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Láznû Jáchymov 
vstupují do 104. lázeÀské sezony!

Das Heilbad Jáchymov beginnt seine 
104. Kursaison!

Das Kurhotel „Bûhounek“: zwei Restaurants im neuen Gewand

LázeÀsk˘ hotel Bûhounek: dvû restaurace v novém

Miloslav Palík
Sladkosti s příchutí bigbítu

Süßigkeiten 
mit einem Beigeschmack von Big Beat



NÁZEV / BEZEICHNUNG JMÉNO / NAME KONTAKT OTEVÍRACÍ DOBA / ÖFFNUNGSZEIT

ASKLEPION LASER & BEAUTY CENTRE RADIUM PALACE
pí / Fr. Ströherová
provozní manažerka

353 892 944 
přímá linka / Kurzwahl 5030

Po – Pá / Mo – Fr: 8:00 – 16:30 hod. / Uhr
So / Sa: dle dohody a potřeb klientů / nach 
Vereinbarung u. Bedarf

KADEŘNICTVÍ RADIUM PALACE
FRISEUR RADIUM PALACE

Kateřina Dondová
724 595 488, 353 831 780
přímá linka / Kurzwahl 1780 
www.kadernictvijachymov.cz

Po – Pá / Mo – Fr: 9:00 – 18:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 12:00 hod. / Uhr
Ne / So: dle domluvy / nach Vereinbarung

KIOSEK U RADIUM PALACE
KIOSK AM RADIUM PALAST

Miroslava Holá
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

ŠPERKY A MINERÁLY LD ASTORIA
SCHMUCK UND MINERALIEN LD ASTORIA

Petr Bohdálek 603 515 529 Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr

HOLIČSTVÍ LD LUŽICE
HERRENFRISEUR LD LUŽICE

Vojtěch Brveník 353 831 333 Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY LD LUŽICE
GEHEIMNISSE DER NATUR LD LUŽICE

Vladan Bublík 774 432 325
Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr
So – Ne / Sa – So: 10:45 – 16:15 hod. / Uhr

KADEŘNICTVÍ MARIE DRÁPALOVÁ – CURIE
FRISEUR  MARIE DRÁPALOVÁ – CURIE

Marie Drápalová 353 832 020
Po – Pá / Mo – Fr: 9:00 – 18:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 13:00 hod. / Uhr

KVĚTINÁŘSTVÍ POMĚNKA – KULTURNÍ DŮM
KVĚTINÁŘSTVÍ POMĚNKA – KULTURHAUS

Jarmila Dymáčková 353 836 008, 353 811 744 Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 16:00 hod. / Uhr

PEDIKÚRA A MANIKÚRA – CURIE
PEDIKÜRE UND MANIKÜRE – CURIE

Jana Chotašová
353 832 019, 728 890 337
přímá linka / Kurzwahl 2019

Po / Mo: dle objednávek / laut Reservierung
St / Mi: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
Pá / Fr: 9:00 – 16:00 hod. / Uhr

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ – BĚHOUNEK
PEDIKÜRE, MANIKÜRE, NAGELSTUDIO – BĚHOUNEK

Jana Chotašová
353 831 218, 728 890 337
přímá linka / Kurzwahl 1218

Út – Čt / Di – Do: 9:00 – 16:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 12:00 hod. / Uhr

PORCELÁN, RUČNÍ PRÁCE – LD LUŽICE
PORZELLAN, HANDARBEIT – LD LUŽICE

Uršula Ledecká 604 317 361
Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 13:00 hod. / Uhr

BOUTIQUE SVĚTLANA – LD LUŽICE
BOUTIQUE SVĚTLANA – LD LUŽICE

Světlana Petráková –
Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 10:00 – 14:00 hod. / Uhr

KOSMETIKA PRAHA
KOSMETIK PRAHA

Hana Rudolfová 353 832 010, 731 890 494
Út, čt 8:00 – 15:00 hod. / Uhr
So 8:00 – 11:00 hod. / Uhr

KREJČOVSTVÍ JANA – KULTURNÍ DŮM
SCHNEIDEREI JANA – KULTURHAUS

Jana Šatalíková 353 836 009
Po, Út, Čt / Mo, Di, Do: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
St / Mi: 10:00 – 15:00 hod. / Uhr
Pá / Fr: 13:00 – 15:00 hod. / Uhr

KAVÁRNA AGRICOLA
CAFÉ AGRICOLA

Jan Meruna 602 266 088 Po – Ne / Mo – So: 8:00 – 22:00 hod. / Uhr

KADEŘNICTVÍ AGRICOLA
FRISEUR AGRICOLA

Lucie Hellmichová 353 832 121, 604 204 409

Po, Út / Mo, Di: dle domluvy / nach Vereinbarung
St – Pá / Mi – Fr: 
9:30 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:30 – 13:00 hod. / Uhr

KADEŘNICTVÍ
FRISEUR

Eva Haasová 353 831 217
Út – Pá / Di – Fr: 9:00 – 15:00 hod. / Uhr
So / Sa: 7:00 – 12:00 hod. / Uhr

KOSMETICKÝ SALON DARINA
KOSMETIKSALON DARINA

Darina Töltési 353 831 396
Út, Čt / Di, Do: 9:00 – 15:00 hod. / Uhr
So / Sa: 7:00 – 11:00 hod. / Uhr

DŘEVĚNÉ ZBOŽÍ – ASTORIA
HOLZWAREN – ASTORIA

Ludovít Melicher 736 540 610 Sudé dny / Gerade Tage: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr

LÉKÁRNA ŠALVĚJ
APOTHEKE SALBEI 

RNDr. Olga Jozová
353 811 538
info@lekarna123.cz

Po – Pá / Mo – Fr: 
8:00 – 12:30 hod., 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 8:30 – 13:00 hod. / Uhr

TANEČNÍ KAVÁRNA KULTURNÍHO DOMU
TANZCAFÉ IM KULTURHAUS

Vladislav Prokop 606 425 652 Po – Pá / Mo – Fr: 19:00 – 23:30 hod. / Uhr

CUKRÁRNA 
KONDITOREI

Marek Sura 603 219 177 Po – Pá / Mo – Fr: 8:00 – 17:00 hod. / Uhr

Tel.: 602 266 088
Otevírací doba: denně 8:00 – 22:00 hod.

Tel.: 602 266 088
Öffnungszeiten: täglich von 8:00 – 22:00 Uhr

Denní nabídka čerstvých zákusků a zmrzlin!
Täglich frisches Angebot an Feinbackwaren und Speiseeis!

Kavárna v Aquacentru Agricola
Café im Aquacentrum Agricola
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Vážení hosté, milí přátelé,
jaro již de�nitivně přemohlo zimu. Pro mnoho z nás je 
toto období zdrojem energie samo o sobě, ale přesto 
rok od roku okolo sebe vnímám víc a víc také onu po-
věstnou jarní únavu. Přitom recept na ní znaly už naše 
babičky. Doplnit vitamíny, vyrazit do přírody, udělat 
si trochu času na sebe a pořádně se vyspat. Ani ten-
to jednoduchý recept však mnozí nedokáží ve svém 
prostředí naplnit. A proto jsou tu naše lázně uprostřed 
přírody. Dokáží vás spolehlivě vytáhnout z každoden-
ního stereotypu  povinností a nabít energií. 
Aby byla Vaše pohoda maximální, přinášíme vám ved-
le tradičních služeb i mnohé novinky. Všechny vychá-
zejí z vašich námětů, díky kterým se na rozvoji jáchy-
movských lázní podílíte i vy sami. Koncept stravování 
formou bufetových stolů jste na Běhounku v loňském 
roce přijali velmi pozitivně, a proto se od března stej-
ného konceptu dočkala i Curie. Svůj pobyt si také 
můžete zpestřit novými indickými masážemi, chro-
matoterapií nebo v kurzech práce na PC. To budou 
vnoučata koukat až jim v lázních znovuzrozená ba-
bička po návratu domů předvede bravurní surfování 
na internetu!
Přejme tedy letošní sezóně, ať je minimálně stejně 
povedená, jako ta loňská a přinese vám všem znovu 
to, co od lázní očekáváte. Zdraví, pohodu, relaxaci 
a energii.

Klientský časopis o současném 
moderním lázeňství
Die Klientenzeitschrift über 
gegenwärtiges modernes 
Kurortwesen 
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Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde,
der Frühling hat nun endgültig die Oberhand über den Winter gewon-
nen. Für viele von uns ist diese Jahreszeit an sich schon Energiequel-
le genug, aber mit jedem Jahr nehme ich um mich herum auch die 
Frühjahrsmüdigkeit immer mehr wahr.  Dabei kannten bereits unsere 
Großmütter ein gutes Rezept dagegen: Vitamine zu sich nehmen, in 
die Natur gehen, ein wenig Zeit für sich selbst �nden und richtig aus-
schlafen. Aber vielen von uns  gelingt es nicht einmal, selbst dieses 
einfache Rezept in unserer täglichen Umgebung umzusetzen. Und ge-
nau deshalb gibt es unser Heilbad inmitten der Natur. Hier gelingt es 
sicher, Sie von dem Stereotyp des Alltags zu befreien und mit Energie 
aufzuladen. 
Damit Sie möglichst alles für eine richtige Erholung und Entspannung 
vor�nden, bieten wir Ihnen außer den traditionellen Leistungen auch 
viel Neues. Dabei sind wir von Ihren Ideen ausgegangen, dank denen 
Sie sich an der Entwicklung des Kurbades Jáchymov beteiligen. Das 
Konzept der Verp�egung im Hotel „Běhounek“ in Form einer Selbst-
bedienungstheke wurde von Ihnen sehr positiv aufgenommen, und 
deshalb setzen wir dieses Konzept seit März auch im „Curie“ um. Ihren 
Aufenthalt können Sie dank indischen Massagen, Farblichttherapie 
oder Computerkursen abwechslungsreicher gestalten. Da werden die 
Enkel nicht schlecht staunen, wenn Oma nach ihrer Rückkehr aus dem 
Kurbad ihnen zeigt, wie man im Internet surft! 
Wir wünschen der diesjährigen Saison ein mindestens genau so gu-
tes Gelingen wie der vom letzten Jahr und bieten Ihnen all das, was 
Sie von einem Kurbad erwarten: Gesundheit, Wohlsein, Erholung und 
Energie. 

MUDr. Eduard Bláha
generální ředitel 
Generaldirektor

editorial editorial



Jáchymovské lázně si pro slavnostní zahájení 104. lázeňské se-
zony vybraly poslední květnový víkend. Záštitu nad letošními 
oslavami převzali slavní vědci, kteří Jáchymovu v nedávné mi-
nulosti dodali lesku. Marie Curie Sklodowská, která přesně před 
85 lety do Jáchymova přijela na návštěvu, a František Běhou-
nek, na jehož počest byl před 35 lety 
postaven stejnojmenný lázeňský hotel 
(ten navíc oslaví roční výročí své takřka 
kompletní rekonstrukce). Jejich rolí se 
pro letošní rok ujali Lucie Domesová 
a Petr Jablonský. Celý sobotní program 
moderuje Pavel Trávníček.

Hlavní program oslav zažije Jáchymov 
ve čtvrtek 27. května. Už několik dní 
před tím se ale uskuteční řada akcí 
doprovodného charakteru. Na své si 
přijdou především příznivci mnoha 
hudebních žánrů. Ve čtvrtek 27. květ-
na se například v už zmiňovaném lázeňském hotelu Běhounek 
představí s programem operetních písní Rafael Alvaréz z Mexika 
s Petrou Šimkovou z Národního divadla. Fanoušci populárněj-
ších žánrů se pak mohou těšit na páteční koncert skupiny Plav-
ci. V sobotu, na kterou je naplánovaný hlavní program zahájení 
sezony, bude k vidění také šermířské vystoupení, či koncert „The 
Beatles Revival“. Své umění předvedou i mnoha úspěchy v Čes-
ku i v zahraničí ověnčené ostrovské mažoretky.
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Das Heilbad Jáchymov hat das letzte Maiwochenende gewählt, um die 104. 
Kursaison feierlich zu eröffnen. Patronat über die diesjährigen Feierlichkei-
ten haben berühmte wissenschaftler übernommen, die in nicht allzu ferner 
Vergangenheit dem Heilbad Jáchymov seinen Glanz zurückgegeben haben: 
Marie Curie Sklodowská, die Jáchymov genau vor 85 Jahren einen Besuch 

abstattete, und František Běhounek, zu des-
sen Ehren vor 35 Jahren das gleichnamige 
Kurhotel errichtet wurde (dieses Hotel feiert 
außerdem den ersten Jahrestag seiner nahezu 
vollständigen Rekonstruktion). Die Rollen bei-
der wissenschaftler übernehmen in diesem 
Jahr Lucie Domesová und Petr Jablonský. Das 
Samstagsprogramm wird von Pavel Trávníček 
moderiert.

Den Programmhöhepunkt der Feierlichkeiten 
erlebt Jáchymov am Donnerstag, den 27. Mai. 
Bereits mehrere Tage vorher findet aber eine 
Reihe von Begleitveranstaltungen statt. Vor al-

lem die Liebhaber modernerer Musikgenres kommen hier auf ihre Kosten. Am 
Donnerstag, den 27. Mai, bieten Rafael Alvaréz aus Mexiko und Petra Šimková 
vom Nationaltheater in dem bereits erwähnten Kurhotel „Běhounek“ einen 
Liederabend mit Operettenmusik. Liebhaber modernerer Musik dürfen sich 
auf das Freitagskonzert der Gruppe Plavci freuen. Am Samstag, für den der 
Programmhöhepunkt geplant ist, werden eine Fechtgruppe oder das Kon-
zert „The Beatles Revival“ Augen und Ohren erfreuen. Ihre Kunst und Erfolge 
führen auch die in In-und Ausland erfolgreichen Majoretten aus Ostrava vor.

Das Heilbad Jáchymov beginnt 
seine 104. Kursaison!

Láznû Jáchymov 
vstupují do 104. lázeÀské sezony!

léto|Sommer 2010AQUAVIVA



Událost Ereignis

Nejen kulturou je ovšem živ člověk. Mezi návštěvníky jáchy-
movských lázní se zcela jistě najdou i techničtěji založení lidé. 
A ani na ně v rámci oslav zahájení 104. lázeňské sezony neza-
pomínáme. Na parkovišti před kulturním domem bude k vidění  
výstava  plechových krasavců z dob dávno i nedávno minulých. 
Veterány do Jáchymova přivezou ukázat karlovarští sběratelé 
historických vozidel. Tradičního požehnání jáchymovských ra-
donových pramenům se letos ujme páter Marek Hric. Chybět 
nebude ani středověký jarmark s ukázkou tradičních řemesel. 
K završení oslav navštíví v neděli jáchymovské lázně proslulá 
Kapela 35. pěšího pluku Plzeň – Foligno a zpestří prostředí lá-
zeňského parku Promenádním koncertem.

„Již tradičně během posled-
ního květnového víkendu 
společně slavnostně zahájí-
me  lázeňskou sezónu. Letos 
by neměla být tolik rušená 
rekonstrukcemi, naopak by 
měla přinést zážitky z užívání 
těch loňských. Pro letošek při-
pravujeme přístavbu místnosti 
na podávání snídání v Astorii 
a rekonstrukci Daliboru spolu 
s jeho propojením s Jitřenkou 
a Běhounkem krytým korido-
rem. Obě tyto investice se ale 
v lázeňském centru téměř ne-
projeví a Váš klid rušit rozhod-
ně nebudou,“ prozradil generální ředitel jáchymovských lázní 
Eduard Bláha.

Předprodej vstupenek v pokladně kina (středy a sobo-
ty  hodinu před představením) a v knihovnách lázeň-
ských hotelů. Místa si můžete rezervovat také v dopoled-
ních hodinách na tel. číslech 353 831 229, 353 831 715 
a 353 831 618. Vstupné je 180 Kč.

Aber der Mensch lebt nicht nur von Kultur allein. Unter den Kurgästen fin-
den sich bestimmt auch begeisterte „Techniker“. Und auch diese sollen im 
Rahmen der Feierlichkeiten zur Eröffnung der 104. Kursaison nicht zu kurz 
kommen. Auf dem Parkplatz vor dem Kulturhaus werden Sie eine Ausstellung 
von Autos aus längst vergangenen und jüngeren Zeiten bewundern können. 
Die Oldtimer werden von den Karlsbader Fahrzeugsammlern nach Jáchymov 
gebracht. Den traditionellen Segen erteilt den Radonquellen von Jáchymov 
in diesem Jahr Pater Marek Hric. Auch der mittelalterliche Jahrmarkt, wo sich 
traditionelles Kunsthandwerk vorstellt, wird nicht fehlen. Die Feierlichkeiten 
enden am Sonntag mit dem Auftritt der berühmten Kapelle des 35. Infante-
rieregiments – Foligno, welche im Park des Heilbades ein Promenadenkon-
zert gibt. 

„Traditionell eröffnen wir am letz-
ten Sonntag im Mai feierlich ge-
meinsam die Kursaison. In diesem 
Jahr dürfte sie nicht so sehr durch 
Rekonstruktionen gestört werden, 
im Gegenteil – die neue Kursaison 
bietet neue Freude durch die Nu-
tzung der rekonstruierten Gebäu-
de. In diesem Jahr planen wir den 
Anbau eines Frühstückraums im 
„Astoria“, die Rekonstruktion des 
„Dalibor“ und die Verbindung mit 
„Jitřenka“ und „Běhounek“ durch 
einen überdachten Korridor. Diese 
beiden Investitionen werden sich 
im Kurzentrum fast nicht bemer-

kbar machen und Ihre Ruhe wirklich nicht stören“, verriet der Generaldirektor 
des Heilbads Jáchymov, Eduard Bláha.

Kartenvorverkauf an der Kinokasse (mittwochs und samstags vor Veran-
staltungsbeginn) und in den Bibliotheken der Kurhotels. Platzreservie-
rung in den Vormittagsstunden möglich unter 353 831 229, 353 831 715 
und 353 831 618. Eintritt 180 CZK.
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Připojení už jsou i hosté Dalibora
Bezdrátové připojení do sítě internet wI – FI 
funguje od března letošního roku také v de-
pendanci hotelu Běhounek, v lázeňském 
domě Dalibor. „Podařilo se nám pokrýt sig-
nálem prostor celé společenské místnosti, 
hosté si proto velice pochvalují, že již nemusí 
za signálem cestovat na zimní zahradu hotelu 
Běhounek,“ upřesnila sales manažerka hotelu 
Edeltraud Štěpánková. Pokud si chcete inter-
net užít i na svém pokoji, samozřejmě i nadále 
platí nabídka zapůjčení modemu za mírný po-
platek. 

Jarní setkání Dámského klubu 
s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou
Léčebné lázně Jáchymov a. s. přijaly pozvání na setkání dámského 
klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, který se 
uskutečnil 24. dubna v Praze. Protože většina žen již někdy zkouše-
la držet dietu, bylo na akci plno. Přítomné 
dámy byly zvědavé hlavně na povídání 
s doktorkou Cajthamlovou, která je pro 
širokou veřejnost známá především jako 
svérázná „doktorka Kateřina“ z televizních 
pořadů o hubnutí. Neméně inspirativní 
však byla i prezentace partnera večera, 
našich lázní. Primářka lázeňského hotelu 
Akademik Běhounek MUDr. Lenka Dras-
ká představila hostům léčebný program 
a objasnila unikátní působení radonové 
vody na organismus. Stejně jako paní doktorka Cajthamlová, i ona 
zdůraznila provázanost fyzických problémů s psychikou člověka. 

V Radium Palace si Velikonoce užili
K velikonoční náladě v jarně  vyzdobeném Ra-
dium Palace výrazně přispělo veselé vystoupení 
dudácké kapely v chodských krojích o veliko-
noční neděli. Karel Klingora z Ostrova předváděl 
zdobení kraslic pomocí barevných miniaturních 
drátků, z nichž kouzlil na vajíčkách kvítka, lísteč-
ky a různé další netradiční ozdoby. Tento způsob 
zdobení kraslic je jeho specialitou a v soutěži ča-
sopisu Zahrádkář  v loňském roce  získal 2. místo. 
Ochotně předváděl své umění a zaučoval zájem-
kyně z řad našich hostů. 

I krása se dá změřit!
Myslíte si, že krása je veličina nezměřitelná? 
Omyl! O tom, že i krása je měřitelná přesvědčila 
16. dubna v Radium Palace kosmetička společ-
nosti Asklepionu. Vedle výrobků francouzské 
kosmetické firmy THALGO (mořské produkty) 
předvedla diagnostiku pleti přístrojem pro od-
halení i skrytých nedostatků, jako jsou pigmen-
tace, pihy, rozšířené žilky, textura pleti, vrásky 
a podobně. Každý účastník akce si navíc zdarma 
odnesl dárek v podobě dárkového voucheru 
na ošetření dle vlastního výběru v Asklepionu 
Jáchymov.

Auch die Gäste des „Dalibor“ 
sind bereits angeschlossen

 

Drahtlosen Internetanschluss wiFi hat seit März auch das Ne-
bengebäude des Hotels „Běhounek“, das Kurhaus „Dalibor“. 
„Es ist uns gelungen, den gesamten gemeinschaftlichen Be-
reich abzudecken. Die Gäste äußern sich sehr anerkennend 
darüber, dass sie auf der Suche nach dem Signal nicht mehr 
den wintergarten des Hotels „Běhounek“ aufsuchen müs-
sen“, präzisiert die Verkaufsmanagerin des Hotels Edeltraud 
Štěpánková. wenn Sie auf Ihrem Zimmer Internetanschluss 
wünschen, gilt selbstverständlich auch weiterhin das Ange-
bot, dass Sie gegen ein geringes Entgelt ein Modem auslei-
hen können. 

Frühjahrstreffen des Damenklubs 
mit Dr. med. Kateřina Cajthamlová 
Die Gesellschaft Léčebné lázně Jáchymov a. s. hat die Einladung zum Treffen 
mit dem Damenklub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB an-
genommen, welches am 24. April in Prag stattfand. Da die meisten Frauen 

irgendwann schon mal eine Diät versucht haben,  
war das Interesse natürlich groß. Die anwesenden 
Damen freuten sich vor allem auf das Gespräch mit 
Frau Cajthamlová, die für die breite öffentlichkeit vor 
allem als resolute „Dr. Kateřina“ aus Fernsehsendun-
gen über das Abnehmen bekannt ist. Nicht weniger 
inspirativ war auch die Präsentation des Partners die-
ser Veranstaltung, unseres Heilbades. Die Chefärztin 
des Kurhotels „Akademik Běhounek“, Dr. med. Lenka 
Draská, stellte den Gästen das Kurprogramm vor und 
erklärte die einzigartige wirkungsweise von Radon-

wasser auf den Organismus. wie Frau Cajthamlová betonte auch sie, wie eng 
physische Probleme mit der menschlichen Psyche zusammenhängen. 

Im „Radium Palace“schrieb man Ostern groß 
Zur Osterstimmung im frühlingshaft geschmückten „Radium 
Palace“ trug am Ostersonntag der Auftritt der Dudelsackpfei-
fer in Chodauer Trachten  wesentlich bei. Karel Klingora aus 
Schlackenwerth (Ostrov) führte die Kunst des Eierschmückens 
mit Hilfe von feinem Farbdraht vor, aus dem er auf den Eiern 
kleine Blüten, Blätter und verschiedene andere nicht traditio-
nelle Ornamente zauberte. Diese Art des Eierschmückens ist 
seine Spezialität, womit er im Rahmen des wettbewerbs der 
Zeitschrift „Zahrádkář“ (Gärtner) im vergangenen Jahr den 2. 
Platz belegte. Bereitwillig zeigte er seine Kunst und gab sie an 
Interessenten aus den Reihen unserer Gäste weiter. 

Auch Schönheit lässt sich messen!
Sie sind der Meinung, dass Schönheit eine nicht messba-
re Größe ist? Irrtum! Dass Schönheit messbar ist, davon 
überzeugte die Kosmetikerin des Unternehmens „Askle-
pion“ die anwesenden Gäste im „Radium Palace“. Neben 
Produkten der französischen Kosmetikfirma THALGO 
(Meeresprodukte) führte sie die Hautdiagnostik mit Hilfe 
eines Gerätes vor, welches auch versteckte Mängel wie 
Pigmentierung, Sommersprossen, erweiterte Äderchen, 
Hauttextur, Fältchen u.a. entlarvt. Jeder Teilnehmer der 
Veranstaltung erhielt zusätzlich ein Geschenk in Form ei-
nes Gutscheins für eine Behandlung nach eigener wahl 
im „Asklepion“ Jáchymov.

Es geschah...Stalo se...

6 - 7



Eisen Sie die Kinder vom 
Computer los! 

Nicht nur in dem bevorstehenden Sommer, sondern auch den Rest des 
Jahres über sollten wir Erwachsene darum bemüht sein, dass unsere 

Sprösslinge ihre Freizeit möglichst sinnvoll verbringen. Das Hocken 
vor dem Fernseher oder Spielen von Computerspielen ist sicher nicht 
die beste Art, wie die Kinder ihre Freizeit verbringen sollten. Und 

gerade darum, damit Kinder ihre Freizeit möglichst sinnvoll verbrin-
gen, hat das Heilbad Jáchymov gemeinsam mit Ärzten ein spezielles 

Programm für die Kleinsten und ihre Eltern oder Großeltern vorbe-
reitet.  Sie können sich jeden Tag im neuen Aquazentrum erholen, 
während sich die Kinder im Planschbecken oder auf der Rutsche 
ganz in Ihrer Nähe austoben können. Die Prozeduren wurden 
sorgfältig mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des kindlichen Orga-

nismus  ausgewählt. Jedes Kind wird von uns mit einem kleinen 
Geschenk belohnt und außerdem …. haben wir für Ihre Kinder (3 – 12 
Jahre) ein Ferienangebot – sparen Sie bis zu 40%! Den Bedürfnissen 
der Eltern mit Kindern haben wir auch unser Angebot an Hotelüber-
nachtungen angepasst. Sollten Sie sich noch nicht entschieden ha-
ben, wo Sie mit Ihren Enkeln die Ferien verbringen, ist Jáchymov für 

Sie bestimmt die beste wahl. 

Indische Kopfmassage
wer von Ihnen hatte noch nie Nackenschmerzen, Muskelver-
spannung in den Schultern oder stechenden Kopfschmerz? 
Dann sollten Sie wissen, dass die indische Kopfmassage 
Ihnen Abhilfe verschafft. Diese spezielle Massage konzent-
riert sich auch die Lockerung der Muskelverspannungen an 
Schultern, Nacken, Kopf und Gesicht. Sie lindert Kopf- und 
Augenschmerz und lockert die Bewegung von Schultern und 
Nacken. Die Kopfmassage fördert zudem den Haarwuchs und 
verbessert die Qualität der Haare. Sie wird auch als Antistress-
Massage bezeichnet, weil sie psychische Müdigkeit, Gereiz-

theit und emotionalen Stress beseitigt und auch als Zusatztherapie bei De-
pressionen und Angstzuständen zur Anwendung kommt. Sie ruft ein Gefühl 
der Ruhe und inneren Zufriedenheit hervor und … hilft bei Kopfschmerzen 
und Migräne. Nach nur 20 Minuten werden Sie sich fühlen wie neu geboren! 
Einen Termin können Sie am Empfang des LC Agricola vereinbaren. 

Baden Sie Ihre Hände in Paraff in 
Paraffin ist ein spezielles wachs, das aus Erdöl gewonnen und 
mit Vitamin E angereichert wird. Es zeichnet sich durch seine 
Eigenschaft aus, wärme zu bewahren. Bei einer Temperatur von 
52 – 62°C wird Paraffin fest. Aber genug der Theorie – viel inte-
ressanter ist die Verwendung von Paraffin im Heilbad Jáchymov. 
Paraffin wärmt, lockert, erhöht die Durchblutung und öffnet 
die Poren. Deshalb wird es wegen seiner gesundheitlichen und 
ästhetischen wirkung so hoch geschätzt. Paraffin kommt bei Er-
krankungen des Bewegungsapparates, bei chronischer rheuma-

toider Arthritis, bei Erkrankungen kleiner Gelenke der Gliedmaßen sowie bei der 
Heilung von harter, schwieliger, trockener oder geplatzter Haut an Händen und 
Füßen zum Einsatz. Und wie sieht so eine Prozedur aus? Sie tauchen Ihre Hän-
de einfach ein paar Mal in Paraffin (es brennt zwar ein bisschen, aber ansonsten 
ist das sehr angenehm), dann packen wir Ihre Hände in ein warmes Handtuch 
und lassen das Paraffin einwirken. In der Ruhephase kommt es zur Lockerung 
der Muskeln und Gelenke. Gerade deshalb sind Paraffinpackungen Teilbehand-
lungen bei Rehabilitationen, insbesondere bei degenerativen Erkrankungen der 
Handgelenke. Durch die verbesserte Durchblutung der Haut werden außerdem 
die in Paraffin enthaltenen Mineralien besser absorbiert. Paraffinpackungen wir-
ken wohltuend nicht nur auf die Haut, sondern auf das gesamte Nervensystem. 
Sie fühlen sich danach entspannt und erholt. Buchen Sie noch heute einen Ter-
min an jedem beliebigen Empfang im Heilbad!

Zvednûte dûti od poãítaãe! 
Nejen v nadcházejícím létě, ale i po zbytek roku bychom 
se my, dospělí, měli snažit, aby naši potomci trávili 
volný čas co možná nejúčelněji. Posedávání před 
televizní obrazovkou či hraní počítačových her 
není určitě nejvhodnější volnočasovou aktivitou 
dětí. A právě proto, aby děti trávily svůj volný čas 
co možná nejlépe, připravily jáchymovské láz-
ně ve spolupráci s lékaři speciální program pro 
nejmenší a jejich rodiče či prarodiče. Každý den 
můžete relaxovat v novém Aquacentru, zatím-
co děti budou dovádět v dětském bazénku či 
na tobogánu blízko vás. Procedury jsou vy-
brané pečlivě s ohledem na odlišné potřeby 
dětského organismu. Každé dítě oceníme 
malým dárečkem pro potěšení a navíc… při-
chystali jsme pro vaše děti (3 – 12 let) prázdnino-
vou slevu až 40%! Potřebám rodin s dětmi jsme 
přizpůsobili i nabídku ubytování v našich hote-
lech. Takže pokud ještě nevíte kam s vnoučaty 
na prázdniny, je pro vás Jáchymov jistě tou 
nejlepší volbou. 

Indická masáÏ hlavy
Kdo z vás nikdy nepocítil bolest za krkem, 
svalové napětí v ramenou nebo třeštící hla-
vu? Pak vězte, že indická masáž hlavy vám 
může pomoc! Tato speciální masáž se zamě-
řuje na uvolnění napětí svalů ramen, krku, 
hlavy a obličeje. Pomáhá zmírnit bolesti hla-
vy a očí a uvolňuje pohyb v ramenou a šíji. 
Masírování hlavy navíc podporuje růst vlasů 
a zlepšuje jejich kvalitu. Je také označovaná 
jako antistresová, protože odstraňuje psy-
chickou únavu, podrážděnost nebo emocionální stres a je vhod-
ná jako doplňková terapie depresí a úzkosti. Navozuje pocit klidu 
a duševní pohody a konečně… pomáhá při bolestech hlavy a mi-
grénách. Za pouhých 20 minut se budete cítit jako znovuzrození! 
Termín si můžete rezervovat na recepci LC Agricola. 

Ponofite ruce do parafínu
Parafín je speciální vosk získaný z ropy 
a obohacený o vitamín E. Vyniká svou 
schopností zadržovat teplo. Tuhne při tep-
lotě 52 – 62°C. A dost teorie – mnohem 
zajímavější je použití parafínu v jáchymov-
ských lázních. Parafín prohřívá, uvolňuje, 
zvyšuje krevní oběh a otevírá póry. Proto 
jsou jeho účinky zdravotní i estetické. Po-
užívá se při chorobách pohybového apa-
rátu, při chronické revmatoidní artritidě, chorobách drobných 
kloubů končetin a při léčbě zhrublé, mozolovité, suché nebo 
popraskané pokožky rukou či nohou. A jak procedura probíhá? 
Jednoduše si párkrát namočíte ruce do parafínu (trochu to pálí, 
ale jinak je to velice příjemné), pak vám je zabalíme do teplého 
ručníku a necháme parafín působit. Během relaxace dojde k uvol-
nění svalů a kloubů. Právě proto se parafínové zábaly používají 
jako součást rehabilitační léčby, zejména pak při degenerativním 
onemocnění kloubů rukou. Zvýšením prokrvení kůže navíc lépe 
absorbuje minerály obsažené v parafínu. Parafínové zábaly proto 
působí blahodárně nejen na pokožku, ale také na celou nervovou 
soustavu. Cítíte se po nich uvolněně a relaxovaně. Tak si je rezer-
vujte už dnes na jakékoliv lázeňské recepci!

Novinky Neuheiten
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LázeÀsk˘ hotel Bûhounek: 
dvû restaurace v novém 
Do zcela nového kabátu se po nedávno dokončené rekonstruk-
ci lázeňského hotelu Běhounek oblékly i jeho dvě restaurace 
– Bellevue a Bohemia. Tomuto kroku předcházelo rozhodnutí 
managementu o změně formy stravování na formu švédských 
stolů. Po důkladné přípravě byl tento rautový způsob zaveden, 
samozřejmě  s ohledem na hůře pohyblivé návštěvníky lázní. 
Sbíraly se zkušenosti, nápady a bylo zřejmé, že si restaurace za-
slouží vybavení „šité na míru.“

Začátkem letošního roku se proto restaurace Bellevue a Bo-
hemia představily v novém. Nasbírané zkušenosti dopomohly 
tomu, že se na obou jídelnách instalovalo do detailů propra-
cované vybavení, které plně splňuje požadavky na zavedený 
provoz. Položením velice kvalitních koberců, novými obrazy 
a moderními záclonami typu „japonek“ získaly prostory restau-
rací na útulnosti.

Rautové stravování provozujeme nyní na Běhounku již déle než 
rok a můžeme konstatovat, že rozhodnutí o jeho zavedení bylo 
správné. Každý host má možnost si vybrat z široké nabídky to, 
na co má právě chuť, sám si určuje i velikost své porce. Hostům, 
kteří se špatně pohybují,  je po celou dobu k dispozici obsluhu-
jící personál. „Jsme samozřejmě připraveni obsloužit každého 
hosta, který si to přeje, i s tím, že si jídlo vybírá z  jídelního lístku,“ 
říká F&B manažerka hotelu Jana Rauscherová. „Ohlasy našich 
hostů na zavedené stravování jsou velmi pozitivní,“ doplňuje 
ředitelka Běhounku Jaroslava Vlčková. „Velký podíl na jejich 
spokojenosti mají samozřejmě i šikovné ruce našich kuchařů. 
Bez těch bychom totiž takového hodnocení nikdy nedosáhli,“ 
dodává.

Curie zkvalitÀuje 
stravování hostÛ
S dlouho očekávanou, a mezi hosty jáchymov-
ských lázní oblíbenou službou přišli po lázeň-
ském hotelu Běhounek i pracovníci hotelu 
Curie. Tou službou je osvědčené stravování for-
mou bufetových stolů. Host si díky tomu může 
podle vlastní chuti vybrat jak snídani, tak oběd 
a večeři. Samozřejmostí je personál připravený 
v případě potřeby kdykoliv přispěchat na po-
moc. Co si mohou hosté hotelu dopřát? Vedle 
bohatého salátového bufetu mají k dispozici 
výběr z pěti jídel a dvou polévek, každé z nich 
je navíc opatřené popiskami od nutričních  
specialistek. Ty pomohou orientovat se v na-
bídce pokrmů i lidem s dietou. Tak si nechte 
chutnat!

Das Kurhotel „Bûhounek“: zwei 
Restaurants im neuen Gewand 
In neuem Gewand nach kürzlich vollendeter Rekonstruktion zeigt sich das 
Kurhotel „Běhounek“ und seine zwei Restaurants – „Bellevue“ und „Bohemia“. 
Diesem Schritt vorausgegangen war die Entscheidung des Managements, die 
Form des Servierens von Speisen zu ändern und eine Selbstbedienungsthe-
ke anzubieten. Dieser Schritt wurde nach gründlichen Vorüberlegungen um-
gesetzt, selbstverständlich mit Rücksicht auf die Möglichkeiten der weniger 
beweglichen Kurgäste.  Nach dem Sammeln von Erfahrungen und Ideen war 
klar, dass das Restaurant eine „maßgeschneiderte“ Einrichtung braucht. 

Zu Beginn des Jahres zeigten sich nun die Restaurants „Bellevue“ und „Bohe-
mia“ erstmals in neuem Gewand. Die gesammelten Erfahrungen führten dazu, 
dass beide Speisesäle mit bis ins Detail durchdachten Einrichtungsgegenstän-
den ausgestattet wurden, welche den Anforderungen an den neuen Betrieb 
voll und ganz gerecht werden. Dank hochwertigen geschmackvollen Teppi-
chen, neuen Bildern und modernen japanischen Gardinen bieten die Räume 
der Restaurants heute ein noch schöneres Gefühl der Gemütlichkeit.  

Verpflegung durch Selbstbedienung bieten wir im „Běhounek“ nun seit über 
einem Jahr an und man kann sagen, dass die Entscheidung für diese Art der 
Verpflegung richtig war. Jeder Gast kann sich aus dem breiten Angebot das 
auswählen, worauf er gerade Appetit hat, er bestimmt selbst die Größe sei-
ner Portion. Gästen, die nicht ganz mobil sind, steht die ganze Zeit über Be-
dienungspersonal zur Verfügung. „Natürlich bedienen wir gern jeden Gast, 
der dies wünscht, wobei er sich auch Speisen von der Speisekarte auswählen 
kann“, so die F&B Managerin des Hotels, Jana Rauscherová. „Die Reaktionen 
unserer Gäste auf das neue Verpflegungssystem sind durch und durch sehr po-
sitiv“, ergänzt die Managerin des Hotels „Běhounek“, Jaroslava Vlčková. „Einen 
großen Anteil an der Zufriedenheit unserer Gäste haben natürlich die geschic-
kten Hände unserer Köche. Ohne sie könnten wir eine derart positive Bewer-
tung nicht erreichen“, ergänzt sie. 

Das „Curie“ verbessert die 
Qualität der Verpf legung 
seiner Gäste 
Mit einem lang erwarteten und unter den Gästen des Heil-
bads Jáchymov sehr beliebten Service warteten die Kurhotels 
„Běhounek“ und die Mitarbeiter des Hotels „Curie“ auf. Dieser 
Service ist die bewährte Form des Servierens der Speisen an 
einer Selbstbedienungstheke. Jeder Gast kann sich so nach 
eigenem Erwägen Frühstück, Mittag und Abendessen selbst 
auswählen. Selbstverständlich ist das Personal jederzeit bereit 
zu helfen. Und womit können sich die Hotelgäste verwöhnen? 
Neben einem reichhaltigen Salatbüfett stehen fünf Speisen 
und zwei Suppen zur Auswahl, wobei jede Speise mit Hinwei-
sen eines Ernährungsspezialisten versehen ist. Diese Hinweise 
erleichtern auch Diätgästen die Qual der wahl bei der Ents-
cheidung, was Sie essen sollten. Lassen Sie es sich schmecken!
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Letos v únoru navštívil jáchymovské 
lázně již po dvacáté R.D. Jiří Kusý – fa-
rář v Praze Nuslích, emeritní sólista 
DJKT v Plzni a Čestný občan města 
Pečky. Co pro něj naše lázně a město 
Jáchymov znamenají, popsal násle-
dovně:

Po nástupu do divadla Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni v roce 1984, kde jsem se stal 
ze dne na den sólistou opery, jsem netu-
šil, že ten rok, a jeho poslední den, pojedu 
s klavíristou a konferenciérkou v noci Já-
chymovem do jakéhosi, pro mě zcela ne-
známého hotelu Běhounek, dělat půlnoč-
ní program pro německé hosty. Německy 
jsem skoro neuměl, zato jsem uměl kde-
jakou operetní a operní árii. Líbilo se a já 
se seznámil s novými lidmi. Netuše, že se 
mi hotel stane „druhým“ domovem, kam 
se budu rád vracet nejen koncertovat, ale 
také se léčit ze svých neduhů, jsem Jáchymov v ranních hodinách 
nového roku 1985 opustil.

Jak čas běžel, přicházely nové role na plzeňském jevišti a přišel 
i „úraz“. Tehdy jsem o své páteři moc neuvažoval, ale bolela a bo-
lela, a tak mě lékaři dvakrát po sobě poslali do krásných Marián-
ských Lázní. Jenže... výsledek skoro žádný. Až jsem byl jednou 
v Jáchymově po koncertě vybídnut, abych zažádal o pobyt tady. 
Poprvé jsem přijel do Jáchymova na léčení, když tu pobývala vý-
znamná česká pěvkyně žijící v USA – Jarmila Novotná. Měl jsem 
tu čest podepsat se do kroniky hotelu Běhounek hned za ni. 
V roce 1985 jsem byl v Berlíně tajně vysvěcen na katolického 
kněze. A tak jsem se od roku 1990 v Jáchymově nejen léčil a po-
kračoval v koncertech, ale začal jsem také sloužit mše v Kostele 
sv. Jáchyma.

V Jáchymově jsem našel svůj druhý domov, kde mám, aspoň mys-
lím, spoustu dobrých přátel. A v tomto městě a jeho lázních jsem 
ztratil své srdce. Přestože na renesančně – barokní kráse města 
zahlodal zub času, jeho lázeňská část je naopak rok od roku krás-
nější a lákavější. V lázních samotných pak nadstandardní služby 
a pořádek – a hlavně úžasná péče lékařů a personálu, který soucí-
tí s každým pacientem, ať už sem přijede odkudkoliv.

Velkou zásluhu na tom nepochybně má doktorka Hana Hornáto-
vá, tato významná žena také ztratila svoje srdce v Jáchymově, ale 
nalezne ho tam každý, kdo se s ní setká. Poděkování by si zaslou-
žilo opravdu mnoho pracovníků lázní a v neposlední řadě sluší 
dík i paní Věře Vacatové. Rád bych jmenoval všechny, kteří zde 
prošli mým životem, ale oni přece vědí, že za ta léta už je mám 
hluboko ve svém pro Jáchymov „ztraceném“ srdci.

RÁDI SE VRACÍME
WIR KoMMEn GERn WIEDER

Im Februar dieses Jahres war R.D. Jiří Kusý – Pfar-
rer in Prag - Nusle, verdienter Solist des DJKT in 
Pilsen und Ehrenbürger der Stadt Pečky, bereits 
zum zwanzigsten Mal Gast des Heilbades Jáchy-
mov. Was für ihn Heilbad und die Stadt Jáchymov 
bedeuten, beschreibt er wie folgt: 

Als ich im Jahre 1984 meine Karriere am Josef-Kaje-
tán-Tyl-Theater in Pilsen begann, wo ich von einem 
Tag auf den anderen Solist der Oper geworden war, 
ahnte ich nicht, dass ich in jenem Jahr, am letzten 
Tag des Jahres, mit Pianistin und Conférencier in der 
Nacht durch Jáchymov fahren sollte zu dem mir völ-
lig unbekannten Hotel „Běhounek“, um dort ein Mit-
ternachtsprogramm für deutsche Gäste zu bieten. 
Deutsch sprach ich fast gar nicht, dafür kannte ich 
viele Arien aus Operette und Oper.  Das Programm 
gefiel und ich lernte neue Menschen kennen. Jáchy-
mov verließ ich in den frühen Morgenstunden des 
neuen Jahres 1985, ohne zu ahnen, dass das Hotel 
zu meinem „zweiten“ Zuhause werden sollte, wohin 

ich nicht nur wegen der Konzerte gern zurückkehren sollte, sondern auch um 
meine Gebrechen zu heilen.

Die Zeit verging, sie brachte neue Rollen auf der Bühne in Pilsen und auch me-
inen „Unfall“. Damals dachte ich nur wenig über meine wirbelsäule nach, aber 
die Schmerzen nahmen zu und so schickten mich die Ärzte zweimal nachei-
nander in das schöne Marienbad.   Allergins ließ das Ergebnis auf sich warten. 
Bis man mir bei einem Konzert in Jáchymov riet, einen Aufenthalt in diesem 
Heilbad zu beantragen. Das erste Mal war ich zur Kur in Jáchymov, als eine be-
kannte tschechische Sängerin mit wohnsitz in den USA hier verweilte – Jarmila 
Novotná. Ich hatte die Ehre mich in die Chronik des Hotels „Běhounek“ gleich 
nach ihr eintragen zu dürfen. Im Jahr 1985 war ich in Berlin heimlich zum ka-
tholischen Priester geweiht worden. Und so kam ich nach 1990 nach Jáchymov 
nicht nur als Kurgast, ich las auch Messen in der Kirche des Hl. Joachim. 

In Jáchymov habe ich mein zweites Zuhause gefunden, wo ich, zumindest den-
ke ich das, viele gute Freunde habe. An diese Stadt und ihre Kurbäder habe ich 
auch mein Herz verloren. Obwohl an der Schönheit der Stadt aus der Zeit der 
Renaissance und des Barock der Zahn der Zeit genagt hat, ist der Bäderteil von 
Jahr zu Jahr schöner und verlockender geworden. In den Bädern selbst werden 
hervorragende Dienstleistungen geboten. Und vor allem ist es die ausgezeich-
nete Fürsorge von Ärzten und Personal, die mit jedem Patienten mitfühlen, egal 
woher er kommt. 

Ein großes Verdienst daran hat zweifelsohne Frau Dr. Hana Hornátová. Auch 
diese Frau hat ihr Herz an Jáchymov verloren, aber jeder, der sie trifft, findet es 
wieder. Ein Dankeschön verdienen wirklich viele Mitarbeiter des Heilbads, und 
nicht zuletzt auch Sie, Frau Věra Vacatová. Ich möchte gern alle beim Namen 
nennen, die mich in meinem Leben auf meinem weg begleitet haben, aber sie 
alle wissen, dass ich sie tief in meinem Herzen trage, welches ich an Jáchymov 
verloren habe.

Jáchymov se stal m˘m osudem
Jáchymov ist mein Schicksal 

léto|Sommer 2010AQUAVIVA



Pfiedstavujeme Vám... Wir stellen Ihnen vor...

10 - 11

Seine Kunst kennt wohl jeder Besucher des Radium Palace. Ihn persön-
lich kennen jedoch nicht einmal alle Angestellten des Hotels. Dieser ge-
heimnisvolle Mensch ist der Konditor Miloslav Palík. Sein Motto ist ein-
fach: Der Gast muß zufrieden sein. Was alles hinter dessen Zufriedenheit 
steht, muß hinter den Türen der Konditorei verborgen bleiben. 

Wollten Sie schon als kleiner Junge Konditor sein?
Ich hatte die verschiedensten Berufsvorstellungen. Ich stellte mir vor allem 
sehr männliche Berufe vor. Zum Beispiel Automechaniker oder Koch. Das 
Schicksal entschied jedoch für mich. Ich begann also, Konditor zu lernen, und 
so fand ich mich mit vierzehn Jahren in einer fast ausschließlichen Mädchen-
klasse wieder… Mit der Zeit begann ich die Vorteile dieses Handwerks ken-
nenzulernen, die Konditorei begann mir jedoch erst zu gefallen, als ich selbst 
etwas unter Beweis stellte. Also vielleicht so mit zwanzig. 

Wo erlangten Sie eine süße Praxis?
In Karlsbad arbeitete ich 12 Jahre als Chefkonditor des Hotels Kolonnade, wo 
ich auch als Lehrmeister für die Praxis der Lehrlinge tätig war. Dann machte 
ich Süßigkeiten im Grandhotel Pupp und im Hotel Elefant. Ich habe jedoch 
auch Erfahrungen aus unserer Hauptstadt Prag und aus dem Ausland. 

Wenn man Ihre Süßigkeiten kostet, so wird einem sofort klar, daß Ihre 
Arbeit auch Ihr Hobby ist… Haben Sie auch noch andere Interessen?
Dazu, daß mir mein Beruf zu meinem Hobby wurde, mußte ich mich dur-
chringen. Außer der Konditorei spiele ich noch die Baßgitarre in einer Big-
Beat-Kapelle, wir spielen jedoch nur zu unserer Freude, in der öffentlichkeit 
treten wir nicht auf. 

Kosten Sie? Waren Ihnen die Süßigkeiten nicht schon manchmal über?
Manchmal habe ich das Gefühl, daß ich den Diabetes herausfordere. Ich muß 

nämlich täglich etwas Süßes haben. Ich habe gern Mohntörtchen, Buch-
teln, Pudding, Quarkbabe, und vor allem liebe ich Linzer Hörnchen. wenn 
ich nicht in der Arbeit bin, kaufe ich mir meine Lieblingssüßigkeiten im 
Geschäft. Zu Hause bin ich nämlich zu faul, etwas zu backen. Aber nicht 

nur Süßes, auch Fleisch habe ich gern. Ich bin in der Lage, ein Schnit-
zel und ein Rindersteak zu essen, und dazu fünf Cremerollen…

Womit würden Sie die Gäste anlocken?
Vor allem auf die Spezialität – die Torte Radium Palace. 
Und sonst mit allem Süßen in das Café im Radium Pa-
lace. In der Arbeit verwende ich keinerlei Ersatzstoffe 
wie Sojaschokolade und andere chemische Unsitten. 
Ich bin daher überzeugt, daß die Leckerzungen mein 

Bemühen zu würdigen wissen. 

Jeho umění zná snad každý návštěvník Radium Palace. Jeho 
osobně však neznají ani všichni zaměstnanci hotelu. Oním 
tajemným je cukrář Miloslav Palík. Jeho motto je jednodu-
ché: Host musí být spokojený. Co všechno stojí za jeho spo-
kojeností, musí zůstat za dveřmi cukrárny.

Už jako malý chlapec jste chtěl být cukrářem?
Chtěl jsem být lecčíms. Představoval jsem si hlavně ryze chlap-
ská povolání. Třeba automechanik nebo kuchař. Osud ale rozho-
dl za mě. Začal jsem se tedy učit cukrářem, a tak jsem se ve čtr-
nácti letech ocitl v takřka výhradně dívčí třídě... Časem jsem 
poznal výhody, ale cukrařina mě začala bavit až v okamžiku, kdy 
jsem něco dokázal. Tedy přibližně ve dvaceti. 

Kde jste získával sladkou praxi?
V Karlových Varech jsem 12 let pracoval jako šéfcukrář hotelu 
Kolonáda, kde jsem působil i jako instruktor denního výcviku 
učňů. Pak jsem pekl sladkosti v Grandhotelu Pupp nebo v hote-
lu Elefant. Na svém kontě mám ale i zkušenosti z našeho hlavní-
ho města Prahy nebo ze zahraničí.

Při ochutnávání vašich sladkostí musí být každému jasné, 
že je vám práce končíkem... Máte i jiné zájmy?
K tomu, aby se mi povolání stalo koníčkem jsem se musel do-
pracovat. Mimo cukrařinu ještě hraji na baskytaru v bigbítové 
kapele. Hrajeme ale jen pro radost, veřejně nevystupujeme.

Ochutnáváte? Nebyl jste někdy sladkostí už přejedený?
Občas mám pocit, že si až zahrávám s cukrovkou. Denně totiž 
musím mít něco sladkého. Mám rád makové koláčky, buchty, 
pudinky, tvarohovou bábovku a miluji třené linecké rohlíčky. 
Když nejsem v práci, jdu si své oblíbené sladkosti koupit do ob-
chodu. Doma jsem totiž líný něco péct. Ale stejně 
tak, jako sladké, mám rád i maso. Jsem schopen 
sníst řízek s hovězím steakem a pěti kremrolemi...

Na co byste nalákal hosty?
Především na specialitu – dort Ra-
dium Palace. Ale jinak na vše sladké 
do kavárny v Radium Palace. Při prá-
ci nepoužívám žádné náhražky, jako 
je sojová čokoláda a další chemické 
nešvary. Věřím proto, že to mlsalové 
ocení. 

Miloslav Palík
Sladkosti s příchutí bigbítu Süßigkeiten 

mit einem Beigeschmack von Big Beat



nad dopisy ãtenáfiÛ

Nad dopisy ãtenárÛ Zu den Leserbriefen 

Zu den Leserbriefen

Liebe Briefeschreiber, 
wir danken Ihnen für die netten Briefe, Zeichnungen und Gedichte. Alle 
veröffentlichten Beiträge werden  selbstverständlich  prämiert. Und Belo-
hnung für uns sind natürlich Ihre herzlichen Worte. 

Vielen Dank, Ihre Redaktion 

Sehr geehrte Frau Jandáková,
für Ihren netten Brief und das Angebot, regelmäßig Prospekte in die 
Sprechstunde zu schicken, danke ich Ihnen. Ihr Heilbad hat mich 
durch seine Gemütlichkeit und die Freundlichkeit des gesamten 
Teams bezaubert. Die angenehme und äußerst professionelle Für-
sorge möchte ich gern meinen Patienten weiterempfehlen. Sie sind 
bei Ihnen sehr zufrieden und kommen immer wieder gern zu Ihnen 
zurück. 

Mit herzlichem Gruß
Dr. med. Iva Janíková

Jablonec ist eine schöne Stadt,
die ein Ausstellungsgelände hat.

Sicher sage ich nichts Neues,
doch die meisten freut es: 

Jetzt herrscht hier ein reges Treiben,
.Menschen sich die Augen reiben,

die Tourismusmesse, sie winkt,
den Besuchern sie ein Riesenangebot bringt.

Und sie reisen in Gedanken, 
die Fantasie kennt keine Schranken.

Für mich ist aber eines klar,
unser Land ist wunderbar.

Jáchymov bei Karlsbad
ist für mich der beste Rat. 

Hier gibt man Ihnen, das ist das größte Glück, 
problemlos Gesundheit und Schönheit zurück.

Jeder Mensch es hier sehr gut hat,
dank der werbung für die Heimat.
Ich hab die ganze welt gesehen,
doch hier kann ich sichergehen: 
„Meine Heimat, das ist Böhmen,

hier lasse ich mich gern verwöhnen.“

Václav Fischer (witzbold wendys), 
Jablonec nad Nisou

Vážení dopisovatelé,
děkujeme za vaše milé dopisy, kresby i básničky. Všechny uve-
řejněné příspěvky samozřejmě odměníme a vězte, že pro nás 
jsou největší odměnou vaše vřelá slova. 

Děkujeme, Vaše redakce

Vážená paní Jandáková,
děkuji Vám za milý dopis a za nabídku ohledně pra-
videlného zasílání letáků do ordinace. Vaše lázně mě 
okouzlily svou útulností a vřelým přístupem celého 
kolektivu. Velmi ráda příjemnou a  vysoce profesionální 
péči doporučuji svým  pacientům. Ti jsou u Vás velmi 
spokojeni a rádi se k  Vám vracejí.

Se srdečným pozdravem
MUDr. Iva Janíková

Jablonec je krásné město,
A tak nyní říkám přesto

Vy to taky, víte jistě,
že zde máme výstaviště.

V těchto dnech je více vzruchu
na výstavě cestovního ruchu.

Mnohým lidem oči září
nad nabídkou kanceláří.
V myslích lidí rozkvétá

na výlety do světa.
Pro mě je věc jasná,
naše zem je krásná.

Jáchymov z Karlovarského kraje
s lidmi si tak hraje.
Z léčebných lázní

vrací se zdraví a krásní.
Mnoho lidí si tu žije,

když vlast s úspěchem propaguje.
Projel jsem zas celý svět,

a tak mohu říci hned:
„Čechy to je domov můj,

zde zůstávám vždy jen svůj.“

Václav Fischer (žertéř wendys), 
Jablonec nad Nisou
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Patient wimmerling kommt zu seinem Hausarzt. „Herr Doktor, nichts 
hilft, beide Schultern tun entsetzlich weg, das ist nicht mehr zum Au-
shalten!“
„Das ist schlimm, da müssen Sie etwas ganz Neues probieren. Da 
hilft am besten die wärme eines lebendigen wesens. Am besten, Sie 
machen das so wie ich, wenn mir die Schultern weh tun. Dann lege 
ich meine Schultern zu meiner Frau in den Schoß oder zwischen ihre 
Brüste. Das kann ich Ihnen nur empfehlen.“
„Ei freilich, Herr Doktor, das versuche ich gern. Und wann kann ich 
bitte dann Ihre Frau besuchen?“

Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Své příspěvky můžete zasílat na adresu: 

Redakce Aqua Viva 
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415 
362 51 Jáchymov 
nebo na e-mail: info@laznejachymov.cz. 

Děkujeme!

Ihre Beiträge können Sie an folgende 
Adresse schicken: 

Redaktion Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov 
oder an die E-Mail-Adresse: info@laznejachymov.cz. 

Vielen Dank!

Ke svému obvodnímu lékaři přišel pacient Fňukna. „Pane doktore, nic 
nezabírá, strašně mě bolí obě ramena, nedá se to už dál vydržet!“
„Tak to je zlé, to musíte zkusit něco úplně jiného. Na to je nejlepší ži-
vočišné teplo. Udělejte to, jako to dělám já, když mě bolí ramena. Já si 
dám svá ramena mojí manželce do klína a nebo mezi její prsy. To je to, 
co bych vám doporučoval.“
„Ano, ano, pane doktore, to já rád zkusím. A kdy smím, prosím, k vaší 
milostpaní přijít?“

Jindřich Mottl, Mariánské lázně

12 - 13

Do redakce dorazily také fotografie s nadpisem Prezident Dr. Beneš 
a p. Hana na návštěvě v hotelu Radium Palace. Neznámému dárci ve-
lice děkujeme a hned nás to inspirovalo k další výzvě. Podařila se vám 
v našich lázních pěkná, zajímavá či vtipná fotografie? Pošlete nám ji, 
uveřejněné záběry opět odměníme!

Bei der Redaktion sind 
auch Fotos mit der Auf-
schrift Präsident Dr. Be-
neš und Gemahlin Hana 
während eines Besuchs 
des Hotels „Radium Palace“ 
eingegangen. Dem unbe-
kannten Spender möchten 
wir herzlich Dank sagen. 
Und wir haben uns gleich 
inspirieren lassen: Konn-
ten Sie in unserem Heilbad 
ein schönes, interessantes 
oder lustiges Foto schi-
eßen? Schicken Sie es an 
uns, die veröffentlichten 
Bilder werden wieder prä-
miert!



Soutěž
Vážení čtenáři, to byla smršť!

Na poslední výzvu našeho časopisu k zasílání všemožných zlep-
šováků byla redakce zavalena dopisy. Těší nás, že píšete, že už 
není co zlepšovat. Jsme ale především rádi za konkrétní nápa-
dy. I když se do tohoto čísla všechny nevešly, ujišťujeme vás, že 
se jimi zabýváme a třeba se o nich dočtete v dalších vydáních. 
A jestli vás nápady inspirovali k další smršti, pište a tvořte, nej-
lepší nápady opět odměníme.

Na Radium Palace mi chybí možnost objednat si léky z lékárny 
(ty bez receptu). Ze zdravotních důvodů je pro mě lékárna daleko 
(a viděla jsem, že nejenom pro mě).
Helena Votavová, Praha

Službu objednávání léků z recepce mohou naši hosté využívat 
na každé z recepcí lázeňských hotelů. Stačí si vybrat a my vám 
potřebné léky přivezeme. Pokud si chcete nákup obstarat sami, 
rádi vás do nejbližší lékárny svezeme.

Nemohl by k lanovce na Klínovec jezdit mikrobus z lázní? Třeba 
podle počtu zájemců nebo v sobotu a neděli?
Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Tato služba již v našich lázních fungovala, ale pro nízký počet 
zájemců byla opět stažena z nabídky. V současné době vyjíždí 
mikrobus pouze při dostatečném počtu hostů. Takže pokud se 
chcete v sobotu svézt, stačí se nahlásit do čtvrtka u programové 
specialistky vašeho hotelu. Ta vám také ráda zjistí, zda v přísluš-
ný den lanovka jede a v jaký čas.

Zavedli jste novinku v jídelně? Bylo stejné menu na oběd i k večeři. 
Je to zřejmě ekonomicky výhodné, ale hosté si na to stěžují.
Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Od ledna jsme pro vás skutečně v komplexu Curie – Praha 
připravili nové jídelní lístky. Je to reakce na vaše připomínky 
ke stravování, kterým jsme se snažili vyhovět. Cílem bylo nabíd-
nout kvalitní a vyvážený jídelní lístek, který obsahuje jak tradič-
ní českou kuchyni, tak jídla mezinárodní moderní gastronomie. 
Denně tak nabízíme devět druhů jídel, z nichž máte možnost 
vybrat si jak oběd, tak večeři. Najednou se tedy dělají pouze ob-
jednávky, samotné menu samozřejmě vaříme pro každý oběd 
a pro každou večeři zvlášť.

Své dopisy můžete zasílat na adresu…
Redakce Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T.G.Masaryka 415
362 51 Jáchymov
…nebo je zanechte na recepcích. Využít můžete také e-
mail: info@laznejachymov.cz. Obálku či předmět e-mailu 
prosím označte heslem SOUTĚŽ AV

Ihre Briefe schicken Sie bitte an die Adresse …
Redakce Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T.G.Masaryka 415
362 51 Jáchymov
…oder hinterlegen Sie sie am Empfang. Sie erreichen uns auch per 
E-Mail: info@laznejachymov.cz. Den Umschlag beschriften Sie bitte mit 
SOUTĚŽ AV, ebenso lautet der Betreff der E-Mails.

wettbewerb
Sehr g eehrte Leser, das war eine Briefflut!

Dem letzten Aufruf unserer Zeitschrift Verbesserungsvorschläge einzusenden folg-
ten so viele Gäste, dass die Redaktion von einer Briefflut überschüttet wurde. Es freut 
uns, dass Sie schreiben, dass es nichts gibt, was verbessert werden müsste. Für kon-
krete Ideen sind wir aber besonders dankbar. wenn auch nicht alle in diese Ausgabe 
passen, möchten wir Sie versichern, dass wir uns mit allen Vorschlägen beschäftigen 
und Sie vielleicht in den nächsten Ausgaben mehr darüber lesen werden. Und wenn 
Sie sich von den Ideen zu einer weiteren Briefflut inspirieren lassen, dann schreiben 
Sie uns: Die besten Ideen werden prämiert. 

Im „Radium Palace“ würde ich die Möglichkeit begrüßen, Arzneimittel aus der Apotheke 
bestellen zu können  (die nicht rezeptpflichtig sind). Aus gesundheitlichen Gründen ist es 
für mich bis zur Apotheke zu weit (und wie ich gesehen habe, nicht nur für mich).
Helena Votavová, Praha

Von jedem Empfang der Kurhotels aus können unsere Gäste Arzneimittel bestellen. 
Suchen Sie sich aus, was Sie brauchen, und wir bringen Ihnen die gewünschten 
Arzneien. Falls Sie Ihren Einkauf lieber selbst erledigen möchten, fahren wir Sie gern 
zur nächsten Apotheke. 

Könnte ein Microbus vom Heilbad zur Seilbahn auf den Keilberg fahren? Vielleicht je 
nach Anzahl der Interessenten oder samstags und sonntags? 
Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Diese Fahrten waren bereits im Angebot unseres Heilbades enthalten, wurden aber 
auf Grund fehlenden Interesses wieder gestrichen. Derzeit fährt  der Microbus nur 
bei ausreichender Gästezahl. wenn Sie also am Samstag den Microbus nehmen 
möchten, genügt es, wenn Sie dies bis Donnerstag der Programmspezialisten Ihres 
Hotels   melden. Diese wird sicherlich gern in Erfahrung bringen, ob und zu welcher 
Zeit an dem gewünschten Tag die Seilbahn in Betrieb ist. 

Es gibt Neues im Speisesaal? Zum Mittag- und Abendessen gab es dasselbe Menu. 
Wahrscheinlich ist das wirtschaftlich vorteilhaft, aber die Gäste beschweren sich darüber. 
Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Seit Januar haben wir im Komplex „Curie – Praha“ für Sie tatsächlich neue Speise-
karten als Reaktion auf Ihre Hinweise zur Verpflegung, denen wir gern entgegen-
kommen möchten. Ziel war es, hochwertige Speisekarten mit einem ausgegliche-
nen Angebot zu erstellen, die sowohl die traditionelle böhmische Küche als auch 
Gerichte der modernen internationalen Gastronomie anbieten. Täglich bieten wir so 
neun unterschiedliche Gerichte, aus denen Sie mittags und abends wählen können. 
Nur die Bestellungen laufen gleichzeitig, das Menu selbst wird für jedes Mittag- und 
Abendessen getrennt zubereitet.  



Vy‰lápnûte si... Machen Sie sich auf dem Weg

...na Dívãí skok
...auf einen „Jungfern-Sprung“

Naše putování začíná na místě bý-
valého vlakového nádraží, v malém 
parčíku vpravo od Kulturního domu. 
Nádraží Jáchymov bylo totiž až 
do roku 1957 napojeno na trať Cho-
mutov – Cheb. Na protějším svahu je 
vidět i kaplička Sv. Barbory, která stojí 
nad Kulturním domem. Dvořákovou 
ulicí se dostaneme k odbočce na ulici 
Smetanovu, a dále na lesní cestičku 
s lavičkami a kouzelnými výhledy 
do krajiny. Ta nás dovede až k altánku 
na Dívčím skoku.

Na protějším svahu uvidíte Stříbrný 
vrch (876 m n. m.), od něho jižněji vrchol čedičové skály 
s Popovským křížem (900 m n. m.). Jižním směrem se v po-
zadí vykreslují Doupovské vrchy. Tato romantická vyhlídka 
je místem, kde dávno před založením horního města  stával 
malý hrádek Braunstein, chránící hranici. Zpráva o dívce, 
která skočila ze skály z nešťastné lásky se však v kronikách 
nezachovala, snad jen v ústním podání.

Zpáteční cesta nás vyvede na Šibeniční vrch, kde až do po-
loviny 18. století (do zrušení útrpného práva) stávala šibe-
nice a konaly se zde popravy. Dnes zde stojí restaurace Pa-
norama a příjemná kuželna. Od restaurace dolů se můžete 
vrátit do lázní nebo se vydat na průzkum malebné osady 
Suchá. Kromě horníků ji obývali také lesní dělníci, drobní 
zemědělci i odvážní pašeráci, podle kterých je pojmenová-
na také místní hospůdka U Pašeráka. Domky tu naleznete 
roztroušené podél silnice i na svazích Černé skály. Z inicia-
tivy místních byl krásně opraven kostel Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova, kde se o svátcích konají mše a koncerty.

Přejeme Vám krásný jarně letní výšlap

Unsere Reise beginnt an der Stelle des ehema-
ligen Bahnhofs, in dem kleinen Park rechts ne-
ben dem Kulturhaus. Der Bahnhof Jáchymov 
war nämlich bis 1957 an die Eisenbahnstrecke 
Chomutov – Cheb angeschlossen. Auf dem ge-
genüberliegenden Hügel ist oberhalb des Kul-
turhauses die kleine Kapelle der Hl. Barbara zu 
sehen. Über die Dvořák-Straße gelangen wir bis 
zu Smetana-Straße und weiter zu einem kleinen 
waldweg mit Bänken, von wo aus sich ein wun-
derbarer Blick auf die Landschaft bietet. Dieser 
waldweg führt uns bis zu einem kleinen Altan 
auf dem Hügel Dívčí skok (Jungfernsprung).

Der gegenüberliegende Hügel ist der Stříbrný 
vrch (Silberberg - 876 m n. m.), südlich davon befinden sich die Basaltfelsen mit dem 
Popov-Kreuz (900 m n. m.). In südlicher Richtung erheben sich im Hintergrund die 
Berge Doupovské vrchy. Dieser romantische Ausblick bietet sich von einem Ort, wo 
lange vor der Gründung der Bergbaustadt die kleine Burg Braunstein stand, welche 
die Grenzen schützte. Die Kunde von dem Mädchen, das sich wegen einer unglückli-
chen Liebe von dem Felsen stürzte, ist nicht in die hiesige Chronik eingegangen, aber 
die Legende hat die Zeiten überlebt. 

Der Rückweg führt uns über den Šibeniční vrch (Galgenberg), wo noch bis Mitte des 
18. Jahrhunderts (bis zur Abschaffung des peinlichen Rechts) ein Galgen stand und 
Hinrichtungen ausgeführt wurden. Heute befinden sich hier das Restaurant Panorama 
und eine Kegelbahn. Vom Restaurant können Sie direkt ins Heilbad zurückkehren oder 
einen kleinen Spaziergang durch die malerische Siedlung Suchá unternehmen. Diese 
Siedlung war nicht nur von Bergmännern und ihren Familien bewohnt, sondern auch 
von waldarbeitern, Landarbeitern und vermessenen Schmugglern, nach denen die 
hiesige Gastwirtschaft benannt ist: U Pašeráka (Zum Schmuggler). Die Häuser liegen 
an der Straße und am Hang des Bergs Černá skála (Schwarzer Felsen) verstreut. Auf 
Initiative der hier ansässigen Menschen wurde die Kirche des Heiligsten Herzen Jesu 
wunderschön rekonstruiert, wo an Feiertagen Messen und Konzerte stattfinden. 

Ein idealer Ausflug in Frühjahr und Sommer 14 - 15



Kultura Kultur

TŘI TENOŘI ZE SLOVENSKA
Čtvrtek 20. května od 19.30 hod. v LH Radium Palace
Galavečer s krásnými hlasy, nejkrásnějšími operními a operet-
ními melodiemi a italskými písněmi.

Koncert country skupiny TULÁCI
Pátek 21. května od 15.00 hod. v hudebním altánku v parku 
Za špatného počasí se koncert koná v kavárně LH Curie.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Úterý 8. června od 19:30 hod. v LH Běhounek
Harmonikové představení v podání Bohuslava Ježka 
a jeho 11 letého vnuka Bohouška. Na programu jsou hity české 
dechovky.

Břišní tance
Středa 16. června od 19:30 hod. v LH Běhounek 
Společenský taneční večer s varietním programem a břišními 
tanečnicemi Duo Orient.

WALDEMAER MATUŠKA očima Jiřího Černého
Čtvrtek 24. června od 19.30 hod. v LH Radium Palace 
Klubový pořad s vyprávěním známého hudebního publicisty 
Jiřího Černého se vzpomínkami na nezapomenutelného zpě-
váka, který začínal na Karlovarsku.

Koncert v rámci festivalu 

„UPROSTŘED EVROPY“ – „MITTE EUROPA“
Úterý 29. června od 19.30 hod. ve Špitálním kostelíku 
Trio ORIANA, reprezentující ukrajinský folklor, patří k předním 
ukrajinským představitelům tradiční hry na banduru.

Kulturní program Kulturprogramm
DREI TENÖRE AUS DER SLOWAKEI 
Donnerstag, den 20. Mai, ab 19.30 Uhr im LH Radium Palace
Galaabend voller wunderbarer Stimmen, mit den schönsten Arien aus 
Oper und Operette und italienischen Liedern. 

Konzert der Country-Gruppe TULÁCI
Freitag, den 21. Mai, ab 15.00 Uhr im Musikpavillon im Park 
Bei schlechtem wetter findet das Konzert im Café des LH Curie statt.

HARMONIKA-ABEND
Dienstag, den 8. Juni, ab 19:30 Uhr im LH Běhounek
Ein Harmonika-Erlebnis mit Bohuslav Ježek und seinem elfjährigen En-
kel Bohoušek. Auf dem Programm stehen Hits der böhmischen Blas-
musik. 

Bauchtanz 
Mittwoch, den 16. Juni, ab 19:30 Uhr im LH Běhounek 
Gemeinsamer Tanzabend mit Varieté-Programm und den Bauchtänze-
rinnen des Duos Orient.

WALDEMAER MATUŠKA in den Augen von Jiří Černý
Donnerstag, den 24. Juni, ab 19.30 Uhr im LH Radium Palace 
Klubabend mit Geschichten des bekannten Musikpublizisten Jiří Černý, 
der aus seinen Erinnerungen an den unvergesslichen Sänger plaudert, 
der seine ersten musikalischen Schritte in der Region Karlsbad machte.

Konzert im Rahmen des Festivals 

„UPROSTŘED EVROPY“ – „MITTE EUROPA“
Dienstag, den 29. Juni, ab 19.30 Uhr in der Spitalkirche 
Das Trio ORIANA, das ukrainische Folklore bietet, gehört zu den besten 
ukrainischen Künstlern der traditionellen Bandura-Musik. 

Rozmarný duch
14. června od 19:30 v LH Běhounek
Anglická komedie Noela Cowarda v podání divadelního 
ochotnického spolku při DK Ostrov. Je nezodpovědné zahrá-
vat si s okultismem, hrozí nebezpečí, že si duch vaší bývalé 
manželky přijde žít s vámi!

Otevírací doba:
PO - PÁ  9.00 – 17.00 hod.
SO  9.00 – 11.00 hod.
NE  9.00 – 10.00 hod.

Kontakt: paní Holá, tel. 353 831 740 (zkrácená volba 1740)

KIOSEK U RADIUM PALACE
KIOSK BEIM RADIUM PALACE

Nabízíme široký výběr potravin, jáchymovských suvenýrů i tisku 
z celého světa!

Wir bieten eine breite Auswahl an Lebensmitteln, Joachimsthaler 
Souvenirs sowie Presseerzeugnisse aus der ganzen Welt!

Öffnungszeit: 
Mo - Fr  9.00 – 17.00 Uhr
Sa  9.00 – 11.00 Uhr
So  9.00 – 10.00 Uhr

Kontakt: Frau Holá, Tel. 353 831 740 (Kurzwahl 1740)

inzerce



Ein Abend im Lampenlicht 
mit Yvetta Simonová

Dienstag, den 6. Juli, ab 19.30 Uhr 
im Kulturhaus 

Die berühmte tschechische Sängerin yvetta Simo-
nová ist Gast bei Alexandra Benešová. Unsere Gäs-
te erwartet ein Abend voller Fragen und Antwor-
ten, aber auch voller berühmter Hits und die Mög-
lichkeit, sich ein Autogramm geben zu lassen. 

POP oder OPER oder  eine musikalische Verbindung, 

wie Sie sie noch nicht erlebt haben
Donnerstag, den 8. Juli, ab 19.30 Uhr im LH Radium Palace
Zwei junge begabte Sänger, Jakub Pustina und Martin Poledna, singen be-
kannte Melodien. Ihr Konzert bringt Ihnen z.B. Duette bekannter Tenöre und 
nicht weniger bekannter Popsänger näher. 

SOMMERLICHES NOKTURNO
Montag, den 19. Juli, ab 19.30 Uhr in der Spitalkirche 
Liebeslieder der Troubadouren, die in der Epoche der Renaissance auf Burgen 
und Schlössern erklangen, dargeboten von dem Ensemble Musica Dolce.

COLLEGIUM DER PRAGER HORNISTEN 
Freitag, den 30. Juli, ab 19.30 Uhr in der Kirche des Hl. Joachim 
Konzert für Orgel, Sopran und Blechblasquartett. 

Unsere Programmspezialisten empfehlen
Věra Vacatová: „Miluji zpěv a opera je mou velkou lás-
kou, proto se hrozně těším na 8. července. Dva úžasní 
zpěváci se v hotelu Radium Palace zhostí populárních 
melodií ve stylu velkých tenorů. Nic takového v našich 
lázních ještě nebylo.“

Věra Vacatová: „Ich liebe Gesang und die Oper ist 
meine große Liebe, deshalb freue ich mich riesig auf 
den 8. Juli. Zwei hervorragende Sänger nehmen sich 
im Hotel „Radium Palace“ beliebter Melodien im Stil 
der großen Tenöre an. So etwas hat unser Heilbad 
noch nicht erlebt.“

Jáchymov – lázeňský dům Lužice
Otevírací doba:
Po – Pá  10:00 – 17:00 hod.
So 9:00 – 13:00 hod.

Jáchymov – Kurhaus Lužice
Geöffnet:
Mo – Fr  10:00 – 17:00 Uhr
Sa 9:00 – 13:00 Uhr

Soukromá dekorace porcelánu
Privat Porzellanmalerei

Kontakt: 
Uršula Ledecká, Vykmanov 16, Ostrov 363 01, tel.: + 420 604 317 361 • e-mail: ul.porcelan@seznam.cz

16 - 17
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Večer pod lampou 
s Yvettou Simonovou

Úterý 6. července od 19.30 hod. 
v Kulturním domě

Slavná česká zpěvačka yvetta Simo-
nová bude hostem Alexandry Bene-
šové. Čeká vás nejen večer plný otá-
zek, odpovědí, ale také slavné hity 
a autogramiáda.

POP nebo OPERA 

aneb spojení žánrů jak je neznáte 
Čtvrtek 8. července od 19.30 hod. v LH Radium Palace
Dva mladí a nadaní zpěváci Jakub Pustina a Martin Poledna zpí-
vají známé melodie. Jejich koncert vám připomene např. duety 
slavných tenorů s neméně slavnými popovými zpěváky.

LETNÍ NOKTURNO
Pondělí 19. července od 19.30 hod. ve Špitálním kostelíku
V podání souboru Musica Dolce zazní milostné písně trubadúrů, 
které se hrály na hradech a zámcích v době renesance.

COLLEGIUM PRAŽSKÝCH TRUBAČÚ
Pátek 30. července od 19.30 hod. v Kostele Sv. Jáchyma
Koncert pro varhany, soprán a žesťový kvartet. 

Programové specialistky doporučují:
Miroslava Machaňová: „S velikým ohla-
sem se setkaly nové vzdělávací kurzy, 
které jsme v lázních zavedli. Proto bych 
ráda hosty pozvala například na květnové 
Základy práce s počítači a internetem.“

Miroslava Machaňová: „Großen Anklang 
fanden die neuen Fortbildungskurse, 
die wir in unserem Heilbad eingeführt 
haben. Deshalb möchte ich unsere Gäs-
te zum Beispiel auf das Mai-Angebot 
Grundlage der Arbeit mit Computer und 
Internet aufmerksam machen.“



inzerce
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Nejlepší hudební zábava v Jáchymově

 • Míchané nápoje
 • Příjemná obsluha
 • Příznivé ceny

Otevřeno: Po – Pá  19:00 – 23:30 hod.

Taneãní kavárna v Kulturním domû

Das beste Musikvergnügen in St. Joachimsthal 

 • Gemixte Getränke
 • Angenehme Bedienung
 • Günstige Preise

Geöffnet: Mo – Fr  19:00 – 23:30 Uhr

Tanzcafé im Kulturhaus

Eröffnung der Mühlen
Bereits im Alter von dreißig Jahren 
wurde unserem Kurgast Karl-Heinz 
Leuner  von Ärzten zu einer Endo-
prothese geraten, er aber entschi-
ed sich lieber für das Heilbad Já-
chymov. Gleich nach der ersten 
woche hier war er zum Tanz und 
zu Hause hatte er ein Vierteljahr 
lang keinerlei Beschwerden. Herr 
Leuner hält sich bereits seit dreißig 
Jahren regelmäßig in Jáchymov auf 
und die Endoprothese hat er bis 
heute nicht gebraucht. 

„Früher habe ich im Hotel „Běhou-
nek“ gewohnt, nach der Rekon-
struktion des „Radium Palace“ bin 
ich umgezogen. Gern erinnere 

ich mich an die Feiern zum Frauentag, als alle Gäste gemeinsam im 
Großen Saal waren, feierten und tanzten, was auch 

zur Therapie gehörte. In diesem Jahr habe ich eine 
Mühle mitgebracht, die ich am Bach im Mühlental 
hinter dem waldcafé aufgestellt habe. An dieser 
Mühle habe ich einen Monat lang gearbeitet 
und zu Hause auch ausprobiert, wie sie funk-
tioniert. Das Dach besteht aus Schindeln aus 
200 kleinen Stückchen  einer Zirbel-Kiefer. Im 
Innern der Mühle ist ein Glöckchen, das bei jeder 

Umdrehung des Mühlenrads läutet“, ergänzt Herr 
Leuner.

Möchten auch Sie Ihre Mühle aufstellen 
oder dem wunderbaren Geläut der Müh-
len zuhören? Das diesjährige Mühlen-
fest findet am 22. Mai statt!

otevírání ml˘nkÛ
Karl – Heinz Leunerovi 
doporučovali lékaři již 
ve třiceti letech endo-
protézu, on se ale raději 
rozhodl pro jáchymov-
ské lázně. Hned po prv-
ním týdnu pobytu byl 
tančit a doma neměl 
čtvrt roku žádné bolesti. 
Pan Leuner jezdí do Já-
chymova už třicet let 
a do dneška endoproté-
zu nepotřebuje.

„Dříve jsem jezdil 
do hotelu Běhounek, 
po rekonstrukci Radi-
um Palace jsem místo 
pobytu změnil. Rád vzpomínám na oslavy Dne žen, kdy 
byli všichni hosté společně ve společenském sále, kde 
slavili a tančili, což bylo také součástí terapie. Letos jsem 
přivezl také Mlýnek, který jsem instaloval na potůček 
do Údolí mlýnků za lesní kavárnou. Na tomto mlýn-
ku jsem pracoval celý měsíc a doma zkoušel i jeho 
funkci. Střecha je vyrobená ze šindele z 200 kous-
ků švýcarské borovice. Uvnitř je zvon, který při 
každém otočení mlýnského kola zazvoní,“ dodává 
pan Leuner.

Chcete i vy přispět svým mlýn-
kem nebo se jen pokochat 
jejich krásnými zvuky? 
Letošní slavnosti oteví-
rání mlýnků se konají 
22. května!



Nabídka pro Vás Angebot für Sie
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Radonek se stále ãiní
Věrnostní klub jáchymovských lázní Radonek se stále 
rozrůstá. Vždyť ke konci června už počet jeho členů 
převýšil číslici 300. Kdo z vás ještě nemá přihlášku, 
zažádejte si o ni na recepcích, ať co nejdříve mů-
žete čerpat slastné výhody. Kromě slev na vaše 
lázeňské pobyty si můžete nasbírané body 
vyměňovat za zajímavé dárečky – 
čeká na vás například teplá 
fleacová mikina, svítilna 
na knížku pro vášnivé noční 
čtenáře nebo lahodná sada 
s vínem a archivním sýrem 
(dle vašeho výběru). K celkem 
dvaceti dárkům připočtěte ještě za-
jímavý výběr služeb, za body můžete 
navštívit solnou jeskyni, kryokabinu nebo 
si zapůjčit horské kolo. Majitelé stříbrných 
a zlatých karet zakusí při každém svém pří-
jezdu lahodný zákusek s kávou. Zlatí navíc 
mohou využít zdarma služeb parkoviště 
a na uvítanou naleznou na svém pokoji 
mísu čerstvého ovoce. Ještě nejste naším 
členem? Na co čekáte?

„Radonek“ ist rege 
Der Treue-Klub des Heilbads Jáchymov „Radonek“ wird größer. Ende Juni 

hatte er bereits mehr als 300 Mitglieder.  wer sich gern an-
melden möchte, sollte am Empfang nach einem Anmel-

debogen fragen, damit Sie schon bald die Vorteile der 
Mitgliedschaft genießen können. Außer Preisvorteilen 

für Ihren Kuraufenthalt können Sie die Sammelpunk-
te gegen interessante Geschenke eintauschen – so 

können Sie sich für eine warme Fleecejacke entsche-
iden, eine Leselampe für begeisterte Nachtleser  oder 

eine Geschenkbox mit köstlichem wein und Käse 
(nach eigener wahl). Außer den insgesamt zwan-

zig Geschenkmöglichkeiten bieten wir eine 
interessante Auswahl an Leistungen an: Ihre 
Sammelpunkte können Sie gegen einen 
Besuch in der Salzgrotte oder Kryokabine 

umtauschen oder sich dafür ein Mountainbi-
ke ausleihen. Inhaber der Gold-Karte und Sil-

ber-Karte begrüßen wir bei jeder Ankunft mit 
Kaffee und Konditoreiwaren. Die „Goldenen“ kön-

nen außerdem unseren Parkplatz kostenlos benutzen 
und finden bei ihrer Ankunft auf ihrem Zimmer einen 

Korb mit frischem Obst vor. Sie sind noch nicht Mitglied? 
worauf warten Sie noch?

nové BroÏury do knihovny
Ve spolupráci s ROP NUTS2 Severozápad 
jsme pro vás připravili nové publikace, 
které vám pomohou nejen strávit příjem-
nější dny v jáchymovských lázních, ale 
i po návratu domů si kouzlo Jáchymo-
va uchováte navždy ve své knihovnič-
ce. První publikace nese název Cvičení 
za zdravím. Popisuje jak správně máte 
provádět speciální cviky, kterým jste 
se během pobytu u nás naučili. 
Důležité je totiž pokračovat v po-
hybu i doma! Druhou publikací 
je soubor 21 Výletů do blízkého 
i dalekého okolí našich lázní. 
Jednotlivé výlety jsou označe-
ny stupněm obtížnosti, vzdále-
ností a pro ty techničtější i GPS. 
Tituly můžete poptat 
u svých fyzioterapeu-
tů a v knihovnách lá-
zeňských domů.

neue Broschüren für unsere Bibliothek
In Zusammenarbeit mit ROP NUTS2 Severo-
západ haben wir für Sie neue Bücher bereit-

gestellt, die Ihren Aufenthalt im Heilbad Jáchy-
mov nicht nur angenehmer gestalten, sondern 
es Ihnen ermöglichen, den Zauber von Jáchy-

mov auch in Ihrer Hausbibliothek zu bewahren. 
Die erste Publikation trägt den Titel Cvičení 

za zdravím (Gesund durch Turnen). Darin wird 
beschrieben, wie Sie die Übungen, die Sie während 

Ihres Aufenthaltes hier bei uns gelernt haben, 
auch zu Hause richtig ausführen können. Es 

ist selbstverständlich ganz wichtig, sich zu 
Hause weiter zu bewegen! Das zweite Buch 
ist eine Auswahl von 21 Ausflügen in die nahe 
und ferne Umgebung unseres Heilbades. 

Die einzelnen Ausflüge sind mit ihrem 
Schwierigkeitsgrad, ihrer Entfernung und 

für die Techniker unter Ihnen auch durch 
GPS gekennzeichnet. Fragen Sie nach die-
sen Titeln Ihren Physiotherapeuten oder in 

den Bibliotheken der Kurhäuser. 



Kurzy zruãnosti pokraãují…
Proč si z Jáchymova neodvézt unikátní vlastnoručně vyrobený 
suvenýr? S jeho výrobou vám rád pomůže mistr keramiky Michal 
Špora. Jeho kurz pro všechny, které láká práce s keramickou hlínou, 
začíná ve středu 26. května v 15.00 hodin. Přihlášky na kurz si může-
te vyzvednout v hotelové knihovně.

Pokud dáváte přednost malování, připravila pro vás 
Jana Hasmanová kurz malování. Začíná 18. květně 
od 14.30 hod. v lázeňském hotelu Běhounek. Přihláš-
ky na tento netradiční únik do světa barevné fantazie 
si můžete vyzvednout taktéž v hotelové knihovně. 

Kurzy výpočetní techniky pro seniory vás naučí jak 
správně pracovat s počítačem a internetem. Dozvíte se, jak komu-
nikovat přes Skype nebo co je to vlastně to ICQ? Přihlášky jsou vám 
k dispozici v knihovnách lázeňských domů, na kurz do budovy TO-
LAR vás rádi dovezeme lázeňským pendlbusem. Květnové termíny 
kurzu jsou stanoveny na 5., 12. a 19. května.

Die Kunstkurse laufen weiter…
warum sollten Sie aus Jáchymov nicht ein selbstgefertigtes Souvenir mit 
nach Hause nehmen? Unser Keramikspezialist Michal Špora hilft Ihnen gern 
bei der Herstellung. Sein Kurs für diejenigen unter Ihnen, für  die die Arbeit 
mit Ton  verlockend ist, beginnt am Mittwoch, den 26. Mai, um 15.00 Uhr. Die 
Anmeldeformulare für den Kurs erhalten Sie in der Hotelbibliothek. 

wenn Sie eher malerisch begabt sind, wird Sie vielleicht der Mal-
kurs von Jana Hasmanová ansprechen. Er beginnt am 18. Mai um 

14.30 Uhr im Kurhotel „Běhounek“. Die Anmeldeformulare für 
diese nicht ganz traditionelle Flucht in eine welt voller Farbe 

und Phantasie erhalten Sie ebenfalls in der Hotelbibliothek. 

Im Computer-Kurs für Senioren lernen Sie die Arbeit mit Computer und In-
ternet. Sie möchten erfahren, wie man über Skype Gespräche führt und was 
ICQ ist? Die Anmeldeformulare erhalten Sie in den Bibliotheken der Kurhäu-
ser, zum Kurs im „TOLAR“ bringt Sie unser Pendelbus. Termine der Mai-Kurse 
sind der 5., 12. und 19. Mai.
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Nabízíme vám být fit pomocí cvičení ve vodě s využitím speciálních 
pomůcek

Cvičení je zaměřené na:

• zvýšení zdatnosti karsko – respiračního systému
• zlepšení svalového tonu a tvarování postavy
• zvýšení flexibility
• odbourání stresu a zlepšení regenerace po náročné psychické 

a fyzické činnosti
 
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví, 
všechny typy tělesných konstitucí, pro osoby s nadváhou (díky hyd-
rostatickému vztlaku odlehčíte svým kloubům i páteři). Cvičit mohou 
i neplavci!

1 lekce trvá 45 minut
Cena lekce 100 Kč

Začínáme v březnu: 

pondělí až čtvrtek vždy v celou od 16:00 do 19:00 hod.

Rezervace možná na tel. čísle: +420 353 836 000 nebo přímo 
v recepci LC Agricola

Seien Sie fit durch unsere Übungen im wasser mit speziellen Übungsgeräten

Die Übungen richten sich auf die folgenden Punkte:

• Erhöhung der widerstandsfähigkeit des Atemsystems
• Stärkung der Muskulatur und Verbesserung der Figur
• Erhöhung der Flexibilität
• Abbau von Streß und Verbesserung der Regeneration für anspruchsvolle psy-

chische und physische Tätigkeiten
 
Die Gymnastik ist für alle Alterskategorien ohne Unterschied des Geschlechts und 
verschiedener körperlicher Konstitutionen sowie für Personen mit Übergewicht 
(dank des hydrostatischen Auftriebs schonen Sie Ihre Gelenke und Ihre wirbelsäu-

le) geeignet. Auch Nichtschwimmer können sich an den Übungen 
beteiligen!

1 Lektion dauert 45 Minuten.
Preis pro Lektion 100 Kč

Wir beginnen im März: 

Montag bis Donnerstag 
zu jeder vollen Stunde 

von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Eine Reservierung ist unter der Tele-
fonnummer +420 353 836 000 oder 

direkt in der Rezeption des Kur-
zentrums Agricola möglich.

Aquafitness v Agricole Aquafitness Agricola
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KONTAKTy NA RECEPCE JEDNOTLIVÝCH LáZEŇSKÝCH DOMŮ / KONTAKTE ZUR REZEPTION DER EINZELNEN KURHÄUSER 

RADIUM PALACE
Tel.: +420 353 835 111

AKADEMIK BĚHOUNEK
Tel.: +420 353 834 111

CURIE
Tel.: +420 353 832 111

AQUACENTRUM AGRICOLA
Tel.: +420 353 836 000


