbildungen, Semi-
nare und Kurse. Im nächsten Jahr wird 
es nicht anders sein. 

Die wesentlichen Änderungen gibt es in 
erster Linie beim Servieren des Mittage-
ssens. Das Mittagesessen wird in einer 
Form von Mehrgänge-Menüs á la carte 
serviert. Das Angebot besteht aus einer 
kalten Vorspeise, Suppe und Hauptgang, 

das Menü wird gekrönt von einem 
beliebten Dessert aus der Werkstatt 
des Konditormeisters. Auch Vegetarier 
werden hier fündig. Eine erweiterte Aus-
wahl an Getränken ist fester Bestandteil 
des Mittagessens.  

Beim Abendessen kann der Kunde aus 
dem Buffetangebot wählen, das aus 
Suppen, Feinkostprodukten, frischem 
Gemüse und Gemüsesalaten, Obst, Des-
serts und heißen Nachspeisen bestehen 
wird. Der Hauptgang wird serviert. 

In den Restaurants FRANCIE und ZR-
CADLOVÁ trägt zur besseren Qualität 
der Speisen eindeutig auch der Austaus-
ch der Gastrotechnologien in Form von 
neuen Buffettischen bei. 

Gleichzeitig achten wir auch auf unsere 
arabische Klientel im Hinblick auf 
ethnische und religiöse Unterschiede. 
Wir bereiten traditionelle Zubereitun-
gen, Rezepte und kulinarische Spezia-
litäten der arabischen Küche vor. Auf 
Wunsch kochen wir Fleischgerichte 
nach muslimischer Tradition nach der 
zertifizierten Halal Art. Im Angebot 
bleibt auch weiterhin der sehr beliebte 
Lachs und andere Arten vom frischen 
Fisch, Lamm und Kalb. Auf den Buffet-
tischen werden die Informationen über 
die Zusammensetzung des Fleisches in 
den einzelnen Gerichten nicht fehlen. 

Durch die Qualitätssteigerung der 
Dienstleistungen in der Gastronomie 
und durch diese Änderungen möchten 
wir an eine offenere Beziehung zu den 
Gästen mit Schwerpunkt auf ein kuli-
narisches Erlebnis anknüpfen. Drücken 
Sie uns die Daumen...

Jaroslava Vlčková, Direktorin des Kur-
hotels Radium Palace
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Monika Strausová
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Během prvního prosincového víkendu jsme v  jáchy-
movských lázních přivítali vážené hosty - naše ob-

chodní partnery a zástupce médií z Čech, Německa, Dán-
ska a Ruské federace. Společně se Skiareálem Klínovec jsme 
hostům představili služby a zázemí pro milovníky sjezdo-
vého lyžování. Po tiskové konferenci v  koncertním sále 
hotelu Radium Palace se všichni pozvaní odebrali na pro-
hlídku nově vybudované jáchymovské lanovky a sjezdovky 
a  lyžařského areálu na Fichtelbergu. Setkání pokračovalo 
v odpoledních a večerních hodinách v Lázeňském centru 
Agricola a v hotelu Radium Palace. Několika fotografiemi 
přibližujeme atmosféru slavnostního dne.  

Skiareál Klínovec prošel během posledního roku význam-
nou proměnou. Vybudováním zbrusu nové sjezdovky a la-
novky z Klínovce do Jáchymova se rozloha jeho sjezdovek 
téměř zdvojnásobila. Krušnohorská lyžařská destinace 
nabývá ještě více na atraktivnosti dobudováním 33 km 
sjezdovek a  pravidelným dopravním spojením skibusem 
z Klínovce (1244 m) na Fichtelberg (1215 m) a zpět. Lyžaři 
si tak mohou vyzkoušet na jeden skipas sjezdovky na čes-
ké i německé straně Krušných hor a zažít lyžování bez če-
kání na lanovku na všech místních sjezdovkách. Zástupci 
cestovních kanceláří ocenili vysokou technickou kvalitu 
lanovek i zázemí, které je připraveno pro návštěvníky (par-

koviště, servis, půjčovna, restaurace, ApresSki stany, lyžař-
ská škola a odpočinková zóna pro děti). Velkou roli v jejich 
rozhodování, kam vozit své zákazníky za lyžováním, hraje 
kvalita a  kapacita ubytování a  stravování, výrazně kratší 
vzdálenost do Jáchymova oproti střediskům zimních spor-
tů v Německu či Rakousku a výhodnější cenové relace za 
lyžařský pobyt v Krušných horách.       

Jáchymovské lázně provozují lázeňské komplexy, hotely 
a penziony s celkovou kapacitou 1 200 lůžek. Z nabídky si 
skutečně vybere každý. Pro naše hosty jsme připravili ce-

nově dostupné a přitom opravené dependance v kategorii 
tří hvězd s rodinnou atmosférou (např. Dalibor a Dagmar) 
či hotelové ubytování v komplexu Curie a v hotelu Běhou-
nek. Nejnáročnějším hostům nabízíme pokoje typu I.A, Ju-
niorsuite, Superior, Superior Plus či Suite v neoklasicistické 
dominantě Jáchymova Radium Paláci. 

Lázně již více než 6 let systematicky investují do ubytova-
cí kapacity určené sportovně zaměřeným návštěvníkům. 
Za uvedené období se podařilo rekonstruovat apartmá-
ny, studia s  kuchyňkami, lyžárny, hotelové wellness záze-
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mí a  upravit parkovací plochy apod. Cílem je vybudovat 
konkurenceschopnou nabídku co do rozsahu i kvality, plně 
srovnatelnou s  menšími zimními středisky v  zahraničí. 
Přirozeným spojovacím můstkem mezi lázněmi a  lyžař-
skými středisky se stalo před pěti lety dokončené bazénové 
centrum Agricola, které do centra lázní po vzoru alpských 
středisek láká lyžaře po odložení lyží na sauny, parní box, 
bazény, skluzavku, Kneippův chodník, whirlpool, relaxač-
ní masáže a koupele, aquafitness nebo třeba solnou jeskyni 
a kryokabinu.  

Návštěvníci si mohou vybrat z   nabídky krátkodobých po-
bytových balíčků, které obsahují ubytování se snídaní, po-
lopenzí či plnou penzí bufetovou či à la carte formou, vstup 
do aquacentra a skipass s dopravou k jáchymovské lanovce 
zdarma. Mohou také volit z nabídky wellnessových progra-

mů jednotlivých lázeňských hotelů. V  neposlední řadě si 
mohou rezervovat ubytování v hotelu či penzionu se snídaní 
a ostatní relaxační procedury a skipas si na místě dokoupit.
Nová produktová nabídka lázní je představena pod novou 
značkou

Veškeré potřebné informace naleznete na novém webu
www.resortjachymov.com
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Am ersten Dezemberwoche-
nende haben wir in Jáchymov 

geehrte Gäste begrüßt - unsere Han-
delspartner und Vertreter der Me-
dien aus Tschechien, Deutschland, 
Dänemark, Belgien und der Rus-
sischen Föderation. Zusammen mit 
dem Skiareál Klinovec haben wir den 

Gästen die Dienstleistungen und die 
Infrastruktur für die Liebhaber des 
alpinen Skilaufens vorgestellt. Nach 
der Pressekonferenz im Konzertsaal 
des Radium Palace Hotels haben sich 
alle auf den Weg zur Besichtigung der 
neu gebauten Jáchymovská-Sessel-
bahn und -Piste sowie des Skiareals 
auf dem Fichtelberg aufgemacht. Das 
Treffen wurde in den Nachmittags- 
und Abendstunden im Kurzentrum 
Agricola und im Hotel Radium Palace 
fortgesetzt. Hier sind einige Fotos, die 
die angenehme Atmosphäre des Tages 
nahebringen.  

Das Skiareal Klínovec wurde im letz-
ten Jahr grundlegend umgestaltet. 
Durch die Fertigstellung der neuen 
Piste und der Sesselbahn vom Keilberg 
nach Jáchymov wurde die Fläche der 
Pisten beinahe verdoppelt. Dieses Ski-
gebiet im Erzgebirge wird durch die 
Fertigstellung von 33 km Pisten und 
die Skibus-Verbindung zwischen dem 
Keilberg (1244 m ü.M.) und Fichtel-

berg (1215 m ü.M.) und zurück noch 
attraktiver. Die Skifahrer können so 
mit einem Skipass die Pisten auf der 
tschechischen und deutschen Seite 
ausprobieren und das Skifahren auf 
allen Pisten, ohne auf die Sesselbahn 
warten zu müssen, erleben. Die Ver-
treter der Reisebüros haben die hohe 

1. WINTER-KURSAISON IN 
JACHYMOV WURDE ERÖFFNET
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Vollpension in Buffetform oder als à la carte, den Eintritt in 
das Aquazentrum und den Skipass mit kostenfreiem Trans-
port zur Sesselbahn von Jáchymov beinhalten. Sie können 
auch aus dem Angebot der Wellness-Programme der einzel-
nen Kurhotels wählen. Nicht zuletzt können sie die Unter-
kunft direkt im Hotel oder in einer Pension mit Frühstück 
buchen und andere Relax-Anwendungen sowie den Skipass 
vor Ort nachkaufen.

Das neue Produktangebot wird unter einer neuen Marke prä-
sentiert. 

Weitere notwendige Informationen finden Sie im neuen 
Web www.resortjachymov.com

technische Qualität der Sesselbahnen und der Infrastruk-
tur gewürdigt, die auf die Besucher warten (Parkplatz, Ser-
vice-Points, Verleih, Apres-Ski-Zelte, Skischule und Ruhe-
zone für Kinder). Eine große Rolle bei der Entscheidung, 
welche Destinationen man seinen Kunden zum Skifahren 
empfiehlt, spielt auch die Qualität der Unterkünfte und der 
Verpflegung, im Vergleich zu den Wintersport-Skizentren 
in Deutschland oder Österreich eine deutlich kürzere Ent-
fernung nach Jáchymov und günstigere Preise für den Ski-
urlaub im Erzgebirge.       

Heilbad Jáchymov betreibt Kurkomplexe, Hotels und 
Pensionen mit einer Gesamtkapazität von 1.200 Betten. 
In diesem Angebot wird jeder fündig. Für unsere Gäste 
haben wird erschwingliche und renovierte Dependances 
an der Grenze der 3-Sterne-Hotels mit einer familiären 
Atmosphäre (z. B. Dalibor oder Dagmar) oder Hotel-
Unterkünfte im Curie-Komplex und im Hotel Běhounek 
vorbereitet. Den anspruchsvollsten Gästen bieten wir 
Zimmer vom Typ I.A, Juniorsuite, Superior, Superior 
Plus oder Suite im neoklassizistischen Radium Palace 
Hotel an, der der Stadt dominiert. 

Das Heilbad investiert nun mehr als sechs Jahre in 
Übernachtungskapazitäten, die sich an sportlich orientierte 
Gäste richten. In dem besagten Zeitraum ist es gelungen, 
Appartements, Studios mit Kitchenetten, Skidepos sowie 
die Wellness-Infrastruktur der Hotels zu renovieren und die 
Parkplätze herzurichten. Das Ziel ist es, ein konkurrenzfä-
higes Angebot aufzubauen, das - was den Umfang und die 
Qualität angeht - mit den Wintersportzentren zu Hause 
und im Ausland voll vergleichbar ist. Die natürliche Verb-
indungsbrücke zwischen dem Heilbad und den Skizentren 
wurde das vor fünf Jahren fertiggestellte Aquacenter Agri-
cola, das nach dem Vorbild der Alpenländer die Skifahrer 

- nachdem sie ihre Skier abgelegt haben - in die Sauna oder 
Dampfkabine, auf die Wasserrutsche, in das Kneippbad, in 
den Whirlpool, zur Massage, in die Bäder, zur Aqua-Fitness, 
in die in Salzgrotte oder die Kryokabine lockt.  

Die Gäste können aus dem Angebot von kurzen Arrange-
ments wählen, die die Unterkunft mit Frühstück, Halb- oder 

KOMMEN SIE ZUM SKIFAHREN NACH JÁCHYMOV!



NAŠE NABÍDKA
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•  welcome drink
•  5% sleva z pobytu
•  10% sleva na dokupované procedury podle 
   volných kapacit
•  10% sleva na všechny akce pořádané programovým 
   centrem SPA Info
•  parkování zdarma
•  při koupi moučníku dostanete jako poděkování kávu nebo 
   čaj zdarma v kavárnách hotelů Běhounek, Curie, Radium 
   Palace a v kavárně Lázeňského centra Agricola
•  internet na pokoji zdarma
•  minerální voda na pokoji
•  mísa ovoce při příjezdu na pokoji
•  1x volný vstup do bazénu a sauny Lázeňského centra 
   Agricola
•  zapůjčení županu 
   v  hotelu Běhounek zdarma

BONUS SHOP
Pokud nechcete své nasbírané body střádat na zvýšení 
členství, nabízíme Vám možnost proměnit je v našem bonus 
shopu.
•  3 body – 1 den parkovné
•  3 body – rezervace parkoviště
•  3 body – zapůjčení županu v hotelu Běhounek
•  7 bodů – solná jeskyně
•  8 bodů – kyslíková terapie na 60 minut v hotelu Curie
•  8 bodů – vstup do bazénu a sauny Lázeňského 
   centra Agricola na 90 min.
•  8 bodů – vstup na placené kulturní představení
•  9 bodů – parafín na ruce v hotelu Curie
•  10 bodů – voucher do kaváren hotelů Běhounek, Curie, 
   Radium Palace a  kavárny Lázeňského centra Agricola 
   v hodnotě 250,- Kč
•  10 bodů – internet zdarma po celou dobu pobytu
•  10 bodů – částečná masáž v hotelech Radium Palace 
   a Běhounek
•  13 bodů – uhličitá koupel v hotelu Curie
•  13 bodů – indická masáž hlavy v hotelech Radium Palace 
   a Běhounek
•  15 bodů – hydroxeur v hotelech Radium Palace a Běhounek
•  15 bodů – kyslíková terapie na 120 minut v hotelu Curie
•  15 bodů – zájezd (nevztahuje se na zájezd na nákup 
   do Chemnitz)
•  18 bodů – reflexní masáž plosky nohy v  hotelech Radium 
   Palace a Běhounek

KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMACE O KLUBU?
Úplné informace naleznete ve Všeobecných pravidlech „RA-
DON SPA CLUB“, která jsou dostupná na hotelových recep-
cích a na internetových stránkách www.laznejachymov.cz

EXKLUSIVNÍ NABÍDKY A SLEVY 

PRO ČLENY RADON SPLA CLUB

RADIUM PALACE

PROSINEC
15% SLEVA | Vstup do sauny
LEDEN
50% SLEVA | Flambovaná káva a moučník
ÚNOR
15% SLEVA | Indická masáž hlavy
BŘEZEN
15% SLEVA | Sleva na na minibar

BĚHOUNEK

PROSINEC 2014
20% SLEVA | Klasická částečná masáž
15% SLEVA  | Indická masáž hlavy
LEDEN 2015
Sekt s jahodou - Kč 25,-
20% SLEVA | Klasická částečná masáž
ÚNOR 2015
20% SLEVA | Koupel perličková 
20% SLEVA | Klasická částečná masáž
BŘEZEN 2015
20% SLEVA | Klasická částečná masáž
15 % SLEVA | Indická masáž hlavy

CURIE

PROSINEC
K zakoupené masáži Garshan - jeden vstup do Aquacentra 
Agricola zdarma
LEDEN
K zakoupené uhličité solfatanové koupeli nebo uhličité kou-
peli s rašelinovým extraktem - jedno sezení v solné jeskyni 
zdarma
ÚNOR
K placenému kulturnímu pořadu káva espresso + teplá op-
latka v kavárně LC Agricola zdarma - poukázky vydává Spa 
Info Praha
BŘEZEN
K zakoupené masáži lávovými kameny - parafínový zábal 
rukou zdarma

Věříme, že budete spokojeni s  výhodami, které Vám 
věrnostní program našich lázní přinese.
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Vážení hosté,

slyšeli jste již o věrnostním programu Léčebných lázní Jáchy-
mov „RADON SPA CLUB“? Máte již svojí bonus klub kartu? 
Pořiďte si ji právě teď, sbírejte body a využívejte všech výhod. 

JAK VĚRNOSTNÍ PROGRAM FUNGUJE?
Při čerpání služeb v jáchymovských lázních Vás odměníme 
cenovým zvýhodněním a  věrnostními body, které po 
ukončení pobytu v našich lázních připíšeme na Vaše bonus-
ové konto. 

JAK MOHU BODY VYUŽÍT?
Našetřené body můžete vyměnit za vyšší úroveň členství 
a získat tak více výhod nebo proměnit v bonus shopu za 
vybrané služby.

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ A JEJICH VÝHODY

STANDARDNÍ ČLENSTVÍ –   BLUE CARD
Pokud jste si závazně rezervovali pobyt nebo jste již hostem 
v  některém z  lázeňských hotelů, máte nárok na bezplatné 
členství v klubu a začínáte sbírat věrnostní body a využívat 
všech nabízených výhod.

Bonusy:
•  exklusivní nabídky a slevy na vybrané produkty
•  při koupi moučníku dostanete jako poděkování kávu nebo  
   čaj zdarma v kavárnách hotelů Běhounek, Curie, Radium     
   Palace a v kavárně Lázeňského centra Agricola
•  10% sleva na další akce programového centra SPA Info, po  
   předložení již zakoupené vstupenky na akci SPA Info, která      
   nebude starší než dva měsíce

STŘÍBRNÉ ČLENSTVÍ –   SILVER CARD
Jste stálými hosty našich lázní a na Vaší modré kartě máte 
nasbíráno min. 120 bodů? Můžete své body vyměnit za vyšší 
úroveň členství – SILVER CARD a získáte všechny níže 
uvedené výhody.

Bonusy:
•  early check-in / late check-out podle volných kapacit
•  voucher na welcome drink
•  3% sleva z  pobytu (podléhá max. limitu slev)
•  10% sleva na dokupované procedury podle volných kapacit

•  10% sleva na všechny akce pořádané programovým 
   centrem SPA Info
•  20% sleva na parkovné
•  při koupi moučníku dostanete jako poděkování kávu nebo 
   čaj zdarma v kavárnách hotelů Běhounek, Curie, Radium   
   Palace a v kavárně Lázeňského centra Agricola
•  internet na pokoji zdarma
•  minerální voda na pokoji v den příjezdu
•  1x volný vstup do bazénu a sauny Lázeňského 
   centra Agricola
•  zapůjčení županu v  hotelu Běhounek zdarma

ZLATÉ ČLENSTVÍ –   GOLD CARD
Jste pravidelnými hosty našich lázní a  na Vaší stříbrné 
kartě máte nasbíráno min. 120 bodů? Potom patříte mezi 
naše velmi vážené hosty a své body můžete vyměnit za zlaté 
členství – GOLD CARD. Tím získáváte nárok na všechny 
níže uvedené výhody.

Bonusy:
•  early check-in / late check-out podle volných kapacit
•  možnost ubytování v  pokoji vyšší kategorie bez příplatku 
   podle volných kapacit



UNSER ANGEBOT

Sehr geehrte Gäste,

haben Sie schon vom Treueprogramm des Heilbades Jáchy-
mov „RADON SPA CLUB“ gehört? Besitzen Sie schon Ihre 
eigene Bonusklubkarte? Schaffen Sie sich diese Karte gerade 
jetzt an, sammeln Sie Punkte und nutzen Sie alle Vorteile. 

WIE FUNKTIONIERT DAS TREUEPROGRAMM?
Bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Heil-
bad Jáchymov schenken wir Ihnen Vergünstigungen und 
Treuepunkte, die wir nach dem Ende des Aufenthaltes Ihrem 
Bonuskonto gutschreiben. 

WIE KANN ICH DIE PUNKTE NUTZEN?
Die gesammelten Punkte können Sie in einen höheren Mit-
gliedsstatus umwandeln und so noch mehr Vorteile genießen 
oder im Bonus-Shop gegen ausgewählte Leistungen eintaus-
chen.

MITGLIEDSCHAFTEN UND IHRE VORTEILE

STANDARD-MITGLIEDSCHAFT -   BLUE CARD
Sobald Sie verbindlich einen Aufenthalt gebucht haben oder 
bereits zu Gast in einem der Kurhotels waren, haben Sie 
Anspruch auf die kostenfreie Mitgliedschaft im Club und 
können mit dem Sammeln der Treuepunkte beginnen und 
andere angebotene Vorteile nutzen.

Bonusleistungen:
•  exklusive Angebote und Rabatte auf ausgewählte Produkte
•  beim Kauf einen Kuchens bekommen Sie als Dankeschön 
den Kaffee oder Tee in den Cafés der Hotels Běhounek, Curie, 
Radium Palace und im Café des Kurzentrums Agricola 
kostenfrei dazu
•  10 Prozent Nachlass auf weitere Events des Programmzen-
trums SPA Info, nach Vorlage eines Tickets, das nicht älter 
als zwei Monate ist

SILBER-MITGLIEDSCHAFT –   SILVER CARD
Sind Sie ein ständiger Gast unseres Heilbades und haben auf 

der blauen Karte mindestens 120 Punkte gesammelt? Sie 
können Ihre Punkte in den nächsthöheren Mitgliedsstatus 
eintauschen – SILVER CARD und bekommen alle unten 
aufgeführten Vorteile.

Bonusleistungen:
•  early Check-in / late Check-out je nach freien Kapazitäten
•  Welcome Drink Voucher
•  3 Prozent Nachlass auf die Kosten des Aufenthaltes 
   (unterliegt den Regelungen zum max. Rabattsatz)
•  10 Prozent auf nachträglich erworbene Anwendungen je    
   nach freien Kapazitäten
•  10 Prozent Nachlass auf alle durch das Programmzentrum 
   SPA Info veranstalteten Events
•  20 Prozent Nachlass auf die Parkgebühren
•  beim Kauf einen Kuchens bekommen Sie als Dankeschön 
   in den Cafés der Hotels Běhounek, Curie, Radium Palace 
   und im Café des Kurzentrums Agricola den Kaffee oder 
   Tee kostenfrei dazu.
•  Internet auf dem Zimmer kostenfrei
•  Mineralwasser im Zimmer am Tag der Anreise
•  1x freier Eintritt in den Pool und die Sauna 
   des Kurzentrums Agricola
•  kostenfreie Ausleihe eines Bademantels im Hotel Běhounek

GOLD MITGLIEDSCHAFT –   GOLD CARD
Sind Sie ein regelmäßiger Gast unseres Heilbades und haben 
auf der silbernen Karte mindestens 120 Punkte gesammelt? 
Dann gehören Sie zu unseren sehr geehrten Gästen und 
können Ihre Punkte in die Gold Mitgliedschaft eintauschen 

- GOLD CARD. Damit haben Sie Anspruch auf alle unten 
aufgeführten Vorteile.

BONUSLEISTUNGEN:
•  early Check-in / late Check-out je nach freien Kapazitäten
•  ein kostenfreies Zimmer-Upgrade je nach 
   freien Kapazitäten
•  Welcome Drink
•  5 Prozent Nachlass auf die Kosten des Aufenthaltes
•  10 Prozent auf nachträglich dazu gebuchte 
   Anwendungen je nach freien Kapazitäten
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•  10 Prozent Nachlass auf alle durch das Programmzentrum 
   SPA Info veranstalteten Events
•  Parken kostenfrei
•  beim Kauf einen Kuchens bekommen Sie als Dankeschön 
   in den Cafés der Hotels Běhounek, Curie, Radium Palace 
   und im Café des Kurzentrums Agricola den Kaffee oder 
   Tee kostenfrei dazu.
•  Internet auf dem Zimmer kostenfrei
•  Mineralwasser auf dem Zimmer
•  Obstkorb am Tag der Anreise im Zimmer
•  1x freier Eintritt in den Pool und die Sauna des 
   Kurzentrums Agricola
•  kostenfreie Ausleihe eines Bademantels im Hotel Běhounek

BONUS SHOP
Wenn Sie Ihre gesammelten Punkte nicht in einen höheren 
Mitgliedsstatus eintauschen möchten, dann besteht die 
Möglichkeit, diese Punkte in unserem Shop einzutauschen.
•  3 Punkte – 1 Tag Parken
•  3 Punkte - Parkplatz reservieren
•  3 Punkte - Ausleihe eines Bademantels im Hotel Běhounek
•  7 Punkte – Salzgrotte
•  8 Punkte – 60 Minuten  Sauerstofftherapie im Hotel Curie
•  8 Punkte - Eintritt in den Pool und die Sauna 
   des Kurzentrums Agricola für 90 Minuten
•  8 Punkte – Eintritt zu einer kostenpflichtigen 
   Kulturveranstaltung
•  9 Punkte – Paraffinpackung für die Hände im Hotel Curie
•  10 Punkte – Gutschein für die Cafés der Hotels Běhounek, 
   Curie, Radium Palace und des Cafés des Kurzentrum 
   Agricola im Wert von 250,- Kč
•  10 Punkte – Internet kostenfrei für die ganze Dauer 
   des Aufenthaltes
•  10 Punkte – Teilmassage in den Hotels Radium 
   Palace und Běhounek
•  13 Punkte – Kohlendioxid-Trockenbad im Hotel Curie
•  13 Punkte – Indische Kopfmassage in den Hotels 
   Radium Palace und Běhounek
•  15 Punkte – Hydroxeur in den Hotels Radium 
   Palace und Běhounek
•  15 Punkte – 120 Minuten Sauerstofftherapie 
   im Hotel Curie
•  15 Punkte – Ausflug (nicht zum Einkaufen nach Chemnitz)
•  18 Punkte – Fuß-Reflexzonen-Massage in den Hotels Ra-
dium Palace und Běhounek

WO FINDE ICH WEITERE INFORMATIONEN 
ZUM CLUB?
Die vollständige Fassung können Sie in den Allgemeinen Be-
dingungen des „RADON SPA CLUB“ nachlesen, die an den 
Hotelrezeptionen oder im Netz unter www.laznejachymov.cz 
eingesehen werden können.

EXKLUSIVE ANGEBOTE UND 

NACHLÄSSE FÜR MITGLIEDER DES 

RADON SPA CLUB

RADIUM PALACE

DEZEMBER
15 % NACHLASS | Eintritt in die Sauna
JANUAR
50 % NACHLASS | Flambierter Kaffee und Kuchen
FEBRUAR
15 % NACHLASS | Indische Kopfmassage
MÄRZ
15 % NACHLASS | Rabatt auf die Minibar

BĚHOUNEK

DEZEMBER 2014
20% NACHLASS | Klassische Teilmassage
15 % NACHLASS | Indische Kopfmassage
JANUAR 2015
Sekt mit Erdbeeren - Kč 25,-
20% NACHLASS | Klassische Teilmassage
FEBRUAR 2015
20 Prozent NACHLASS | Perlbad 
20% NACHLASS | Klassische Teilmassage
MÄRZ 2015
20% NACHLASS | Klassische Teilmassage
15 % NACHLASS | Indische Kopfmassage

CURIE

DEZEMBER
Zu einer gekauften Garshan-Massage - einmal Eintritt in das 
Aquazentrum Agricola.
JANUAR
Zum gekauften Kohlendioxid-Bad mit Solfatan oder mit 
Moorextrakt eine Sitzung in der Salzgrotte kostenfrei.
FEBRUAR
Zu einem kostenpflichtigen Kulturevent Espresso & warme 
Waffel im Café des Kurzentrums Agricola kostenfrei - Gut-
scheine gibt es bei Spa Info Prag
MÄRZ
Zur gekauften Lavastein-Massage Paraffinpackung für die 
Hände kostenfrei

Wir hoffen, dass Sie mit den Vorteilen, die Ihnen unser 
Treueprogramm bietet, zufrieden sein werden.
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Peter Nagy

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ 
LAHŮDKY

Zima v jáchymovských lázních se tra-
dičně nese v duchu bohatého kultur-
ního programu, který připravujeme 
nejen pro pacienty lázní, ale také pro 
hosty, kteří u nás tráví svou dovolenou 
lyžováním na horách a v neposlední 
řadě také pro obyvatele města a okolí. 
Již v minulém roce jsme obohatili 
vánoční program v lázních vánoční-
mi skladbami v jazzové úpravě. Díky 
kladným ohlasům jsme se rozhodli 
tento nápad zopakovat. 

Na druhý svátek vánoční 25. pro-
since od 19:30 hodin jsme pro Vás 
připravili ve společenském sále 
hotelu Běhounek špičkové jazzové 
těleso FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM 
s americkým zpěvákem Andrew Lee 
Davisonem v pořadu JAZZOVÉ 
VÁNOCE. V programu zazní známé 
jazzové a swingové skladby a vánoční 
písně. František Uhlíř Team tvoří: 
František Uhlíř, jeden z nejlepších ev-
ropských kontrabasistů, Adam Tvrdý, 
kytarista a skladatel, Jaromír Helešic, 
česká bubenická legenda a jazzový 
zpěvák Andrew Lee Davison, který 
pochází z americké Oklahomy a nyní 

žije a působí v České republice. 
Tradičním vánočním žánrem je 
opereta. Tentokrát se můžete těšit 
na „VEČER OPERET, SLAVNÝCH 
PÍSNÍ A SKLADEB PRO KLAVÍR, 
který se koná 29. prosince od 19:30 
hodin rovněž ve společenském sále 
hotelu Běhounek s hvězdným obsa-
zením. V programu vystoupí Jakub 
Pustina – tenor, Ayano Kumada, 
soprán (Japonsko) a Jiří Hrubý, piano. 
Nadaný, charismatický pěvec Jakub 
Pustina byl od počátku veden Václa-
vem Zítkem, předním sólistou Národ-
ního divadla v Praze a držitelem ceny 
Grammy. Účastní se řady festivalů 
a soutěží zvučných jmen. Koncertoval 
v operních domech v Německu, Ma-
ďarsku, Polsku, Dánsku, Rakousku 
a Belgii. Absolvoval také turné v Aus-
trálii a na Novém Zélandě. Vystupuje 
po boku světových operních hvězd, 
jako jsou např. tenoristé José Cura  
a Peter Dvorský nebo uznávaná so-
pranistka Eva Urbanová. Pravidelně 
hostuje v Národním divadle v Praze 
a ve Slovenském Národním divadle 

v Bratislavě. V březnu 2015 připravuje 
Jakub Pustina své turné do USA. 
Pomyslným vrcholem vánočního 
programu v lázních je koncert FELIX 
SLOVÁČEK & ČERVENÍ PANTEŘI, 
který se koná 30. prosince od 20:00 
hod. v kulturním domě v Jáchymově. 
Bigband Červení Panteři z Nové Role 
u Karlových Varů si za deset let své 
existence získal řadu uznání a je pravi-
delně zván na významné kulturní akce 
na obou stranách krušnohorského 
pohraničí. Soubor má bohatý reperto-
ár v rytmu swingu, latiny, rokenrolu 
a jiných tanečních skladeb. V rámci 
koncertu v Jáchymově představí mimo 
jiné lidové a vánoční písně ve swingo-
vé úpravě. Jako vzácný host vystoupí 
slavný český saxofonista Felix 
Slováček, který je nejvíce znám 
z účinkování v orchestru Ladislava 
Štaidla doprovázející Karla Gotta. 

POZVÁNKA NA 
67. LÁZEŇSKÝ PLES

Přijměte pozvání na tradiční 
67. REPREZENTAČNÍ PLES, který 
se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 
od 19:45 hod. ve všech sálech hotelu 
Radium Palace. Hlavní hvězdou pro-

gramu je slovenská legenda popu-
lární hudby PETER NAGY. K tanci 
a poslechu bude po celý večer hrát 

pražský show band TIMBRE MUSIC. 
O skvělou půlnoční náladu se postarají 
KROKY MICHALA DAVIDA, jediný 
autorizovaný revival. Těšit se můžete 
také předtančení a další taneční vy-

stoupení taneční školy STARDANCE 

ART FORUM

Jiří Hrubý

Ayano Kumada
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Kroky Michala Davida

CHOMUTOV. Vstupenky jsou v před-
prodeji na recepci Lázeňského centra 
Agricola, tel.: 353 836 000, e-mail: ag-
ricola@laznejachymov.cz. Ubytování 
si prosím včas rezervujte přes internet 
nebo přímo na Vámi vybrané hotelové 
recepci. Stejně jako v minulých letech 
Vám nabízíme vstupenky na skvělý 

raut, které zakoupíte v průběhu večera. 

Ing. Marek Poledníček, manažer pro-
gramového SPA Infocentra

WEIHNACHTLICHE MU-
SIKLECKEREIEN

Der Winter im Heilbad Jáchymov 
wird traditionell vom Geiste eines 
reichen Kulturprogramms beflügelt, 
das wir nicht nur für die Kurgäste son-
dern auch für Gäste, die bei uns den 
Skiurlaub in den Bergen verbringen 
und nicht zuletzt auch für die Bewoh-
ner aus der Stadt und der Umgebung 
vorbereiten. 

Bereits im letzten Jahr haben wir das 
Weihnachtsprogramm im Heilbad um 
Kompositionen in Jazz-Arrangements 
bereichert. Dank der Zustimmung 
haben wir beschlossen, diese Idee 
fortzuführen. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 
25. Dezember um 19:30 Uhr, erwartet 
Sie im Saal des Hotels Běhounek das 
Spitzen-Jazz-Ensemble FRANTIŠEK 
UHLÍŘ TEAM mit dem amerikani-
schen Sänger Andrew Lee Davison im 
Programm JAZZ WEIHNACHTEN. 
Es werden bekannte Jazz- und Swing-
kompositionen sowie Weihnachtslie-
der erklingen. František Uhlíř Team 
sind: František Uhlíř, einer der besten 
europäischen Kontrabass-Spieler, 
Adam Tvrdý, Gitarrist und Komponist, 
Jaromír Helešic, eine tschechische 
Schlagzeuglegende und der Jazzsänger 
Andrew Lee Davison, der aus dem 
amerikanischen Oklahoma stammt 
und nun in der Tschechischen Repu-
blik lebt und wirkt. 

Die Operette ist traditionell ein 
Weihnachts-Genre. Diesmal können 
Sie sich auf einen „ABEND DER 
OPERETTE, BERÜHMTER LIE-
DER UND KLAVIERKOMPOSITI-
ONEN“ 

freuen, der am 29. Dezember um 
19:30 Uhr ebenfalls im Saal des 
Hotels Běhounek mit einer Starbeset-
zung stattfindet. Im Programm treten 
auf: Jakob Pustina - Tenor, Ayano Ku-
mada, Sopran (Japan) und Jiří Hrubý, 
Klavier. Der begabte charismatische 
Sänger Jakob Pustina wurde von 
Anfang an von Václav Zítek, einem 
Solisten des Nationaltheaters in Prag 
und Grammy Preisträger, angeleitet.  
Er nimmt an zahlreichen Festivals 
und Wettbewerben mit klangvollen 
Namen teil, gab Konzerte in Opern-
häusern in Deutschland, Ungarn, 
Polen, Dänemark, Österreich und 
Belgien und absolvierte gleichwohl 
eine Australien- und Neuseeland-
Tournee. Er tritt an der Seite von 
Weltstars der Oper, wie z. B. der 
Tenöre Jose Cura und Peter Dvorský 
oder der anerkannten Sopranistin 
Eva Urbanová, auf. Er ist regelmäßig 
zu Gast am Nationaltheater in Prag 
und am Slowakischen Nationaltheater 
in Bratislava. Im März 2015 bereitet 
Jakub Pustina seine Tour durch die 
USA vor. 

Der gedachte Höhepunkt des 
Weihnachtsprogramms im Heilbad ist 
ein Konzert mit FELIX SLOVÁČEK 
& ČERVENÍ PANTEŘI, das am 30. 
Dezember um 20:00 Uhr im Kul-
turhaus in Jáchymov stattfindet. Die 
Bigband Červení Panteři aus Nová 
Role bei Karlsbad hat in den letzten 
zehn Jahren zahlreiche Anerkennun-
gen gesammelt und wird regelmäßig 
zu wichtigen kulturellen Veranstaltun-
gen auf beiden Seiten des Erzgebirgs-
Grenzlandes eingeladen. Die Band hat 
ein reiches Repertoire im Rhythmus 

des Swing, Latin, Rock and Roll und 
anderer Tanzkompositionen. Bei dem 
Konzert in Jáchymov stellt sie unter 
anderem Volkslieder und Weihnachts-
lieder in Swing-Arrangements vor. Als 
besonderer Gast wird der berühmte 
tschechische Saxophonist Felix 
Slováček auftreten, den man am besten 
von Auftritten in der Ladislav Štaidl 
Band kennt, die Karel Gott begleitete. 

EINLADUNG ZUM 67. KUR-BALL
Nehmen Sie die Einladung zum 
traditionellen 67. FESTLICHEN 

BALL (REPREZENTAČNÍ PLES) 
an, der am Samstag, dem 10. Januar 

2015 um 19:45 Uhr in allen Sälen des 
Hotels Radium Palace stattfindet. Der 

Hauptstar des Programms ist die 
slowakische Poplegende PETER NAGY 

Den ganzen Abend lang wird die 
Prager Showband TIMBRE MUSIC 

zum Tanz und Zuhören spielen. 
Gegen Mitternacht wird die Band 

KROKY MICHALA DAVIDA, das 
einzige autorisierte Revival, für eine 

großartige Stimmung sorgen. Freuen 
Sie sich auf die Vortänzer und andere 
Tanz-Performances der Tanzschule 

STARDANCE CHOMUTOV. Tickets 
gibt es im Vorverkauf an der Rezeption 

des Kurzentrums Agricola, 
Tel.: 353 836 000, E-Mail: 

agricola@laznejachymov.cz.
Bitte buchen Sie Ihre Unterkunft 

rechtzeitig über das Internet oder direkt 
an Ihrer gewählten Hotelrezeption. Wie 
in den Vorjahren bieten wir Tickets für 

ein großartiges Buffet an, die Sie im 
Verlauf des Abends kaufen können. 

Ing. Marek Poledníček, Manager des 
Programm-SPA-Infocentrums
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Hlavním kritériem v přípravě po-
bytů byl nejen rozsah nabízených 

produktů, kde jsou známé a oblíbené 
pobyty doplněny novinkami, ale také 
kvalita všech služeb. Základem léčebné-
ho lázeňství je i nadále léčba dýchacích 
cest, za kterou se do Luhačovic přijíždí 
léčit asi polovina všech pacientů. Na 
významu získává i plně hrazená léčba 
pohybového aparátu z veřejného zdra-
votního pojištění, která je co do počtu 
osob už na pomyslném druhém místě. 
Nespornou výhodou akciové společnos-
ti Lázně Luhačovice je skutečnost, že 
přírodní léčivý zdroj je přiveden přímo 
do jednotlivých lázeňských hotelů 
a objektů. V posledních dvou letech se 
pozitivně projevila možnost léčit děti již 
od 1,5 roku s doprovodem, což oceňují 
především maminky na rodičovské 
dovolené. Dětské léčebny v Luhačo-
vicích jsou také jedinými léčebnami 
na Moravě, kde lze léčit děti již od 1,5 
roku. Kromě tradiční léčby dýchacích 
cest, která tvoří asi 90 % všech dětských 
pacientů, roste i počet dětí s nemocemi 
kožními. Příznivý vliv mělo i dokončení 
rekonstrukce dětských léčeben, kde jsou 
nyní všechny pokoje pro děti s doprovo-
dy vybaveny moderním příslušenstvím 
a novým nábytkem, což odpovídá 
standardu tříhvězdičkového hotelu. 
Novinkou roku 2015 je u samoplátec-
kých pobytů specializovaný program 
Rehabilitace páteře v lázeňském hotelu 
Palace, který napomáhá v léčbě pohybo-
vých obtíží díky optimálnímu poměru 

mezi léčebnými procedurami a aktivní 
terapií. Jakýkoli pobyt lze kromě klasic-
kých pokojů strávit i v apartmá s nej-
vyšším standardem ubytování. V na-
bídce nechybí ani pobyt Regenerace 
zad a kloubů, který získal Cenu poroty 
v soutěži Hit sezóny 2014 organizované 
Centrálou cestovního ruchu Východní 
Moravy. V případě, že budete chtít přijet 
jen na pár dní, pak by vaše představy 
o nevšedních zážitcích a komfortu 
měl splnit ALEXANDRIA**** Spa & 
wellness hotel, který je pro řadu našich 
hostů  synonymem luxusních wellness 
víkendů. 

LUHAČOVICKÉ SETKÁNÍ 
S JANÁČKEM
Při 24. ročníku Festivalu Janáček a Lu-
hačovice, který se koná od 13. 7. - 17. 7. 
2015,  můžete spojit umělecké hudební 
zážitky s příjemně prožitými chvílemi 
v krásném a poklidném lázeňském 
prostředí. Festival nabízí pět večerních 
koncertů světově proslulých umělců, 
orchestrů a souborů. Slavnostní zahajo-
vací koncert bude patřit nejvýznamnější 
violoncellistce současnosti, pocházející 
z Brna, žijící v Dánsku a koncertující 
v řadě světových metropolí, Michaele 
Fukačové, kterou doprovodí rezidenční 
orchestr festivalu Filharmonie Bohu-
slava Martinů. Úterní koncert 14. 7. je 
věnovaný komorní tvorbě J. Haydna, A. 
Dvořáka a L. Janáčka, jež zazní v podá-
ní předního českého smyčcového Wiha-
nova kvarteta. Svým pěveckým koncer-
tem poctí festival excelentní slovenská 
sopranistka Simona Houda Šaturová 
a mladý výrazný tenorista nastupující 
pěvecké generace Petr Nekoranec, je-
jichž výběr operních árií a písní rozezní 
Lázeňské divadlo ve středu 15. 7. Při 
čtvrtém festivalovém večeru se předsta-
ví v kostele svaté Rodiny pod vedením 
Marka Štryncla vynikající soubor Mu-
sica Florea, oceněný řadou prestižních 
cen. Hostem orchestru bude  významný 
varhaník Jaroslav Tůma. Při závěreč-

ném festivalovém koncertu se mohou 
hosté těšit na českého houslového vir-
tuoza světového renomé Pavla Šporcla. 
Bližší informace k festivalu najdete na 
www.lazneluhacovice.cz/janacek. Festi-
val Janáček a Luhačovice 2015 se těší na 
svoje hudbymilovné hosty. 

Milena Hrbáčová, kulturní manažerka

UVÁDĚNÍ VE ZNÁMOST ANEB 
LUHAČOVICE V REKLAMĚ 
Muzeum luhačovického Zálesí při-
pravilo výstavu s názvem „Uvádění ve 
známost“, která bude až do října 2015 
seznamovat návštěvníky s různými 
formami propagace luhačovických lázní 
v historii. Vystavené exponáty zahrnují 
širokou škálu uměleckých a řemeslných 
oborů od malby, grafiky, kresby, plaká-
tové tvorby, lázeňských pohárků a pítek 
až po nejrůznější upomínkové a deko-
rativní předměty či etikety minerálních 
vod. Výstava obsahuje i medailony 
výtvarníků a vydavatelů pohlednic. 
K nejzajímavějším exponátům se řadí 
první reklamní plakát lázeňské akciové 
společnosti z roku 1903 navržený Jožou 

Uprkou anebo křišťálový lázeňský 
pohár z poloviny 19. století. Výstavu ze 
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně doplňují zápůjčky z archivů, před-
ních muzeí a galerií, ale i ze soukromých 
sbírek. Jiří Novotný z Moutnic zapůjčil 
na výstavu kolekci 80 ks skleněných 
lázeňských pohárků z první poloviny 
20. století. Výstavu doplňují návrhy 
lázeňských plakátů studentů Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském 
Hradišti. Muzeum také připravuje 
k výstavě řadu doprovodných programů 
zaměřených na jednotlivá témata či 
osobnosti výtvarníků a grafiků.

KULTURNÍ AKCE 

ROKU 2015

NOVOROČNÍ KONCERT
komorní orchestr Czech Virtuosi 
s Martinem Jakubíčkem – varhany 
1. ledna 2015

19. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ 
PLES
Kristína, Petr Kolář, Boney M
24. ledna 2015

ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZONY
duben 2015
21. ročník

LUHAČOVICE VE VÍRU TANCE
Mezinárodní den tance
29. 4. 2015

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
8. – 10. května 2015
 
KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Řezbářské sympozium
1. – 6. 6. 2015
3. ročník

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ 
SEŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních 
souborů 
11. – 13. 6. 2015
3. ročník

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A PO-
LICIE ČESKÉ REPUBLIKY
18. června 2015

TOUR DE KIDS 2015
20. 6. 2015

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČO-
VICE
13. – 17. července 2015
24. ročník

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
27. července – 7. srpna 2015
19. ročník

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
16. – 22. srpna 2015
17. ročník

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, diva-
dla a hudby
3. – 5. září 2015
3. ročník

KLOBOUKOVÝ DEN
Oslava narozenin Marie Calmy Veselé 
s Luhačovickým okrašlovacím spol-
kem Calma
6. září 2015

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚT-
SKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBO-
RŮ PÍSNÍ A TANCEM
18. – 20. září 2015, 23. ročník

VE FRANCOUZSKÉ RESTAURACI 
SPĚCHAT NEMUSÍTE
I Luhačovice mohou uspokojit nároč-
né milovníky dobrého jídla podávané-
ho v noblesním prostředí. Francouz-
ská restaurace hotelu Alexandria**** 
tyto předpoklady nejen naplňuje, ale 
nabídne Vám i služby, které se dnes 
již moc nevidí. První hosté si mohli 
nevšední atmosféru vychutnat už na 
konci 30. let minulého století. I dnes 
po více než 75 letech zde můžete 
obdivovat původní interiér, který na 
Vás dýchne neotřelou elegancí jako 

v černobílých předválečných filmech. 
Křišťálové lustry, zrcadla, velkoplošné 
originální obrazy či interiérové do-
plňky potažené pravým zlatem navodí 
slavnostní atmosféru už při vstupu. 
Nevtíravý pozdrav číšníka i pomoc 
při odkládání svrchníku do skříně 
zpříjemní první chvíle v restauraci. 
Skleničky, příbory či látkové ubrousky 
na precizně prostřených stolech dávají 
tušit, že zde na Vás čeká nevšední 
gastronomický zážitek. Nespěchej-
te. Vybírejte z lákavé nabídky jídel 
a vín, zaposlouchejte se do decentní 
hudby a nechejte si třeba poradit od 
dokonale oblečeného číšníka nebo 
šéfkuchařky, která Vám ráda doporučí 
jednotlivé kulinářské speciality přímo 
u stolu. 

Kromě stálé nabídky jsou ve Fran-
couzské restauraci pravidelně každý 
měsíc připravovány i oblíbené gur-
mánské dny, při nichž se za použití 
kvalitních a čerstvých sezónních suro-
vin připravují jídla české nebo mezi-
národní kuchyně. Dokonalou tečkou 
pak může být vyhlášená flambovaná 
palačinka, kterou číšník připraví pří-
mo u stolu před Vašimi zraky. 

Francouzská restaurace právem patří 
k tomu nejlepšímu, co na Zlínsku 
najdeme a skutečný labužník by zde 
čas od času měl zavítat. Jedna věc však 
zaslouží zdůraznit. Je to vystupová-
ní číšníků, kteří dávají vyniknout 
špičkové gastronomii a dělají z Fran-
couzské restaurace výjimečný podnik. 
Zde skutečně čas strávený u stolu není 
ztraceným časem. Všudypřítomný 
luxus může být paradoxně určitým 
handicapem, který by mohl někoho 
odradit v představě vysokých cen, ale 
je to naprosto zbytečný dojem.
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LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
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NOVÁ SEZÓNA V LUHAČOVICÍCH

DŮRAZ NA KVALITU

Simona Houda Šaturová

 Lázně Luhačovice jsou spolu s Lázněmi Jáchymov součástí největší lázeňské skupiny v České republice - SPA & WELLNESS NATURE RESORT
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Das Hauptkriterium für die 
Vorbereitung der Aufenthalte war 

nicht nur der Umfang der angebotenen 
Produkte, die bekannten und beliebten 
Aufenthalte wurden um Neuerungen 
ergänzt, sondern auch die Qualität aller 
Dienstleistungen. Die heilende Kurme-
dizin beschäftigt sich auch weiterhin 
hauptsächlich mit der Heilung der 
Atemwege, etwa die Hälfte der Patienten 
sucht diesen Ort auf, um ihre Leiden 
hier zu behandeln. An Bedeutung 
gewinnen auch die von den gesetzlichen 
Krankenkassen vollumfänglich getrage-
nen Kuren des Bewegungsapparates, die 
inzwischen - wie es die Patientenanzahl 
belegt - den gedachten zweiten Platz 
einnehmen. Das Naturheilmittel wird 
direkt in die einzelnen Hotels und Ob-
jekte geleitet und diese Tatsache wurde 
unumstritten zu einem großen Vorteil 
für die Aktiengesellschaft. In den letzten 
zwei Jahren hat sich sehr positiv gezeigt, 
dass es möglich ist, Kinder in Begleitung 
bereits ab 1,5 Jahren zu heilen, was vor 
allem Mütter im Mutterschutz zu schät-
zen wissen. Die Kinderheilstätten in 
Luhačovice sind so die einzigen Heilstät-
ten in Mähren, wo man Kinder bereits 
ab 1,5 Jahren behandeln kann. Neben 
der traditionellen Therapie der Atem-
wege, die hier von etwa 90 Prozent aller 
Kinderpatienten wahrgenommen wird, 
wächst auch die Anzahl der Kinder 
mit Hautkrankheiten. Einen positiven 
Einfluss hatte auch das Ende des Um-
baus der Kinderheilstätten, wo nun alle 
Zimmer für Kinder in Begleitung mit 
modernen Möbeln ausgestattet sind und 
dem 3-Sterne-Hotelstandard entspre-
chen. Eine Neuigkeit in 2015 ist bei den 
Aufenthalten für Selbstzahler das speziell 
angepasste Programm „Rehabilitation 
der Wirbelsäule“ im Kurhotel Palace, 
das den Heilprozess dank des optimalen 
Verhältnisses zwischen den therapeuti-
schen Anwendungen und der aktiven 
Therapie unterstützt. Für den Aufenthalt 

kann man neben klassischen Zimmern 
auch Appartements mit höchsten 
Unterkunftsstandards wählen. Einer der 
Aufenthalte aus dem Angebot - genannt 
„Rücken- und Gelenke-Reha“ - erhielt 
den Jurypreis im Wettbewerb „Hit der 
Saison 2014“, der durch die Fremden-
verkehrszentrale Ostmähren organisiert 
wurde. Wenn Sie bei uns nur wenige 
Tage verbringen möchten, dann sollte 
das ALEXANDRIA**** Spa & Well-
ness Hotel Ihre Vorstellungen von nicht 
alltäglichen Erlebnissen und Komfort 
erfüllen. Für viele unserer Gäste wurde 
der Hotelname zum Synonym von luxu-
riösen Wellness-Wochenenden.

DAS TREFFEN MIT JANÁČEK IN 
LUHAČOVICE
Beim 24. Jahrgang des Festivals 

„Janáček und Luhačovice“, das vom 
13.07. - 17.07.2015 stattfindet, können Sie 
künstlerische Musikerlebnisse mit ange-
nehmen Augenblicken im schönen und 
ruhigen Kurbad-Ambiente verbinden. 
Das Festival besteht aus fünf Abendkon-
zerten mit weltbekannten Künstlern, Or-
chestern und Ensembles. Das feierliche 
Eröffnungskonzert gehört der derzeit 
bedeutendsten Cellospielerin Michaela 
Fukačová, die aus Brünn stammt, in 
Dänemark lebt und die in einer Vielzahl 
von Weltmetropolen zu Gast ist, die vom 
einheimischen Festival-Orchester Phil-
harmonie Bohuslav Martinů begleitet 
wird. Das Konzert am Dienstag 14.07. 
ist der Kammermusik von J. Haydn, A. 
Dvořák und L. Janáček gewidmet und 
wird vom führenden tschechischen 
Wihan Streichquartett dargeboten. Mit 
ihrem Gesangskonzert werden auch 
die exzellente slowakische Sopranistin 
Simona Houda Šaturová sowie der junge 
bedeutende Tenor der kommenden 
Sängergeneration Petr Nekoranec das 
Festival beehren. Ihre Auswahl der Ope-
rnarien erklingt im Kurtheater am Mit-
twoch 15.07. Am vierten Festivalabend 

stellt sich in der Kirche „svaté Rodiny“ 
(Kirche der Heiligen Familie) unter der 
Leitung von Marek Štryncl das ausge-
zeichnete Ensemble Musica Florea vor, 
das durch viele Prestige-Preise geehrt 
wurde. Gast des Orchesters ist der be-
deutende Organist Jaroslav Tůma. Beim 
Abschlusskonzert des Festivals können 
sich die Gäste über den weltberühmten 
tschechischen Geigenvirtuosen Pavel 
Šporcl freuen. Weitere Informationen 
zum Festival finden Sie unter www.
lazneluhacovice.cz/janacek. Das Festival 
Janáček und Luhačovice 2015 freut sich 
auf seine musikliebenden Gäste. 

Milena Hrbáčová, Kulturmanagement

BEKANNTMACHUNG VON 
LUHAČOVICE ODER LUHAČO-
VICE IN DER WERBUNG 
Das Museum der Region „Luhačo-
vické Zálesí“ hat eine Ausstellung mit 
dem Namen „Uvádění ve známost“ 
(Bekanntmachung v on Luhačovice) 
vorbereitet, die sich bis zum Oktober 
2015 mit den unterschiedlichen Formen 
der Reklame für das Heilbad Luhačo-
vice beschäftigt. Zu den ausgestellten 
Exponaten gehört eine breite Palette von 
Kunst- und Handwerksbereichen wie 
Malerei, Grafik, Zeichnungen, Plakate, 
Kurtassen und Trinkbecher bis zu den 
unterschiedlichsten Andenken und 
dekorativen Gegenständen oder Mi-
neralwasseretiketten. Die Ausstellung 
beinhaltet auch Medaillons der bilden-
den Künstler und der Herausgeber von 
Ansichtskarten. Zu den interessantesten 
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NEUE SAISON IN LUHAČOVICE

BETONUNG DER QUALITÄT

Simona Houda Šaturová

Heilbad Luhačovice und Heilbad Jáchymov sind ein Bestandteil der größte Bädergruppe in Tschechien - SPA & WELLNESS NATURE RESORT

Exponaten gehören auch das erste Wer-
beplakat der Heilbad Aktiengesellschaft 
aus dem Jahr 1903, das von Jožka Uprka 
entworfen wurde oder der Trinkbecher 
aus Kristall aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Die Ausstellung des Museums 
von Südostmähren in Zlín wird ergänzt 
von Leihgaben aus den Archiven, von 
den führenden Museen und Galerien 
aber auch aus privaten Sammlungen. 
Herr Jiří Novotný aus Moutnice hat 
der Ausstellung 80 Trinkbecher aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert 
zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung 
wird durch Entwürfe der Kurplakate 
der Studenten der Kunst in Uherské 
Hradiště ergänzt. Das Museum bereitet 
zur Ausstellung auch eine Reihe von 
begleitenden Programmen vor, die sich 
auf einzelne Themen, Gestalter oder 
Grafiker konzentrieren.

KULTUREVENTS 2015

NEUJAHRSKONZERT
Kammerorchester Czech Virtuosi mit 
Martin Jakubíček – Orgel 
1. Januar 2015

19. FESTLICHER KURBALL
Kristína, Petr Kolář, Boney M
24. Januar 2015

ERÖFFNUNG DER THEATER-
SAISON
April 2015
21. Jahrgang

LUHAČOVICE IM WIRBEL DES 
TANZES
Internationaler Tag des Tanzes
29. 04. 2015

ERÖFFNUNG DER QUELLEN
Beginn der Hauptsaison im Heilbad
8. - 10. Mai 2015
 
SCHÖNHEIT, DIE DAS HOLZ VER-
BIRGT
Holzschnitzer Symposium
01. – 06. 06. 2015
3. Jahrgang

DAS THEATERTREFFEN VON 
LUHAČOVICE
Festival der Amateur-Theatergruppen
11. – 13. 06. 2015
3. Jahrgang

MUSIK DER (PRAGER) BURG-
WACHE UND DER POLIZEI DER 

TSCHECHISCHEN REPUBLIK
18. Juni 2015

TOUR DE KIDS 2015
20. 06. 2015

FESTIVAL JANÁČEK UND 
LUHAČOVICE
13. – 17. Juli 2015
24. Jahrgang

VÁCLAV HUDEČEK AKADEMIE
27. Juli – 7. August 2015
19. Jahrgang

DIVADELNÍ LUHAČOVICE (THEA-
TERFESTIVAL LUHAČOVICE)
Festival der Kammertheaterproduktion
16. – 22. August 2015
17. Jahrgang

TAGE DER SLOWAKISCHEN 
KULTUR
Festival slowakischer Folklore, Theater 
und Musik
3. – 5. September 2015
3. Jahrgang

TAG DES HUTES
Geburtstagsfeier der Marie Calma 
Veselá mit dem Verein Calma aus 
Luhačovice
6. September 2015

INTERNATIONALES FESTIVAL 
DER KINDER-FOLKLORE-ENSEM-
BLES FÜR GESANG UND TANZ
18. – 20. September 2015

NEHMEN SIE SICH ZEIT IM 
FRANZÖSISCHEN RESTAURANT
Auch Luhačovice kann die anspruchs-
vollen Freunde von gutem Essen, das in 
einer noblen Umgebung serviert wird, 
zufriedenstellen. Das Französische 
Restaurant des Hotels Alexandria**** 
erfüllt nicht nur diese Voraussetzun-
gen, sondern bietet Ihnen auch heute 
nicht alltägliche Dienstleistungen 
an. Die ersten Gäste konnten hier die 
einzigartige Atmosphäre bereits Ende 
der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts 
schnuppern. Auch heute - inzwischen 
mehr als 75 Jahre später - können 
Sie hier die ursprüngliche Innen-
einrichtung bewundern, die Sie mit 
einer nicht abgegriffenen Eleganz der 
schwarzweißen Vorkriegsfilme ver-
zaubern wird. Kristallleuchter, Spiegel, 
großflächige Originalmalereien oder 
mit Blattgold bezogene Teile der Innen-

ausstattung sorgen für eine feierliche 
Atmosphäre bereits beim Betreten der 
Räume. Der unaufdringliche Gruß 
des Kellners oder die angebotene Hilfe 
beim Ablegen eines Mantels versüßen 
die ersten Augenblicke im Restaurant. 
Glas, Besteck oder Stoffservietten auf 
perfekt gedeckten Tischen lassen nur 
erahnen, dass auf Sie hier ein nicht 
alltägliches gastronomisches Erlebnis 
wartet. Lassen Sie sich Zeit. Wählen Sie 
aus einem verlockenden Angebot von 
Speisen und Weinen aus, hören Sie der 
dezenten Musik zu und lassen Sie sich 
von einem perfekt gekleideten Kellner 
oder der Chefköchin beraten, die Ihnen 
gern direkt am Tisch die kulinarischen 
Spezialitäten empfehlen wird.

Neben dem Angebot der Speisekarte 
finden im Französischen Restaurant 
jeden Monat auch sehr beliebte Gour-
met-Tage statt, während derer man mit 
hochwertigen und saisonalen Zutaten 
Speisen der tschechischen und interna-
tionalen Küche zubereitet. Das voll-
kommene i-Tüpfelchen kann auch der 
flambierte Crepes sein, der von einem 
Kellner direkt am Tisch vor Ihren Au-
gen zubereitet wird. 

Das französische Restaurant gehört zu 
Recht zu dem Besten, was die Region 
von Zlin bietet und ein richtiger Fein-
schmecker sollte den Weg hierher ab 
und zu finden. Eine Tatsache verdient 
jedoch ausdrücklich betont zu werden. 
Es ist das Auftreten der Kellner, die die 
Spitzengastronomie erst überhaupt zu 
ihrem Glanz bringen und die aus dem 
Französischen Restaurant ein ganz 
außergewöhnliches Lokal machen. Die 
hier am Tisch verbrachte Zeit ist keines-
falls verlorene Zeit. Der allgegenwärtige 
Luxus könnte vielleicht bei dem einen 
oder anderen den Gedanken an hohe 
Preise wecken, mit dieser Idee liegt man 
jedoch vollkommen falsch.
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ON - LINE
REZERVACE

ON - LINE
BESTELLUNG

 WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ

Objednejte si svůj léčebný pobyt pohodlně a rychle 
z domova. Jako poděkování dostanete od nás 

dárkový poukaz do kavárny v hodnotě 200 Kč.

Bestellen Sie Ihren Kuraufenthalt bequem 
und schnell von zu Hause. Als Dankeschön 

bekommen Sie Gutschein ins Café im Wert von 
200 CZK.

32

Celé 4. patro hotelu Běhounek 
se 40 pokoji prošlo rekonstrukcí 

v první polovině prosince. Pokoje, nově 
zařazené do kategorie 1. A Plus, byly 
kompletně vybaveny novým nábytkem 
a bytovými doplňky. Představu o tom, 
jak by měly nové pokoje vypadat, jsme 
již měli. Světlé, vzdušné, jednoduše a při-
tom prakticky zařízené, a samozřejmě 
barevně sladěné. Velkou pozornost jsme 
věnovali vybavení lůžek. Jsou dostatečně 
velká, s rošty a kvalitními matracemi. 
S lůžky se  jednoduše manipuluje. Bez 
velké námahy se ze samostatných lůžek 
obratem vytvoří manželské lůžko. 
Jednolůžkové pokoje jsou vybaveny 160 
cm širokým lůžkem. Při krátkodobém 
pobytu se na něm pohodlně vyspí i 2 
osoby. Televizor s větší plochou obra-
zovkou je umístěn přímo na stěně. Díky 
tomu nabízí víceúčelový stolek více 
místa. Novinkou je WiFi připojení na 
všech pokojích ve 4. patře. Nábytek ze 
světlé dýhy velice dobře ladí s kobercem 
v barvě lilku, světle zelenou stěnou a ze-
lenými doplňky. Příjemné je doplňkové 
osvětlení umístěné nad čelem postelí 
a na víceúčelovém stolku.  

Mile nás překvapil velký zájem ze strany 
našich dlouholetých věrných hostů 
o prohlídku vzorového pokoje. Potěšilo 
nás jejich kladné hodnocení. Někteří 

z nich si již s předstihem rezervovali 
termín na příští rok. Jako bonus hosté 
obdrží denně láhev minerální vody na 
pokoj a možnost zapůjčení županu zdar-
ma. Líbil by se takový pokoj i Vám? 
Pracovníci rezervačního oddělení na-
šeho hotelu Vám rádi poskytnou další 
potřebné informace. 

NOVINKA 

Pokoje I. A Plus: Nově vybavené pokoje 
ve 4. patře hotelu, s příslušenstvím (spr-
chový kout, WC, fén), SAT-TV, telefon, 
trezor, lednice nebo minibar, balkon. 
Zdarma: WiFi připojení, denně láhev 
vody na pokoj, u léčebných pobytů zá-
půjčka županu na vyžádání

Edeltraud Štěpánková, ředitelka 
lázeňského hotelu Běhounek 

EXCELENTNÍ ŽENA V PLZEŇSKÉM 
MARRIOTTU 
Již po třetí se paní Libuše Pecková, fyzio-
terapeutka hotelu Běhounek, zúčastnila 
jako lektorka konference „Excelentní 
žena“, která se konala 8. listopadu v pl-
zeňském hotelu Marriott. Toto společen-
ské, vzdělávací a lifestylové setkávání je 
určeno ženám všech věkových kategorií, 
různých zájmů i profesí. Paní Pecková 
sklidila velký úspěch za svou humornou, 
srdečnou, ale hlavně kvalifikovanou 
přednášku o správném pohybu.  Na 
závěr byla organizátory pozvána na další 
konferenci v dubnu příštího roku.

Renate Krausová, sales manager lázeň-
ského hotelu Běhounek 

DAS KURHOTEL BÈHOUNEK STEIGERT DEN 

KOMFORT DER UNTERBRINGUNG 

Die gesamte vierte Etage des Hotels Běhounek mit 40 Zimmern 
wurde in der ersten Dezemberhälfte renoviert. Zimmer, die neu 

in die Kategorie 1. A Plus eingestuft wurden, wurden komplett mit 
neuen Möbeln und Wohnaccessoires ausgestattet. Wir hatten eine 
klare Vorstellung, wie die neuen Zimmer aussehen sollten. Hell, luftig, 
einfach aber funktionell eingerichtet und natürlich farblich abgestimmt. 
Große Aufmerksamkeit wurde der Ausrüstung der Betten gewidmet. 
Sie sind groß genug, mit Bettrahmen und hochwertigen Matratzen. Die 
Betten sind leicht handzuhaben. Getrennte Betten lassen sich ohne viel 
Aufwand zu einem Doppelbett umbauen. Die Einzelzimmer sind mit 
einem 160 cm breiten Bett ausgestattet. Während eines kurzen Aufen-
thaltes ist hier auch für zwei Personen Platz genug. Ein TV-Gerät mit 
einem größeren Flachbildschirm wurde direkt an der Wand platziert. 
Der Mehrzweck-Tisch bietet daher etwas mehr Platz. Neu ist WLAN in 
allen Zimmern auf der 4. Etage. Möbel aus hellem Furnier passen sehr 
gut zum auberginefarbenen Teppich, hellgrünen Wänden und grünen 
Akzenten. Eine zusätzliche Beleuchtung über dem Kopfteil und auf dem 
Mehrzwecktisch ist sehr angenehm.  

Wir wurden sehr angenehm von einem großen Interesse seitens unserer 
langjährigen Stammgäste an unserem Musterzimmer überrascht. Ihre 
positive Bewertung hat uns gefreut. Einige von ihnen haben bereits 
im Voraus den Termin für das nächste Jahr gebucht. Gäste erhalten 
als Bonus täglich eine Flasche Mineralwasser auf das Zimmer und die 
Möglichkeit, Bademäntel kostenfrei auszuleihen. Gefällt Ihnen das 
Zimmer auch? Die Mitarbeiter der Reservierungsabteilung geben 
Ihnen gerne weiterführende Informationen. 

NEU
 Zimmer I. A Plus :  Neu 
eingerichtete Zimmer auf 
der 4. Etage des Hotels, mit 
Badezimmer (Dusche, WC, 
Fön), SAT-TV, Telefon, Safe, 
Kühlschrank oder Minibar, 
Balkon. 
Kostenfrei: WiFi-Anschluss, 
täglich eine Flasche Wasser 
pro Zimmer, bei Kurau-
fenthalten Bademantel auf 
Wunsch.

Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Kurhotels Běhounek 

EXCELLENTE FRAU IM PILSENER MARRIOTT 
Zum dritten Mal hat Frau Libuše Pecková, Physiotherapeutin im Hotel 
Běhounek, als Referentin an der Konferenz „Excelentní žena“, die 
am 8. November im Marriott Pilsen stattfand, teilgenommen. Die-
ses Gesellschafts-, Bildungs- und Lifestyle-Treffen ist für Frauen aller 
Altersgruppen, unterschiedlicher Interessen und Berufe bestimmt.  Frau 
Pecková ist mit ihrem humorvollen und herzlichen, aber in erster Linie 
qualifiziertem Vortrag über die richtige Bewegung sehr erfolgreich 
angekommen.  Abschließend wurde sie von den Organisatoren zur 
nächsten Konferenz im April nächsten Jahres eingeladen.

Renate Krausová, Sales Manager des Kurhotels Běhounek 

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK ZVYŠUJE KOMFORT 

UBYTOVÁNÍ 

ZAJÍMAVOSTI  INTERESSANTES

Libuše Pecková



RADIUM PALACE
BEAUTY CENTRUM – Kadeřnictví | Friseur
Holení / Rasieren “Hot towel”

Kateřina Dondová
+420 724 595 488 | +420 353 831 780
přímá linka | Kurzwahl: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Po - Pá | Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 - 12:00 hod. | Uhr
Ne | So: dle domluvy | nach Vereinbarung

BEAUTY CENTRUM – Kosmetika | Kosmetik Jiřina Langová +420 608 527 577 | +420 353 831 700 
přímá linka | Kurzwahl: 1700

Po - Pá | Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr
So, Ne | Sa, So: dle domluvy | nach Vereinbarung

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra | Pediküre Anna Rajtmajerová +420 603 358 542 Út | Di: 8:00 -17:00 hod. | Uhr, St | Mi: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt | Do: 8:00 -13:00 hod. 
Uhr, Pá | Fr: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung 

Kiosek | Kiosk Miroslava Holá +420 353 831 740
přímá linka | Kurzwahl: 1740

Po - Pá | Mo - Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 11:00 hod. | Uhr
Ne | So: 9:00 - 10:00 hod. | Uhr

BĚHOUNEK
Kadeřnický salón | Friseursalon Eva Haasová +420 353 831 217 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 12:00 hod. | Uhr,  v jiné dny 

a odpoledne dle domluvy  |  an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung 

Pedikúra , manikúra, permanentní make-up 
Peduküre, Maniküre, permanent Make-up

Anna Papcúnová tel.: + 420 722 707 468, linka | Kurzwahl: 1218 Út, St, Čt, Pá | Di, Mi, Do, Fr: 9:30 – 14:30 hod. | Uhr, So | Sam 9:30 – 13:30 hod. | Uhr, 
odpoledne po předchozí domluvě | Nachmitags nach vorheriger Abssprache

Kosmetický salon | Kosmetiksalon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Út, Čt | Di, Do 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 11:00 hod. | Uhr, v jiné dny 
a odpoledne dle domluvy  |  an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung 

CURIE
Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová Marie Drápalová +420 353 832 020 Po, Út, Čt, Pá | Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Po, St: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt, Pá, So | Do, Fr, Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik Hana Rudolfová +420 353 832 010 Út, Čt | Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. | Uhr, So | Sa: 8:00 - 11:00 hod.  | Uhr

ASTORIA
Dřevěné zboží | Holzwaren Ĺudovít Melicher +420 736 540 610 Sudé dny | gerade Tage Po – Pá | Mo – Fr: 14:00 – 18:00 hod. | Uhr

Čarovějník - bylinky, čaje, koření | Kräuter, Tee, Gewürze Martina Svobodová +420 731 656 263 Po + St | Mo + Mi: 13:30 – 17:30 hod. | Uhr, Pá | Fr: 13:30 – 18:00 hod. | Uhr

AGRICOLA
Kadeřnictví | Friseur Klára Trojková + 420 353 832 121  |  +420 604 785 828 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr: 11:00 - 16:00 hod. | Uhr

So, Ne | Sa, So: dle domluvy | nach Vereinbarung

Kosmetika | Kosmetik Gabriela Kökyar  + 420 776 117 703 Po, St, Pá | Mo, Mi, Fr: 14:00 - 18:00 hod. | Uhr

DrFish | Fish Spa Yury Silkin       +420 353 836 000      Po - Ne | Mo - So 10:00 – 18:00 hod. | Uhr 

LUŽICE
Pánské holičství | Herrenfriseur Vojtěch Brveník +420 353 831 333 Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 11:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr

Tajemství přírody | Geheimnisse der Natur Vladan Bublík +420 774 432 325 Po - So | Mo - Sa: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr

Porcelán | Porzellan Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po – Pá | Mo, Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

Boutique Světlana Svitlana Petráková +420 736 649 028 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

Bižuterie | Schmuck  Eva Majďáková +420 734 482 771 Po - So | Mo - Sa: 9:00 – 17:00 hod. | Uhr

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Lékárna Šalvěj | Apotheke Salbei RNDr. Olga Jozová +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Po - Pá | Mo - Fr: 8:00 - 12:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr

So | Sa: 8:30 - 13:00 hod. | Uhr

Sladké mlsání | Süsswaren Marcela Kršová +420 353 836 008 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 – 12:00 hod. | Uhr

Taneční kavárna | Tanzcafé Vladislav Prokop +420 606 425 652 Po, Čt | Mo, Do: 19:30 – 23:30 hod. | Uhr

Tel.  Otevírací doba / Öffnungszeiten

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
ODBORNÝ PRACOVNÍK KO-

GNITIVNÍ  REHABILITACE
CZ.1.07/3.2.12/05.0030

Dne 4. 10. 2014 byl v Léčebných lázních 
Jáchymov a.s. zahájen kurz kognitivní 
rehabilitace, určený fyzioterapeutům 
a rehabilitačním lékařům. Vedle lékařů 
a fyzioterapeutů z jáchymovských lázní 
se kurzu účastní také rehabilitační pra-
covníci z nemocnice Ostrov a nemocni-
ce Karlovy Vary. Náplní kurzu je sezná-
mit účastníky s principy kognitivní 
rehabilitace - komu je primárně určena 
a jaké využívá metodiky, s následným 
využitím v praxi. 

Kurz kognitivní rehabilitace je financován 
z prostředků Evropské unie, konkrétně 
Evropského sociálního fondu v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Žadatelem, 
nositelem projektu a příjemcem dotace 
je společnost ARBEIT CZ, s.r.o. Léčebné 
lázně Jáchymov se ujaly role partnera pro-
jektu. Cílem projektu je rozvoj vzdělanosti 
Karlovarského kraje a růst konkuren-
ceschopnosti kraje a jeho obyvatel na 
trhu práce. Náplní projektu je vytvoření 
nového vzdělávacího programu, kterým 
chceme rozšířit nabídku vzdělávání 
v Karlovarském kraji a v neposlední řadě 
zlepšit kvalitu péče o hosty a pacienty ve 
zdravotnických a lázeňských zařízení 
v Karlovarském kraji. 

Kognitivní funkce představují schop-
nost si pamatovat, udržovat pozornost, 
zpracovávat informace, rozumět řeči 
a umět se též vyjadřovat a vybavovat 
si, „poznávat na základě vidění a vidět 
na základě poznávání“. Tyto funkce jsou 
v různé míře postiženy při poškození 
mozku po cévní mozkové příhodě (CMP), 
poranění mozku, u některých psychia-
trických pacientů, ale i postupem let při 
zhoršujícím se krevním oběhu mozku 
vlivem kornatění mozkových tepen, 
v těžších případech až s projevy demence – 
známý typ je Alzheimerova demence. 

Kognitivní rehabilitace potom slouží 
k obnově ztracených funkcí, kdy je 
někdy nutné v dospělém věku začínat 
tam, kde jsme zmiňované funkce začali 
rozvíjet během našeho dětského vývoje 
zcela přirozeně a kde je tedy nutné po-
moci. Slouží hlavně k tomu, aby se takto 
postižený člověk mohl vrátit v maximální 
možné míře do běžného života s ohledem 

na vlastní soběstačnost a v nemenší míře 
též na společenské zapojení a tím přispívá 
ke zlepšení kvality života. 

Pevně věříme, že naši rehabilitační 
pracovníci budou moci využít nabyté 
vědomosti a schopnosti i u naší klientely, 
protože se v menší míře jedná i o pacienty 
po mozkové příhodě, ale ve větší míře 
o pacienty vyššího věku. Ovšem i mladší 
osoby mohou tyto metodiky využít ke 
zlepšení soustředění, tréninku pozornosti 
a paměti, zejména v období zvýšených 
nároků, např. studium. 

TENTO PROGRAM JE FINANCOVÁN 
Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE

Ing. Marek Poledníček, manažer progra-
mového SPA Infocentra

DER FACHMANN AUF 
DEM GEBIET DER KOGNI-

TIVEN REHABILITATION, 
CZ.1.07/3.2.12/05.0030 
 
Am 04.10. 2014 wurde im Heilbad 
Jáchymov a.s. ein Kurs zum Thema 
kognitive Rehabilitation, der sich an 
Physiotherapeuten und Reha-Ärzte 
richtet, durchgeführt. Neben Ärzten 
und Physiotherapeuten des Heilbades 
Jáchmymov nimmt an dieser Weiterbil-
dung auch das Rehabilitations-Personal 
der Krankenhäuser Ostrov und Karlovy 
Vary teil. Das Ziel des Kurses ist es, die 
Teilnehmer mit den Prinzipien der 
kognitiven Rehabilitation vertraut zu 
machen - für wen sie in erster Linie 
bestimmt ist und welche Methodik 
verwendet wird, mit nachfolgender 
Anwendung in der Praxis. 

Der Kurs zur kognitiven Rehabilitation 
wird aus den Mitteln der Europäischen 
Union, konkret aus dem Europäischen 
Sozialfond im Rahmen des Programms 

“Bildung für Wettbewerbsfähigkeit” ge-
fördert. Der Antragsteller, Träger des Pro-
jekts und der Zuwendungsempfänger ist 
das Unternehmen ARBEIT CZ, s.r.o. Das 
Heilbad Jáchymov nahm die Rolle des 
Projektpartners an. Das Ziel des Projektes 
ist die Entwicklung von Bildung in der 
Region Karlsbad und das Wachstum der 
Wettbewerbsfähigkeit der Region sowie 
ihrer Menschen auf dem Arbeitsmarkt. 
Das Projekt soll einen neuen Lehrplan 
erschaffen, mit dem wir das Angebot an 
Weiterbildung im Kreis Karlsbad erwei-
tern wollen und nicht zuletzt auch die 

Qualität der Versorgung für die Patienten 
und Besucher in den Gesundheits- und 
Kureinrichtungen im Kreis Karlsbad 
verbessern möchten. 

Kognitive Funktionen stellen die Fähig-
keit sich zu erinnern, aufmerksam zu blei-
ben, Informationen zu verarbeiten, die 
Sprache zu verstehen und in der Lage zu 
sein, sich auszudrücken und sich Sachen 
vorzustellen, “Erkennen auf der Basis 
des Sehens und sehen auf der Basis des 
Erkennens.” Diese Funktionen sind im 
unterschiedlichen Maße bei Hirnschä-
den nach einem Schlaganfall oder einer 
traumatischen Hirnverletzung aber auch 
bei einigen psychiatrischen Patienten 
betroffen, mit fortschreitendem Alter sind 
diese Funktionen durch die Verschlech-
terung der Durchblutung des Gehirns 
durch Verhärtung der Hirnarterien 
eingeschränkt, in schwereren Fällen führt 
dies bis zu Demenz-Symptomen - der 
bekannte Typ ist Alzheimer Demenz. 

Die kognitive Rehabilitation wird dann 
angewendet, um verlorene Funktionen 
wiederzuerlangen, wenn es im Erwach-
senenalter notwendig ist, an der Stelle 
zu beginnen, wo wir diese erwähnten 
Funktionen während unserer Entwic-
klung im Kindesalter ganz natürlich und 
selbstständig entwickelten und wo es 
nun notwendig ist, zu helfen. Sie dient 
hauptsächlich dazu, um den so Betroffe-
nen die Rückkehr in den Alltag im maxi-
malen Maße im Hinblick auf ihre eigene 
Selbstständigkeit und gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen und trägt damit 
zur Verbesserung der Lebensqualität bei. 

Wir glauben fest daran, dass unsere 
Therapeuten in der Lage sein werden, die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
auch bei unserer Klientel anzuwenden, 
da es sich bei uns zu einem kleinen Teil 
um Schlaganfall-Patienten und in einem 
größeren Ausmaß um ältere Patienten 
handelt. Aber auch jüngere Menschen 
können diese Methoden verwenden, um 
die Konzentration zu verbessern und 
die Aufmerksamkeit und das Gedächt-
nis zu trainieren, vor allem während der 
Zeiten der erhöhten Anforderungen, z. B. 
während des Studiums. 

DIESES PROGRAMM WIRD AUS 
DEN MITTELN DER EUROPÄISCHEN 
UNION FINANZIERT
Ing. Marek Poledníček, Manažer des 
Programm-SPA-Infozentrums



VÝHODNÉ POBYTOVÉ BALÍČKY 
(POLOPENZE, SKIPAS, SKIBUS ZDARMA, BAZÉN) + SPA WELLNESS

GÜNSTIGE AUFENTHALTSPAKETE 
(HALBPENSION, SKIPASS, SKIBUS GRATIS, POOLBECKEN) + SPA WELLNESS

RESORT JÁCHYMOV
SKIBUS / SKIPASS / AQUACENTRUM / WELLNESS / 

HOTEL / PENSION / RESTAURANT / CAFÉ

www.klinovec.cz   |   www.resortjachymov.com

tel.: 731 150  456, info@klinovec.cz tel.: 353 833 333, info@resortjachymov.com

NEW
SJEZDOVKA+SEDAČKOVÁ
LANOVKA | PISTE+SESSELBAHN
KLÍNOVEC - JÁCHYMOV


