
Podzim   Herbst 2015

DAS KURHOTEL BĚHOUNEK FEIERT 40 JAHRE 

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK SLAVÍ 
40 LET



Vážení hosté, milí přátelé jáchymovských lázní!
Po parném létě přichází klidné období podzimu, 

které v našich jáchymovských lázních patří k těm nejkrás-
nějším. Pestrou paletu podzimních barev a vůní pro vás 
doplňujeme rozmanitou nabídkou našich služeb. Navští-
vit můžete koncerty Zdeňka Merty nebo Felixe Slováčka, 
po nově upravené vycházkové trase vykročit do nedaleké-
ho Žďáru. V listopadu již tradičně přijede do lázeňského 
parku Martin na bílém koni, aby společně s námi ochutnal 
nové víno z letošní sklizně. A v prosinci se můžete těšit na 
Mikuláše a rozvěcení vánočního stromu.
Malebná příroda Krušných hor ve spojení s lázeňskou ar-
chitekturou neušla pozornosti filmových štábů – Česká te-
levize zahájila v Jáchymově natáčení nového kriminálního 
seriálu, hotel Radium Palace zase „hraje“ v celovečerním 
filmu Za oponou noci. Své oblíbené lázně tedy příští rok 
uvidíte jak na televizní obrazovce, tak na filmovém plátně.
Letošní rok se již chýlí do své poslední čtvrti, můžeme si 
proto dovolit krátké hodnocení. Těší nás především vý-
razný nárůst počtu tuzemských hostů, kteří díky legisla-
tivním úpravám v systému lázeňské lůžkové rehabilitační 
péče hrazené ze zdravotního pojištění přijeli na komplex-
ní nebo příspěvkovou léčbu. Počet doručených lékařských 
návrhů vysoce překročil naše kapacitní možnosti, pro 
mnoho žadatelů jsme již neměli v době platnosti návrhu 
volné místo. Doporučujeme proto příští rok si svůj lázeň-
ský pobyt zařídit včas.
Novým ceníkem 2016 si již můžete listovat na našem 
webu, rádi vám jej také zašleme v tištěné verzi.
A  pokud ještě nevíte, kde strávit letošní vánoční svátky, 
přijeďte k nám. Kombinace vánočních dobrot, kulturních 
zážitků a léčebných procedur je prostě neodolatelná.

Těšíme se na vás!

Ing. Jana Vaňková,
obchodní ředitelka

Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde des Joachimstha-
ler Kurbades!

Nach einem heißen Sommer kommt nun die ruhige Zeit 
des Herbstes, die in unserem Joachimsthaler Kurbad zu 
den schönsten gehört. Die bunte Palette der herbstlichen 
Farben und der Düfte runden wir durch das vielfältige 

Angebot unserer Leistungen ab. Besuchen können Sie 
Konzerte von Zdeněk Merta oder Felix Slováček, die neu 
hergerichtete Wanderroute lädt zu einem Spaziergang in 
das unweit gelegene Žďár ein. Im November trifft, der Tra-
dition folgend, der hl. Martin auf weißem Ross im Kur-
park ein, um mit Ihnen gemeinsam den neuen Wein der 
diesjährigen Ernte zu kosten. Und im Dezember können 
Sie sich auf den Nikolaus und das Anzünden des Weih-
nachtbaumes freuen.
Die malerische Natur des Erzgebirges in Verbindung 
mit der Bäderarchitektur lenkte auch die Aufmerksam-
keit der Filmleute auf sich. Das tschechische Fernsehen 
begann in Jáchymov mit den Dreharbeiten für eine neue 
Krimiserie, während das Hotel Radium Palace wiederum 
im abendfüllenden Film Hinter dem Vorhang der Nacht 

„spielt“. Ihren beliebten Kurort sehen Sie im kommenden 
Jahr somit sowohl auf dem Bildschirm, als auch auf der  
Kinoleinwand.
Dieses Jahr nähert sich bereits seinem letzten Quartal, so-
dass wir uns kurze Bewertung erlauben können. Uns freut 
vor allem der erhebliche Anstieg der Zahl der inländi-
schen Gäste, die aufgrund der legislativen Änderungen im 
System der mit einem längeren Aufenthalt verbundenen 
Reha-Kurbetreuung, die von der Krankenkasse getragen 
wird, zu einer komplexen oder subventionierten Behand-
lung anreisten. Die Anzahl der einlangenden ärztlichen 
Empfehlungen überstieg bei weitem unsere kapazitätsbe-
dingten Möglichkeiten, sodass wir für viele Antragsteller 
in der Zeit der Gültigkeit der Empfehlung keinen freien 
Platz mehr hatten. Wir empfehlen daher für das kommen-
de Jahr, den Kuraufenthalt rechtzeitig zu erledigen.
In der neuen Preisliste für das Jahr 2016 können Sie be-
reits auf unserer Webseite blättern, jedoch senden wir sie 
Ihnen gern auch in gedruckter Version zu.
Und sofern Sie noch nicht wissen sollten, wo Sie die 
diesjährigen Weihnachtsfeiertage verbringen, fahren 
Sie einfach zu uns. Die Kombination weihnachtlicher  
Leckerbissen, kultureller Erlebnisse und wohltuender the-
rapeutischer Anwendungen ist einfach unwiderstehlich.

Wie freuen uns auf Sie!

Dipl.-Ing. Jan Vaňková,
Geschäftsdirektorin
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Jak jistě víte, hlavním předpokladem odolnosti vůči růz-
ným nemocem je zdravý imunitní systém, který orga-
nismus chrání před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
A  mnohdy chybí i  zdravý životní styl a  dostatek pohybu, 
které jsou základem imunity.
Občas musíme přidat něco navíc. Jedná se o zdravou stravu, 
vitaminové doplňky, minimum stresu. Ale pro prevenci 
toho můžeme udělat o dost víc. Například zásluhou proce-
dur, které řadíme do kategorie wellness a které díky svým 
účinkům mají pozitivní vliv na naše zdraví. Mezi jedny 
z nejúčinnějších patří buď ty horké anebo naopak mrazivé. 
Jedná se například o masáž lávovými kameny nebo o kryo-
terapii.
Dovolte, abychom Vám představili masáž lávovými ka-
meny. Je to starodávná, mýtická masáž, původem z Číny. 
K masáži se používají hladké kameny vulkanického půvo-
du o různé velikosti, které jsou nahřáté ve vodní lázni na 
teplotu kolem 40 – 50 stupňů. Přikládají se na energetická 
centra těla a následná masáž probíhá pomocí aromaterape-
utických olejů zahřátými kameny i bez nich. Svými účinky 
určitě uspokojí i nejnáročnější klienty. Správně provedená 
masáž Vás dovede k absolutní relaxaci až spánku. Zažijete 
pocit naprostého uvolnění a relaxace. Je jednou z nejlepších 
terapií vedoucích k odstranění stresu a vnitřního neklidu. 
Na tělesné úrovni ovlivňuje fyziologické procesy. Teplo 
uvolňuje ztuhlé svaly, uleví od bolesti kloubů, reguluje 
metabolizmus, odplavuje škodlivé látky z  tkání, napomá-
há ke správné funkci lymfatického systému, jater a ledvin. 
Mimořádně výrazné jsou i kosmetické účinky, kdy masáž 
otevře póry a zjemní pokožku.
Masáž se nedoporučuje při vysokém krevním tlaku, těho-
tenství, epilepsii, křečových žilách, infekčních onemocně-
ních a kožních onemocněních. Ideálním obdobím pro ma-
sáž lávovými kameny je podzim a zima. Cena procedury 
je 700 Kč za 60 minut. Máte zájem objednat se na masáž? 
Navštivte prosím příslušnou wellness recepci ve Vašem lá-
zeňském hotelu.

Alena Kostrejová, 
vrchní sestra hotelu Radium Palace

Wie Sie sicher wissen, ist die Hauptvoraussetzung der  
Wiederstandsfähigkeit  gegenüber verschiedenen Krank-
heiten ein gesundes Immunsystem, welches den Organis-
mus vor den schädlichen Einflüssen des äußeren Umfeldes 
schützt. Und häufig fehlen auch ein gesunder Lebensstil so-
wie ausreichend Bewegung als Grundlage der Immunität.
Gelegentlich müssen wir etwas mehr hinzufügen. Es han-
delt sich um die gesunde Ernährung, Vitaminergänzungs-
mittel, ein Minimum an Stress. Doch für die Prophylaxe 
können wir weitaus mehr tun, unter anderem durch An-
wendungen, die wir zur Kategorie Wellness gehören, und 
die aufgrund ihrer Wirkungen einen positiven Einfluss auf 
unsere Gesundheit haben. Zu den wirksamsten gehören 
entweder die heißen oder im Gegenteil die eisigen. Unter 
anderem handelt es sich um Massagen mit Lavasteinen 
oder um die Kryotherapie.
Gestatten Sie, Ihnen die Massage mit Lavasteinen vorzu-
stellen. Sie ist eine uralte, mythische Massage, die vom Ur-
sprung her aus China stammt. Zur Massage werden glatte 
Steine vulkanischen Ursprungs unterschiedlicher Größe 
verwendet, die in einem Wasserbad auf eine Temperatur 
um 40-50 Grad erwärmt werden. Sie werden auf die Ener-
giezentren des Körpers gelegt, wobei die nachfolgende 
Massage mithilfe aromatherapeutischer Öle durch die er-
wärmten Steine und auch ohne sie erfolgt.

Von ihren Wirkungen her befriedigt sie auch anspruchs-
vollere Klienten. Die richtig durchgeführte Massage 
führt Sie zur absoluten Entspannung bis hin zum Schlaf. 
Sie erleben das Gefühl der absoluten Lockerung und 
Entspannung. Sie ist eine der besten Therapien für den 
Abbau von Stress und innerer Unruhe. Auf körperlichem 
Niveau beeinflusst es die physiologischen Prozesse. Die 
Wärme lockert die erstarrten und verkrampften Muskeln, 
lindert die Gelenkschmerzen, regelt den Metabolismus 
(Stoffwechsel), schwemmt Schadstoffe aus dem Gewebe, 
fördert die richtige Funktion des lymphatischen Systems, 
der Leber und der Nieren. Außergewöhnlich markant 
sind auch die kosmetischen Wirkungen, indem die Mas-
sage die Poren öffnet und die Haut geschmeidiger macht.
Die Massage ist nicht bei hohem Blutdruck, Schwanger-
schaft, Epilepsie, Krampfadern, Infektionserkrankungen 
und Hauterkrankungen zu empfehlen. Der ideale Zeit-
raum für die Lavastein-Massage sind der Herbst und 
der Winter. Der Preis der Anwendung ist 700 CZK für 
60 Minuten. Sind Sie an einer Bestellung der Massage  
interessiert? Besuchen Sie bitte die Wellness-Rezeption in 
Ihrem Kurhotel.

Alena Kostrejová, 
Oberschwester des Hotels Radium Palace

Upravená čerstvá zelenina ve formě salátu může nahra-
dit i oběd nebo večeři. Pak je dobré myslet na vyváženou 

skladbu živin, dostatek sacharidů, bílkovin a  tuků. Vitamínů, 
minerálních látek, stopových prvků a vlákniny je již v čerstvé ze-
lenině či ovoci dostatek. Pokud salát bude krom zeleniny či ovoce 
obsahovat luštěniny, maso, rybu nebo vaječnou bílkovinu, obi-
lovinu nebo rýži, ozdoben např. klíčky, bylinkami či květy, pak 
splňuje pokrm všechny zásady racionální stravy.
Recept na letní salát:
V salátové misce lehce promícháme natrhané listy salátu (hláv-
kový, lollo rosso, endivie, rukola, polníček…), vyloupaný mladý 
zelený hrášek, na kostičky nakrájenou žlutou papriku, vaječnou 
bílkovinou (vejce, vaječné bílky, Šmakoun) a mladou cibulku na-
krájenou na jemné plátky. Zálivku si připravíme z limetky nebo 
citronu, olivového oleje, dijonské hořčice, trochou třtinového 
cukru nebo medu, soli a čerstvě nahrubo mletého černého pepře.
Servírujeme s uvařeným chřestem, cherry rajčaty, na plátky krá-
jeným avokádem, klíčky fazole mungo a toastem. Ozdobíme by-
linkami.
Markéta Fialová, DiS, nutriční terapeutka hotelu Radium Palace

Ein köstlicher Salat aus frischem Gemüse ist vollwertiger 
Ersatz für ein warmes Mittag- oder Abendessen. Den-

noch ist an eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung, 
ausreichend Saccharide, Proteine und Fette zu denken. Vita-
mine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe sind in 
ausreichender Menge in frischem Gemüse oder Obst enthalten. 
Wenn der Salat außer Gemüse oder Obst zudem Hülsenfrüch-
te, Fleisch, Fisch oder Eiklar, Getreide oder Reis enthält und 
beispielsweise mit Keimlingen, Kräutern oder Blüten garniert 
ist, dann wird er allen Grundsätzen der rationalen Ernährung 
gerecht.
Rezept für einen Sommersalat:
In einer Salatschale gerupfte Salatblätter (Kopfsalat, Lollo Rosso, 
Endivie, Rucola, Feldsalat…), ausgehülste junge grüne Erbsen, 
eine in kleine Würfel geschnittene gelbe Paprikaschote, Eiweiß 
(Ei, Eiklar, Šmakoun) und in zarte Scheiben geschnittene junge 
Zwiebel leicht vermengen. Das Dressing bereiten wir aus Limet-
ten oder Zitronen, Olivenöl, Dijon-Senf, ein wenig Zuckerrohr-
zucker oder Honig, Salz und grob gemahlenem Pfeffer zu.
Wir servieren ihn mit gekochtem Spargel, Cherrytomaten, in 
Scheiben geschnittenem Avocado, Mungobohnenkeimen und 
Toast. Mit Gewürzkräutern garnieren.
Markéta Fialová DiS,
Ernährungstherapeutin von Radium Palace

PREVENCE            VORSORGE
TEPLO NEBO ZIMA?

PORADNA NUTRIČNÍ TERAPEUTKY

BERATUNGSSTELLE DER

ERNÄHRUNGSTHERAPEUTIN

WÄRME ODER KÄLTE?
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U příležitosti významného výro-
čí se uskutečnily tři krásné letní 

akce v hotelu Běhounek za velkého zá-
jmu hostů.
Ta první „letní travesti párty“ se kona-
la 17. července večer na terase pátého 
patra hotelu. Během teplého letního 
večera jsme zhlédli úžasné vystou-
pení travestie dua Crazy ladies, které 
navodilo příjemnou atmosféru. Pro 
návštěvníky jsme připravili bohatý 
výběr nápojů a křupavé dobroty z gri-
lu. Hosté se loučili s přáním podobné 
akce opakovat. 
Srpnová letní party měla všechny 
předpoklady následovat svoji červen-
covou předchůdkyni. Nicméně ten-
tokrát hosté i  personál zažili notnou 
dávku adrenalinu. Terasa byla opět 
obsazena do posledního místečka, 
hudba hrála, hosté si objednali svůj 
první drink, když náhle přišel prudký 
déšť. Díky duchapřítomnosti personá-
lu se celá akce přesunula z  terasy do 
kavárny Zimní zahrada. Grilování 
probíhalo na ochoze kavárny a  večer 
úspěšně pokračoval. Vrcholem večera 
bylo vystoupení Pavla Hrubce, mistra 
stepu, jehož umění a  charisma hosty 
nadchlo. Ale jisté je, že na tento srpno-
vý večer jen tak rychle nezapomeneme.

Ve čtvrtek 3.  září se konal v  kavárně 
Zimní zahrada odpolední koncert ne-
vidomého zpěváka a klavíristy Honzy 
Jareše, který se právě v  hotelu Běhou-
nek léčil. Honza Jareš se těší vždy bě-
hem svého léčebného pobytu velké 
pozornosti spolupacientů, kteří mu 
i  tentokrát připravili srdečnou atmo-
sféru. Pro tuto příležitost připravil Jan 
Klíma, F & B manager, i  k  poctě pro-
fesora ak. Františka Běhounka, nový 

míchaný nápoj „Běhounkův pól“ (třti-
nový cukr, máta, limetka, tonik, ovoc-
ný likér). Hosté si jej mohli ochutnat za 
akční cenu. Koncert Honzy Jareše se 
velice líbil a atmosféra byla výborná.
25. září jsme nabídli našim hostům spo-
lečenský večer s  burčákem. Jak ochut-
návka mladého moravského vína, tak 
i vystoupení dámské stepařské skupiny 
Klapem se setkalo s velkým ohlasem.
Oslavy vyvrcholí 18. října, na den přes-
ně 40 let, kdy byl lázeňský hotel Aka-
demik Běhounek slavnostně otevřen. 
A  co jsme pro naše hosty připravili? 
Je to překvapení, které ještě neprozra-
díme! Zveme vás tímto na společnou 
oslavu tohoto výročí.
Věra Vacatová, programový specialista

ANKETA HOSTŮ
U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ 
LÁZEŇSKÉHO HOTELU 
BĚHOUNEK
Zajímalo nás, co by hosté chtěli popřát 
hotelu Běhounek k  jeho 40. narozeni-
nám a  byli jsme samozřejmě zvědaví 
i  na to, proč se k  nám rádi opakova-
ně vracejí. Otázky jsme kladli hostům, 
kteří u nás již několik pobytů strávili 
a kteří náš hotel dobře znají. A tady je 
několik odpovědí:

pan Josef Šneberger, 20. pobyt
„Do lázní Jáchymov 
jsem letos přijel po 
dvacáté, a  i  když 
jsem z Karlovarské-
ho kraje (Cheb), rád 
se sem každým ro-
kem vracím. Rado-
nové koupele i  pře-

depsané procedury mi vyhovují a udržují 
mé zdraví v  rámci možností. Nemohu 
opomenout zdejší přírodu a kulturní vy-
žití, i to patří k léčení. Mimo jiné máme 
možnost, jako Klub bechtěreviků Zápa-
dočeského kraje, navštěvovat zdejší re-
habilitační bazén 1x měsíčně, čehož rádi 
využíváme. Tímto bych chtěl poděkovat 
celému personálu hotelu za obětavou 
práci a ochotu. Běhounku přeji co nejvíce 
spokojených pacientů. A pokud to bude 
možné, nashledanou za rok opět zde.“

paní Olga Krouželová, 8. pobyt
„Prvně jsem byla 
v  hotelu Běhou-
nek na týdenních 
rekondicích s  Klu-
bem bechtěrevi-
ků. Zalíbil se mi 
ochotný, osobní 
a  poctivý přístup 

zaměstnanců k  léčeným návštěvníkům. 
Od té doby se sem vracím 2x do roka. Na 
desetidenní Radonovou kúru a na kom-
plexní lázeňskou léčbu. Oceňuji dobrou 
práci lékařů, rehabilitačních pracovníků 
a  v  neposlední řadě administrativy (ve-
dení, rezervace, recepce). Také kuchyně 
je výborná. Dokáže se postarat i  o  lidi 
s problematickou dietou. Běhounku přeji 
k jeho výročí stále plně obsazený stav. I to 
svědčí o spokojenosti návštěvníků.“

paní Jarmila Ovesná, 24. pobyt
„Ráda se sem vracím, 
protože mi radono-
vá voda vyhovuje. 
Tři roky jsem byla 
v  jiných lázních, 
ale účinky nebyly 
tak dobré, jako zde. 
Také je zde vstřícný 

personál. Běhounku přeji mnoho spoko-
jených klientů, hlavně z České republiky.“

pan Ilja Naske, 7. pobyt
„Důvodů, proč sem 
jezdím je víc, ale 
hlavně se cítím 
po skončené léčbě 
mnohem lépe. Bě-
hounku přeji ke 
kulatému výročí 
hodně spokojených 

pacientů, a  aby i  nadále měl tak skvělý 
personál jaký má nyní.“

pan Jan Dragoun, 66. pobyt
„Samozřejmě sem 
rád jezdím kvů-
li blahodárnému 
účinku lázeňské 
léčby. Také za kli-
dem a  pohodou, 
které léčebný pobyt 
umocňují. Známé 

prostředí, do kterého se vždy rád vra-
cím, známý personál, se kterým se vždy 
rád setkávám. Jen pro představu: paní 
Věru Círovou znám od roku 1969, kdy 
Běhounek ještě nestál. Paní doktorku 
Hanu Hornátovou, mou ošetřující lé-
kařku, znám od roku 1974 a paní Edel-
traud Štěpánkovou znám od roku 1977, 
kdy začínala na recepci. Nejen jmenova-
ným pracovníkům patří můj dík za cel-
kovou spokojenost. Jáchymov, kde jsem 
prožil pět a půl roku života, se stal mou 
srdeční záležitostí. Přeji Běhounku, ať 
funguje tak dobře jako doposud.“

paní Hana Hudcová, 34. pobyt
„Na to, proč se sem 
ráda vracím je 
snadná odpověď. 
Už poprvé před 
mnoha lety mne 
tu postavili na 
nohy. Zas běhám 
jako zdravá a  po 

každé kúře se mi vždy uleví. Škoda, že 
ne navždy, ale to bych zase neměla dů-
vod sem přijet. A já sem jezdím ráda. 
Připadám si jak mezi přáteli. Všichni 
jsou moc milí, vstřícní a  profesionál-
ní. Jsou tu báječní lidé a  krásná pří-
roda. V  Jáchymově je zkrátka hezky, 
i  když je ošklivo. A  gratulace? Milý 
Běhounku, přeji Ti k  Tvým krásným 
40. narozeninám, ať se stále hrdě vy-
pínáš nad údolím a nikdy se neotřeseš 
v  základech. Uzdravuj všechny, kdo 
v  Tebe věří a  vzkvétej k  radostí své 
i naší. Chceme se sem vracet a cítit, že 
Ti to klape. A dokud o Tebe budou pe-
čovat lidé, kterým na Tobě záleží tolik, 
jako paní Štěpánkové, tak se mé přání 
splní. Všechno nejlepší Ti přeje Hana 
Hudcová.“

A my všem moc děkujeme za účast ve 
zmíněné anketě.
Renate Krausová, 
sales manažer hotelu Běhounek

SKUPINA Z KASSELU OPĚT NA LÉ-
ČENÍ
V JÁCHYMOVĚ
V srpnu jsme se setkali s početnou sku-
pinou pana Viktora Keila z Kasselu. Se-
tkání, jehož se zúčastnilo kolem 50 osob, 
bylo velice milé. Dojatý byl sám pan Keil, 
který letos u  nás oslavil svůj 35. pobyt. 
Vedle dárkového poukazu a dalších dár-
ků od nás za své nasazení při získávání 
nových klientů dostal krásný dort. Nejen 
panu Keilovi, ale i členům jeho skupiny 
jsme kladli otázky: Co přejí Běhounku 
k jeho výročí? Co se jim zde líbí? Padala 
samá pozitiva, a nakonec různá přáníčka 
stvrdili svými podpisy na velké tabuli.
Rádi bychom panu Keilovi poděkovali 
i za zápis do Pamětní knihy. Jsme potěše-
ni, že se pacientům ze skupiny pana Keila 
v hotelu líbí, a to nás těší i zavazuje.

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK NA TERASE 
BAZÉNU
Červenec i  srpen nás mnohé zaskočil 
svým horkým počasím. Chvílemi jsme 
si připadali, jako někde v jižních krajích 
na dovolené. Významný bonus pro naše 
klienty v  té době vymyslela naše fyzio-
terapeutka Libuše Pecková. Opakovaně 
zpříjemnila skupince bechtěreviků sku-
pinové cvičení tím, že je z tělocvičny pře-
místila na terasu vedle bazénu. 
Renate Krausová, sales manažer Edeltraud 
Štěpánková, ředitelka hotelu Běhounek

LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK SE 
STAL MÝM OSUDEM
Po složení maturitní zkoušky na gymná-
ziu jsem se rozhodla další studium odložit 
a  vyzkoušet si práci na plný úvazek. Po 
nádherných dvouměsíčních prázdninách 
v cizině jsem se měla stát sekretářkou ře-
ditele Komunálních služeb v  Jáchymově. 
Jenže osud tomu chtěl jinak. Shodou ná-
hod jsem se dozvěděla, že v  Lázeňském 
sanatoriu Akademik Běhounek shánějí ja-
zykově vybavenou recepční. To mne tehdy 
oslovilo. Místo do Komunálních služeb 

jsem se vydala na ředitelství Státních lé-
čebných lázní Jáchymov.
Psal se rok 1977 a Běhounek byl krátce 
před oslavou svých teprve druhých na-
rozenin. Dodnes si vybavuji mou první 
návštěvu tohoto zařízení. Líbilo se mi, že 
vše stále ještě vonělo novotou, líbila se mi 
vstupní hala s  hnědou koženou sedací 
soupravou a  všude přítomné zeleně na-
mořené dřevo, které se stalo průvodním 
prvkem celé budovy. Velkorysá prostor-
nost a vzdušnost objektu a nádherné vý-
hledy do okolí na mne udělaly dojem.
Běhounek mi jedním slovem učaroval. 
Ani mi nevadilo, že v mé první pracovní 
smlouvě stálo „hotelová vrátná“. Na „ re-
cepční“ došlo o něco později.
V roce 1983 jsem ukončila další maturi-
tou tříleté studium Cestovního ruchu na 
Střední ekonomické škole. Při dálkovém 
studiu jsem stále pracovala na recepci 
a práce se mi moc líbila.
Bylo krásné prožívat pozitivní změny, 
kterými Běhounek za celá léta postup-
ně procházel a  přitom se na některých 
z nich přímo podílet. Z pouhého podává-
ní klíčů na recepci jsme se postupně do-
pracovali k  zavedení mnoha služeb pro 
naše hosty, včetně směnárenské činnosti 
a  prodeje, svého času, velice vyhledáva-
ného tuzexového zboží. V  jeho prodeji 
jsme dosahovali tržeb, o kterých se nám 
ani nesnilo.
Samozřejmě, že i  zdravotní úsek pro-
cházel změnami, nabídka procedur se 
neustále rozšiřovala také o  krátkodobé 
rekondiční či víkendové pobyty. Zavedly 
se také vánoční pobyty pro hosty, které 
se staly oblíbenými zvláště u  německé 
klientely. Nelze stručně vypsat co vše se 
za ta léta vylepšilo. Důležitým momen-
tem určitě bylo zavedení funkce sales 
manažera a  přesunutí rezervačního od-
dělení přímo na hotel. Zavedení rautové-
ho stravování na našem hotelu také skli-
dilo velký úspěch. Rekonstrukce, které se 
vždy prováděly s rozvahou a citem, dnes 
přispívají ke zvyšování komfortu našeho 
hotelu. Za nejdůležitější považuji to, že 
se podařilo zachovat původní koncepci 
této budovy, její striktní rozdělení na část 
ubytovací, léčebnou a společenskou.
Jsem přesvědčena o  tom, že Běhounek 
měl obrovské štěstí na loajální, praco-
vité a  zodpovědné zaměstnance. To se 
týká nejen vedoucích manažerů, ale také 
řadových pracovníků. Myslím, že to 
mohu zodpovědně posoudit, protože si 
pamatuji i ty, kteří provoz na Běhounku 
doslova rozjížděli. A rozjezd to byl výbor-
ný. Významnou roli při něm bez pochyb 
sehrála tehdy primářka, později ředitelka 
a  v  současné době stále ještě úřadující 
lékařka našich lázní, MUDr. Hana Hor-

Honza Jareš

Pavel Hrubec

Klapem
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nátová. Pamatuji si první vrchní sestru 
našeho hotelu,
prvního šéfa, tehdy „správce sanato-
ria,“ první provozní, šéfkuchaře a další 
vedoucí pracovníky a  samozřejmě pak 
i  jejich další pokračovatele. Pamatuji si 
většinou i  jejich jména, ale nebudu je 
vypisovat, protože je jich spousta a  ně-
koho bych mohla opomenout. Stejně 
tak si pamatuji i ty ostatní zaměstnance 
všech profesí, bez nichž by sanatorium 
(později hotel) nemohl tak dobře fun-
govat. I mezi nimi jsem potkala spoustu 
báječných lidí, se kterými se setkávám 
dodnes.
V  průběhu 38 let, co v  Běhounku pra-

cuji, jsem se postupně z pozice recepční 
dostala na pozici vedoucí recepce, sales 
manažera a nyní, krátce, jsem na pozici 
ředitele hotelu. Mým přáním je, aby se 
hosté u nás dobře cítili a aby se k nám 
rádi vraceli. Mám radost, že u nás stále 
ještě pracují lidé, kteří svou práci dělají 
s láskou. A to hosté vždy poznají.
Někdy se sama sebe ptám, zda bylo 
správné zůstat na jednom místě tak 
dlouho, ale když se ohlédnu na ta léta 
zpět, nelituji. Díky Běhounku jsem po-
znala mnoho pro mne vzácných a krás-
ných lidí, a  to nejen mezi zaměstnanci, 
ale také mezi hosty. To, že se k nám hos-
té opětovně rádi vracejí po mnoho let, 

svědčí o  tom, že se jim tu líbí. Někteří 
z nich považují Běhounek za svůj druhý 
domov.
K  40. výročí lázeňského hotelu Běhou-
nek bych mu chtěla popřát, aby nezestár-
nul a neustále působil svěže, aby vzorně 
plnil své poslání - odléčit co nejvíce 
spokojených pacientů a vracet jim život 
bez bolesti. Také mu držím palce, aby jej 
neopustilo to obrovské štěstí na loajální, 
pracovité a  zodpovědné zaměstnance. 
To oni jsou zárukou spokojenosti našich 
hostů.

Edeltraud Štěpánková,
ředitelka hotelu Běhounek

Anlässlich des bedeutenden Jubi-
läums fanden im Hotel Běhounek 

bei großem Interesse der Gäste drei 
schöne Sommerveranstaltungen statt.
Die erste, die „Travestie-Sommerparty“, 
fand am Abend des 17. Juli auf der Ter-
rasse des fünften Stockwerks des Hotels 
statt. Im Verlaufe des lauen Sommer-
abends sahen wir den fabelhaften Auf-
tritt des Travestie-Duos Crazy Ladies, 
der eine angenehme Atmosphäre schuf. 
Für die Besucher bereiteten wir eine rei-
che Auswahl an Getränken und frische 
Leckerbissen vom Grill zu. Die Gäste 
verabschiedeten sich mit dem Wunsch, 
ähnliche Veranstaltungen zu wiederho-
len.
Die August-Sommerparty brachte alle 
Voraussetzungen mit sich, ihrer Juli-Vor-
gängerin zu folgen. Dennoch gerieten 
die Gäste und auch das Personal diesmal 
in helle Aufregung. Die Terrasse war 
wieder bis auf den letzten Platz besetzt, 
die Musik spielte, die Gäste bestellten ih-
ren ersten Drink, als unverhofft ein hef-
tiger Regen niederging. Dank der Geis-
tesgegenwart des Personals wurde die 
ganze Veranstaltung in das Café Win-
tergarten verlegt. Das Grillen auf dem 
Wandelgang des Cafés und der Abend 
erfolgreich seine Lauf. Der Höhepunkt 
des Abends war der Auftritt von Pavel 
Hrubec, eines Meisters im Stepptanzen, 
von dessen Können und Charisma die 
Gäste fasziniert waren. Doch sicher ist, 
dass wir diesen Augustabend nicht so 
schnell vergessen werden.
Am Donnerstag, dem 3. September, fand 

im Café Wintergarten ein Nachmittags-
konzert des sehbehinderten Sängers und 
Klavierspielers Honza Jareš statt, der ge-
rade im Hotel Běhounek in Behandlung 
war. Honza Jareš erfreut sich während 
seines Behandlungsaufenthaltes stets 
großer Aufmerksamkeit der Mitpatien-
ten, die ihm auch diesmal eine herzliche 
Atmosphäre schufen. Für diese Gelegen-
heit bereitete Jan Klíma, F & B Manager, 
auch zu Ehren des Professors und Aka-
demikers František Běhounek, einen 
neuen Cocktail mit der Bezeichnung 

„Běhouneks Pol“ (Rohrzucker, Minze, 
Limette, Tonic, Fruchtlikör) zu. Die Gäs-
te konnten ihn zum Aktionspreis probie-
ren. Das Konzert des Honza Jareš fand 
allgemein Anklang und die Atmosphäre 
war ausgezeichnet.

Am 25. September boten wir unseren 
Gästen einen gesellschaftlichen Abend 
mit sog. neuem Wein an. Sowohl die 
Verkostung des jungen mährischen 
Weins, als auch die Darbietung der Da-
men-Stepptanzgruppe KLAPEM stie-
ßen auf positiven Widerhall.
Die Feierlichkeiten erleben am 18. Okto-
ber ihren Höhepunkt, denn auf den Tag 
genau wurde vor 40 Jahren feierlich das 
Kurhotel Akademik Běhounek eröffnet. 
Und was haben wir für unsere Gäste vor-
bereitet? Das ist eine Überraschung, die 
wir noch nicht verraten! Hiermit laden 
wir Sie zur gemeinsamen Feier dieses 
Jubiläums ein.
Věra Vacatová, 
Programmspezialistin

UMFRAGE UNTER DEN GÄSTEN 
ANLÄSSLICH DES 40. JUBILÄUMS 
DES KURHOTELS
BĚHOUNEK

Uns interessierte, was die Gäste dem Ho-
tel Běhounek zu seinem 40. Geburtstag 
wünschen würden, und natürlich waren 
wir auch neugierig, weshalb sie zu uns 
gern und wiederholt zurückkehren. Die 
Fragen stellten wir jenen Gästen, die bei 
uns bereits mehrere Aufenthalte absol-
vierten und die unser Hotel gut kennen. 
Uns hier sind einige Antworten:

Herr Josef Šneberger, 20. Aufenthalt
„Im Kurbad Jáchymov bin ich in diesem 
Jahr zum zwanzigsten Mal, und auch 
wenn ich aus der Karlsbader Region 
(Cheb/Eger) stamme, kehre ich jedes Jahr 
gern hierher zurück. Die Radonbäder 
sowie die vorgeschriebenen Anwendun-
gen tun mir wohl und erhalten meine 
Gesundheit im Rahmen des Möglichen. 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die 
hiesige Natur und die kulturellen Erleb-
nisse, denn auch das gehört zur Therapie. 
Unter anderem haben wir die Möglich-
keit, als Klub der Bechterew-Patienten der 
westböhmischen Region einmal monat-
lich das Reha-Becken zu besuchen, was 
wir gern in Anspruch nehmen. Hiermit 
möchte ich dem gesamten Personal des 
Hotels für die aufopferungsvolle Arbeit 
und die Hilfsbereitschaft danken. Dem 
Hotel Běhounek wünsche ich möglichst 
viele zufriedene Patienten, und sofern 
es möglich sein wird: Auf Wiedersehen, 

DAS KURHOTEL BĚHOUNEK
FEIERT 40 JAHRE

hier in einem Jahr.“
Frau Olga Krouželová, 8. Aufenthalt

„Zunächst war ich im Hotel Běhounek zu 
wöchentlichen Reha-Aufenthalten mit 
dem Klub der Bechterew-Patienten. Mir 
gefiel die bereitwillige, persönliche und 
ehrliche Betreuung der in Behandlung 
befindlichen Besucher seitens der Mitar-
beiter. Seitdem kehre ich zweimal im Jahr 
zurück, zur zehntägigen Radonkur und 
zur Komplexen Kurbehandlung.
Ich weiß die gute Arbeit der Ärzte, der 
Reha-Mitarbeiter und nicht zuletzt der 
Verwaltung (Leitung, Reservierung, Re-
zeption) sehr zu schätzen. Auch die Kü-
che ist ausgezeichnet. Sie vermag sich 
auch um Menschen mit einer problema-
tischen Diät zu kümmern. Dem Hotel 
Běhounek wünsche ich zu seinem Jubi-
läum ein stets voll belegtes Haus. Auch 
das zeugt von der Zufriedenheit der Be-
sucher.“

Frau Jarmila Ovesná, 24. Aufenthalt
„Ich kehre gern hierher zurück, da mit 
das Radonwasser guttut. Drei Jahre war 
ich in anderen Kurbädern, doch die 
Wirkungen waren nicht so gut, wie hier. 
Auch gibt es hier ein sehr entgegenkom-
mendes Personal. Ich wünsche dem Ho-
tel Běhounek viele zufriedene Patienten, 
hauptsächlich aus der Tschechischen 
Republik.“

Herr Ilja Naske, 7. Aufenthalt
„Es gibt mehrere Gründe, weshalb ich 
hierherfahre, doch hauptsächlich füh-
le ich mich nach dem Abschluss der 
Behandlung viel besser! Dem Hotel 
Běhounek wünsche ich zum runden Ju-
biläum viele zufriedene Patienten, und 
dass es auch weiterhin ein so wunderba-
res Personal haben möge, wie jetzt.“
Herr Jan Dragoun, 66. Aufenthalt

„Selbstverständlich fahre ich gern wegen 
der wohltuenden Wirkung der Kurbe-
handlung hierher. Auch wegen der Ruhe 
und dem Komfort, die den Kuraufent-
halt abrunden. Die bekannte Umgebung, 

in die ich gern zurückkehre, das bekann-
te Personal, mit dem ich mich stets gern 
treffe. Nur der Vorstellung halber: Frau 
Věra Círová kenne ich seit dem Jahre 
1969, als das Hotel Běhounek noch nicht 
stand. Die Frau Doktor Hana Hornátová, 
meine behandelnde Ärztin, kenne ich 
seit dem Jahre 1974 und Frau Edeltraud 
Štěpánková kenne ich seit dem Jahre 1977, 
als sie an der Rezeption begann. Nicht 
nur den genannten Mitarbeitern gebührt 
mein Dankeschön für die Zufriedenheit 
insgesamt. Jáchymov, wo ich fünfeinhalb 
Jahre meines Lebens verbrachte, wurde 
für mich zu einer Herzensangelegenheit. 
Ich wünsche dem Hotel Běhounek, dass 
es so gut wie bisher funktionieren möge.“

Frau Hana Hudcová, 34. Aufenthalt
„Auf die Frage, weshalb ich gern hierher 
zurückkehre, gibt es eine einfache Ant-
wort. Bereits das erste Mal, vor vielen 
Jahren, stellte man mich hier auf die 
Beine. Ich laufe wieder wie ein Wie-
sel und nach jeder Kur fühle ich mich 
stets erleichtert. Schade, dass es nicht 
auf Dauer so ist, jedoch hätte ich dann 
wiederum keinen Grund, hierher zu 
fahren. Und ich fahre gern hierher. Ich 
fühle mich wie unter Freunden. Alle 
sind sehr nett, entgegenkommend und 
berufserfahren. Es gibt hier wunder-
bare Menschen und eine schöne Natur. 
Kurz gesagt, in Jáchymov ist es schön, 
auch wenn das Wetter schlecht ist. Und 
die Gratulation?
Liebes Hotel Běhounek, ich wünsche dir 
zu deinem 40. Geburtstag, dass du stets 
über dem Tal emporragen mögest und 
nie in den Grundfesten erschüttert wirst. 
Mache alle gesund, die an dich glauben, 
und erblühe zu deiner und unserer 
Freude. Wir wollen hierher zurückkeh-
ren und spüren, dass es dir gutgeht. Und 
solange sich Menschen um dich küm-
mern, denen an dir so sehr gelegen ist, 
wie Frau Štěpánková, wird sich mein 
Wunsch erfüllen. Alles Gute wünscht 
dir Hana Hudcová.“

Und wir danken allen herzlich für die 
Teilnahme an der erwähnten Umfrage.
Renate Krausová, Sales Manager 
des Hotels Běhounek

DIE GRUPPE AUS KASSEL WIEDER 
IN JÁCHYMOV ZU KUR
Im August begegneten wir der zahlrei-
chen Gruppe des Herrn Viktor Keil aus 
Kassel. Das Treffen, an welchem an die 
50 Personen teilnahmen, war sehr nett. 
Gerührt war selbst Herr Keil, der in die-
sem Jahr bei uns seinen 35. Aufenthalt 
feierte. Neben dem Geschenkgutschein 
und weiteren Geschenken von uns für 
seinen Einsatz bei der Akquisition neu-
er Patienten erhielt er eine schöne Torte. 
Nicht nur Herrn Keil, sondern auch den 
Mitgliedern seiner Gruppe stellten wird 
die Fragen: Was sie dem Hotel Běhounek 
zu seinem Jubiläum wünschen? Was 
ihnen hier gefällt? Es wurden lauter po-
sitive Dinge genannt und zum Schluss 
bestätigten sie ihre unterschiedlichen 
Wünsche mit ihren Unterschriften an 
der großen Tafel.
Wir möchten Herrn Keil auch für seine 
Eintragung im Gedenkbuch danken. Es 
freut uns, dass es den Patienten aus der 
Gruppe des Herrn Keil im Hotel gefällt, 
was für uns verpflichtend ist.

HEILGYMNASTIK AUF DER
TERRASSE DES BECKENS
Der Juli und der August überraschten 
uns durch die große Hitze. Zuweilen ka-
men wir uns vor, wie im Urlaub irgend-
wo in den südlichen Ländern. Einen 
wesentlichen Bonus für unsere Gäste 
ersann in dieser Zeit unsere Physiothe-
rapeutin Libuše Pecková. Wiederholt 
gestaltete sie einer kleinen Gruppe von 
Bechterew-Patienten die Gymnastik da-
durch angenehmer, indem sie die Übun-
gen von der Turnhalle auf die Terrasse 
neben dem Schwimmbecken verlegte. 
Renate Krausová, Sales Manager
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Ho-
tels Běhounek
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DAS KURHOTEL BĚHOUNEK 
WURDE MEIN SCHICKSAL
Nach Absolvierung der Abiturprü-
fung am Gymnasium entscheid ich 
mich, das weitere Studium zu verschie-
ben und eine Arbeit in Vollbeschäfti-
gung aufzunehmen. Nach herrlichen 
zweimonatigen Ferien im Ausland 
sollte ich als Sekretärin des Direktors 
des Kommunalen Dienstleistungsun-
ternehmens in Jáchymov beginnen. 
Jedoch wollte es das Schicksal anders. 
Rein zufällig erfuhr ich, dass im Kurs-
anatorium Akademik Běhounek eine 
sprachlich versierte Rezeptionistin 
gesucht wird. Ich fühlte mich damals 
irgendwie angesprochen. Anstelle der 
Kommunalen Dienstleistungen mach-
te ich mich auf den Weg in die Direkti-
on des Staatlichen Kurbades Jáchymov.
Man schrieb das Jahr 1977 und das 
Kursanatorium Běhounek stand kurz 
vor der Feier seines erst zweiten Ge-
burtstages. Bis heute erinnere ich mich 
an den ersten Besuch dieser Einrich-
tung. Mir gefiel, dass alles noch nach 
Neuem duftete, mit gefielen das Foyer 
mit der braunen, ledernen Sitzgarnitur 
und das allgegenwärtige, grün gebeizte 
Holz, welches das begleitende Element 
des ganzen Gebäudes war. Die großzü-
gige Raumgestaltung und die Luftig-
keit des Objektes sowie die herrlichen 
Ausblicke in die Umgebung machten 
Eindruck auf mich.
Mit einem Wort, Běhounek hatte mich 
verzaubert. So machte es mir auch 
nichts aus, dass in meinem ersten Ar-
beitsvertrag „Hotelpförtnerin“ stand. 
Die „Rezeptionistin“ kam erst etwas 
später.
Im Jahre 1983 beendete ich ein weite-
res dreijähriges Studium mit Abitur im 
Bereich Fremdenverkehr an der Wirt-
schaftsfachschule. Während des Fern-
studiums arbeitete ich ständig an der 
Rezeption, wobei mir die Arbeit sehr 
gefiel.
Es war schön, jene positiven Verän-
derungen zu erleben, die das Hotel 
Běhounek im Verlaufe all der Jahre 
durchlief und an einigen direkt be-
teiligt zu sein. Von der reinen Über-
gabe der Schlüssel arbeiteten wir uns 
schrittweise zur Einführung vieler 
Dienstleistungen zugunsten unserer 
Gäste vor, einschließlich der Wechsel-
stube und des Verkaufs der seinerzeit 
sehr begehrten TUZEX-Ware. Bei ih-
rem Verkauf erreichten wir Erlöse, von 
denen wir nicht einmal zu träumen ge-
wagt hatten.
Selbstverständlich gab es auch im me-
dizinischen Bereich zahlreiche Ände-

rungen, indem das Angebot der An-
wendungen ständig erweitert wurde, 
unter anderem auch um kurzzeitige 
Reha- und Wochenendaufenthalte. Ein 
Novum waren Weihnachtsaufenthalte 
für die Gäste, die insbesondere bei der 
deutschen Klientel großen Anklang 
fanden. Man kann gar nicht all das 
kurz aufzählen, was sich im Laufe der 
Jahre verbesserte. Ein wichtiges Mo-
ment war gewiss die Einführung der 
Funktion des Sales Managers und die 
Verlegung der Reservierungsabteilung 
direkt in das Hotel. Die Einführung 
der Büfettverpflegung in unserem Ho-
tel erntete ebenfalls großen Erfolg. Sie 
Sanierungen, die stets bedachtsam und 
feinfühlig erfolgten, tragen heute zur 
Erhöhung des Komforts unseres Hotels 
bei. Als das Wichtigste erachte ich, dass 
es gelang, die ursprüngliche Konzepti-
on dieses Gebäudes zu bewahren, seine 
strikte Aufteilung in den Unterkunfts-, 
den therapeutischen und in den gesell-
schaftlichen Bereich.

Ich bin davon überzeugt, dass das Ho-
tel Běhounek bzgl. der loyalen, fleißi-
gen und verantwortungsbewussten 
Mitarbeiter riesiges Glück hatte. Das 
betrifft nicht nur die leitenden Ange-
stellten, sondern auch die normalen 
Mitarbeiter. Ich denke, dass ich dies 
verantwortungsbewusst beurteilen 
kann, da ich mich auch an diejeni-
gen erinnern kann, die den Betrieb 
im Hotel Běhounek buchstäblich ins 
Rollen brachten. Und es war ein aus-
gezeichneter Start. Eine bedeutende 

Rolle spielte damals hierbei zweifels-
ohne die Chefärztin, spätere Direkto-
rin und heute immer noch amtieren-
de Ärztin unseres Kurbades, Dr. med. 
Hana Hornátová. Ich erinnere mich 
an die erste Oberschwester unseres 
Hotels, an den ersten Chef, damals 

„Verwalter des Sanatoriums“, den ers-
ten Betriebsleiter, den Chefkoch und 
an weitere leitende Mitarbeiter sowie 
selbstverständlich auch an jene, die 
ihr Werk fortsetzten. Meistens erin-
nere ich mich auch an ihre Namen, 
die ich jedoch nicht nennen will, da 
es viele sind und ich jemanden ver-
gessen könnte. Ebenso erinnere ich 
mich auch an die sonstigen Mitarbei-
ter aller Berufsgruppen, ohne die das 
Sanatorium (das spätere Hotel) nicht 
so gut funktioniert hätte. Auch unter 
ihnen begegnete ich vielen wunderba-
ren Menschen, mit denen ich mich bis 
heute treffe.
Im Verlaufe der 38 Jahre, die ich im 
Hotel Běhounek arbeite, gelangte ich 
schrittweise von der Position der Re-
zeptionistin, des Sales Managers nun-
mehr, vor kurzem, in die Position der 
Direktorin des Hotels. Mein Wunsch 
ist es, dass sich die Gäste bei uns wohl-
fühlen und gern zu uns zurückkehren. 
Ich freue mich, dass bei uns immer 
noch Menschen arbeiten, die ihre Ar-
beit mit Liebe verrichten. Und das se-
hen stets auch unsere Gäste.
Manchmal frage ich mich selbst, ob es 
richtig war, so lange an einem Ort zu 
bleiben, doch wenn ich auf die Jah-
re zurückblicke, tut es mir nicht leid. 
Dank Běhounek lernte ich viele, für 
mich wertvolle und schöne Menschen 
kennen, und zwar nicht nur unter den 
Mitarbeitern, sondern auch unter den 
Gästen. Dass die Gäste über viele Jahre 
gern zu uns zurückkehren, zeugt davon, 
dass es ihnen hier gefällt. Einige von 
ihnen erachten das Hotel Běhounek als 
ihr zweites Zuhause.
Zum 40. Jubiläum des Kurhotels 
Běhounek möchte ich ihm wünschen, 
dass es nicht altern und stets eine fri-
schen Eindruck hinterlassen möge, 
dass es in vorbildlicher Weise seiner 
Mission gerecht wird - möglichst vie-
le zufriedene Patienten zu heilen und 
ihnen ein Leben ohne Schmerzen zu-
rückzugeben. Außerdem drücke ich 
ihm die Daumen, dass es vom Glück, 
loyale, fleißige und verantwortungsbe-
wusste Mitarbeiter zu haben, nicht ver-
lassen wird. Denn sie sind die Garantie 
der Zufriedenheit unserer Gäste.
Edeltraud Štěpánková, 
Direktorin des Hotels Běhounek

NAŠI HOSTÉ
„MALUJI NA ČAS ANEB 
SLYŠET POHYB“

takto popsal svou uměleckou tvorbu 
pan MgA. Radim Vizváry, Ph.D. známý 
český mim, performer, režisér, pedagog 
a  choreograf, patřící mezi nejvýraznější 
mezinárodně uznávané osobnosti sou-
časného mimického divadla v Evropě.
Narodil se v Ústí nad Orlicí a gymnázi-
um vystudoval v Poličce, kde byl členem 
ochotnického spolku při Tylově domě. 
Poté vystudoval HAMU a  začal svoji 
pantomimickou dráhu. Pan Vizváry má 
za sebou desítky přestavení jako autor, 
interpret, režisér, dramaturg a  choreo-
graf. Je spoluzakladatelem mezinárodně 
úspěšného divadelního souboru TAN-
TEHORSE (www.tantehorse.cz), umě-
leckým šéfem domácího souboru MIME 
PRAGUE (www.mimeprague.cz) a kme-
novým režisérem souboru TICHÁ OPE-
RA (www.tichaopera.cz).
Kromě domácích aktivit výrazně působí 
i  v  zahraničí, kde vede „master classes“ 
a  „workshopy“ na prestižních školách 
a festivalech. V současné době vyučuje na 
prestižní Akademii umění v Helsinkách, 
kde je prvním českým pedagogem. Je ře-
ditelem a dramaturgem festivalů MIME 
FEST a KOMEDIANTI V ULICÍCH. Na 
svém kontě má více něž 30 autorských 
a  spoluautorských představení. Jako he-
rec ztvárnil např. roli studenta Adama 
v celovečerním filmu Klauni. Zároveň se 
podílí na choreografii děl Leoše Janáčka 
či Bohuslava Martinů v Národním diva-
dle a na Nové scéně. Toto je jen stručný 
výčet z umělcova života a jeho prozatím-
ní umělecké tvorby. Hlavně fyzická ná-
ročnost toho povolání si žádá i svou daň. 
A tak nás pán Vizváry nečekaně navštívil 
a strávil v hotelu Radium Palace zkráce-
ný léčebný pobyt. Po měsíci se nám ozval 
se slovy: „Po lázních se cítím skvěle. Až 
tento týden jsem pocítil změny. Mám 
pocit, že moje tělo omládlo o deset let. Je 
plné elánu a pocitu zdraví.“
Mistrovi přejeme pevné zdraví, spoustu 
pracovních úspěchů a těšíme se na jeho 
příští návštěvu.
Karla Korčoková sales manager hotelu Radi-
um Palace

OPAKOVANĚ V RADIUM PALACE
Jako každý rok, tak i letos navštívili náš 
lázeňský hotel manželé Mahira a  Iban 
Abbasovi z Azerbajdžánu. U příležitosti 
oslavy jejich pátého pobytu, přijali po-

zvání na společné setkání.
Pan Iban Abbasov pochází ze skromné 
učitelské rodiny a  již jeho otec ho vedl 
k tomu, aby se neustále vzdělával a učil se 
něčemu novému. Svou pílí a postupným 
studiem se mu splnil sen o založení pres-
tižní univerzity. Tu v  roce 1992 skuteč-
ně slavnostně otevřel. Stal se doktorem 
ekonomie, profesorem, zakladatelem 
a rektorem Baku Bussines Univerzity. Jak 
sám říká: „Vše vám může kdokoliv se-
brat, o vše můžete přijít, ale vzdělání vám 
zůstává.“ Během své profesní kariéry pu-
blikoval mnoho odborných a vědeckých 
prací z oblasti ekonomiky a auditu. Jeho 
paní Mahira pochází z proslulé sultánské 
rodiny. Vystudovala biologii na lékařské 
univerzitě a svému manželovi je velkou 
oporou a  poradkyní. Letos manželé 
Abbasovi oslavili významné společné ži-
votní jubileum.
Do Radium Palace se vracejí pravidel-
ně v období léta. „Jezdíme především za 
léčením, odpočinkem a čistou přírodou 
Krušných hor. Radium Palace je krás-
ná budova s bohatou historií, lázeňskou 
tradicí a  dnes s  výbornými službami 
a profesionálním personálem. Cítíme se 
zde jako doma a pokud Bůh dá, budeme 
jezdit každý rok“, dodává pan Abbasov 
a upřímně se usmívá. Díky své spokoje-
nosti s  léčením také pravidelně doporu-
čuje a přiváží nové hosty. A to nejen z řad 
vlastní rodiny, ale i  své přátele a kolegy 
z politické oblasti na nejvyšší úrovni.
Jaroslava Vlčková ředitelka hotelu Radium 
Palace

VÝZNAMNÝ CYKLISTA
V LÁZNÍCH
V měsíci červnu strávil tři týdny lázeňské 
léčby v  Jáchymově v  Lázeňském hotelu 
Radium Palace pan Jozef Regec, bývalý 
špičkový cyklista a  reprezentant Česko-
slovenska a později Slovenské a poté Čes-
ké Republiky v tomto nádherném sportu. 
Cyklistice se věnoval od dětství a  v  80. 
letech působil v  tehdejším Českosloven-
sku jako amatérský cyklista. Po revoluč-
ním období na počátku 90. let vstoupil 
do profesionálních řad, kdy závodil za 
rakouskou a  nakonec za italskou profe-
sionální cyklistickou stáj. Ze sportovní 
kariéry jmenujme alespoň pětinásobnou 
účast na Závodu Míru. Dvakrát se stal 
vítězem etapy, v roce 1986 s cílem v Ky-
jevě a v roce 1988 s cílem v Banské Bys-
trici. Jedenkrát se účastnil závodu Giro 
d‘Italia a Vuelta, tedy dvou ze tří závodů 
tzv. Grand Tour i  mnoha dalších závo-
dů. Závodil také na Olympijských hrách 
v  Soulu v  roce 1988, kde obsadil celko-
vě 10. místo mezi jednotlivci a 8. místo 
s  národním týmem v  časovce družstev. 
Vedle cyklistiky se ovšem věnuje dosud 
celé řadě dalších sportů jako je hokej, te-
nis, atd. V  současnosti zastává senátor-
ský post v Senátu České republiky. Díky 
tomu, že je pan Regec velmi přátelský 
a komunikativní, měli jsme tu možnost 
jej krátce vyzpovídat.

Co Vás přivedlo k cyklistice a kdy jste 
s ní vlastně začal?
Jak už to obvykle bývá, bylo to dílem 

Edeltraud Štěpánková



náhody. Ve 12 letech jsem vyhrál jakýsi 
pionýrský cyklistický závod a  následně 
mě oslovil trenér, sám bývalý závodník. 
Začal jsem tedy trénovat pod trenérským 
vedením. Dělal jsem tehdy jako kluk 
i  jiné sporty, ale když jsem poté skončil 
druhý na mistrovství Republiky v  cyk-
lokrosu, byl to podnět k tomu, abych se 
orientoval primárně tímto směrem. A to 
bych také označil jako začátek mé cykli-
stické kariéry.

Co Vás naopak přimělo ukončit cyklis-
tickou kariéru?
Já si myslím, že každý sportovec postu-
pem času dozraje k nějakému rozhodnutí, 
stejně jako je tomu v běžném životě. I já 
jsem v  určité etapě svého života dospěl 
k  závěru, že jsem dosáhl věku a  svých 
limitů, a že je potřeba začít dělat něco ji-
ného, co bude prospěšné ostatním i v bu-
doucnu. Navíc s postupujícím věkem ve 
sportu člověk více cítí různá zranění a tě-
lesná opotřebení a také výkonnost mladší 
generace. Rozhodnutí to nebylo jednodu-
ché a nebylo určitě náhlé, ale v roce 1999 
jsem po zralých úvahách svoji aktivní 
cyklistickou kariéru ukončil.

Jak byl vnímán Závod Míru ve Vaší 
době mezi cyklisty?
Na to je jednoduchá odpověď. V té době 
byla cyklistika rozdělena na amatérskou 
a  profesionální. Profíci měli Tour de 
France, amatéři Závod Míru. Myslím si, 
že výkonnost v  obou kategoriích se zá-
sadně nelišila. My jsme jen neměli statut 
profíka a  reprezentovali jsme naši zemi. 
Byli jsme na to také velmi hrdi. Měli jsme 
v sobě takovou tu národní hrdost. Sledo-
vala nás média a cítili jsme velkou zodpo-
vědnost, ale byli jsme za to rádi. To je bo-
hužel to, co dnes v našem sportu mnohdy 
chybí, národní hrdost. Na Závod Míru 
nedám dopustit a mohu jej srovnat i s Gi-
rem a  Vueltou, které jsem absolvoval. 
Vím, že jsme byli konkurenceschopní. 
Navíc, díky Závodu Míru a  vítězné eta-
pě v  Kyjevě se moje jméno skloňovalo 
v médiích i mezi cyklistickou veřejností 
mnohem častěji. Když jsem potom přišel 
do zahraničí, ostatní už věděli, kdo jsem 
a znali mé dosavadní výsledky.

Co by jste označil za největší úspěch 
cyklistické kariéry?
Určitě 10. místo na Olympijských hrách 

v Soulu v roce 1988. Z profesionálního 
pohledu určitě účast na Giru a  Vueltě. 
V  Mexiku jsem jel krásný závod, kde 
startovali velikáni jako Fignon (2x vítěz 
Tour de France a 1x vítěz Giro d’Italia), 
Bugno (2x mistr světa, 1x vítěz Giro 
d’Italia, 2. a 3. místo na Tour de France), 
Jalabert (1x mistr světa, 1x vítěz Vuelty). 
Dlouho jsem jel na 6. místě a v šesté eta-
pě mě srazilo auto a pak jsem se dlouho 
léčil ze zranění.

Jaký byl Váš největší zážitek?
Opět se vrátím k  Olympijským hrám 
v  Soulu. Pro mě, jako 23letého kluka, 
bylo něco neskutečného potkat se se 
spoustou úspěšných a  v  podstatě nej-
lepších sportovců světa nejenom v cyk-
listice, ale ve všech sportech. Navíc, po 
letech to byla olympiáda opravdu ote-
vřená celému světu, bez politických 
bojkotů z  jedné či druhé strany. Pro 
mě, jako mladíka, se tím otevřela cesta 
do světa velkého sportu. Díky výsled-
ku, kterého jsem tam dosáhl (10. místo 
mezi jednotlivci – závodili dohromady 
amatéři i profesionálové), mě to dál ob-
rovsky nakoplo.

Co Vás nyní přivedlo do lázní?
V  lázních jsem pobýval i  dříve také 
v  rámci regenerace během sportovní 
kariéry. To tělo během dvaceti let vy-
sokých výkonů, řadou úrazů a  časem 
i věkem značně trpělo. A právě s přibý-
vajícími lety si člověk více a více uvědo-
muje, že se o ten svůj organismus musí 
také nějak starat. K tomu přidáme také 
sedavé zaměstnání, které se na těles-
ných potížích podepisuje. A to já mohu 
o  sobě říci, že jsem dosud pohybově 
značně aktivní. Takže rozhodně rege-
nerace, ale také prevence mě přivedla 
i nyní do lázní.

Proč jste si vybral nyní Jáchymov, kde 
jste poprvé na léčení? Jaký máte do-
sud dojem ze zdejší léčby?
Já jsem si nejprve procházel reference 

různých lázeňských míst a vybral jsem 
si Jáchymov pro velmi pozitivní hod-
nocení léčby. Jsem tu nyní téměř tři 
týdny. Potom, co jsem dosud absolvo-
val, mohu říci, že se jedná jednoznačně 
o jeden z nejlepších lázeňských pobytů, 
jež jsem zažil.

Co byste Vy, z  medicínského pohle-
du spíše laik, poradil podle svých 
zkušeností pacientům s chronickými 
bolestmi zad, které jsou celospolečen-
ským, v podstatě civilizačním problé-
mem?
Samozřejmě u  mě hraje roli současné 
sedavé zaměstnání a  sportovní zátěž 
na vrcholové úrovni, spojená s celou řa-
dou pádů a úrazů. Takže prevence pře-
devším a hýbat se. Já doporučuji všem 
pacientům lázně Jáchymov, protože 

jsem tady na vlastní kůži mohl prožít 
tři krásné týdny a léčba zde mi nesku-
tečně pomohla.

Poslední otázka, přijedete do Jáchy-
mova na léčení i příště?
Já mohu sám za sebe říci, pokud nena-
stanou nějaké neočekávané události, že 
rozhodně nejsem v  lázních Jáchymov 
naposledy.

Děkuji za rozhovor a přejeme za celý 
kolektiv Radium Palace a  celých Lé-
čebných lázní Jáchymov mnoho dal-
ších životních úspěchů a pevné zdraví. 
K  tomu druhému se budeme i  v  bu-
doucnu snažit přispět i my.

Prim. MUDr. Jindřich Maršík, MBA, 
vedoucí lékař Radium Palace.
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„ICH MALE AUF ZEIT ODER 
DIE BEWEGUNG HÖREN“

So beschrieb sein künstlerisches 
Schaffen Herr MgA. Radim Vizváry, 
Ph.D., ein bekannter tschechischer 
Mime, Performer, Regisseur, Päd-
agoge und Choreograf, der zu den 
ausdrucksstärksten, internationale 
anerkannten Persönlichkeit des mi-
mischen Theaters in Europa gehört.
Er wurde in Ústí nad Orlicí gebo-
ren, absolvierte das Gymnasium in 
Polička, wo er Mitglied des Laienthe-
ater-Vereins im Tyl-Haus war. An-
schließend studierte er an der Mu-
sik- und Tanzfakultät der Akademie 
der musischen Künste, wo er seine 
pantomimische Laufbahn einschlug. 
Herr Vizváry hat als Autor, Interpret, 
Regisseur, Dramaturg und Choreo-
graf dutzende Vorstellungen hinter 
sich. Er ist Mitgründer des internati-
onal erfolgreichen Theaterensembles 
TANTEHORSE (www.tantehorse.cz), 
künstlerischer Chef des heimischen 
Ensembles MIME PRAGUE (www.
mimeprague.cz) und Stammregisseur 
des Ensembles TICHÁ OPERA (STIL-
LE OPER) (www.tichaopera.cz).
Neben den heimischen Aktivitäten 
ist er auch intensiv im Ausland tätig, 
wo er an renommierten Schulen und 
auf Festivals „Master Classes“ und 

„Workshops“ leitet. Derzeit unterrich-
tet er an der Prestige-Akademie der 
Künste in Helsinki, wo er der erste 
tschechische Pädagoge ist. Er ist Di-
rektor und Dramaturg der Festivals 

MIME FEST und KOMEDIANTI 
V  ULICÍCH (KOMÖDIANTEN IN 
DEN STRASSEN). Auf seinem Konto 
hat er mehr als 30 Vorstellungen, an 
denen er als Autor oder Mitautor mit-
wirkte. Als Schauspieler verkörperte 
er z.B. die Rolle des Studenten Adam 
im abendfüllenden Spielfilm Klauni 
(Clowns). Zugleich beteiligt er sich 
an der Choreografie der Werke von 
Leoš Janáček oder Bohuslav Martinů 
im Nationaltheater und auf der Neu-
en Szene. Dies ist lediglich eine kurze 
Aufzählung aus dem Leben des Künst-
lers und seinem bisherigen Schaffen. 
Vor allem die physischen Anstrengun-
gen im Zusammenhang mit diesem 
Beruf verlangen ihren Tribut. Und so 
besuchte Herr Vizváry unerwartet das 
Hotel Radium Palace, um hier einen 
verkürzten therapeutischen Aufent-
halt zu absolvieren. Nach einem Mo-
nat meldete er sich bei und mit den 
Worten: „Nach der Kur fühle ich mich 
wunderbar. Erst diese Woche spürte 
ich Veränderungen. Ich habe das Ge-
fühl, dass sich mein Körper um zehn 
Jahre verjüngt hat. Er ist voller Elan 
und Wohlgefühl.“
Dem Meister wünschen wir beste Ge-
sundheit, viele Arbeitserfolge, und wir 
freuen uns auf seinen nächsten Besuch.
Karla Korčoková, Sales Manager des Ho-
tels Radium Palace

WIEDERHOLT IM RADIUM
PALACE
Wie jedes Jahr besuchten unser Kur-

hotel auch in diesem Jahr die Eheleute 
Mahira und Iban Abbasow aus Aser-
baidschan. Anlässlich der Feier ihres 
fünften Aufenthaltes folgten sie der 
Einladung zu einem gemeinsamen 
Treffen.
Herr Iban Abbasow entstammt einer 
bescheidenen Lehrerfamilie, wobei 
ihn bereits sein Vater dazu führte, 
sich ständig weiterzubilden und etwas 
Neues zu lernen. Durch seinen Fleiß 
und das schrittweise Studium erfüll-
te sich sein Traum von der Gründung 
einer Prestige-Universität. Diese eröff-
nete er tatsächlich feierlich im Jahre 
1992. Er promovierte zum Doktor der 
Ökonomie, wurde Professor, Grün-
der und Rektor der Baku Business 
University. Wie er selbst sagt: „Man 
kann Ihnen alles nehmen, Sie können 
alles verlieren, doch die Bildung bleibt 
Ihnen“. Während seiner beruflichen 
Karriere publizierte er viele fachliche 
und wissenschaftliche Arbeiten im 
Bereich der Betriebswirtschaft und 
des Audits. Seine Frau Mahira stammt 
aus einer berühmten Sultansfamilie. 
Sie studierte Biologie an der Medizini-
schen Universität und ist ihrem Mann 
eine große Stütze und Beraterin. In 
diesem Jahre feierten die Eheleute Ab-
basow ein bedeutendes gemeinsames 
Lebensjubiläum.
In das Radium Palace kehren sie regel-
mäßig im Sommer zurück. „Wir kom-
men vor allem hierher, uns behandeln 
zu lassen, uns zu erholen und die sau-
bere Natur des Erzgebirges zu genie-

UNSERE GÄSTE



ßen. Das Hotel Radium Palace ist ein 
schönes Gebäude mit einer reichen 
Geschichte, einer langen Kurbadtra-
dition und heute mit ausgezeichneten 
Leistungen und einem berufserfah-
renen Personal. Wir fühlen uns hier 
wie zu Hause, und wenn Gott will. 
Werden wir jedes Jahr hierherkom-
men“, fügt Herr Abbasow hinzu und 
schmunzelt aufrichtig. Aufgrund sei-
ner Zufriedenheit mit der Behandlung 
empfiehlt und bringt er neue Gäste. 
Und dies nicht nur aus den Reihen der 
eigenen Familie, sondern auch seine 
Freunde und Kollegen aus dem politi-
schen Kreisen höchsten Ranges.
Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels 
Radium Palace

EIN BEDEUTENDER RADRENN-
FAHRER IM KURBAD
Im Monat Juni absolvierte einen drei-
wöchigen Kuraufenthalt im Joach-
imsthaler Kurhotel Radium Palace 
Herr Jozef Regec, ehemaliger Spitzen-
Radrennfahrer und Repräsentant der 
Tschechoslowakei, später der Slowaki-
schen, dann der Tschechischen Repu-
blik in diesem herrlichen Sport. Dem 
Radsport widmete er sich seit der Kind-
heit und in den 80er Jahren wirkte er 
in der damaligen Tschechoslowakei als 

Amateurradsportler. Nach der Wende, 
zu Beginn der 90er Jahre, schloss er sich 
dem Profisport an, in dem er für das 
österreichische und schließlich für das 
italienische Radsportteam antrat. Aus 
seiner sportlichen Karriere sei zumin-
dest die fünfmalige Teilnahme an der 
Friedensfahrt genannt. Zweimal wurde 
er Etappensieger, im Jahre 1986 mit dem 
Ziel in Kiew und im Jahre 1988 mit dem 
Ziel in Banská Bystrica. Einmal nahm 
er am Rennen Giro d‘Italia und Vuelta, 
somit an zwei von drei Rennen der sog. 
Grand Tour, sowie an vielen weiteren 
Rennen teil. Er war auch bei den Olym-
pischen Spielen in Seoul 1988 dabei, wo 
er insgesamt den 10. Platz unter den 
Einzelfahrern und den 8. Platz mit dem 
Nationalteam im Zeitfahren der Mann-
schaften belegte. Neben dem Radsport 
widmet er sich jedoch bis heute zahlrei-
chen weiteren Sportarten wie Eishockey, 
Tennis usw. Gegenwärtig ist er Senator 
im Senat des Parlaments der Tsche-
chischen Republik. Da Herr Regec ein 
sehr freundlicher und kommunikativer 
Mensch ist, hatten wir die Möglichkeit 
zu einem kurzen Gespräch.

Was brachte Sie zum Radsport und 
wie begann es eigentlich?
Wie es nun mal so ist, es war reiner 

Zufall. Mit 12 Jahren gewann ich eine 
Art Pionierradrennen, sodass mich 
anschließend ein Trainer, selbst ein 
ehemaliger Rennfahrer, ansprach. Ich 
begann also unter seiner Anleitung zu 
trainieren. Als Junge widmete ich mich 
damals auch anderen Sportarten, doch 
als ich dann bei der Republikmeister-
schaft im Cyclocross (Querfeldeinren-
nen) auf dem zweiten Rang endete, war 
dies jener Impuls, mich primär in diese 
Richtung zu orientieren. Und das wür-
de ich als Beginn meiner Radfahrerlauf-
bahn bezeichnen.

Was bewegte Sie im Gegenteil, die 
Radfahrerkarriere zu beenden?
Ich denke, dass jeder Sportler früher 
oder später zu einem Entschluss ge-
langt, wie es auch m üblichen Leben 
der Fall ist. Auch ich gelangte in einer 
bestimmten Phase meines Lebens zu 
dem Schluss, dass ich das Alter und 
meine Limits erreicht habe, dass es an 
der Zeit ist, etwas anderes zu machen, 
was auch künftig anderen von Nutzen 
ist. Darüber hinaus spürt man im Sport 
mit fortschreitendem Alter mehr ver-
schiedene Verletzungen, den körperli-
chen Verschleiß und natürlich auch die 
Leistungsfähigkeit der jüngeren Gene-
ration. Es war keine leichte und gewiss 

keine plötzliche Entscheidung, doch im 
Jahre 1999 beendete ich nach reiflichem 
Überlegen meine aktive Laufbahn als 
Radrennfahrer.

Wie wurde zu Ihrer Zeit unter den 
Radfahrern die Friedensfahrt wahrge-
nommen?
Darauf gibt es eine einfache Antwort. 
Zu jener Zeit war der Radsport in den 
Amateur- und in den Profisport un-
terteilt. Die Profis hatten die Tour de 
France, die Amateure die Friedensfahrt. 
Ich denke, dass sich das Leistungs-
vermögen in beiden Kategorien nicht 
grundsätzlich unterschied. Wir hatten 
lediglich nicht den Status eines Profi-
sportlers und wir repräsentierten unser 
Land. Hierauf waren wir auch sehr stolz. 
Wir trugen in uns einen gewissen Nati-
onalstolz. Wir standen im Brennpunkt 
der Medien und spürten eine große Ver-
antwortung, darüber freuten wir uns 
auch. Leider fehlt dies heute in unserem 
Sport oftmals, der Nationalstolz. Auf die 
Friedensfahrt lasse ich nichts kommen 
und ich kann sie mit den Rennen Giro 
und Vuelta, die ich absolvierte, verglei-
chen. Ich weiß, dass wir konkurrenzfä-
hig waren. Außerdem, dank der Frie-
densfahrt und der siegreichen Etappe in 
Kiew wurde mein Name in den Medien 
sowie in der Radsportöffentlichkeit in 
allen Fällen weitaus häufiger dekliniert. 
Als ich dann ins Ausland kam, wussten 
die anderen bereits, wer ich bin, und sie 
kannten meine bisherigen Ergebnisse.

Was würden Sie als den größten Erfolg 
Ihrer Radsportkarriere bezeichnen?
Sicherlich den 10. Platz bei den Olym-
pischen Spielen in Seoul im Jahre 1988. 
Aus der Profisicht bestimmt die Teil-
nahme an Giro und Vuelta. In Mexiko 
fuhr ich ein schönes Rennen, wo solche 
Größen am Startwaren, wie Fignon (2x 
Sieger Tour de France und 1x Sieger der 
Giro d’Italia), Bugno (2x Weltmeister, 1x 
Sieger der Giro d’Italia, 2. und 3. Platz 
auf der Tour de France), Jalabert (1x 
Weltmeister, 1x Sieger von Vuelta). Lan-
ge fuhr ich auf dem 6. Platz, doch in der 
sechsten Etappe rammte mich ein Auto, 
sodass ich mit der Verletzung lange in 
Behandlung war.

Welches war Ihr größtes Erlebnis?
Wieder kehre ich zu den Olympischen 
Spielen in Seoul zurück. Für mich, als 
23jährigen Jungen, war es etwas Un-
glaubliches, den vielen erfolgreichen 
und im Wesentlichen besten Sportlern 
der Welt nicht nur im Radsport, son-
dern in allen Sportarten, zu begegnen. 

Darüber hinaus war es nach Jahren eine 
wirklich der ganzen Welt offene Olym-
piade, ohne politisch motivierte Boy-
kotts der einen oder der anderen Seite. 
Für mich als Jugendlichen öffnete sich 
der Weg in die Welt des großen Sports. 
Aufgrund des Ergebnisses, welches ich 
dort erreichte (10. Platz unter den Ein-
zelfahrern, wobei Amateure und Profis 
gemeinsam antraten), machte ich einen 
riesigen Sprung nach vorn.

Was führte Sie nunmehr in
das Kurbad?
Im Kurbad weilte ich auch früher im 
Rahmen der Regenerierung während 
der sportlichen Karriere. Der Körper hat 
währen der zwanzig Jahre hoher Leis-
tungen durch zahlreiche Verletzungen, 
durch die Zeit und durch das Alter erheb-
lich gelitten. Und gerade mit den zuneh-
menden Jahren wird man sich mehr und 
mehr bewusst, dass man sich um seinen 
Organismus auch etwas kümmern muss. 
Hinzu kommt auch die sitzende Be-
schäftigung, die an den körperlichen Be-
schwerden ihren Anteil hat. Und da kann 
ich von mir behaupten, dass ich von der 
Bewegung her bislang sehr aktiv bin. Das 
heißt, mit Entschiedenheit die Regene-
rierung, jedoch auch die Vorbeugung 
brachten mich auch jetzt in das Kurbad.

Warum haben Sie nun Jáchymov ge-
wählt, wo Sie das erste Mal in Behand-
lung sind?
Ich ging zunächst die Referenzen ver-
schiedener Kurorte durch und wählte 
Jáchymov wegen der sehr positiven Be-
wertung der Behandlung aus. Ich bin 
hier nunmehr schon beinahe drei Wo-

chen. Nach allem, was ich bisher absol-
viert habe, kann ich sagen, dass es sich 
um einen der besten Kuraufenthalte 
handelt, die ich je erlebt habe.

Was würden Sie, aus medizinischer 
Sicht eher ein Laie, nach Ihren Erfah-
rungen den Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen, die ein gesamtge-
sellschaftliches, im Wesentlichen ein 
Zivilisationsproblem sind, raten?
Selbstverständlich spielen bei mir die 
derzeitige sitzende Beschäftigung und 
die sportliche Belastung auf Leistungs-
sportniveau in Verbindung mit zahlrei-
chen Stürzen und Unfällen eine Rolle. 
Daher vor allem Vorbeugung und Be-
wegung. Ich empfehle allen Patienten 
das Kurbad Joachimsthal/Jáchymov, 
weil ich hier mit eigener Haut drei schö-
ne Wochen verleben konnte und mir die 
Kur unwahrscheinlich geholfen hat.
 
Die letzte Frage, kommen Sie zur Be-
handlung auch das nächste Mal nach 
Jáchymov?
Ich kann Ihnen für mich sagen: Sofern 
keine unerwarteten Ereignisse eintreten, 
bin ich gewiss nicht das letzte Mal im 
Kurbad Jáchymov.

Ich bedanke mich für das Gespräch 
und wünsche namens des gesamten 
Kollektivs des Radium Palace und des 
ganzen Kurbades Jáchymov viele wei-
tere Lebenserfolge und gute Gesund-
heit. Zum Letztgenannten möchten 
künftig auch wir beitragen.
Chefarzt des hotels Radium Palace Dr. med. 
Jindřich Maršík, MBA, leitender Arzt des Ra-
dium Palace.
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VÁNOCE V LÁZNÍCH
Příjemné chvíle vánoční pohody 

můžete v  jáchymovských lázních spojit 
s léčebným programem. V období Vánoc 
a  Silvestra je pro Vás ve všech hotelech 
připraven bohatý kulturní program, gas-
tronomické speciality domácí a  meziná-
rodní kuchyně. A navíc dárek pro každé-
ho hosta. Naše nabídka pobytů v období 
Vánoc je opravdu široká – záleží na tom, 
čemu dáváte přednost.
Vychutnejte si svůj vánoční lázeňský 
pobyt bez stresu v milé společnosti Va-
šich vrstevníků.
Rezervujte si jej na tel.: 353 833 333, info@
laznejachymov.cz

ZIMNÍ DOVOLENÁ V  KRUŠNÝCH 
HORÁCH
Za příznivých sněhových podmínek si 
báječně zalyžujete na Klínovci, v nejmo-
dernějším skiareálu Krušných hor. Rádi 
Vás uvítáme v  nově zrekonstruovaném 
rodinném penzionu Dagmar v blízkosti 
lázeňského komplexu Curie. Na výběr 
jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
s max. 2 přistýlkami a studia s kuchyň-
ským koutem. Pro hosty je připraveno 
malé wellness se saunou, parní lázní, 
hydromasážní vanou a  odpočinkovou 
zónou. Stravování probíhá v  restauraci 
penzionu nebo v lázeňském centru Curie. 

Za odpočinkem a regenarací těla si zajdě-
te do Aquacentra Agricola, kde kromě 
bazénu, sauny, whirpoolu a fitness si mů-
žete objednat lázeňské procedury.
Lyžujte na Klínovci a bydlete 
v Jáchymově.
Rezervace pobytu na tel.: 353 836 666, 
curie@laznejachymov.cz, 
www.resortjachymov.cz
 
NOVINKY VE SKIAREÁLU KLÍNO-
VEC PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2015/16
V  předchozích sezónách investoval are-
ál mohutně do svého rozvoje. Vznikly 3 
zcela nové lanovky, z toho dvě na severní 
straně Klínovce a  jedna vytvořila zcela 
novou část areálu na jižním svahu. Zde 
vznikla takřka 3 km dlouhá červená 
sjezdovka, nové parkoviště, občerstvení, 
ApresSki stan, půjčovna, lyžařská škola 
a dětský park s posuvnými pásy o celko-
vé délce 110 m.
Pro letošní sezónu připravil areál pro své 
návštěvníky novinky více zaměřené na 
zlepšení služeb a zvýšení komfortu lyžařů.

Zásadní novinkou je elektronický pro-
dej skipasů, kdy zákazník získá hned 2 
výhody při jeho využití:

- získá slevu při nákupu on-line skipasu
- vyhne se případnému čekání na poklad-
nách a  jeho skipas se aktivuje prvním 
průchodem turniketem

Odjezd snowboardistů z  horní stanice 
Jáchymovské bude vylepšen pomocí taž-
ného lana.
Také sklonové poměry mezi horními 
stanicemi lanových drah Prima Expres 
a  Cinestar expres budou vylepšeny tak, 
aby byl usnadněn pohyb lyžařů mezi se-
verní a jižní stranou areálu.
Systému výroby technického sněhu bude 
vylepšen novou výkonnou, plně automa-
tizovanou čerpací stanicí s  chlazením 

vody pro severní stranu areálu. Arzenál 
sněhových děl bude posílen o dalších 12 
děl. Celkový počet sněhových děl na Klí-
novci dosáhne 22 vrtulových děl a 125 ks 
tyčových děl. Výkon systému se tak zvýší 
o 10%.
Příjezdová cesta na parkoviště u spodní 
stanice Prima Express v Jáchymově bude 
kompletně opravena. Toto parkoviště 
také získá vylepšený povrch parkovacích 
a odstavných ploch.
Areál zavádí také věrnostní program pro 
své stálé zákazníky.
Celkem před letošní sezónou bude inves-
továno přibližně 20 miliónů korun.
Adam Svačina, Skiareál Klínovec

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO ČLENY
RADON SPA CLUBU

RADIUM PALACE
říjen | šumivé bílé a červené víno Frago-
lino za 35 Kč
listopad | 15% sleva na minibary
prosinec | k  zakoupené proceduře “Ob-
ličejové ošetření“ 1 volný vstup do suché 
sauny nebo infrasauny

HOTEL BĚHOUNEK
říjen  – prosinec | při zakoupení mouč-
níku v hotelové kavárně Běhounek káva 
zdarma

KOMPLEX CURIE
říjen | k zakoupené uhličité solfatanové 
koupeli nebo uhličité koupeli s rašelino-
vým extraktem jedno sezení v solné jes-
kyni zdarma
listopad | k  placenému kulturnímu po-
řadu porce kávy espresso + teplá oplatka 
v  kavárně Lázeňského centra Agricola 
zdarma (poukázky vydává Spa Info Praha)
prosinec | k  zakoupené masáži LOMI-

-LOMI jeden parafínový zábal rukou 
zdarma

WEIHNACHTEN IM KURBAD
Angenehme Augenblicke während der gemütlichen Weih-
nachtszeit können Sie im Heilbad Jáchymov mit einem Heil-
programm verbinden. In dem Zeitraum um Weihnachten und 
Silvester wird für Sie in allen Hotels ein vielfältiges Kulturpro-
gramm und gastronomische Spezialitäten der einheimischen 
und internationalen Küche vorbereitet. Darüber hinaus gibt es 
für jeden Gast ein Geschenk. Wir haben in der Weihnachtszeit 
ein breites Angebot an Aufenthaltspaketen, es kommt nur dar-
auf an was Sie bevorzugen.
Genießen Sie Ihren Weihnachtsaufenthalt ohne Stress in der 
netten Gesellschaft von Gleichaltrigen. Reservieren Sie unter: 
+420 353 833 333, info@laznejachymov.cz,

WINTERURLAUB IM ERZGEBIRGE
Günstige Schneebedingungen sorgen für den Winterspaß auf 
dem Keilberg, dem modernsten Skiareal des Erzgebirges. Wir 
heißen Sie sehr gern in der neu renovierten Familienpension 
Dagmar unweit des Kurkomplexes Curie willkommen. Zur 
Auswahl stehen Einbett- und Doppelzimmer mit einer Aufbet-
tung von höchstens zwei Betten sowie Studios mit einer Kitche-
nette. Auf die Gäste wartet ein kleiner Wellnessbereich mit Sau-
na, Dampfbad, einer Hydromassagewanne und Ruhebereich. 
Die Gäste werden entweder im Restaurant der Pension oder im 
Kurzentrum Curie verpflegt. Entspannung und Erholung für 
Ihren Körper finden Sie im Aquacentrum Agricola, wo Sie ne-
ben dem Zugang zu Pool, Sauna, Whirlpool oder Fitness auch 
Kuranwendungen buchen können.
Skifahren auf dem Keilberg und Wohnen in Jáchymov.
Buchen Sie Ihren Aufenthalt unter: +420 353 836 666, curie@
laznejachymov.cz, www.resortjachymov.com
 
NEUES IM SKISPORTAREAL KLÍNOVEC (KEILBERG) 
FÜR DIE WINTERSAISON 2015/16
In den vorherigen Saisons investierte das Areal große Summen 
in seine Entwicklung. Es entstanden drei völlig neue Seilbah-
nen, davon zwei an der Nordseite des Klínovec, während eine 
einen gänzlich neuen Teil des Skisportareals am südlichen 
Hang schuf. Hier entstanden sozusagen eine 3 km lange rote 
Abfahrtspiste, ein neuer Parkplatz, Imbissmöglichkeiten, ein 
Après-Ski-Zelt, ein Verleih; eine Skischule sowie ein Kinderpark 
mit Rollbändern einer Gesamtlänge von 110 m.
Für die diesjährige Saison bereitete das Skisportareal für seine 
Besucher Neuheiten vor, die mehr auf die Verbesserung der 
Dienstleistungen und die Erhöhung des Komforts der Skifahrer 
ausgerichtet sind:

Eine grundlegende Neuheit ist der elektronische Verkauf der 
Skipässe, wobei der Kunde gleich zwei Vorteile bei seiner Inan-
spruchnahme erlangt:
a. eine Ermäßigung beim Kauf des Online-Skipasses
a. der Wegfall des Wartens an den Kassen, wobei der Skipass 
beim ersten Passieren des Tourniquets aktiviert wird.
Die Abfahrt der Snowboarder von der Joachimsthaler Bergsta-
tion wird mithilfe eine Zugseils verbessert.
Auch die Neigungsverhältnisse zwischen den oberen Stationen 
der Seilbahnen Prima Express und Cinestar Express werden ver-
bessert, indem die Bewegung der Skifahrer zwischen der nördli-
chen und der südlichen Seite des Skisportareals erleichtert wird.

Das System der Herstellung technischen Schnees wird 
durch eine neue, leistungsfähige und vollautomatisierte 
Pumpstation mit Wasserkühlung für den Nordhang des 
Areals verbessert. Das Arsenal der Schneekanonen wir 
um weitere 12 Kanonen verstärkt. Die Gesamtanzahl der 
Schneekanonen auf dem Klínovec (Keilberg) umfasst 22 
Propellerkanonen und 125 sog. Schneelanzen. Die Leis-
tung des Systems erhöht sich somit um 10 %.
Der Zufahrtsweg zum Parkplatz bei der Talstation des 
Prima Express in Jáchymov wird komplett instandgesetzt. 
Dieser Parkplatz erhält auch eine verbesserte Oberfläche 
der Park- und Abstellflächen.

Zugleich führt das Ski-
sportareal ein Treue-
programm für seine 
ständigen Kunden ein.
Insgesamt werden vor 
der diesjährigen Saison 
ungefähr 20 Millionen 
Kronen investiert.
Adam Svačina,
Skisportareal Klínovec

AKTUELLES ANGEBOT FÜR MITGLIEDER
DES RADON SPA CLUBS

RADIUM PALACE
Oktober | Weiße und rote Schaumweine Fragolino für 35 
CZK
November | 15 % Bonus für die Minibars
Dezember | zur gekauften Anwendung “Gesichtsbehand-
lung“ 1 freier Eintritt für die Trocken- oder Infrarotsauna

HOTEL BĚHOUNEK
Oktober  – Dezember | beim Kauf einer Mehlspeise im 
Hotel-Café Běhounek Kaffee gratis

KOMPLEX CURIE
Oktober | zum gekauften Kohlensäure-Solfatan-Bad oder 
Kohlensäurebad mit Moorextrakt eine Session in der Salz-
grotte gratis
November | zur bezahlten Kulturveranstaltung eine Porti-
on Kaffee Espresso + eine warme Oblate im Café des Kur-
zentrums Agricola gratis (Gutscheine sind in der Spa Info 
Praha erhältlich)
Dezember | zur gekauften Massage LOMI-LOMI ein Par-
affinwickel der Hände gratis
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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ 
AKCE

Podobně jako je barevný podzim 
v přírodě, je pestrá a bohatá nabídka 
kulturních akcí v  jáchymovských láz-
ních.
V říjnu bych vás rád pozval na setkání 
s  naším pravidelným hostem Zdeň-
kem Mertou, které se uskuteční v  so-
botu 24.  října od 20:00 hod. V  kon-
certním sále hotelu Radium Palace. 
Pan Merta je výborný a  vtipný spo-
lečník, šarmantní svůdce nečekaných 
myšlenek a  pozoruhodný vypravěč 
s uměním naslouchat druhým. Je vel-
mi dobrý klavírista, který autenticky 
využívá spojení praktického muzi-
kanta a kreativního tvůrce.
Listopad v  Jáchymově se již tradičně 
nese v duchu očekávání příchodu zimy 
a žehnání svatomartinského vína, kte-
ré se uskuteční ve středu 11. listopadu. 
Prostranství před lázeňským centrem 
Agricola ožije stánky s  občerstvením 
a čekání na svatého Martina zpříjem-
ní zajímavý hudební program. Po žeh-
nání vína se program přesune dovnitř 

Agricoly, kde se návštěvníci mohou 
těšit na prezentaci a ochutnávku vína 
a místních gastronomických specialit. 
K dobré pohodě zahraje skvělá Ledec-
ká dudácká kapela.
Poslední měsíc roku se tradičně ponese 
ve svátečním duchu očekávání Vánoč-
ních svátků. Své pevné místo v  kalen-
dáři pravidelných akcí získává nová 
tradice jáchymovských lázní, slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu, v  so-
botu 5.  prosince od 18:00 hod. Tento-
krát sv. Mikuláš přijede v doprovodu sv. 
Barborky, která za pomoci andílků ob-
daruje přítomné barborkou, třešňovou 
větvičkou, která podle tradice rozkvete 
právě na štědrý den. Slavnostní večer 
vyvrcholí rozsvícením vánočního stro-
mu a pásmem koled z celého světa.
Barevný podzim samozřejmě nabídne 
oblíbené taneční večery a koncerty nej-
různějších žánrů. Aktuální program 
najdete na nástěnkách v hotelech nebo 
jej obdržíte v tištěné podobě. V případě 
zájmu můžete veškeré dění sledovat již 
dnes na webových stránkách
www.spainfojachymov.cz.

ZDENĚK MERTA V JÁCHYMOVĚ
Jste již pravidelným hostem lázní. 
Jak se Vám v Jáchymově líbí?
V  posledních letech jsem navštívil 
různé lázně a vlastně všude se mi líbi-
lo. Do Jáchymova se však stále vracím, 
protože má „svojskou náladu“, cha-
rakter a velmi dobrou posádku - pros-
tě mě to baví a těší. Loni jsem se našel 
na nástěnce zasloužilých návštěvníků, 
to bylo pěkné, že bych u vás byl už de-
setkrát?
Na co se můžeme letos těšit?
Mám za sebou zcela výjimečné pra-
covní léto. Napsal jsem hudbu k dvěma 
celovečerním filmům. Jedním z nich je 
ulítlá komedie „Celebrity s.r.o.“ režisé-
ra Miloše Šmídmajera s Jiřím Mádlem 
v  hlavní roli a  druhým televizní dra-
ma „Zločin v Polné“ režiséra Viktora 
Polesného. Jde o příběh „Hilsneriády“, 
slavného justičního procesu, spojené-
mu s  protižidovskou kampaní, proti 
kterému veřejně vystoupil prezident T. 
G. Masaryk. V této inscenaci ho hraje 
(a výborně) Karel Roden.
12.  října se bude konat ve Smetanově 
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síni Obecního domu v  Praze koncert melodramů, hraje 
SOČR s dirigentem Jiřím Petrdlíkem, kde taky zazní moje 

„SHAKEspeare’s  RAPsody. Jde o  atrakci - Shakespearovy 
sonety, které se budou trochu zpívat, ale hlavně rapovat. No 
a v listopadu mi vyjde knížka o mém pohledu na muziku, 
jmenuje se „Hudba je zázrak“.
Ing. Marek Poledníček, manažer programového centra SPA Info 
Jáchymov

RADIUM PALACE VE SVĚTLE FILMOVÝCH KAMER

ZA OPONOU NOCI
V  lázeňském hotelu Radi-
um Palace se v létě natáčel 
nový český film spisovatele 
a  režiséra Dalibora Stacha 
s  názvem ZA OPONOU 
NOCI. Režisér má k Jáchy-
movu blízko, neboť pochá-
zí z  nedalekého Ostrova 
nad Ohří. Film vzniká po-
dle jeho stejnojmenné my-
stické knihy, inspirované 
vlastními zážitky. Přestože 
má autor na kontě jen je-

den kinematografický počin, podařilo se mu zajistit spolupráci 
s americkými tvůrci a obsadit hollywoodskou herečku Marciu 
Cross, známou ze seriálu Zoufalé manželky. Po jejím boku se 
objeví například Bolek Polívka, Chantal Poullain, Mahulena 
Bočanová a další. Nápad na natočení celovečerního filmu v čes-
ko-americké koprodukci vzešel v hlavě českého producenta Mi-
lana Friedricha, který pro 
spolupráci získal americ-
kého producenta Phillipa 
B. Goldfina, držitele Osca-
ra. Především je nadchnul 
úžasný příběh popisující 
silné prožitky z  klinické 
smrti, kterou autor přežil 
dokonce dvakrát. „Pro mě 
je úspěch už jen to, že film 
vznikl, a teď už je to jen na 
divácích, jak ho budou vní-

mat a kam je film posune,“ říká v rozhovoru režisér. „Mám po-
cit, že tenhle film se dotýká něčeho, co je blízké každému z nás. 
Něčeho, po čem každý z nás podvědomě touží. Každý z nás by 
rád lépe porozuměl své minulosti a nahlédl do své budoucnosti. 
Tenhle film je o něčem, co spojuje nás všechny – bez ohledu na 
to, odkud jsme, jaké jsme víry, jaký máme osud a zda ho může-
me ovlivnit.“ podotkl producent filmu Phillip B. Goldfine. Vý-
sledek uvidíme za rok. „Premiéru plánujeme na listopad 2016,“ 
dodal režisér.
 
RAPL

Radium Palace hostil i  štáb detektivní série s názvem RAPL, 
který produkuje Česká televize. „Kritický a divácký ohlas na 
Cirkus Bukowsky doma i v zahraničí pomohl tomu, že posta-
va detektiva Kuneše je první, které se v historii České televize 
dostalo spin-offu, tedy přešla z jednoho úspěšného seriálu do 
své vlastní série,“ uvedl ředitel programu České televize Milan 
Fridrich. Kuneš v ní řeší případy v Krušných horách, kam se 
dostal kvůli svému svéráznému chování. „Vysoce postavená 
nadřízená ho uklidí na stáž do zapadlého pohraničí. Má to jen 
jeden háček. Jeho skutečným posláním je objasnit dva roky sta-
rou vraždu, jejíž vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě,“ přiblí-
žil zápletku kreativní producent Josef Viewegh, v jehož tvůrčí 
skupině seriál vzniká. „Krušné hory jsou krásnou a mystickou 
krajinou, nicméně také nemilosrdně krutým podnebním pás-
mem, ve kterém v minulosti dokázal přežít jen velmi tvrdý jedi-
nec“, uvedl režisér a scenárista Pachl. Vedle Hynka Čermáka se 
v Raplovi objeví Alexander Pyško či Miroslav Etzler, ale i řada 
zahraničních herců.
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EINLADUNG ZU DEN 
HERBSTVERANSTALTUN-

GEN
So bunt wie der Herbst in der Natur, 
so vielfältig und reichhaltig ist das 
Angebot an Kulturveranstaltungen 
im Joachimsthaler Kurbad.
Im Oktober möchte ich Sie zu einer 
Begegnung mit unserem regelmäßi-
gen Gast Zdeněk Merta einladen, die 
am Samstag, dem 24. Oktober, um 
20:00 Uhr im Konzertsaal des Hotels 
Radium Palace stattfindet. Herr Mer-
ta ist ein ausgezeichneter und geistrei-
cher Gesellschafter, ein charmanter 
Autor unerwarteter Gedanken und 
ein bemerkenswerter Erzähler mit 
der Kunst, anderen zuzuhören. Er ist 
ein sehr guter Klavierspieler, der in 
authentischer Weise die Verbindung 
des praktischen Musikanten und des 
kreativen Schöpfers nutzt.
Der November in Joachimsthal ver-
läuft traditionell im Geiste der Erwar-
tung des bevorstehenden Winters und 
der Segnung des St.-Martins-Weins, 
die am Mittwoch, dem 11. November 
stattfindet. Die Freifläche vor dem 
Kurzentrum Agricola erwacht durch 
Imbissstände zu regem Leben und 
das Warten auf den heiligen Martin 
wird durch ein interessantes Musik-
programm noch angenehmer. Nach 
dem Segnen des Weins findet das 
Programm im Interieur des Kurzen-
trum Agricola seine Fortsetzung, wo 

sich die Besucher auf die Präsentation 
und die Verkostung des Weins sowie 
auf die hiesigen kulinarischen Spezi-
alitäten freuen können. Für eine gute 
Stimmung sorgt auch die wunderbare 
Dudelsack-Kapelle Ledecká dudácká 
kapela.
Der letzte Monat des Jahres ist von 
der Vorfreude auf die Weihnachts-
feiertage erfüllt. Ihren festen Platz 
im Kalender der regelmäßigen Ver-
anstaltungen hat erlangt zunehmend 
eine neue Tradition des Kurortes Jo-
achimsthal, das feierliche Entzünden 
des Weihnachtsbaumes am Samstag, 
dem 5. Dezember, um 18:00 Uhr. 
Diesmal kommt der hl. Nikolaus in 
Begleitung der hl. Barbara, welche die 
Anwesenden mit einem Barbarazweig 
beschenkt, einem Zeig von einem 
Kirschbaum, welcher der Tradition 
nach gerade am Heiligen Abend er-
blüht. Der festliche Abend erlebt mit 
dem Entzünden des Weihnachtbau-
mes und Weihnachtsliedern aus aller 
Welt seinen Höhepunkt.
Der farbenfrohe Herbst bietet selbst-
verständlich die beliebten Tanzaben-
de und Konzerte unterschiedlichster 
Genres. Das aktuelle Programm fin-
den Sie an den Aushängen in den Ho-
tels und ist auch in gedruckter Form 
erhältlich. Im Falle Ihres Interesses 
können Sie sämtliches Geschehen be-
reits heute auf den Webseiten
www.spainfojachymov.cz verfolgen.

ZDENĚK MERTA IN
JOACHIMSTHAL
Sie sind bereits regelmäßiger Gast 
des Kurortes. Wie gefällt es Ihnen in 
Jáchymov?
In den letzten Jahren besuchte ich 
verschiedene Kurbäder und überall 
gefiel es mir. Nach Jáchymov kehre 
ich jedoch immer gern zurück, weil 
der Ort eine „eigenwillige Stimmung“, 
einen besonderen Charakter und eine 
sehr gute Besetzung hat - alles bereitet 
mir hier Spaß und Freude. Im vergan-
genen Jahr fand ich mich an der Ta-
fel der „verdienten“ Besucher wieder, 
was mich freute. Sollte ich bei Ihnen 
tatsächlich schon zehn Mal gewesen 
sein?
Worauf können wir uns in diesem 
Jahr freuen?
Ich habe einen völlig außergewöhn-
lichen, von Arbeit erfüllten Sommer 
hinter mir. Ich schrieb die Musik für 
zwei abendfüllende Spielfilme. Ei-
ner ist die etwas verrückte Komödie 

„Celebrity s.r.o.“ (Promis GmbH) des 
Regisseurs Miloš Šmídmajer mit Jiří 
Mádl in der Hauptrolle und der an-
dere das TV-Drama „Zločin v  Polné“ 
(Verbrechen in Polná) des Regisseurs 
Viktor Polesný. Es handelt sich um 
die Geschichte der sog. „Hilsneriade“, 
eine berühmten Justizprozesses in 
Verbindung mit einer antijüdischen 
Kampagne, gegen die Präsident T. G. 
Masaryk öffentlich auftrat. In dieser 
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Inszenierung spielt ihn (darüber hin-
aus ausgezeichnet) Karel Roden.
Am 12. Oktober findet im Smetana-
Saal des Gemeindehauses in Prag eine 
Konzert von Melodramen statt, es 
spielt das Sinfonieorchester des Tsche-
chischen Rundfunks unter der Lei-
tung des Dirigenten Jiří Petrdlík, wo 
auch meine „SHAKEspeare’s  RAPso-
dy“ erklingt. Es handelt sich um eine 
Attraktion - die Shakespeare-Sonette, 
die etwas gesungen, jedoch vor allem 
gerappt werden. Na, und im Novem-
ber erscheint mein Büchlein mit mei-
nem Blick auf die Musik unter dem 
Titel „Hudba je zázrak“ (Musik ist ein 
Wunder).
Dipl.-Ing. Marek Poledníček, Manager des 
Programmzentrums SPA Info Jáchymov

RADIUM PALACE IM 
SCHEINWERFERLICHT

HINTER DEM VORHANG DER 
NACHT
Im Kurhotel Radium Palace wurde im 
Sommer der neue tschechische Film 
des Schriftstellers und Regisseurs Dali-
bor Stach mit dem Titel HINTER DEM 
VORHANG DER NACHT gedreht. 
Der Regisseur hat es nach Jáchymov 
nicht weit, weil er aus Ostrov nad Ohří 
stammt, einer Stadt, die ganz in der 
Nähe von Jáchymov liegt. Der Film ent-
stand auf der Grundlage des gleichnami-
gen mystischen Buches, das auf eigenen 
Erfahrungen basiert. Obwohl der Autor 
bisher nur einen Film gedreht hatte, ist 
es ihm gelungen, amerikanische Filme-
macher in die Zusammenarbeit einzu-
beziehen und im Film die Hollywood 
Schauspielerin Marcia Cross, bekannt 
aus der Serie Desperate Housewives, zu 
besetzen. An ihrer Seite entdeckt man 

dann zum Beispiel Bolek Polívka, Chan-
tal Poullain, Mahulena Bočanová und 
andere. Die Idee zu den Dreharbeiten 
des abendfüllenden Filmes in der tsche-
chisch-amerikanischen Koproduktion 
hatte der tschechische Produzent Milan 
Friedrich, der für die Zusammenarbeit 
den amerikanischen Produzenten und 
Oskarpreisträger Phillip B. Goldfin ge-
winnen konnte. Sie haben sich vor al-
lem durch die fantastische Geschichte 
begeistert lassen, die die starken Nah-
toderfahrungen aus dem faktisch er-
lebten klinischen Tod beschreibt, den 
der Autor sogar zweimal erlebt hat. „Ich 
halte es bereits für einen Erfolg, dass der 
Film entstand, nun liegt es nur an den 
Zuschauern, wie sie diesen Film wahr-
nehmen werden und wie der Film auf 
sie wirken wird.“, erzählt der Regisseur 
im Interview. „Mein Eindruck ist, dass 
sich der Film mit etwas beschäftigt, das 
jeden von uns wie auch immer betrifft. 
Mit etwas, wonach sich jeder von uns im 
Unterbewusstsein sehnt. Jeder von uns 
würde sehr gern seine Vergangenheit 
verstehen und einen Blick in seine ei-
gene Zukunft riskieren wollen. Im Film 
geht es um etwas, was uns alle verbin-
det - ohne Rücksicht darauf, woher wir 
stammen, welcher Religion wir angehö-
ren, welches Schicksal uns ereilt und ob 
es uns möglich ist, dieses zu beeinflus-
sen.“, merkte der Filmproduzent Phillip 
B. Goldfin an. Das Ergebnis kann man 
sich in einem Jahr ansehen. „Die Pre-
miere planen wird für den November 
2016“, fügte der Regisseur an.

RAPL
Das Radium Palace wurde zum Gast-
geber des Filmstabs der Detektivse-
rie mit dem Namen RAPL, die vom 
Tschechischen Fernsehen produziert 
wird. „Kritisches Zuschauerecho 
zum Film Cirkus Bukowsky sowohl 
zu Hause als auch im Ausland hat 
geholfen, dass die Figur des Detek-
tivs Kuneš die erste ist, die es in der 

Geschichte des Tschechischen Fern-
sehens zu einem Spin-Off geschafft 
hatte, indem sie den Weg von einer er-
folgreichen Fernsehserie in ihre eigene 
Fernsehserie geschafft hat“, führte der 
Fernsehdirektor des Tschechischen 
Fernsehens, Milan Fridrich, an. Kuneš 
löst Fälle im Erzgebirge, wo er wegen 
seines eigenartigen Benehmens gelan-
det ist. „Eine hochrangige Vorgesetz-
te verordnet ihm ein Praktikum in 
diesem gottverlassenen Grenzgebiet. 
Das Ganze hat jedoch einen Haken. 
Seine wirkliche Aufgabe ist es, einen 
zwei Jahre alten Mord aufzuklären, 
dessen Untersuchung sich festgefah-
ren hat“, erzählt zur Geschichte der 
kreative Produzent Josef Viewegh, in 
dessen Gruppe die Fernsehserie ent-
steht. „Das Erzgebirge ist eine schöne 
und mystische Landschaft, nichtsdes-
totrotz aber auch eine rücksichtslos 
grausame Klimazone, wo in der Ver-
gangenheit nur abgehärtete Indivi-
duen überleben konnten“, sagte der 
Regisseur und Drehbuchautor Pachl. 
Neben Hynek Čermák kann man in 
RAPL auch Alexander Pyško und Mi-
roslav Etzler sowie viele ausländische 
Akteure sehen.
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HOTEL ALEXANDRIA SI ZASLOUŽÍ
VAŠI POZORNOST

Na sklonku třicátých let byl v Luhačovicích postaven luxus-
ní hotel Alexandria, který se v  době svého vzniku zařadil 
k  tomu nejlepšímu v  tehdejším Československu. Precizně 
řemeslně zpracované a architektonicky zdařilé dílo význam-
ného stavitele Alexandra Lozovského získalo svůj věhlas od 
samého začátku také díky špičkovým službám. Po pěti le-
tech od rekonstrukce jsme se na současnost i plány zeptali 
ředitelky hotelu Ing. Miloslavy Fialové.
 
Čím je Alexandria**** Spa & Wellness hotel výjimečný 
a proč by se host měl rozhodnout právě pro vás?
Už v minulosti patřil hotel Alexandria mezi renomovaná 
hotelová zařízení v ČSR. V roce 2010 byla dokončena roz-
sáhlá modernizační rekonstrukce a  hotel byl zařazen do 
kategorie 4 hvězdiček. Svou pobytovou nabídkou ubytova-
cích, gastronomických a volnočasových relaxačních služeb, 
jejich kvalitou a úrovní se řadí mezi nejlepší a vyhledávané 
wellness hotely nejen ve Zlínském kraji. Komfortně zaříze-
né pokoje, luxusní wellness centrum se širokou nabídkou 
wellness i  léčebných procedur s  využitím luhačovických 
minerálních vod a špičková gastronomie je to, co stále hos-
ty přitahuje. Samozřejmostí jsou vždy s úsměvem perfektně 
odvedené služby.

Paní ředitelko, jaká klientela přijíždí trávit wellness poby-
ty do Vašeho hotelu?
Převažující část klientely jsou hosté z České republiky. Ze za-
hraničí k nám pravidelně jezdí skupiny z Izraele a Rakous-
ka. V  posledních třech letech zaznamenáváme neobyčejný 
zájem slovenských hostů, kteří objevili kouzlo Luhačovic. 
Jednotlivě nás navštěvují i  hosté jiných národností. Nejob-
líbenější pobyt je prodloužený víkend, ale výjimkou nejsou 
ani týdenní pobyty.

Čím je specifické wellness centrum Alexandria?
Velkoryse řešené wellness centrum v řeckořímském stylu má 
dvě podlaží, které spojuje prosklený panoramatický výtah 
obtočený skleněným schodištěm. Prvnímu podlaží vévodí 
bazén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na dvě, vodním 
zálivem, masážními tryskami a  protiproudy. Hosté mohou 
relaxovat ve whirlpoolu nebo na vyhřívaných lavicích. Druhé 
podlaží je inspirované starořeckým motivem labyrintu a na-
leznete zde saunový svět, parní lázeň Rasul, privátní wellness, 
relaxační zónu a letní terasu ke slunění. Zde je možné využít 
také širokou škálu lázeňských a wellness procedur či spa ri-
tuálů. Součástí wellness centra je i Kneippův chodník, zimní 
zahrada a moderní fitness. Hoteloví hosté mají vstup do well-
ness centra v ceně pobytu, pouze procedury jsou za úhradu. 
Nabízíme rovněž klasické lázeňské procedury jako je např. 

koupel v minerální uhličité vodě typická pro Luhačovice

Chloubou Vašeho hotelu je bezesporu vyhlášená Francouz-
ská restaurace. Která jídla patří k těm nejoblíbenějším?
Z  jídelního lístku sklízí největší úspěch flambovaný Cha-
teaubriand s grilovanou zahradní zeleninou a také tradiční 
flambované palačinky. Jako zajímavé zakončení menu volí 
hosté šambrovaný čili nad otevřeným ohněm nahřátý koňak. 
Velmi oblíbené jsou také pravidelné měsíční gastronomické 
akce, kde k  nejúspěšnějším patřilo únorové představení ja-
ponské kuchyně v  podobě sushi připravované přímo před 
zraky hostů.

Pořádáte i firemní akce, semináře a konference? Jaký do-
plňkový program jim nabízíte?
Navzdory tomu, že Alexandria není prvoplánově konferenč-
ním hotelem, jsme se stali oblíbeným místem pro menší fi-
remní akce, školení, výjezdní zasedání apod. Naše zázemí 
jim vyhovuje, nejen co se týče uživatelského komfortu a tech-
nického vybavení, ale zajišťujeme veškeré služby vč. dopro-
vodných programů. Jsme schopni zajistit zázemí i pro velké 
kongresy jako jsou např. každoročně Diabetologické dny, 
měli jsme zde setkání architektů Viszegradské čtyřky, setká-
ní hejtmanů ČR a další velmi prestižní akce.

ČETNÍCI Z LUHAČOVIC. NATÁČENÍ DOBOVÉ
KRIMINÁLKY JE V PLNÉM PROUDU
Počátkem srpna začala druhá etapa  natáčení dvanác-
tidílného kriminálního seriálu České televize Četníci 
z Luhačovic, odehrávajícího se v období vznikající první 
republiky. Samotný děj seriálu se ale odehrává v okrsku 
luhačovických lázní. Proto i název seriálu Četníci z Luha-
čovic. Během podzimu se bude v lázeňském areálu něko-
lik dnů intenzivně natáčet. Posledních pět dílů pak bude 
dokončeno na jaře příštího roku. Do projektu vstupuje 
režisér Biser A. Arichtev, který doplnil dvojici Dan Wlo-
darczyk a  Petr Bebjak a  zúročí tak své předchozí zkuše-
nosti z natáčení dobových seriálů. V  jednotlivých epizo-
dách přivede do příběhu i na samotnou četnickou stanici 
nové a často překvapivé postavy. Například v druhé troji-
ci případů se tu objeví vysloužilý legionář a rázný velitel 
Radomír Vlach v  podání Karla Dobrého. Později ho vy-
střídá velitel hypochondr v interpretaci Jiřího Langmaje-
ra a diváci se mohou těšit také na Lukáše Vaculíka v roli 
četnického důstojníka. Ústřední dvojice mladých strážců 
zákona bude v podání Martina Donutila a Roberta Hájka. 
V seriálu dále hrají Pavel Zedníček, Pavla Tomicová, Jaro-
slav Plesl, Ondřej Malý a další. Předpokládané uvedení na 
obrazovky je začátek roku 2017.
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Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts. 
Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.



NACHRICHTEN AUS LUHAČOVICE

Heilbad Jáchymov und Heilbad Luhačovice bilden die größte Kurortegruppe in der Tschechische Republik bekannt als Spa & Wellness Nature Resorts. 
Die Orte von entgegengesetzten Enden der Republik verbinden auch die Gegenwart den einmaligen Naturheilquellen.
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DAS HOTEL ALEXANDRIA VERDIENT IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Zur Neige der dreißiger Jahre wurde in Luhačovice das 
Luxushotel Alexandria errichtet, welches seinerzeit zum 
Besten in der damaligen Tschechoslowakei gehörte, Das 
handwerklich präzise verarbeitete und architektonisch ge-
lungene Werk des bedeutenden Baumeisters Alexandr Lo-
zovský erlangte seinen Ruhm von Anbeginn auch dank der 
hervorragenden Dienstleistungen. Nach fünf Jahren seit der 
Sanierung fragten wir bzgl. der Gegenwart und der Pläne 
die Direktorin des Hotels Dipl.-Ing. Miloslava Fialová.

Wodurch ist das Alexandria**** Spa & Wellness Hotel 
einzigartig und warum sollte sich der Gast gerade für Sie 
entscheiden?
Bereits in der Vergangenheit gehörte das Hotel Alexandria 
zu den renommierten Hoteleinrichtungen in der ČSR. Im 
Jahre 2010 wurde die umfangreiche modernisierende Re-
konstruktion abgeschlossen und das Hotel wurde in die 
Viersterne-Kategorie eingestuft. Durch sein Aufenthaltsan-
gebot an Unterbringungs-, gastronomischen, Freizeit- und 

Entspannungsleistungen, deren Qualität und Niveau es zu 
den besten und gefragtesten Wellness-Hotels nicht nur in 
der Region Zlín reihen. Komfortabel eingerichtete Zimmer, 
ein Luxus-Wellness-Zentrum mit vielfältigen Wellness- und 
Heilanwendungen unter Nutzung der Luhatschowitzer Mi-
neralwässer und mit einer hervorragenden Gastronomie 
sind für die Gäste ein ständiger Anziehungspunkt. Eine 
Selbstverständlichkeit sind die stets mit einem Lächeln per-
fekt erbrachten Leistungen.

Frau Direktorin, welche Klientel reist zu den Wellnessauf-
enthalten in Ihrem Hotel an?
Der überwiegende Teil der Klientel sind Gäste aus der Tsche-
chischen Republik. Aus dem Ausland reisen zu uns regel-
mäßig Gruppen aus Israel und aus Österreich an. In den 
letzten drei Jahren verzeichnen wir ein ungewöhnliches slo-
wakischer Gäste, die den Zauber von Luhačovice entdeckt 
haben. Einzeln besuchen uns auch Gäste anderer Nationa-
litäten. Der beliebteste Aufenthalt ist ein verlängertes Wo-
chenende, jedoch sind auch Wochenaufenthalte keine Aus-
nahme.

Wodurch ist das Wellness-Zentrum Alexandria 
spezifisch?
Das großzügig gestaltete Wellness-Zentrum in grie-
chisch-römischem Stil hat zwei Stockwerke, die durch ei-
nen verglasten Panoramalift, um den herum eine gläserne 
Wendeltreppe führt, mit einander verbunden sind. Die 
Dominante des ersten Stockwerks ist das Schwimmbecken 
mit zwei goldenen, schillernd leuchtenden Sonnen, mit La-
gune. Massagedüsen und Gegenstrom. Die Gäste können 
im Whirlpool oder auf den erwärmten Bänken entspannen. 
Das zweite Stockwerk ist durch das altgriechische Motiv 
des Labyrinths inspiriert, wobei Sie hier die Sauna-Welt, 
ein Rasul-Dampfbad, Private Wellness, eine Relax-Zone 
und eine Sommerterrasse für das Sonnen finden. Hier kön-
nen Sie auch eine vielfältige Skala von Kur- und Wellnes-
sanwendungen bzw. Spa-Ritualen in Anspruch nehmen. 
Bestandteil des Wellness-Zentrums sin ferner ein Kneipp-
Gang, ein Wintergarten und ein modernes Fitnessstudio. 
Die Hotelgäste haben den Zutritt zum Wellness-Zentrum 
im Preis des Aufenthaltes umfasst, lediglich die Anwen-
dungen sind entgeltlich. Zugleich bieten wir klassische 
Kuranwendungen wie z.B. Bäder in kohlensäurehaltigem 
Mineralwasser an, wie sie für Luhačovice typisch sind.

Der Stolz Ihres Hotels ist zweifelsohne das berühmte 
Französische Restaurant. Welche Gerichte gehören zu 
den beliebtesten?
Von der Speisekarte erntet den größten Erfolg das flambi-
erte Chateaubriand mit gegrilltem Gartengemüse und auch 
die traditionellen flambierten Palatschinken. Als interes-
santen Abschluss des Menüs wählen die Gäste chargierten 
bzw. über offenem Feuer erwärmten Cognac. Sehr beliebt 
sind auch die regelmäßigen gastronomischen Veranstal-
tungen, wo zu den erfolgreichsten die Februar-Präsentati-
on der japanischen Küche in Gestalt von Sushi, zubereitet 
direkt vor den Augen der Gäste.

Organisieren Sie auch Firmenveranstaltungen, Semi-
nare und Konferenzen? Welches zusätzliche Programm 
bieten Sie hierzu an?
Obwohl das Hotel Alexandria nicht primär ein Konferenz-
hotel ist, wurden wir zu einem beliebten Ort für kleinere 
Firmenveranstaltungen, Schulungen, Auswärtstagungen 
u. Ä. Unser Umfeld ist nicht nur hinsichtlich des Benut-
zerkomforts und der technischen Ausstattung gefragt, 

sondern wir gewährleisten auch sämtliche Leistungen, ein-
schl. der Begleitprogramme. Wir sind in der Lage, auch 
für große Kongresse die entsprechenden Bedingungen zu 
schaffen, wie u.a. für die jährlichen Diabetologischen Tage, 
ferner hatten wir hier ein Treffen der Architekten der Vis-
hegrad-Gruppe, ein Treffen der Landeshauptmänner der 
Tschechischen Republik und weitere Prestigeveranstal-
tungen.

DIE GENDARMEN VON LUHAČOVICE 
(LUHATSCHOWITZ). DREHARBEITEN ZU EINEM 
HISTORISCHEN KRIMINALFILM IN VOLLEM 
GANGE

Anfang August begann die zweite Etappe der Dreharbeiten 
zur zwanzigteiligen Krimiserie des Tschechischen Fernse-
hens Die Gendarmen von Luhatschowitz, deren Handlung 
in der Zeit der entstehenden Ersten Republik spielt. Die 
eigentliche Handlung der Serie spielt sich allerdings im 
Bezirk des Luhatschowitzer Kurbades ab. Daher auch der 
Titel der Serie Die Gendarmen von Luhatschowitz. Wäh-
rend des Herbstes wird im Kurareal mehrere Tage inten-
siv gedreht. Die letzten fünf Teile werden im Frühjahr des 
kommenden Jahres fertiggestellt. Dem Projekt tritt der 
Regisseur Biser A. Arichtev bei, der das Duo Dan Wlod-
arczyk und  Petr Bebjak ergänzt und so seine vorherigen 
Erfahrungen bzgl. der Dreharbeiten an historischen Serien 
geltend macht. In den einzelnen Episoden bringt eine ab-
geschieden gelegene Gendarmerie-Station neue und häu-
fig überraschende Gestalten in das Geschehen, unter an-
derem erscheint in der zweiten Dreiergruppe der Fälle der 
ausgediente Legionär und rasante Kommandeur Radomír 
Vlach in der Darstellung von Karel Dobrý. Später löst ihn 
der ewig „kranke“ Kommandeur in der Interpretation von 
Jiří Langmajer ab, wobei sich die Zuschauer auch auf Lukáš 
Vaculík in der Rolle eines Gendarmerie-Offiziers freuen 
können. Das zentrale Zweigespann junger Hüter des Ge-
setzes spielen Martin Donutil und Roberta Hájek. In der 
Serie spielen ferner Pavel Zedníček, Pavla Tomicová, Jaros-
lav Plesl, Ondřej Malý und andere. Die vorausgesetzte Bild-
schirmpremiere ist für Anfang 2017 geplant.
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KOSMETIKA
H. RUDOLFOVÁ
KOSMETIK H. RUDOLFOVÁ
NABÍZÍM

KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ 
OŠETŘENÍ PRO ŽENY A MUŽE
DEPILACI
BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS
TRVALOU NA ŘASY
CHEMICKÝ PEELING
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
KLASICKOU MANIKÚRU
PRODEJ KOSMETIKY A ŠPERKŮ

ICH BIETE AN:

KOMPLETTE 
KOSMETIKBEHANDLUNG FÜR 
FRAUEN UND MÄNNER
DEPILATION
FÄRBEN DER AUGENBRAUEN 
UND WIMPERN
WIMPERNDAUERWELLE
CHEMISCHES PEELING
PARAFFINWICKEL
KLASSISCHE HANDPFLEGE
VERKAUF VON KOSMETIK UND 
SCHMUCK

TEL.: 731 840 494, 
HOTELOVÁ LINKA | KURZWAHL: 
2010

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
ICH FREUE MICH AUF IHREN 
BESUCH!

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
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

1. RADIUM PALACE
2. VYŠETŘOVACÍ ÚSTAV - ABTEILUNG FÜR RTG THERAPIE
3. ŘEDITELSTVÍ - DIREKTION
4. AGRICOLA
5. ASTORIA
6. RADIAČNÍ TERAPIE - ABTEILUNG FÜR BRACHYRADIUM-THERAPIE
7. DALIBOR
8. JITŘENKA
9. BĚHOUNEK
10. PRAHA
11. CURIE
12. ELEKTRA
13. LUŽICE
14. DAGMAR
15. KULTURNÍ DŮM - KULTURHAUS

PŘEDSTAVUJEME
WIR STELLEN VOR

Touto cestou bych se rád předsta-
vil. Mé jméno je Martin Záhořík 

a  od května  2015 jsem nastoupil na 
pozici Sales manager v  LK Curie. Do-
posud jsem se profesně pohyboval v ob-
lasti lidských zdrojů, nejprve v  oboru 
personálního rozvoje a  následně ná-
borových aktivit. Současná pracovní 
pozice v  Léčebných lázních Jáchymov 
a.s. je pro mě jednoznačně kariérní vý-
zvou. Jsem velmi rád, že jsem se mohl 
stát součástí společnosti, která navazu-
je na více jak stoletou tradici lázeňství 
v městě Jáchymov. Věřím, že svým ma-
lým dílem mohu přispět k dalším úspě-
chům této výjimečné společnosti.
V  soukromém životě jsem především 
manžel a  otec dvouletého syna Šimo-
na (brzy již dvojnásobný otec). Volný 
čas věnuji rodině, sportovním aktivi-
tám a horské turistice. Také velmi rád 
cestuji a  poznávám tradiční místní  
gastronomii.
V  životě se řídím jednoduchým mo-
ttem: „Chovejte se k  lidem tak, jak 

chcete, aby se oni chovali k vám“. Mezi 
osobnosti, které mě inspirují, patří na-
příklad anglický spisovatel G. K. Ches-
terton nebo československý podnikatel 
a vizionář Tomáš Baťa.
Martin Záhořík, sales manager Léčebného 
komplexu Curie

Ich möchte mich gern auf die-
sem Wege vorstellen. Mein 

Name ist Martin Záhořík und seit 
Mai 2015 bin ich als Sales Manager 
im Kurkomplex Curie tätig. Bisher 
bewegte ich mich beruflich im Bereich 
des Personalwesens (Human Resour-
ces), zunächst im Bereich der Perso-
nalentwicklung und anschließend der 
Personalakquisition. Die derzeitige 
Arbeitsposition im der Gesellschaft 
Léčebné lázně Jáchymov a.s. (Kurbad 
Joachimsthal AG) ist für mich in me-
iner Laufbahn eindeutig eine Heraus-
forderung. Ich bin sehr froh, dass ich 
zu einer Gesellschaft gehören darf, die 
an eine mehr als einhundertjährige 

Tradition des Kurwesens in der Stadt 
Jáchymov anknüpft. Ich hoffe, meinen 
Beitrag zu weiteren Erfolgen dieser au-
ßergewöhnlichen Gesellschaft leisten 
zu können.
Im privaten Leben bin ich vor allem 
Ehemann und Vater meines zwei-
jährigen Sohnes namens Šimon (bald 
schon zweifacher Vater). Die Freizeit 
widme ich meiner Familie, sportli-
chen Aktivitäten und der Bergtouris-
tik. Darüber hinaus reise ich gern, um 
insbesondere die lokale traditionelle 
Gastronomie kennenzulernen.
Im Leben halte ich mich an ein einfa-
ches Motto: „Verhalte dich gegenüber 
den Menschen so, wie du möchtest, 
dass sie sich dir gegenüber verhalten“. 
Zu den Persönlichkeiten, die mich in-
spirieren, gehört zum Beispiel der en-
glische Schriftsteller G. K. Chesterton 
oder der tschechoslowakische Unter-
nehmer und Visionär Tomáš Baťa.
Martin Záhořík,
Sales Manager des Kurkomplexes Curie

PRODEJNA PORCELÁNU, SUVENÝRY A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

VERKAUFSEINRICHTUNG FÜR PORZELLAN, SOUVENIRS 
UND GESCHENKARTIKEL

OTEVÍRACÍ DOBA / ÖFFNUNGSZEIT
PO-PÁ / MO-FR

10:00 -17:00 HOD
SO / SA

9:00 - 13:00 HOD

KONTAKT: URŠULA LEDECKÁ, TEL. +420 604 317 361



www.resortjachymov.cz

HOTEL ASTORIA***
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000 | 353 836 111
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

PENZION DAGMAR
Palackého 776
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 666 | Fax: 353 832 777
E-mail: curie@laznejachymov.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
 V KRUŠNÝCH HORÁCH

AKTIVER URLAUB 
IM ERZGEBIRGE

• bazén se dvěma plaveckými drahami (25 m)
• Kneippův chodník
• whirlpool
• bazének ke cvičení aqua� tness
• tobogán
• venkovní terasa
• � nská sauna, infrasauna a parní box
• dětský bazének s vodopádem

• příjemné ubytování
• bufetové stravování 
• úschovnu kol a lyží
• možnost praní a sušení
 výstroje
• 50 m od Aquacentra Agricola

HOTEL ASTORIA PENZION DAGMAR LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA

Lyžujte na Klínovci, bydlete a relaxujte v Jáchymově
Skifahren auf dem Keilberg, wohnen und relaxen

sie dabei in Jáchymov.

• komfortní rodinné pokoje 
 a studia
• bufetové stravování 
• úschovnu kol a lyží
• whirlpool, saunu a parní lázeň
• sluneční terasu
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