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Nejčastějším důvodem pra-
covní neschopnosti jsou 
bolesti zad. V mnoha přípa-
dech za tím stojí nevhodný 
životní styl. Co s tím? Jaká je 
pomoc?
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Často se setkáváme s ne-
pochopením hostů, k čemu 
slouží příplatky k pobytům, 
když k nám přijíždějí na ná-
klady zdravotní pojišťovny – 
tzv. na křížek.
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Jáchymov a jeho okolí do-
káže nabídnout nevšední 
zážitky po celý rok – přírod-
ní a historické dědictví zde 
najdete doslova na každém 
kroku.

P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla
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24 hodin, 365 dní v roce
Terminály jsou vám k dispozici nepřetr-
žitě. Svůj názor nám můžete sdělit oka-
mžitě přímo na místě, vaše připomínky 
jsou obratem dostupné odpovědným 
pracovníkům a také vedení našich lázní.

Je to snadné
Důmyslný systém pokládání otázek na 
displeji vás interaktivně provede celým 
procesem, takže vyplnění dotazníku 
spokojenosti bude úplná hračka.

Okamžité vyhodnocení
Odpadá zpracování stohů dotazníků, 
protože dotazníky jsou zde vyhodno-
ceny okamžitě. Nezkreslené výsledky 
o kvalitě služeb tak získáme již v kom-
pletním vyhodnoceném výpisu včetně 
vašich komentářů. Díky tomu můžeme 
rychleji odhalit problém, zjistit jeho 
rozsah a přijmout nápravná opatření.

Jdeme na to
Není třeba mít obavy, zacházení s ter-
minálem je opravdu snadné a my velmi 

stojíme o váš názor. Buďte při popiso-
vání problému struční, ale hlavně kon-
krétní, aby bylo možné zjednat nápravu 
co nejrychleji. 
Na konci dotazníku máte možnost vy-
plnit své jméno a číslo pokoje, případně 
kontaktní údaje. To je pro nás velmi dů-
ležité, protože závažné problémy může-
me probrat osobně již během pobytu. 
Mnoho vyplněných dotazníků zůstává 
anonymních, a to je škoda. Ztrácíme tím 
jednu z výhod systému – možnost rych-
lé reakce.

Na závěr
Ačkoliv to tak z předchozího textu mož-
ná nevyznívá, dotazník dává dostatek 
prostoru i pro chválu. 
Nezapomeňte nám proto povědět, co 
děláme dobře, kdo dělá práci dobře, 
a jak se vám to líbí. Inspiruje nás to 
k novým nápadům a otevírá to prostor 
k tomu, abychom ty dobré věci zavedli 
třeba na jiném místě v lázních. Těšíme 
se na váš názor. 
 Filip Sedláček, marketing

Váš názor nás zajímá
Určitě jste si již všimli bílých stojanů s dotykovým displejem rozmístěných na frek-
ventovaných místech našich lázní. Nový systém je v provozu již od přelomu roku 
a úspěšně prošel fází testování. Tento způsob zjišťování spokojenosti přináší celou 
řadu výhod nejen pro naše lázně, ale zejména pro vás, naše lázeňské hosty.

Vážení a milí hosté,

s letošním létem, které je již v plném 
proudu, přišel i čas prázdnin a do-
volených. Celé národy se přesouvají 
na jih a tempo lázeňské sezony se 
zvolňuje. Časy se ale mění. V Luhačo-
vicích rychleji než v Jáchymově, ale 
v obou našich lázních je rok od roku 
patrnější, kolik z vás svou dovolenou 
stále častěji spojuje s prevencí, péčí 
o své zdraví nebo jen odpočinkem 
v prostředí, které vás umí zpomalit. 
V létě se snažíme zpomalit i my. Tedy 
pokud jde o viditelný investiční ruch. 
Většinu našich investic tradičně do-
končujeme ještě před létem, aby lá-
zeňskou pohodu nic nerušilo. Naše 
letní budovatelské prázdniny bývají 
zasloužené a ani letos tomu není ji-
nak. V Jáchymově máme za sebou 
například rekonstrukce v komplexu 
Curie, vybudování nového koridoru 
a přístavby, která zvýšila kapacitu 
pro poskytování léčebných výko-
nů. V Luhačovicích jsme podobně 
rekonstruovali společné prostory 
v lázeňském hotelu Palace nebo tře-
ba otevřeli obnovenou Lázeňskou 
cukrárnu. Vedle těchto významných 
staveb jsme prováděli spoustu oprav 
a připravovali stavby pro druhou po-
lovinu roku, kdy se naše tempo ještě 
zvýší. V Luhačovicích konečně dojde 
na ohlašovanou rekonstrukci kolo-
nády a haly Vincentka nebo na rozší-
ření dětské léčebny Vítkov. Jáchymov 
se dočká nového saunového světa 
v aquacentru Agricola, kde jsme již 
zahájili první přípravné stavební 
práce, Astorii rozšíříme o atraktivní 
restauraci a po novém roce čeká dal-
ší fáze rekonstrukce hotel Běhounek. 

Rekapitulace našich investic vypadá 
jako chlubení se, co všechno se nám 
povedlo. Sami to tak ale nevnímáme. 
Tak jako nestojí čas ani pokrok, tak 
i k našim službám patří jejich rozvoj 
a neustálý posun. Snažíme se vás jen 
na všechny novinky upozornit, abys-
te měli čas je vyzkoušet. Chlubit se 
můžeme různými oceněními. Často 
jde o ocenění našich pobytů, objek-
tů či zaměstnanců. Tentokrát se ale 
naše jáchymovské lázně dočkaly 
ocenění, kterého si vážíme pro jeho 
zdůvodnění. Ve druhém ročníku sou-
těže Čeští lídři se staly lídrem v Kar-
lovarském kraji. Porota ocenila jejich 
ekonomické výsledky, transparentní 
českou vlastnickou strukturu a hlav-
ně fakt, že léčí nejen své pacienty, ale 
svou přítomností a angažovaností 
i celé město. Na takové hodnocení 
jsme hrdí a věříme, že i v Luhačovi-
cích působíme stejně. 
Ať vám v našich lázních léto plyne 
zvolna a není rozmarné. 
 
 MUDr. Eduard Bláha, 
 generální ředitel

ÚVODNí SLOVOJsme lídrem Karlovarského kraje

„Cílem ocenění českých lídrů je vytvořit 
platformu, na které se budou moci vzá-
jemně ocenění setkávat, vyměňovat si 
zkušenosti a inspirovat se,“ říká Helena 
Kohoutová, majitelka vyhlašující spo-
lečnosti Helas. Je potěšující, že v Karlo-
varském kraji porota z dvaceti dalších 
přihlášených ocenila Léčebné lázně Já-
chymov a. s., které před nedávnem sym-
bolicky zahájily svou 112. lázeňskou 
sezonu. Ocenění převzal MUDr. Eduard 
Bláha, generální ředitel Léčebných lázní 
Jáchymov a. s. a prezident Svazu léčeb-
ných lázní dne 12. června v Praze. 
Do projektu je společnost nominovaná 
na základě analýzy veřejně dostupných 
údajů všech společností v České repub-

lice zpracovaných garantem, kterým je 
prestižní mezinárodní společnost, spe-
cialista na rating a scoring firem, CRIF 
- Czech Credit Bureau, a. s. Předpokla-
dem je dostupnost závěrek za rok 2015 
a 2016 a iRating ve stupních 1–11. Sou-
částí registrace je zodpovězení otázek 
a poskytnutí ekonomických výsledků 
posledního období. Společnosti dále 
musí splňovat pravidlo 100% českého 
vlastnictví a českého občanství majite-
lů, pravidlo minimálního ročního ob-
ratu 200 milionů korun, minimálního 
počtu 50 zaměstnanců a vedení podvoj-
ného účetnictví nejméně po dobu 4 let.  
 Ing. Marek Poledníček, 
 vedoucí marketingu

Již podruhé vybírala odborná porota českého lídra v jednotlivých krajích České 
republiky. Do ankety se letos zapojilo 1 327 firem, které vyhověly stanoveným 
kritériím. Na základě ekonomických výsledků bylo vybráno 85 finalistů. O jejich 
výběr se postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit Bureau.



Hotel Astoria*** opět 
o krok dál

Proč nás bolí záda?

Nové prostory a prosklený 
koridor v Komplexu Curie***

Hotel Běhounek***Superior

Nový Radon SPA Club bude 
svěží a atraktivní

Hotel Astoria patří k nejoblíbe-
nějším ubytovacím kapacitám 
v jáchymovských lázních. Vděčí 
za to skvělé poloze v centru láz-
ní a nádhernému výhledu do lá-
zeňského parku. Proto jsme se 
rozhodli jít cestou dalšího zvy-
šování komfortu pro naše hosty 
a od července 2018 jsme v hotelu 

otevřeli vlastní recepci. Pracu-
je v denním režimu od 7:00 do 
19:00 hodin. Mimo tyto hodiny ji 
zastupuje recepce komplexu Cu-
rie. Dalším plánovaným krokem 
je výstavba zcela nové restau-
race, která bude zahájena v září 
2018, přičemž s dokončením se 
počítá na jaře 2019.

Komplex Curie prošel na začátku 
tohoto roku významnou moder-
nizací. Ještě dnes na vás dýchá 
novota z výtahů a řady společ-
ných prostor. Letošní úsilí bude 
završeno otevřením zcela nového 
léčebného oddělení s ordinacemi 
lékařů, rozpisem procedur a no-

vými kabinami pro jejich posky-
tování. Hned vedle najdete také 
renovovaný koridor mezi hotely 
Curie a Praha, který je z přední 
části prosklený. Díky tomu vzni-
kl útulný bezbariérový prostor 
s místy na odpočinek a výhledem 
na lázeňskou čtvrť. 

Omlazení výrazné dominanty 
lázeňské čtvrti hotelu Běhounek 
je naplánováno na začátek roku 
2019. 
V rámci rekonstrukce, která se 
týká 120 pokojů, bude vyměněna 
elektroinstalace, koberce i náby-
tek. Rekonstrukcí projdou rovněž 

výtahy v hale, kuchyně a rautové 
stoly. Díky provedeným pracím 
se celkově zvýší úroveň hotelu, 
kdy pokoje I.A se změní na kate-
gorii pokojů I.A Plus, a místo dří-
vějšího označení Běhounek***+ 
najedete tento hotel jako Běhou-
nek***Superior. 

Za několik let fungování získal věr-
nostní klub jáchymovských lázní již 
několik tisíc členů různých úrovní 
(modrá, stříbrná, zlatá). V letošním 
roce jsme se rozhodli tento klub zjed-
nodušit a hlavně zatraktivnit. Nově 
směřujeme k velmi prostému a féro-
vějšímu modelu Radon SPA Clubu. 
Nasbírané body již nebudou sloužit 
k úhradě vybraných služeb, ale zůsta-
ne jim zachována funkce pro postup 
na vyšší úroveň členství. Body bude 
možné i nadále získávat z lázeňských 
pobytů komplexní i příspěvkové péče 
a ke změně nedochází ani u samoplát-
ců, kteří body získávají z léčebných, re-
laxačních i hotelových pobytů. Hosté, 
kteří přijíždějí do lázní přes cestovní 
agenturu nebo cestovní kancelář, mo-
hou být i nadále členy našeho klubu, 
body ale získají pouze za nákup slu-
žeb nad rámec objednaného pobytu. 
Členové organizovaných skupin pak 
obdrží body za pobyt v poloviční výši. 

Klubové novinky
• O vyšší členství již nemusíte žádat, 
ale bude vám přiděleno automaticky 
po dosažení potřebného počtu bodů. 

• Získáte větší slevy na kulturu 
a volnočasové aktivity ve všech 
úrovních členství.
• Místo hodiny minigolfu v letních 
měsících získáváte pobyt v solné 
jeskyni po celý rok a počet hodin 
stoupá podle úrovně členství.
• S úrovní členství stoupá také po-
čet hodin zdarma v aquacentru Ag-
ricola.
• Pro naše nejvěrnější jsme zřídili 
platinové členství, které mj. přináší 
slevu na pobyt ve výši 10 %.

Pokud tedy ještě nejste členem našeho 
klubu, máte nyní příležitost se přihlá-
sit. Pokud již členem jste, neplynou 
pro vás z avizované změny žádné nové 
povinnosti a nepřicházíte ani o dříve 
získané výhody. Podrobné podmínky 
a informace o změnách budeme po-
stupně zveřejňovat během podzimu 
2018 na našich webových stránkách, 
v informačních e-mailech nebo for-
mou letáčků přímo v lázních. 
 Ing. Marek Poledníček, 
 vedoucí marketingu

Chcete mít aktuální informace z našich lázní a jako první být informováni o všech 
akčních nabídkách či slevách? Chcete si naplno užívat věrnostní výhody plynoucí 
z opakovaných pobytů? Staňte se členem našeho Radon SPA Clubu. Už jste členy? 
Seznamte se tedy se všemi novinkami, které jsme pro vás připravili.
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Začněme výkladem slova bolest. 
Jedná se o subjektivní vjem, tedy 
námi cítěný, který nás v prvních 
momentech informuje o poškození 
či možném poškození tkáně. Slovo 
subjektivní ale také znamená, že je 
do značné míry bolest závislá na 
psychickém, emotivním nastavení 
jedince. V případě dlouhodobých 
potíží bolest tuto informativní 
funkci ztrácí a stává se sama o sobě 
nemocí skutečnou – s nějakým 
poškozením tkání, nebo relativní 
– s poruchou funkce našeho těla, 
v tomto případě hlavně svalově-
-vazivově-kloubního systému. Ten 
má za úkol, kromě pohybu samot-
ného, zajistit i stabilitu těla opti-
málně nastavenou tak, aby pohyb 
probíhal s minimálním zatížením 
jednotlivých struktur a s minimál-
ní spotřebou energie. 
To ovšem vyžaduje, abychom naše 
tělo v tomto smyslu neustále tréno-
vali a cvičili. Zátěž na klouby dol-
ních končetin a nejspodnější obrat-
le páteře je veliká. Je to určitá daň 
za to, že chodíme vzpřímeně a po 
dvou končetinách. Bohužel náš ži-
vot je ovlivňován různými civilizač-
ními vlivy, které mají socio-ekono-
mický dopad na každého jedince. 
Na přirozenou pohybovou aktivi-
tu není potom čas nebo většinou 
chuť. Dominují sedavá zaměstnání 
s polohami nevhodnými, vynuce-
nými pracovní činností, a naprosto 
chybí vyváženost pohybem. Vše je 
podtrženo a zhoršováno výraznou 
stresovou zátěží. Naše tělo se po-

tom přizpůsobuje a navyká na tuto 
novou situaci, ovšem ne v souladu 
s tím, k čemu bylo vyvinuto. Svaly 
jsou potom buď ochablé, jako např. 
břišní svalstvo, neumíme správně 
dýchat (i bránice je sval), nebo jsou 
naopak zkrácené a ve vysokém na-
pětí. Obě skupiny jsou, vedle pře-
tížených vazů a kloubů, zdrojem 
bolestí. Stále zde nemáme žádný 
patologický nález na rentgenu či 
magnetické rezonanci. Je patrné, 
že taková situace nastává niko-
liv během dnů, ale během let, a to 
velmi nenápadně, plíživě. V tom je 
ale právě to nebezpečí. S rozvojem 
potíží, bolestí a nevýkonnosti se 
vlivem špatného nastavení svalové-
ho napětí zatěžují kloubní plochy 

nevhodným způsobem, protože na 
sebe nenaléhají protilehlé kloubní 
plochy, a dochází k rozvoji dege-
nerativních změn i na kloubech 
obratlů, ale i na meziobratlových 
ploténkách. Vazy vlivem trvalého 
přetěžování ztrácí svou pružnost 
a neplní zcela svou funkci. V mo-
mentě vyšetření při velkých boles-
tech zad již proto nalézáme často 
četné změny, které ale ne vždy 
odpovídají intenzitě potíží. Hlav-
ně ale těmto změnám předchází 
roky, které jsme si popsali výše. Je 
známo, že těch funkčních poruch 
je více než 80 % a jen menší podíl 
tvoří skutečná primární struktu-
rální porucha, kterou ale nesmíme 
opomíjet. 
Jak si tedy s bolestmi zad poradit? 
Odpovědi si částečně můžeme od-
vodit z výše popsaného, kdo chce, 
najde je tam. U nás v lázních máme 
ale velmi šikovné a vzdělané fyzio-
terapeuty a lékaře, kteří vám po-
mohou od těch aktuálních potíží, 
ale hlavně vás navedou tím správ-
ným směrem do budoucna, tedy 
co dál doma, jak cvičit a čemu se 
vyhýbat. Vše je doplněno i vhod-
nou kombinací radonových koupelí 
a ostatních procedur, z nichž nej-
podstatnější jsou ty aktivní, další, 
včetně tolik oblíbených masáží, 
plní pouze pomocnou, a při nedo-
držení základních pravidel také jen 
dočasnou úlohu. Více o léčebných 
možnostech ale snad někdy příště. 
  Prim. MUDr. Jindřich Maršík,
 primář Radium Palace

Nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti jsou překvapivě bolesti zad. Jed-
nak je to proto, že záda čas od času bolí každého díky naprosto nevhodnému 
životnímu stylu. Jednak proto, že se ve velkém množství případů nemusí vyšet-
řením ukázat žádný patologický nález, a přesto záda bolí. Tím spíš je v ordinaci 
potom velice obtížné vysvětlit pacientovi podstatu jeho potíží, protože je přeci 
divné, pokud je vše negativní, že záda tolik bolí. Jak to tedy je?

Jáchymov drží mého 
Bechtěreva na uzdě
Krásný dobrý den z Jáchymova, 
z lázní, které jsou vždy jedenkrát za 
rok na 28 dní mým druhým domo-
vem. Jezdím sem již dlouhých 21 let, 
protože díky úžasné rehabilitaci, no-
vým a novým metodám, držím svého 
Bechtěreva, lidově řečeno, na uzdě. 
Za radonovými koupelemi sem jez-
dí lidé z celého světa. Ano, RADON 
je unikát a žádná jiná vanová koupel 
ho nemůže nahradit. 
Hotelový komplex Běhounek na-
bízí svým pacientům léčbu šitou 
každému na míru. Díky lékařům 
specialistům, kteří nás při příjez-
du proklepnou od hlavy až k patě 
a naprogramují nám léčbu, odjíždí-

me domů s pocitem, že ten čas zde 
strávený měl opravdu smysl. Pokud 
zvažujete léčbu v lázních, přijeďte 
sem do Jáchymova a poznejte sílu 
radonové vody, nádhernou přírodu 
a hlavně úžasný a sehraný tým lidí, 
kteří z těchto lázní dělají plným prá-
vem lázně světové, a to na vysoké 
úrovni. Děkuji touto cestou všem za-
městnancům všech profesí, protože 
„ten dělá to a ten zas ono, a všichni 
dohromady udělají moc“. Ano, všich-
ni si zaslouží náš dík a obdiv.
Přeji vám všem, abyste byli co nejví-
ce zdraví, a k tomu nám dopomáhej 
Jáchymov a jeho léčba.
 Zdraví Hana Burdová



investic. V Jáchymově si toho jsme dobře vě-
domi, takže všechny lázeňské domy postupně 
procházejí pravidelnými rekonstrukcemi nebo 
rozšiřováním provozů. V letošním roce se tak 
mohou hosté těšit na výrazně zvětšenou ka-
pacitu restaurace velmi oblíbené Astorie nebo 
řadu úprav komplexu Curie, které přinášejí 
kromě jiného i rozšíření kapacity zdravotnic-
kého a léčebného úseku. V roce 2019 pak vy-
hledávaný hotel Běhounek nejen zmodernizu-
je své provozy, ale především významně zvýší 
svůj standard ubytování a s tím spojený kom-
fort lázeňských hostů. 

Produktové novinky pro rok 2019
Unikátní léčba pohybového ústrojí radonovou 
vodou vždy zůstane pilířem tradičního jáchy-
movského lázeňství. Jáchymovské lázně jdou 
ale s dobou a vedle tradičních léčebných pro-
gramů pro pacienty s vážnými zdravotními 
problémy nabízí programy také pro ty, na které 
doléhá stres a hektický způsob života. 
„Vedle oblíbených „vitalových“ programů (KLA-
SIK, PLUS nebo AKTIV), které si oblíbili zájemci 
o intenzivní relaxaci, prevenci nebo posílení 
imunity, jsme připravili zcela nový tzv. ozdrav-
ný program,“ komentuje chystané produktové 
novinky generální ředitel MUDr. Eduard Bláha. 
„Cílíme jím na hosty, kteří mají či mohou mít 
v dohledné době problém s pohybovým apa-
rátem, především zády. A to je dnes prakticky 
každý. V programu využíváme kvalit našich 
fyzioterapeutů, radonové vody a komfortních 
hotelových služeb. Smyslem je poskytnout hos-
tovi nejen informaci o jeho aktuálním zdravot-
ním stavu, ale také jej edukovat a předat mu 
užitečné rady, jak se ke svému tělu a pohybo-
vému aparátu chovat s cílem omezit spotřebu 
léků a zlepšit kvalitu svého života.“

Složení produktu: 
• 7× ubytování s plnou penzí
•  individuální fyzioterapie zaměřená na dopo-

ručení správných pohybových stereotypů
• 2× skupinový tělocvik
• 2× rehabilitační plavání
• 2× klasická částečná masáž
• 1× radonová koupel
• 1× suchá uhličitá koupel

Příplatky vám zajistí vyšší standard ubytování i stravy

Pobyt v našich lázních je samozřej-
mě možný i bez příplatků, je ale 
třeba počítat s ubytováním pouze 
ve dvoulůžkových pokojích v lázeň-
ských domech Lužice a Blaník dle 
standardu zdravotních pojišťoven. 
K tomuto ubytování je podávána 
strava dle „Lázeňského dietního sys-
tému“ v restauraci hotelu Praha. Ji-
nými slovy – ubytování a strava plně 

Často se setkáváme s nepochopením našich hostů, 
k čemu slouží příplatky k pobytům, když k nám přijíž-
dějí na náklady zdravotní pojišťovny – tzv. na křížek.
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odpovídají tomu, co je za svého po-
jištěnce ochotna plně uhradit zdra-
votní pojišťovna (a buďme upřímní 
– pojišťovny v tomto směru přehna-
ně štědré nejsou). Ke kapacitě těchto 
bezpříplatkových lůžek je třeba ješ-
tě uvést, že lázně jich mají k dispozi-
ci celkem 101. 
Nastane-li situace, že v době plat-
nosti návrhu jsou tato lůžka plně 

obsazená, nabízíme vždy písemnou 
formou možnost ubytování v jiných 
kapacitách, kde je třeba ale již uhradit 
příplatek (jeho výši najdete v předvo-
lání). 
Na tuto variantu samozřejmě není 
nutné přistoupit, v takovém případě 
jsme ale nuceni návrh odeslat do dal-
ších lázní v pořadí. 
Příplatek za vyšší standard ubytová-
ní, než který plně hradí pojišťovna, 
ale ještě sám o sobě neznamená, že 
je pacient ubytován na pokoji sám. 
Zájemců o naše lázně je opravdu 
mnoho, tedy dvoulůžkové pokoje 
vždy podle aktuální potřeby obsazu-
jeme plně.  Chcete-li mít pokoj sami 
pro sebe, můžete si připlatit za po-
koj jednolůžkový. Ale jejich počet je 

Letošní ročník byl tematicky spjat s 500letým 
výročím založení dolu Svornost, ze kterého 
je čerpána radonová voda pro unikátní jáchy-
movské léčebné procedury, a se stým výročím 
vzniku Československa. K tomuto významné-
mu jubileu odkazovala mimo jiné ve slavnost-
ním průvodu i postava T. G. Masaryka na koni. 
Na svůj 112. ročník lázně všem návštěvníkům 
připravily jako vždy bohatý program včetně 
vystoupení kapely Kabát Revival Varnsdorf 
a Adama Mišíka. O zajímavé zpestření se posta-
rala dobová módní přehlídka, vystoupení ost-
rovských mažoretek a spousta dalších atrakcí 
v areálu lázeňské části. Chybět samozřejmě 

nesměly ani prodejní stánky s nejrůznějším 
zbožím a občerstvením. Ani letos jáchymov-
ské lázně nezapomněly na sportovně založené 
účastníky, a tak jako doprovodný program pro-
bíhaly závody cyklistů o Pohár madame Curie 
nebo Běh o 106. 

Investice do rozvoje a modernizace
112. sezona byla v Jáchymově oficiálně zahá-
jena a podle slov generálního ředitele MUDr. 
Eduarda Bláhy chystají Léčebné lázně Jáchy-
mov a. s. pro své hosty nejen v této sezoně řadu 
novinek a vylepšení. Rozvoj a provoz lázní na 
kvalitní úrovni se neobejde bez pravidelných 

Jáchymovské lázně oficiálně vstoupily do své 112. sezony
Lázeňská města již tradičně každý rok obohacují daný region kul-
turně významnou akcí – zahájením lázeňské sezony. Byť je tento akt 
s ohledem na současnou podobu lázeňství v podstatě symbolický, 
těší se vždy velké pozornosti nejen lázeňských hostů, ale i širokého 
okolí. Stejně významné a neméně oblíbené je zahájení sezony v Já-
chymově, které se ale přece jen od většiny těch ostatních liší. Beze-
zbytku probíhá v režii samotných Léčebných lázní Jáchymov a. s. 

omezený a navíc zájem o ně je velký, 
proto doporučujeme rezervaci pro-
vést s velkým předstihem – ideálně 
ještě před schválením návrhu pojiš-
ťovnou. A jaké výhody tedy zmíněné 
příplatky vlastně přinášejí? Jedná 
se kromě lepší vybavenosti pokoje 
(lednice, fén, župan apod.) přede-
vším o „služby pod jednou střechou“. 
V praxi to znamená léčení a stravo-
vání bez nutnosti docházet do jiné 
budovy venkem, což je nepříjemné 
především za nepříznivého počasí. 
Máte tedy stravování i léčbu v jedné 
budově nebo dostupné krytými ko-
ridory (s výjimkou hotelu Astoria). 
V příplatku je běžně rovněž zahr-
nuto i bufetové stravování. Výjimku 
zde tvoří domy Astoria, Blaník a Lu-

žice, kde je třeba si za nabídkové 
stoly (bufet) připlatit zvlášť.
Věříme, že téma příplatků již nevy-
volává tolik otazníků, přesto pokud 
máte ještě nějaký doplňující dotaz, 
obraťte se s důvěrou na rezervač-
ní oddělení prostřednictvím e-mailu 
rezervace@laznejachymov.cz.  
 Helena Hubáčková, marketing

Náš TIP: 
Jak do našich lázní se 
zdravotní pojišťovnou  

www.laznejachymov.cz/
pres-pojistovnu/ 

Snídaně za příplatek – libovolná konzumace s výběrem formou bufetu.

Typická snídaně hrazená zdravotní pojišťovnou. Vpravo čtyři varianty, prostřeno pro čtyři osoby.

Zvláštní vydání 
lázeňských 
listů AquaViva 
ve speciálním 
retro vzhledu
https://1url.
cz/@retroAV

• 1× podvodní masáž celková
• 1× solná jeskyně
•  praktická příručka „Cvičení pro vaše zdraví“ 

s jednoduchými cviky pro zlepšení kondice

Tímto však připravované novinky v Jáchymo-
vě nekončí. Příznivci krásné krušnohorské 
přírody se mohou těšit na další nové zajímavé 
produkty, které budou zaměřené kromě potíží 
se zády i na další civilizační neduhy – vysoký 
krevní tlak, pročištění organismu a v nepo-
slední řadě na problémy s redukcí váhy.  
 Helena Hubáčková, marketing



Cyklisté vzdali hold velikánům 
českého filmu
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K nezapomenutelným okamžikům 
prvního svobodného festivalu v roce 
1990 patřil příjezd Miloše Formana 
a Theodora Pištěka na silničních ko-
lech. V době pozvání na karlovarský 
festival trávili volný čas na kolech ve 
Francii a na nich také dorazili přímo 
do Karlových Varů. Tento mimořádný 

okamžik si již několik let připomínají 
cyklističtí nadšenci, kteří přijíždějí do 
Karlových Varů na kolech až z Prahy. 
Tuto výzvu letos přijal také Eduard 
Bláha, generální ředitel lázní Jáchymov 
a Luhačovice. Mezi účastníky bylo mož-
né vidět také novináře Petra Skočdo-
pole, vedoucího kulturní redakce zpra-

vodajství České televize Petra Vizinu 
a další osobnosti. Organizačně a tech-
nicky akci zajistil Michael Moureček, 
spoluzakladatel a majitel firmy Festka 
Bicycles. Pozn.: Cyklisté ujeli cca 150 
km průměrnou rychlostí 28 km/hod. 
 Ing. Marek Poledníček, 
 vedoucí marketingu

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je již 53 let neodmyslitelnou součástí 
kulturního dění v našem kraji. Letošní ročník navázal na to nejlepší z minulých let.

PROJEĎTE SE NEJEN PO LÁZNÍCH
vyhlídkovým vozem nebo elektrickým skútrem

NOVINKA
SEZONY

Vyhlídkové vozy Jáchymov  +420 603 231 363, richarior@seznam.cz

VYUŽIJTE ATRAKTIVNÍ 

NABÍDKU DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ

Aktuální informace

o cenách a jízdních řádech 

najdete na tabuli před 

Lázeňským centrem 

Agricola.

GDPR aneb co se děje 
s vašimi osobními údaji

Toto téma je mimořádně složité a pro-
to se vám pokusíme ve zkratce sdělit 
alespoň to zásadní a praktické. Cílem 
nařízení Evropské unie je zabránit 
velkým společnostem (např. typu 
Google, Facebook apod.), aby profito-
valy na našich osobních údajích nebo 
s nimi dokonce obchodovaly. Možná 
se vám již stalo, že jste se někde při-
hlásili k zasílání novinek nebo katalo-
gu, a pak vám začalo chodit množství 
nabídek od firem, o kterých jste nikdy 
neslyšeli. Něčeho takového jste se 
v našich lázních nikdy nemuseli a ani 
do budoucna nemusíte bát. 

Jak vaše data získáváme
Vaše data získáváme vždy od vás a to 
několika způsoby. Nejčastěji při ob-
jednávce vašeho pobytu z návrhu na 
lázeňskou péči nebo v rámci rezervace 
přes internet či telefonické rezervace. 
Mnozí s vás se zaregistrovali k odběru 
novinek na některém z našich webo-
vých formulářů nebo v rámci soutěží, 
které jsme v minulosti organizovali.

Jak s daty pracujeme
V rámci zdravotní péče můžeme 
s daty pracovat tzv. ze zákona. V rámci 
obchodní činnosti s daty pracujeme 
na základě tzv. oprávněného zájmu, 

kdy oslovujeme naše dřívější hosty 
s aktuálními nabídkami a pozvánka-
mi k pobytu. Pokud oslovujeme tzv. 
potenciální zájemce, kteří u nás neby-
li, ale zanechali nám kontakt na webu 
nebo na soutěžním lístku, máme jejich 
souhlas k nakládání s osobními údaji. 

Jaká máte práva
Podle nových pravidel máte také svá 
práva. V první řadě máte právo pří-
stupu ke svým osobním údajům, kdy 
jsme povinni vám sdělit, jaké údaje 
o vás evidujeme. Pokud dojde k něja-
ké změně, máte právo na jejich opra-
vu. Můžete nás požádat o jakékoliv 
vysvětlení ohledně zpracování vašich 
dat. Můžete vznést námitku proti 
zpracování vašich osobních údajů, po-
kud budeme vaše údaje zpracovávat 
v rozporu s platnou právní úpravou. 
Dále máte právo na stížnost u dozo-
rového orgánu, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů (Pplk. Socho-
ra 27, 170 00 Praha 7). V neposlední 
řadě můžete svůj souhlas odvolat 
nebo nás požádat o vymazání všech 
vašich dat. Kompletní informace 
o tom, jak s údaji zacházíme, najdete 
na www.laznejachymov.cz/gdpr.  
  Ing. Marek Poledníček, 
 vedoucí marketingu

Je přirozené, že si chráníme své soukromí a spolu 
s ním své osobní údaje. Člověk nemusí být odbor-
níkem v dané oblasti, aby si uvědomil, jak cenná 
osobní data jsou. Jistě jste zaregistrovali informační 
kampaň spojenou s tématem GDPR (General Data 
Protection Regulation – ochrana osobních údajů), 
která přináší pro nás nové povinnosti a pro vás, 
naše hosty, nová práva. 

DALší SLUžBy PRO NAše hOSTy A VeřeJNOST

Radium Palace***

Beauty centrum  
Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra

+420 724 595 488 | +420 353 831 780
přímá linka: 1780 | www.kadernictvijachymov.cz Po–Pá 10:00–17:00 hod., So 10:00–12:00 hod., Ne dle domluvy

Kiosek +420 353 831 740
přímá linka: 1740 Po–Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–11:00 hod., Ne 09:00–10:00 hod.

Běhounek***Superior

Kadeřnický salon +420 353 831 217 Út, Čt, Pá 08:00–14:00 hod., So 07:00–12:00 hod., v jiné dny a odpoledne dle domluvy

Pedikúra, manikúra,  
nehtové studio, make-up

+420 353 831 218
přímá linka: 1218 Út, St, Čt, Pá 09:30–15:30 hod., So 10:00–15:00 hod., odpoledne dle domluvy

Kosmetický salon +420 353 831 396 Út, Čt 08:00–14:00 hod., So 07:00–11:00 hod., v jiné dny a odpoledne dle domluvy

Curie***
Kadeřnictví Marie Drápalová +420 353 832 020 Po, Út, Čt, Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–13:00 hod.

Pedikúra a manikúra + 420 353 832 019
+ 420 731 185 283 Po, St 10:00–17:00 hod., Čt, Pá, So dle domluvy

Praha Kosmetika +420 353 832 010
+420 731 840 494 Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Astoria*** Čarovějník – bylinky, čaje, koření +420 731 656 263 Po, St 13:30–17:30 hod., Pá 13:30–18:00 hod.

Lázeňské centrum 
Agricola Kosmetika + 420 776 117 703 Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Lužice

Tajemství přírody +420 774 432 325 Po–So 10:00–17:00 hod.

Porcelán +420 604 317 361
+420 353 821 016 Po–Pá 10:00–17:00 hod.

Boutique Svitlana +420 736 649 028 Po–Pá 13:00–17:00 hod.

Kulturní dům
Lékárna Šalvěj +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Po–Pá 08:00–12:30 hod., 13:00–17:00 hod., So 08:30–13:00 hod.

Květiny u Monka +420 604 182 807 Po–Pá 09:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.
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Právě příjemné lázeňské prostředí spolu se skvě-
lou architekturou hotelu Radium Palace jsou pro 
tento žánr jako stvořené. Celkový dojem navíc 
ještě podtrhuje vynikající akustika nádherného 
koncertního sálu. Různé koncerty se v Jáchymově 
konají pravidelně. Pouze jedenkrát se ale do Jáchy-
mova sjedou pěvci z různých koutů Evropy a světa, 
aby se pochlubili svým mimořádným nadáním. 
Letošní Mistrovské pěvecké kurzy v Jáchymově se 
uskuteční ve dnech 16.–23. srpna 2018 a zúčastní 
se jich 12 operních pěvců a pěvkyň z osmi zemí 
světa. Jejich vedení se již podruhé ujme paní Ire-
na Sylya, ředitelka opery v Panamě. Nutno podot- 
knout, že tito zpěváci zpívat opravdu umí. Přesto-
že má akce název Mistrovské pěvecké kurzy, zpě-
váci se pouze dále zdokonalují v pěvecké technice 
a v interpretaci operních árií a duetů. V rámci celé  
akce se můžete těšit na 3 výjimečné koncerty.
V letošním roce se vám představí tito skvělí pěv-
ci: Kathrin Duschek, soprán (Německo), Vlada 
Koieva, soprán (Ukrajina), Tanya Kirova, soprán 
(Bulharsko), Victoria Obrucicov, soprán (Moldá-
vie), Nikolina Pinko, soprán (Chorvatsko), Monika 
Siejkowska, soprán (Polsko), Magdalena Czar-
necka, soprán (Polsko), Lucia Dziubinski, soprán 
(Rakousko), Evgeniya Khomutova, mezzosoprán 
(Rusko), Dorota Zawadzka, mezzosoprán (Polsko), 

Athina Sophia Acha, soprán (Maďarsko), Ann-Ma-
rie Walsh, mezzosoprán (Finsko). 
 Ing. Marek Poledníček, vedoucí marketingu

Páté narozeniny Mistrovských 
pěveckých kurzů v Jáchymově
Opera a opereta se nejen mezi lázeňskými hosty, ale i mezi širokou 
veřejností v okolí jáchymovských lázní již tradičně těší vysoké oblibě. 

„Listování“ v knihách latinské školy 
či knihtiskařská dílna
Město Jáchymov je vlastníkem souboru 213 
svazků knih z 15. a 16. století, který je znám 
pod názvem Knihovna latinské školy Jáchymov. 
V rámci Programu spolupráce Svobodný stát 
Sasko – Česká republika 2014–2020 byly nově 
rekonstruovány dlouhodobě uzavřené skle-
py radnice, jejichž architektura sama o sobě 
evokuje dobu největšího vzmachu města, tedy 
dobu renesance. A právě zde budou od nového 
roku 2019 knihy vystaveny. Návštěvník expo-

zice si bude moci knihy nejenom prohlédnout, 
ale i v nich digitálně zalistovat, popřípadě si vy-
tisknout exlibris v knihařské dílně, která bude 
součástí expozice, nebo napsat pohled z výletu 
utopickou abecedou (kniha Thomase Mora Uto-
pia je součástí knihovny). 
Vedle Královské mincovny a kostela sv. Jáchyma 
bude mít návštěvník lázní další důvod poroz-
hlédnout se po Jáchymově.  
 Jan Hadrava

Michal Krul a jeho životní vášeň

Historická vozidla můžete potkat přímo v Karlo-
vých Varech, na zámku Bečov nebo v areálu kláš-
teru Teplá. K vidění budou rarity historických vo-
zových parků jako např. Škoda 6R Sport Phaeton, 
Lagonda 4,5 Litre T2 Tourer, Lagonda M45 Phae-
ton a mnohé další (viz startovací listina a podmín-
ky závodu na webových stránkách vcckarlovyvary.
webnode.cz). Celou plejádu historických vozidel si 
mohou příznivci a diváci prohlédnout po ukončení 
1. etapy závodu, a to v sobotu 4. 8. od 11:30 hod. 
v ulici T. G. Masaryka v Karlových Varech. Vozidla 
zde budou parkovat do 16:00 hod., kdy začíná 2. 
etapa závodu – tzv. soutěž elegance. 

hlavním pořadatelem závodu je Michal Krul 
– jeden ze zakládajících členů VeTeRAN CAR 
CLUB KARLOVy VARy a zároveň vedoucí do-
pravy Léčebných lázní Jáchymov a. s. Dovedete 
si představit fundovanějšího člověka na svém 
místě? 
Od kdy Veterán club funguje a jak vůbec vzni-
kl?
Veterán Car Club Karlovy Vary Autoklubu České 
republiky je zájmové občanské sdružení nadšenců 
pro historická vozidla a vznikl v roce 1999. Cílem 
bylo spojit lidi s vášní pro historické stroje a vozi-
dla. 

Jak Vaše záliba vznikla a co Vás na tomto koníč-
ku baví nejvíce?

Již odmalička mě lákala auta. Často jsem se svým 
otcem buď jen přihlížel či sám přiložil ruku k dílu 
a naučil jsem se auta i opravovat. A to je právě to, 
co mě na veteránech baví. Jednoduchost, stará 
technika a možnost oprav a úprav vozidel svépo-
mocí. 

Tato otázka se přímo nabízí – vlastníte sám ně-
jakého veterána?
Ano, mám to štěstí mít ve své garáži auto značky 
FORD 20M TS z roku 1971 a pak motocykly JAWA 
a ČZ z let 1955–1975.

Kdy jste si pořídil své první vozidlo či motor-
ku?
Na první motorku jsme si našetřili s kamarádem, 
když mi bylo 13 let. Byl to pro nás takový hnací 
motor a nakonec jsme si koupili stroj JAWA 250 za 
500 Kčs. 

Kde jste na ní jezdil, když na silnice jste nemo-
hl?
Asi bych to neměl prozrazovat, ale brázdili jsme 
jáchymovské louky (Klobouk) a užili si spoustu 
nezapomenutelné legrace. 

Jak vypadá Vaše práce v klubu?
Snažíme se scházet pravidelně, jednou za měsíc. 
Připravujeme společné akce a vyjížďky. Jednou 
ročně pořádáme velkou tradiční akci, na kterou vás 
tímto srdečně jako diváky zvu. Dvakrát až třikrát 
do roka pořádáme klubový výlet do okolí. Většinou 
na nějaký zámek. Jsme pravidelně v kontaktu s ko-
legy z jiných veterán klubů např. z Německa. Minu-
lý rok naši tradiční jízdu poctily účastí i posádky ze 
Slovenska a Polska. Partnerství udržujeme nejen 
s majiteli historických aut, ale také motorek, např. 
z nedalekého Annabergu v Německu. 

Máte tip, kde takového veterána pořídit? 
Možnosti a přehled lze získat na různých inzert-
ních portálech, kde se dají pořídit jak evropská, tak 
americká vozidla. BMW a Mercedes se dá sehnat 
zejména v Německu, nově je pak v kurzu Francie.

Starým autům neboli veteránům to v lázních vyloženě sluší. Proto 
se do nich při svých jízdách pravidelně vracejí. Nyní si je můžete 
užít od 2. do 5. srpna, kdy VeTeRAN CAR CLUB KARLOVy VARy or-
ganizuje již 18. ročník prestižní Karlovarské veterán rallye. 

Představujeme…

Máte sen, jaké historické auto byste si ještě ně-
kdy rád pořídil? 
Vlastnit veterány je vzhledem k celkové finanční 
zátěži, nákladnosti na jejich opravy, ale i složitému 

shánění náhradních dílů velmi náročné. Kdybych si 
mohl ale ještě nějakého veterána dopřát, určitě by 
to bylo vozidlo z předválečné doby. 
 Dita Poledníčková
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod ná-
zvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.

Lázně a město mají podepsánu 
dohodu o údržbě lázeňského areálu

Pohárkem letošní sezony je Labuť

„Jsme rádi, že po 26 letech je spor 
za námi a končí dohodou. Jsme však 
v polovině cesty, protože dohoda řeší 
jen podíl města Luhačovice na údržbě 
areálu,“ řekl generální ředitel akciové 
společnosti Lázně Luhačovice Edu-
ard Bláha na konci května po podpisu 

smlouvy. Město se zavázalo ročně platit 
polovinu částky, kterou vybere od ná-
vštěvníků na lázeňských poplatcích, 
což je přibližně 3 mil. Kč, a to i dva roky 
zpětně. Navíc bude město každý rok in-
vestovat částku 300 tis. Kč do obnovy 
mobiliáře.

Stal se jí pohárek s názvem Labuť zku-
šeného českého designera Daniela Pirš-
če. Jeho návrh, který postoupil do finále 
designerské soutěže v roce 2016, získal 
největší přízeň ve veřejném hlasování. 
Autora inspirovala labuť a její dlouhý 
krk mírně prohnutý do písmene S. Ob-
dobný motiv byl inspirací i pro archi-
tekta Dušana Jurkoviče, který plastiky 
labutí použil na hlavní vstupy dnešního 
hotelu Jurkovičův dům. Pohárek vyniká 
jemnou kompaktní linií a originálním 
propojením madla a pítka, které pře-
chází v náustek. Podstatu designu nej-
lépe vystihuje sám autor: „V našem svě-
tě všechno dávno existuje, jen se to zdá 
být skryté…“ Pravost a originalitu lázeň-
ského pohárku Labuť zaručuje logo au-

tora na jeho dně. Oba vítězné pohárky  
Nectarium a Labuť jsou nepřehlédnu-
telné. Byly navrženy exkluzivně pro 
akciovou společnost Lázně Luhačovice 
a staly se jejím osobitým symbolem. 
Nectarium je stylizovaný do podoby 
lučního kvítku se vsazeným brčkem. 
Květ je zdrojem nektaru stejně jako 
pohárek naší léčivé vody. Jeho první, 
čistě bílá řada dostala název Pure Line. 
V loňské sezoně se nabídka rozšířila 
o barevné varianty. Pohárek z řady Co-
lor Line má uklidňující světle modrou 
barvu a řada Decor Line je charakteris-
tická zlatým zdobením. 
Netradičně zpracované lázeňské po-
hárky Labuť a Nectarium jsou žá-
daným suvenýrem. V prodeji jsou 

Akciová společnost Lázně Luhačovice už nebude dál 
sama financovat údržbu lázeňského areálu, jehož je 
vlastníkem, ale profitují z něj všichni.

Po úspěšném pohárku Nectarium, který podle rozhod-
nutí poroty zvítězil v roce 2016 v designerské soutěži 
a byl v různých barevných variantách představen v uply-
nulých dvou sezonách, připravily Lázně Luhačovice, a.s., 
na květnovou slavnost Otevírání sezony další novinku.

„Intenzivní vyjednávání včetně soud-
ního sporu trvalo poslední 3 roky, ale 
toto téma bylo aktuální celých 26 let, 
kdy veškeré náklady spojené s areálem 
nesly jen naše lázně,“ zdůraznil E. Bláha. 
Vyřešen zatím není příspěvek od ostat-
ních podnikatelů, kteří užívají cizí maje-
tek. Konkurenční výhodou se měl park 
stát dle privatizačního projektu, podle 
kterého jej společnost koupila pro své 
hosty. Právě pro ně do jeho rozvoje Láz-
ně Luhačovice v uplynulém období in-
vestovaly i další desítky milionů korun. 
Veřejný statut parku ale lázním tuto 
výhodu, která je měla odlišit od lokální 
konkurence, bere – ta se tak bez vstupní 
i opakovaných investic chlubí cizím pe-
řím, aniž by uspěla v privatizační soutě-
ži nebo se poměrně podílela na nezbyt-
ných investicích. „S městem budeme 
hledat cesty a apelovat na legislativní 
změny tak, aby se na investicích podíleli 
i naši konkurenti. Stejně jako před 104 
lety učinil zakladatel lázní Dr. Veselý. 
Získal od všech podnikatelů v cestov-
ním ruchu tříprocentní příspěvek z je-
jich obratu,“ vysvětlil E. Bláha. 

výhradně v zařízeních akciové společ-
nosti Lázně Luhačovice – na recepcích 
hotelů Alexandria, Jurkovičův dům, 
Dům B. Smetany, Jestřabí, Palace, Mo-
rava a Společenský dům a dále v ces-
tovní agentuře Luhanka.

Tradiční připomínka československé 
historie luhačovických lázní, tohoto je-
dinečného místa na moravskosloven-
ském pomezí, je letos ozdobena 100. 
výročím založení československého 
státu. Historii vzájemných vztahů 
obou národů v Luhačovicích připo-
mene film D. Trančíka Světlé místo. 
Letošní program je rozšířen na šest 
dní a nabídne nejen obvyklou ukázku 
slovenského folkloru, divadla, filmu 
i hudby, ale také například besedy se 
zajímavými hosty. Milovníci slovenské 
kuchyně se mohou těšit na speciality 
našich sousedů, které bude připravo-
vat hotel Alexandria****.
Připomínat si budeme také 150. vý-
ročí narození slavného architekta Du-
šana Samuela Jurkoviče, jehož stavby 
daly Luhačovicím nezaměnitelnou 
tvář. Jeho jméno se řadí k dlouhému 
zástupu významných slovenských 
osobností, které ve zdejších lázních 
na začátku 20. století působily. Vedle 
Dušana Jurkoviče nemůžeme nevzpo-
menout Dr. Pavla Blaho, lázeňského 
lékaře a iniciátora vzájemného setká-

vání Čechů a Slováků v Luhačovicích 
ve Slovenské búdě.
V Luhačovicích se mluví slovensky 
i po sto letech. Nejen mezi tisíci slo-
venských návštěvníků nebo v pracov-
ních profesích, které v lázních zastá-

vá několik desítek Slováků, ale také 
v kulturních programech. Tou nejlepší 
ukázkou bude program nadcházející-
ho ročníku Dnů slovenské kultury, kte-
ré začínají 3. září a potrvají až do so-
boty 8. září.

Dny slovenské kultury 
ve znamení stého výročí 
založení Československa
Závěr Luhačovického kulturního léta bude patřit již 
6. ročníku Dnů slovenské kultury, pořádaných spo-
lečností Lázně Luhačovice, a.s. 

Četníci z Luhačovic znovu ožili

Ne, nenatáčely se další díly úspěšného 
projektu České televize. Probíhal zde 
netradiční pobyt Dovolená v hotelu 
Popper aneb za Četníky do Luhačovic 
inspirovaný známým seriálem z první 
republiky, který na začátku roku získal 
první místo v soutěži Velká cena ces-
tovního ruchu 2017/2018.  Účastníci 
mohli zažít atmosféru nově vznikají-
cího československého státu. Kromě 
samotných četníků v uniformách byli 
hosté obsluhováni personálem v do-

bových kostýmech, nechyběl histo-
rický jídelní lístek, kalamář s perem 
na recepci nebo třeba sirky a čokoláda 
s logem hotelu Popper. Snack bar nabí-
zel v rámci akce Sladká první republika 
například hrnek cikorky a bramborové 
patenty s povidly a mákem. Součástí 
pobytu byl také organizovaný program 
s filmovou tematikou. Promítal se vy-
braný díl seriálu, hosté obdrželi DVD 
se všemi jeho díly nebo se účastnili 
zájezdu do Kabinetu filmové historie 

a Filmového uzlu Zlín. S velkým zá-
jmem se setkala beseda se scenáristou 
Petrem Bokem, který trpělivě téměř 
dvě hodiny odpovídal na množství 
otázek. Vše vyvrcholilo v sobotu 28. 
dubna piknikem před hotelem s živou 
hudbou, veterány, kávou a dezerty při-
pravenými z tehdejších receptů.    
Pobyt byl naplánován ve dvou termí-
nech. Jestli vás zaujal, můžete podob-
nou atmosféru zažít i na podzim od 
30. září do 7. října 2018.

Poslední dubnový týden byste marně hledali na Lázeňském náměstí hotel Dům 
B. Smetany. Na jeho místě byste však našli skutečný hotel Popper proslulý ze se-
riálu Četníci z Luhačovic.

Program 
je rozšířen 

a nabídne nejen 
folklor, divadlo, 

film a hudbu, 
ale i besedy se 

zajímavými hosty



Krása Krušných hor
Jáchymovsko, krajina světového významu
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Krušné hory jsou dnes skutečně krásné a jsou stá-
le vyhledávanějším cílem nejen pro zimní, ale také 
letní turistiku. Bezesporu by si na jedné straně 
zasloužily zvýšenou ochranu například v podobě 
vzniku národního parku, na straně druhé jsou ale 
právě národní parky často tak silným magnetem 
pro návštěvníky, že daná lokalita doslova praská 

ve švech pod náporem turistů. A to je vlastně dal-
ší z výhod Krušných hor, že ač jsou vyhledávané, 
nejsou lidmi přeplněné. Najdete zde tedy nejen 
střediska různých sportů, naučné stezky, přírodní 
zajímavosti, příležitosti k ubytování i občerstvení, 
ale zároveň víte, že se nebudete na každém kroku 
setkávat s davy lidí a na vše stát nekonečné fronty. 

Neváhejte a vydejte se poznávat Krušné hory a vy-
chutnejte si jejich nevšední krásu. 

Mé Krušnohoří, jak jsi krásné s tvými lesy.
Vy louky, údolí a hory, 
bílé v zimě a zelení se skvoucí v létě!
Ó, Krušnohoří, jak jsi krásné!
 Anton Günther, písničkář

Jeho písničky nemohou chybět v žádném krušno-
horském zpěvníku. Ve známost vstoupily hlavně 
proto, že se objevily i v pohlednicích, které Gün-
ther jako vyučený litograf vyráběl ve své domov-
ské obci Boží Dar ve svém vlastním vydavatelství.

Jáchymov a jeho okolí dokáže nabídnout nevšední zážitky po celý rok – přírodní a historické dědictví zde 
najdete doslova na každém kroku. 800 let hornické tradice po sobě zanechalo mimořádné množství pa-
mátek, díky nimž je Jáchymovsko součástí Montanregionu Krušné hory – erzgebirge, který usiluje o zápis 
na Seznam světového dědictví UNeSCO. hory, rozlehlé náhorní planiny, rašeliniště a hluboké smrkové lesy 
– to vše dává Krušným horám nezaměnitelný ráz.

Nabízíme k vypůjčení 
ELEKTROKOLA 

zn. APACHE MATTO E3
dojezd 45–80 km

REZERVACE A iNfORMACE

na hotelových recepcích 

a v Lázeňském centru Agricola

ZA SPORTEM 
A POZNÁNÍM 

Tipy na volný čas
Jáchymovské lázně nabízejí široké možnosti, jak 
aktivně prožít volný čas. Vedle procházek s hůlka-
mi, s průvodcem nebo bez, můžete navštívit někte-
rá z lázeňských sportovišť.
SPORT CLUB POD RADIUM PALACe 
Zde si můžete zahrát minigolf, kuželky nebo pé-
tanque. 
Otevírací doba – od pondělí do pátku 13:00 až 
18:00 hod., sobota a neděle 9:00 až 18:00 hod. 
V případě nepříznivého počasí zavřeno.
TeNIS 
Pro sportovně založené lázeňské hosty je k dispo-
zici tenisový kurt, jehož provoz začíná podle aktu-
álního počasí v průběhu května. V sezoně je otevře-
no od 9:00 do 21:00 hod. Zapůjčení raket a míčků v 
recepci Radium Palace. 
Informace a rezervace na tel. +420 353 835 050
COOL CLUB 
Pro zájemce o pohodovou zábavu je zde připraven 
ping-pong, stolní fotbálek a šipky. Provozní doba 
8:00 až 20:00 hod. Bližší informace získáte v re-
cepci Komplexu Curie.
Pokud dáváte přednost pohybovým aktivitám 
pod vedením zkušeného instruktora, doporu-
čujeme nabídku Lázeňského centra Agricola.
NORDICWALKING 
Sraz každé úterý v 15:00 hod. u Lázeňského centra 
Agricola. 
Cena lekce včetně zapůjčení holí je 50 Kč/osobu
AQUAFITNeSS
Každou sobotu od 9:00 a 10:00 hod.
Cena lekce je 100 Kč
PILATeS
Každé úterý od 16:15 a čtvrtek od 16:00 hod. v tě-
locvičně
Cena lekce v délce 60 min. je 80 Kč
BOSU
Každé úterý od 17:15 a čtvrtek od 17:00 hod. v tě-
locvičně
Cena lekce v délce 60 min. je 80 Kč
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1. 9. sobota 19:30–22:00 hod. 
OLDIeS DISCO 
s orientální taneční skupinou Malika Lajla Tribe. 
K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer.
Radium Palace, terasa
4. 9. úterý 19:30 hod. vstupné 120 Kč
LeDeCKá DUDáCKá MUZIKA
z Plzně pod vedením kapelníka Libora Valečky.
Běhounek, sál

SRPEN 2018

8. 8. středa 19:30 hod. vstupné 120 Kč 
DIXIeLAND MeSSeNGeRS PRAhA 
Původní improvizovaný americký dixieland.
Komplex Curie, kavárna
9. 8. čtvrtek 20:00 hod. vstupné 160 Kč
ARTe DIVAS – OPeRNí A OPeReTNí KONCeRT
Koncert dvou operních pěvkyní – mezzosopranistky 
Elišky Weissové a sopranistky Luisy Albrechtové
Radium Palace, sál
10. 8. pátek 15:00 hod. 
STANA ZPíVá eDITh PIAF
Písně, filmové melodie a další skladby v podání Stani-
slavy Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
Lázeňský park
10. 8. pátek 19:30 hod. vstupné 90 Kč
hAšLeR! 
Kulturní dům Jáchymov, sál
14. 8. úterý 19:30 hod. vstupné 120 Kč
VeČeR S TANCeM A ReTRO MÓDNí PřehLíDKOU
K tanci a poslechu hraje Miroslav Bauka.
Komplex Curie, kavárna 
16. 8. čtvrtek 20:00 hod. vstupné 170 Kč, 
v předprodeji 150 Kč
MPK – SLAVNOSTNí ZAhAJOVACí KLAVíRNí ReCI-
TáL Se ZPĚVeM JAKUBA PUSTINy 
Klavírní doprovod Branko Ladič – dirigent Slovenské-
ho národního divadla Bratislava.
Radium Palace, sál
17. 8. pátek 15:00 hod. 
hANA ROBINSON
Koncert plný jazzové hudby a šansonu. 
Lázeňský park
18. 8. sobota 19:30 hod. 
OLDIeS DISCO
s tanečnicí a lektorkou arabského folkloru Janou 
Hafsa Zelenou. K poslechu a tanci hraje DJ David 
Keilhauer. 
Radium Palace, terasa
21. 8. úterý 19:30 hod. vstupné 200 Kč, v předpro-
deji 180 Kč
MPK – OPeReTNí áRIe A DUeTy
Slavnostní operetní koncert pro příznivce operet-
ního žánru.
Běhounek, sál
23. 8. čtvrtek 20:00 hod. vstupné 220 Kč, 
v předprodeji 200 Kč
MPK – SLAVNOSTNí ZáVĚReČNÝ GALAVeČeR 
Závěrečný večer v rámci Mistrovských pěveckých 
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kurzů bude věnován klasické opeře. 
Radium Palace, sál
24. 8. pátek 15:00 hod. 
S hARMONIKOU KOLeM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO 
HARMONIKA – Josef a Renáta Pospíšilovi z Plzně.
Lázeňský park
28. 8. úterý 19:30 hod. vstupné 110 Kč
COUNTRy VeČeR
K tanci a poslechu hraje Bylo nás 7
Komplex Curie, kavárna
30. 8. čtvrtek 20:00 hod. vstupné 140 Kč
FRANTIšeK UhLíř TeAM  
& Lee ANDReW DAVISON
Jazzový koncert
Radium Palace, sál

31. 8. pátek 15:00 hod. 
hONZA JAReš – POPULáRNí PíSNĚ, KTeRÉ 
MáTe RáDI 
Nevidomý zpěvák a klavírista – písně předních 
českých a zahraničních interpretů
Lázeňský park

7. 9. pátek 15:00 hod. 
eVA heNyChOVá 
Folkový recitál charismatické zpěvačky, kytaristky, 
skladatelky i textařky v jedné osobě. 
Lázeňský park
11. 9. úterý 19:30 hod., vstupné 110 Kč
BáD BOyS 
Posluchačům všech věkových kategorií hrají své vlast-
ní písničky s vtipnými texty.
Komplex Curie, kavárna
14. 9. pátek 15:00 hod. 
KATeřINA A JeJí ReCITáL
Blues, akustický pop s přídechem jazzu v podání Kate-
řiny Bodlákové s doprovodem pianisty Henryho Volfa. 
Lázeňský park
15. 9. sobota 19:30 hod. 
TANeČNí VeČeR
s kouzelníkem a iluzionistou Janem Vaidišem s part-
nerkou. 
K tanci a poslechu hraje Henry Volf a Kateřina Bodlá-
ková.
Radium Palace, terasa
18. 9. úterý 19:30 hod. vstupné 150 Kč
PĚVeCKÝ ReCITáL RIChARDA hAANA 
OPeRA, OPeReTA, MUZIKáL, SLAVNÉ PíSNĚ
Běhounek, sál
19. 9. úterý 19:30 hod. vstupné 110 Kč
PePA šTROSS A SyN
vám zahrají swingové písničky.
Komplex Curie, kavárna
25. 9. úterý 19:30 hod. vstupné 110 Kč
STANA ZPíVá eDITh PIAF
V podání Stanislavy Knejflové. 
Hudební doprovod Josef Škulavík.
Komplex Curie, kavárna
28. 9. pátek 19:00 hod. vstupné 120 Kč
SPOLeČeNSKÝ VeČeR S TANCeM, 
BURČáKeM A ReTRO MÓDNí PřehLíDKOU
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové. 
Běhounek, sál
29. 9. sobota 19:30 hod.
TANeČNí VeČeR
s tanečním vystoupením country skupiny Medovina. 
K tanci a poslechu hraje Henry Volf a Kateřina Bodlá-
ková.
Radium Palace, terasa

Kompletní program na 
www.spainfojachymov.cz

K létu patří 
„frappé“ 

Zmrzlinu milují nejen děti, ale také dospělí 
a mnohdy také ti, kteří jsou ve výběru potravin 
něčím omezeni, jako například celiaci, diabe-
tici, osoby intolerantní na laktózu, alergici, lidé 
s nadváhou či obezitou a další. V potravinářské 
legislativě je mraženým krémem neboli zmrzli-
nou označen výrobek získaný zmrazením smě-
si připravené většinou z vody, mléka, smetany, 
cukru, tuku a dalších složek. Všechny základní 
suroviny pro výrobu zmrzliny jsou svou pova-
hou přirozeně bezlepkové. Nebezpečí výskytu 
nežádoucích látek může ale nastat při použití 
ochucujících složek (ovoce, ořechy, kakao, čoko-
láda, posyp…), emulgátorů nebo stabilizátorů.

Výbornou variantou osvěžení v horkém letním 
dni může být káva frappé, která se připravuje 
našleháním kávy s vodou. V kavárně na Radium 
Palace se tato káva podává slazená, neslazená, 
bez kofeinu, s mlékem či se zmrzlinou, tedy tu 
„svou“ si zde najdou i již zmínění celiaci, diabe-
tici, osoby s nadváhou či osoby s intolerancí na 
laktózu.

Recept na přípravu „frappé“:

Ingredience: 
1,5 lžičky instantní kávy
Voda / mléko 
Popř. cukr krupice

Postup:
Do vysoké sklenice nasypeme kávu (popř. cukr) 
a přidáme trochu vody (maximálně 1 cm ode 
dna sklenice) a strojkem vyšleháme do husté 
pěny. Dolijeme vodou a doplníme ledem. Pokud 
se jedná o „mléčné frappé“, nedoléváme vodou, 
ale mlékem. 
 Markéta Fialová, DiS.
 nutriční terapeut Radium Palace

Café AGRICOLA
Naše kavárna v Lázeňském centru Agricola na-
bízí výborné domácí limonády, kávu s sebou, 
lázeňské oplatky nebo teplé občerstvení. Pře-
svědčte se ale nejlépe sami, že tím naše nabídka 
nekončí.
Otevřeno denně od 9:00 do 20:00 hod.
Těšíme se na vás!

V horkých letních dnech nejlé-
pe osvěží vlažný čaj. Často ale 
neodoláme pokušení a volíme 
spíše zmrzlinu či různé nápoje 
a koktejly ze zmrzliny připravo-
vané.

Byla zdrojem inspirace pro básníka a písničkáře Antona Günthera, rodáka z Božího Daru, který právě jim zasvětil celou svou uměleckou tvorbu a vlastně i celý 
svůj život. O čem je řeč? Odpověď najdete v TAJeNCe.


