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Das Kurhotel Bûhounek
erhielt einen 

  begehrten Preis

Hotel Bûhounek 
 získal prestiÏní ocenûní

Samuel Palán

Ich möchte „sein“ 
und nicht nur „aussehen“

Pfiál bych si „b˘t“  
 a nejen „vypadat“

Hanka KfiíÏková:
„Do Jáchymova se urãitû vrátím!“

„Nach Heilbad Jáchymov
komme ich sicher zurück!“



NÁZEV / BEZEICHNUNG JMÉNO / NAME KONTAKT OTEVÍRACÍ DOBA / ÖFFNUNGSZEIT

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, 731 840 494

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

Po - Pá/ MO - FR 13 - 18 hod./Uhr

So/ SA 10 - 17 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
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Vážení hosté, 

další rok kolem nás proletěl opět o něco rychle-
ji než loni a nás objala laskavá doba Adventu. Do na-
šich domovů i duší přináší zasloužené zpomalení, klid 
a pohodu. Věřím, že stejnou atmosférou na Vás dýchají  
i naše lázeňské hotely, ve kterých jste se rozhodli rozloučit s letoš-
ním rokem a přivítat nový rok 2011.

S příchodem Nového roku spojujeme všichni  přání, plány a před-
sevzetí. Některé jsou velmi osobní a tajné. O jiné se rádi podělíme. 
Věřím, že mezi ně  řady z Vás patří i opakovaný  léčebný či rela-
xační pobyt v lázních Jáchymov. K tomu, aby byl ještě lepší než 
ty předchozí, by měly přispět i investice a zlepšení, které jsme pro 
rok 2011 přichystali. O většině z nich se dočtete na stránkách této 
Aqua Vivy, ale dvě nevýznamnější přesto připomenu. Přístavba 
prostor pro podávání jídel k dependanci Astoria výrazně zlepší 
komfort v ní ubytovaných hostů, kteří hlavně ráno ocení možnost 
sejít na snídaní jen v lehkém oblečení a domácí obuvi. Obdobný 
komfort nabídne hostům dependancí Dalibor a Jitřenka krytý 
spojovací koridor do lázeňského hotelu Běhounek.  

Nepříjemnou zprávou z ministerstva zdravotnictví je pro všechny 
pacienty komplexní lázeňské léčby zvýšení tzv. regulačního  po-
platku z 60  na 100 Kč za léčebný den od 1.dubna. Ozývají se i 
hlasy o možném zrušení komplexní lázeňské péče, které však pod 
našimi argumenty postupně slábnou a věřím, že zcela odezní. 

Věřím, že všechna zlepšení, která jsme pro Vás připravili , naplní Vaše 
očekávání a do Lázní Jáchymov se budete vždy vracet rádi. Do nové-
ho roku  přeji hodně zdraví, pohody a úspěchů  Vám, vašim blízkým  
i všem, kteří se o Vás v lázních Jáchymov starají.

Sehr geehrte Gäste, 

ein weiteres Jahr ist um uns wieder etwas schneller als im Vorjahr 
übergeflogen, und uns hat die lebenswürdige Adventzeit in ihre Arme 
geschlossen. Sie bringt wohlverdiente Verlangsamung, Ruhe und Be-
haglichkeit in unsere Heime sowie unsere Seelen. Ich glaube, dass auch 
die Kurhotels, die Ihr für Euren Abschied vom laufenden Jahr und den 
Empfang vom Neujahr 2011 gewählt habt, auf Sie mit gleicher Atmo-
sphäre atmen. 

Mit der Ankunft eines Neuen Jahres verbindet man wünsche, Pläne 
und Vorhaben. Einige davon sind sehr persönlich und geheim. Andere 
teilen wir gerne untereinander. Ich glaube, dass die wünsche und Plä-
ne einer ganzen Reihe von Euch auch einen wiederholten Heil- oder 
Relaxationsaufenthalt im Kurort Jáchymov einschließen. Damit die-
ser Aufenthalt noch besser als die vorigen wird, haben wir als Beitrag 
dazu Investitionen und Verbesserungen für 2011 vorbereitet. Über die 
meisten davon erfahrt Ihr von den Seiten dieser Aqua Viva, trotzdem 
möchte ich an die zwei wichtigsten Verbesserungen erinnern. Der An-
bau von Räumen für Speisenverabreichung zur Dependanz Astoria wird 
den Komfort der darin untergebrachten gäste deutlich verbessern, die 
hauptsächlich morgens die Möglichkeit begrüßen werden, zum Früh-
stück nur in leichter Kleidung und Hausschuhen hinunterzugehen. Ei-
nen ähnlichen Komfort wird den gästen der Dependanzen Dalibor und 
Jitřenka auch der gedeckte Verbindungskorridor zum Kurhotel Běhou-
nek bieten.  

Ich glaube, dass alle Verbesserungen, die wir für Euch vorbereitet ha-
ben, Eure Erwartungen erfüllen werden und dass Ihr in den Kurort Já-
chymov immer gerne zurückkehrt. Ich wünsche Euch, Euren Nächsten 
sowie allen, die Euch im Kurtort Jáchymov betreuen, viel Behagen, 
gesundheit und Erfolg. 

MUDr. Eduard Bláha
generální ředitel 
generaldirektor



Po bok pěti desítek nejlepších lázeňských zařízení Evropy se  
v říjnu zařadil jáchymovský lázeňský hotel Běhounek. Získal to-
tiž ocenění EurospaMed, který se ve světě lázeňství na evropské 
úrovni považuje za nejvyšší stupeň ocenění kvality poskytova-
ných služeb. Obzvláště nás těší, že nebyl zdaleka jediným úspěš-
ným zařízením jáchymovských lázní. V době hodnocení, kdy Bě-
hounek obsadil nádhernou třetí příčku evropského hodnocení, 
totiž další významné pozice vybojovaly také lázeňské hotely 
Radium Palace a Curie. 

Certifikaci EuropespaMed uděluje Evropský svaz lázní,  
a dosud se jím může pyšnit pouze padesát zařízení v Evro-
pě. Nejde ovšem jen o prestiž. Držitel tohoto ocenění má 
velkou výhodu při vyjednávání se zahraničními zdravotní-
mi pojišťovnami. Jejich klienti mají totiž jistotu, že za své 
peníze dostanou špičkovou kvalitu služeb.

Evropská třetí příčka znamená pro Běhounek zároveň první příč-
ku v České republice. Hotel Radium Palace se umístil na místě 
pátém, na domácím trhu druhém. Tříhvězdičkový hotel Curie ob-
sadil v Česku pozici šestou. Jáchymovské lázně se tedy díky vyni-
kající kvalitě poskytovaných služeb dostaly mezi českých TOP 10.

Unter die fünfzig besten Kureinrichtungen Europas kam im Oktober das 
Joachimsthaler Kurhotel Běhounek. Es errang die begehrte Auszeichnung 
EurospaMed, die in der welt des Kurbetriebs auf europäischer Ebene als die 
höchste Anerkennung der Qualität der angebotenen Leistungen betrachtet 
wird. Besonders freut uns, daß es keinesfalls die einzige erfolgreiche Einrich-
tung des Heilbads St. Joachimsthal war. Als Běhounek den herrlichen dritten 
Platz in der europäischen wertung belegte, erkämpften nämlich auch die 
Kurhotels Radium Palace und Curie weitere bedeutende Positionen. 
  
Das Zertifikat EuropespaMed erteilt der Europäische Verband der Kur-
orte, und bislang können sich nur fünfzig Einrichtungen in Europa mit 
dieser Auszeichnung rühmen. Hierbei geht es jedoch nicht nur um den 
guten Ruf. Solch eine Auszeichnung bietet einen großen Vorteil bei den 
Verhandlungen mit ausländischen Krankenkassen. Deren Klienten kön-
nen so sicher sein, daß Sie Leistungen von höchster Qualität erhalten.

Der dritte Platz in Europa bedeutet für Běhounek gleichzeitig den ersten Platz 
in der Tschechischen Republik. Das Hotel Radium Palace kam auf den fünften 
Platz, auf dem einheimischen Markt auf den zweiten Platz. Das Dreisterne-
hotel Curie belegte in der Tschechischen Republik die sechste Position. Das 
Heilbad St. Joachimsthal kam so dank seiner ausgezeichneten Qualität der 
angebotenen Leistungen unter die tschechischen TOP 10. 

LázeÀsk˘ hotel Bûhounek 
získal prestiÏní ocenûní

Das Kurhotel Bûhounek
erhielt einen begehrten Preis

zima|Winter 2010AQUAVIVA



Událost Ereignis

„Ceníme si nejen zisku certifikátu před třemi lety, ale i jeho 
úspěšné obhajoby v letošním roce. Letos šlo o kompletní 
recertifikaci. Kvalitu poskytovaných služeb jsme posunuli 
vpřed prakticky ve všech bodech, které při prvním hodnoce-
ní nebyly stoprocentní,“ říká obchodní ředitelka Léčebných 
lázní Jáchymov Jana Vaňková. K tomu, aby se jáchymovský 
lázeňský hotel Běhounek zařadil na pomyslnou bronzovou 
příčku mezi obdobnými zařízeními v Evropě, musel - respek-
tive jeho zaměstnanci museli – splnit více než 400 přísných 
kritérií.  Kontrolu zajímala teoretická, ale i praktická část 

z hlediska bezpečnosti, hygieny a postupy při práci zdravot-
ních sester a lékařů. Součástí prověrek tak byla například i 
fiktivní situace od doby, kdy pacient vstoupí do ordinace, 
až po jeho odchod. Odborníci z Evropského svazu lázní se 
ovšem nesoustřeďovali pouze na medicínskou část provo-
zu hotelu. Zajímalo je prakticky vše. „Kontrola mého úseků 
se týkala pokojů a úklidu ve společenských prostorech i ve 
zdravotní části hotelu. Na pokoji komisi zajímala hlavně bez-
pečnost hosta. Komisaři prohlíželi elektriku, zásuvky, úniko-
vé plány, čistotu pokoje i jeho vybavení,“ vyjmenovala ně-
které další aspekty kontroly vrchní pokojská Zuzana Tothová.

Dobrá věc se nakonec podařila, i když, jak sami pracovní-
ci hotelu přiznávají, ne vždy dosáhli na maximální počet 
bodů. Kontrola byla prováděná v plném provozu hotelu, 
proto jsme samozřejmě i na nějaké body nedosáhli. Ale 
nebylo jich mnoho. Všichni máme z udělení certifikace 
velikou radost, protože je to opravdu významné ocenění.  
O spokojenosti svědčí i klienti, kteří se k nám opakovaně 
vrací. Primář Stanislav Zajíček to vystihl trefně: „Je to prima 
pocit být první.“

„wir wissen nicht nur die Erlangung der Auszeichnung vor drei Jahren zu 
schätzen, sondern ebenfalls ihre erfolgreiche Verteidigung in diesem Jahr. 
Dabei erfolgte die diesjährige Zertifizierung vollkommen neu. Es gelang uns, 
die Qualität der gewährten Leistungen praktisch in allen Punkten voran zu 
bringen, die bei der ersten Bewertung noch nicht hundertprozentig waren“, 
sagt die Sales Managerin des Heilbads St. Joachimsthal, Jana Vaňková. Um 
so etwas wie die Bronzemedaille unter den entsprechenden Einrichtungen 
in Europa zu erlangen, mußte das Joachimsthaler Kurhotel Běhounek bzw. 
seine Angestellten mehr als 400 strenge Kriterien erfüllen. Die Kontrolleure 
interessierte nicht nur der theoretische, sondern auch der praktische Teil aus 

den gesichtspunkten der Sicherheit, der Hygiene und der Arbeit der Kran-
kenschwestern und der Ärzte. Teil der Überprüfung war so zum Beispiel auch 
ein fiktives Situationsspiel vom Eintritt des Patienten in den Behandlungs-
raum  bis zu seinem Verlassen. Die Fachleute aus dem Europäischen Verband 
der Kurorte konzentrierten sich jedoch nicht nur auf den medizinischen Teil 
des Betriebs des Hotels. Es interessierte sie praktisch alles. „Die Kontrolle mei-
nes Bereichs betraf die Zimmer und die Reinigung in den gemeinsamen Räu-
men und im medizinischen Teil des Hotels. Auf den Zimmern interessierte die 
Kommission insbesondere die Sicherheit der gäste. Die Prüfer untersuchten 
die Elektroanlage, Steckdosen, Fluchtpläne, die Sauberkeit der Zimmer und 
ihre Ausstattung“, zählt Zuzana Tothová, die Leiterin der Zimmerreinigung, 
einige weitere Aspekte der Kontrolle auf.

Letztendlich ging alles gut, auch wenn, wie die Mitarbeiter des Hotels einge-
stehen, nicht immer die maximale Punktezahl erreicht wurde. Die Kontrolle 
fand bei vollem Betrieb des Hotels statt, weswegen wir selbstverständlich 
einige Punkt nicht erreichten. Diese waren aber nicht viele. wir alle freuen 
uns sehr über die Erteilung des Zertifikats, denn es handelt sich tatsächlich 
um eine bedeutende Auszeichnung. Von der Zufriedenheit zeugen auch die 
Klienten, die wiederholt zu uns zurückkehren. Der Oberarzt Stanislav Zajíček 
traf den Nagel auf den Kopf: „Es ist ein gutes gefühl, Erster zu sein.“
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KOSMETICK¯ SALON DARINA

Poskytuje veškeré kosmetické služby výhradně 
s použitím produktů německé firmy ALCINA.
» Nadstandardní pleťové kúry pro všechny typy pleti
» Líčení denní, večerní i svatební
» Nastřelování náušnic

Otevírací doba: 
Út – Čt: 9.00 – 15.00 hod. ; So: 7.00 – 11.00 hod.
V jiné dny po předchozí domluvě. 
Objednávky přijímáme do 15 hodin.
Kontakt: 
A. Běhounek, tel. 353 831 396 (zkrácená volba 1396)

KOSMETIKSALON DARINA

Alle Kosmetikleistungen erfolgen ausschließlich unter 
Anwendung von Produkten der deutschen Firma ALCINA.
» Exklusive Hautkuren für alle Hauttypen
» Tages-, Abends- und festliches Make Up
» Ohrringlöcher stechen

öffnungszeit: 
Di – Do: 9.00 – 15.00 Uhr; Sa: 7.00 – 11.00 Uhr
An anderen Tagen nach vorheriger Vereinbarung.
Vorreservierungen nehmen wir bis 15 Uhr entgegen.
Kontakt: 
A. Běhounek, Tel. 353 831 396 (Kurzwahl 1396)



Es geschah...Stalo se...
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V Radium Palace teklo víno proudem
I když Jáchymov rozhodně nepatří mezi vinařská 
města, návštěvníci lázní nebyli ochuzeni o vino-
braní. Uskutečnilo se 1. října a vedle výborného 
vína mohli zájemci okoštovat i neméně skvělou 
slivovici. Atmosféru vinobraní dokreslovaly do-
mácí koláčky, škvarky a neodmyslitelná cimbálo-
vá muzika.

Běhounek oslavil 35. narozeniny
Lázeňský hotel Akademik Běhounek oslavil 
pětatřicátiny! V polovině října tak prosto-
ry hotelu ožily nevídaných ruchem. Oslavy 
půlkulatých narozenin vypukly už v pátek  
13. října Oldies diskotékou a pokračovaly až 
do neděle. Během programu se mohli ná-
vštěvníci seznámit například s historií Jáchy-
mova na besedě s dlouholetým kronikářem 
města Oldřichem Ježkem, či s nejslavnějšími 
světovými básněmi, které recitoval primář 
hotelu Stanislav Zajíček.

Seminář plný skvělých chutí
O žaludky návštěvníků jáchymovských lázní se 
stará armáda skvělých kuchařů. Ale i ti sebelepší 
mohou, přesněji řečeno by měli, na svém umění 
dále pracovat. O lázeňských kuchařích to platí 
beze zbytku. A tak si na seminář pozvali Michala 
Pšeničku, šéfkuchaře Café Imperiál. Podniku, který 
patří vyhlášenému „katovi“ Janu Pohlreichovi. Se-
mináře se zúčastnili šéfkuchaři a kuchaři z Radium 
Palace a Běhounku. Michal Pšenička je seznámil  
vs nejnovějšími trendy při úpravě masa, čerstvých 
ryb a s přípravu vegetariánských jídel a těstovin.

Oslava světel se v Jáchymově vydařila
Příjezd sv. Martina pojaly jáchymovské lázně 
v duchu lampionů, ohně a oslav ročního výročí 
otevření aquacentra Agricola. Přesně v sedm 
hodin večer vyrazily tři velké průvody hostů 
s lampiony od hlavních lázeňských domů 
k aquacentru, kam přijel i Martin na svém 
koni. Na dvě stě hostů při tom bavilo i rodinné 
harmonikářské duo Ježkových. Vnitřní program 
nabídl hostům bohaté občerstvení, křtiny 
svatomartinského vína, bubble show, cimbálovku 
a pirátskou show. U vody samozřejmě nemohli 
chybět ani vodníci a víly. V průběhu večera měli 
hosté možnost sledovat křtiny nového kalendáře 
jáchymovských lázní pro rok 2011, kterých se ujal 
přímo autor kalendáře, karlovarský malíř Petr Strnad. Ohnivá 
show na závěr v kombinaci s úvodním působivým průvodem 
světel zapůsobila na všechny účastníky natolik, že se akce  
i v dalších letech stane pravidelnou součástí jáchymovského 
lázeňského života.

Im Radium Palace floß Wein in Strömen
Auch wenn St. Joachimsthal entschieden nicht zu den wein-
städten gehört, so mußten die Besucher des Heilbads jedoch 
nicht auf ein weinfest verzichten. Am 1. Oktober konnten Inte-
ressenten neben einem ausgezeichneten wein auch einen nicht 
minder guten Sliwowitz kosten. Die Atmosphäre des weinfests 
wurde von hausgebackenem Kuchen, grieben und der unbe-
dingt dazugehörigen Zymbalmusik unterstützt.

Běhounek feierte seinen 35. Geburtstag
Das Kurhotel Akademik Běhounek feierte seinen fünfunddre-
ißigsten geburtstag! Mitte Oktober war so in den Räumen des 
Hotels ein ungewöhnlicher Betrieb. Die Feier des halbrun-
den geburtstags begann schon am Freitag, dem 13. Oktober 
mit einer Oldies Diskothek und dauerte bis zum Sonntag. 
während des Programms konnten sich die Besucher zum 
Beispiel in einem gespräch mit dem langjährigen Chronisten 
von St. Joachimsthal,  Oldřich Ježek, mit der geschichte der 
Stadt bekanntmachen oder sich die bekanntesten gedichte 
aus der ganzen welt anhören, die vom Oberarzt des Hotels, 
Stanislav Zajíček, rezitiert wurden.

Ein Seminar voller köstlicher Geschmäcke
Um die Mägen der Besucher des Joachimsthaler Heilbads 
kümmert sich eine Armee von hervorragenden Köchen. Aber 
auch die besten könnten, oder besser gesagt sollten, an ihrer 
Kunst weiter arbeiten. Für die Köche des Heilbads gilt dies 
restlos. Und so luden sie Michal Pšenička, den Chefkoch des 
Café Imperiál ein. Das Café gehört dem bekannten Kritiker Jan 
Pohlreich. An dem Seminar nahmen die Chefköche und Köche 
aus dem Radium Palace und dem Běhounek teil. Michal Pše-
nička machte sie mit den neusten Trends bei der Zubereitung 
von Fleisch und Frischfisch und vegetarischen Speisen und 
Nudelspeisen bekannt.

Das Lichtfest in St. Joachimsthal war gelungen
Die Ankunft des heiligen Martin beging das Heilbad Jáchy-
mov mit Lampions, mit Feuer und mit der Feier des ersten 
Jahrestags der Eröffnung des Aquazentrums Agricola. genau 
um sieben Uhr abends kamen drei große Züge von gästen 
mit Lampions von den größten Kurhäusern zum Aquazen-
trum, wohin auch Martin auf seinem Pferd kam. Ungefähr 
zweihundert gäste wurden dabei auch von dem Harmoni-
kaduo der Familie Ježek unterhalten. Das Programm drinnen 
bot den gästen eine reiche Beköstigung, Anzapfung des St.-
-Martin-weins, eine Bubbleshow, eine Zymbalkapelle und 
eine Piratenshow. Am wasser durften selbstverständlich auch 
wassermänner und Feen nicht fehlen. Im Verlauf des Abends 
konnten die gäste die Vorstellung des neuen Kalenders des 

Heilbads St. Joachimsthal für das Jahr 2011 durch den Autor des Kalenders, den Ka-
rlsbader Maler Petr Strnad, erleben. Eine Feuershow zum Abschluß in Kombination 
mit dem beeindruckenden Lichterzug wirkte auf alle Beteiligten so stark, daß die Ve-
ranstaltung in den weiteren Jahren zu einem festen Bestandteil des Joachimsthaler 
Kurbetriebs werden wird.



Zimmer mit einer Aussicht 
ins Land
Im fünften Stock des Hotels Radium Palace konnten Sie bislang durch 
die Dachfenster „nur“ in den Himmel schauen. Um Ihnen mehr zu bie-
ten, entschieden wir uns für eine komplexe Rekonstruktion, die unter 
anderem durch Erweiterung der Aussicht in das Joachimsthaler Tal den 
Komfort dieser Zimmer erhöhte. „wir wechselten die Möblierung, bauten 
eine Klimatisierung ein und verbesserten die Aussicht in die Landschaft. 
So erhielten wir schöne, geräumige und helle Räume der Kategorie de 
Luxe“, erklärt die Sales Managerin des Hotels Romana Bernátková. Dank 
der räumlichen Änderungen entstanden auch drei vor allem für Familien 
geeignete Dreibettzimmer.

Astoria verwandelt 
sich in ein Garni Hotel
Das Kurhaus Astoria erlebt große Veränderungen. Dank seiner Nähe zu 
dem Kurzentrum Agricola und dem Aquazentrum wird es bei Ihnen, unse-
ren gästen, immer beliebter. wir entschieden uns daher, das Niveau seiner 
Leistungen anzuheben und es Ihnen noch näher zu bringen. Die Rezepti-
on des Hotels zieht in das nahe Zentrum Agricola um, wo die Hotelgäste 
ebenfalls die Kurbehandlung einschließlich aller medizinischen Untersu-
chungen erwartet. An das Hotel wird ebenfalls ein neuer Raum angebaut, 
der als kleines gemütliches Restaurant mit einem ganztägigen Speisenan-
gebot in Büfettform dienen wird. Insbesondere für Kurzaufenthalte und 
Skiprogramme werden diese Änderungen begrüßt werden. Für gäste mit 
einer komplexen und von der Versicherung getragenen Kurbehandlung 
wird die Beköstigung auch weiterhin im Hotel Praha erfolgen. 

Pokoje s v˘hledem 
do krajiny 
V pátém patře hotelu Radium Palace jste se dosud mohli díky 
střešním oknům dívat „pouze“ do nebe. Abychom vám přines-
li více, rozhodli jsme se přistoupit ke komplexní rekonstrukci, 
která mimo rozšíření výhledu do jáchymovského údolí doká-
zala zvýšit komfort těchto pokojů. „Vyměnili jsme nábytek, 
zabudovali klimatizaci a zlepšili výhled do krajiny. Podařilo se 
nám tak vybudovat krásné, prostorné a světlé pokoje katego-
rie de Luxe,“ vysvětluje sales manažerka hotelu Romana Ber-
nátková. Díky prostorovým změnám vznikly také tři pokoje se 
třemi lůžky, vhodné především pro rodiny.

Astoria se mûní 
na Garni Hotel
Lázeňský dům Astoria prochází velkou změnou. Díky blízkosti 
Lázeňského centra Agricola a Aquacentra se stává u vás, na-
šich hostů, stále oblíbenějším a oblíbenějším. Rozhodli jsme 
se tedy zkvalitnit jeho služby a přiblížit vám jej ještě blíže. Re-
cepce hotelu se stěhuje do bližšího centra Agricola, kde budou 
hosté hotelu čerpat také lázeňskou péči včetně všech lékař-
ských vyšetření. K hotelu bude navíc přistavěn nový prostor, 
který poslouží jako malá útulná restaurace s celodenní nabíd-
kou jídel formou švédských stolů. Zejména pro krátkodobé 
pobyty a lyžařský program budou veškeré tyto změny vítané. 
Pro hosty s komplexní a příspěvkovou lázeňskou péčí zůstává 
stravování v hotelu Praha beze změny. 

Novinky Neuheiten

KOSMETIKA LD PRAHA – 1. PATRO
Hana Rudolfová

Nabízíme:
» kompletní kosmetické ošetření

» speciální ošetření pleti mužů
» termomodeláž obličeje

» depilace, barvení řas a obočí
» zeštíhlující zábaly problémových partií

Otevírací doba: 
ÚT: 8–15 hod; ČT: 8–15 hod.; SO: 8–11 hod

(po domluvě možné i v jiné dny)

Kontakt: Tel. 731 840 494 nebo 2010 (vnitřní linka)

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

KOSMETIK LD PRAHA – 1. ETAGE
Hana Rudolfová

Unser Angebot:
» kosmetische Komplettbehandlung
» spezielle Hautbehandlung für Männer
» gesichtsthermomodelage
» Depilation, Färben von wimpern und Brauen
» Schlankheitspackungen für Problemzonen

öffnungszeit: 
DI: 8–15 Uhr; DO: 8–15 Uhr; SA: 8–11 Uhr
(nach Vereinbarung auch an anderen Tagen möglich)

Kontakt: Tel. 731 840 494 oder 2010 (Hausruf )

Wir freuen uns auf Ihren Besuch



Centrální lanovka, prodloužení 
sjezdovek Pařezovka 

a U zabitýho, výstavba 
SINGLTREKu (2011)

 

Navázání spolupráce s 
německou stranou 

– Loučná (2012)
 

Lanovka a sjezdovka 
Jáchymov (2015)

 

Propojení s německou stranou 
– Fuchsloch (2020)

 1.ETAPA 

 2.ETAPA 

 3.ETAPA 

 4.ETAPA 

Více informací na
novy.klinovec.cz

moderní čtyřsedacková
lanovka s bublinami přepraví zhruba 2400 

osob za hodinu

Letos jsme započali realizaci investičních projektů, které 
v následujících letech budou rozvíjet kvalitu lyžařských
podmínek na Klínovci. Investice jsou rozděleny do čtyr 

etap a jejich cílem je modernizace areálu výstavbou 
nových lanových drah, prodloužením sjezdovek s 

dobudováním zasnežovacích systémů a propojením s 
německým skiareálem v Oberwiesenthalu. 

Nová tvář. Nové lanovky, nové a delší sjezdovky. Spojení s německým Fichtelbergem.

těšíme se na



LyÏafii 
a snowboarìáci 
pozor!

Jáchymovské lázně vám přinášejí program 
plný sněhu, sportu a nádherné krušnohorské 
krajiny. V kombinaci s lázeňským centrem 
představujeme všem sněhovým nadšencům 
ideální lyžovačku!

Lyžování na Klínovci, Božím Daru a v Oberwie-
senthalu nabízí různě náročné sjezdovky od 330 
do 2 500 m, U - rampu kategorie Superpipe, snow-
park a přes 140 km upravených běžeckých tratí na 
české i německé straně. Po návratu ze sněhových plá-
ních na vás čeká vyhřátý bazén v aquacentru,kavárny, 
restaurace,  bohatý kulturní program a naši špičkoví 
maséři.

Ještě nemáte rezervaci?

Program pro 
SNOWMANIAKY 
nabízí:
• ubytování s polopenzí
• denně vstup do moderního 
Aquacentra a sauny (90 min.)
• částečná masáž unavených svalů nebo relaxace v solné jeskyni

A co je dále v našich silách?
• Zajištění slevy na permanentky 
lyžařských areálů na Klínovci 
a Božím Daru
• Poskytnutí wellness procedur z široké lázeňské nabídky
• 30% sleva pro děti do 12 let, 
10% pro děti do 15 let
• Zajištění dopravy ke sjezdovkám a běžeckým tratím

Ceny již od 880 Kč/os./den

 
 Ski- und 
 Snowboardsportler  
 aufgepaßt!

Das Heilbad St. Joachimsthal bietet Ihnen ein Progra-
mm voller Schnee und Sport in der herrlichen Erzgebi-
rgslandschaft. In Zusammenarbeit mit dem Kurzentrum 

stellen wir allen Schneebegeisterten einen idealen Skiur-
laub vor!

Skilaufen auf dem Keilberg (Klínovec), in gottesgab (Boží 
Dar) und in Oberwiesenthal bietet verschieden  anspruch-

svolle Abfahrtspisten von 330 bis 2 500 m, eine U – Ram-
pe der Kategorie Superpipe, einen Snowpark und über 
140 km hergerichteter Langlaufpisten auf der tsche-
chischen und der deutschen Seite. Nach der Rückkehr 

von den Schneefeldern warten ein geheiztes Schwi-
mmbad im Aquazentrum, Cafés, Restaurants,  ein reiches 

Kulturprogramm und unsere erfahrenen Masseure auf Sie. 

Was, Sie haben noch nicht reserviert?

Das Programm für 
SCHNEEFREUNDE 
bietet an:
• Unterkunft mit Halbpension
• täglicher Eintritt in das moderne Aquazentrum 
und die Sauna (90 Minuten)

• Teilmassage der müden Muskeln oder Ausruhen in 
der Salzhöhle

Und was bieten wir noch an?
• Preisnachlässe für Dauerkarten der Skiareale auf dem Keilberg (Klí-
novec) und in gottesgab (Boží Dar) 
• Wellness-Anwendungen aus dem breiten Kurangebot 
• 30% Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre, 10% für Kinder bis 15 Jahre
• Beförderung zu den Abfahrtpisten und Langlauftrassen

Preis schon ab 880 Kč/Person/Tag



Do kroniky jáchymovských lázních přidala 
svůj podpis další významná osobnost čes-
ké kultury. Koncem srpna se v lázeňském 
domě Curie léčila známá zpěvačka Hanka 
Křížková. Pobyt v jáchymovských lázních 
si pochvalovala, a uspořádala dokonce 
malý recitál svých písní. Posluchačům se 
zalíbil nejen Hančin hlas, ale také její kou-
zelná osobnost.

Hanko, jak jste se vlastně o jáchymov-
ských lázních dozvěděla?
Kamarád tu byl vloni na léčení a navíc mi 
léčbu doporučili i můj ortoped a neuro-
log. 

Líbí se vám v Jáchymově?
Moc! Lázně nejsou tak velké, je to spíš 
takové rodinné prostředí. Je moc hezké, 
když vás lidé po pár dnech lidé začínají 
poznávat, zdravit a říkat vám Haničko. To zahřeje u srdíčka.

Jste známá zpěvačka. Jak se vyvíjela vaše kariéra?
Koncertuji od roku 1982. Pak přišly na řadu muzikály. V roce 1995 
jsem dělala konkurz na roli v Drákulovi, pak mě kontaktovali 
producenti dalších, jako je hrabě Monte Christo, Krysař, Bídníci 
a dalších.

Jaký patří k vašim nejoblíbenějším?
To se nedá říci. Mám ráda všechny. Zpívám jen to, co se mi líbí.  
K mým oblíbeným interpretům patří například Hana Hegerová, 
Ela Fitzgerald či Marta Kubišová.

Jak relaxujete?
Letos jsem si dobu odpočinku vybrala v Jáchymově. Jinak ráda 
spím, odpočinu si ale i při domácích pracech či s přáteli.

Jak se cítíte po lázeňské kúře?
To ukáže až čas. Ale pokud mi jáchymovské lázně pomohou,  
tak se určitě vrátím!

Hanka KfiíÏková

In der Chronik des Heilbads St. Joachimsthal un-
terzeichnete sich eine weitere Persönlichkeit des 
tschechischen Kulturlebens. Ende August erholte 
sich im Kurhaus Curie die bekannte Sängerin Han-
ka Křížková. Mit dem Aufenthalt in St. Joachimsthal 
war sie zufrieden, sie veranstaltete sogar eine kleine 
Vorstellung ihrer Lieder. Die Zuhörer waren nicht nur 
von Hankas Stimme, sondern auch von ihrer Persön-
lichkeit bezaubert.

Hanka, wie haben Sie vom Heilbad St. Joach-
imsthal erfahren?
Ein Freund war im vergangenen Jahr hier, außerdem 
haben mit mein Orthopäde und mein Neurologe ei-
nen Heilaufenthalt empfohlen. 

Gefällt es Ihnen in St. Joachimsthal?
Sehr! Der Kurort ist nicht so groß und hat eine fa-
miliäre Atmosphäre. Es ist angenehm, wenn Sie die 
Leute nach ein paar Tagen erkennen, grüßen und mit 

Hanička ansprechen. Da wird einem warm ums Herz.

Sie sind eine bekannte Sängerin. Wie verlief Ihre Karriere?
Ich konzertiere seit 1982. Dann kamen Musicals an die Reihe. Im Jahre 1995 be-
teiligte ich mich an einer Ausschreibung einer Rolle im Drakula, dann sprachen 
mich weitere Produzenten an – für den graf von Monte Christo, den Rattenfän-
ger, die Elenden und weitere.

Welches ist Ihr liebstes Musical?
Das kann man so nicht sagen. Ich habe alle gern. Ich singe nur das, was ich gern 
habe. Zu meinen Lieblingsinterpreten gehören zum Beispiel Hana Hegerová, 
Ela Fitzgerald oder Marta Kubišová.

Wie erholen Sie sich?
In diesem Jahr habe ich mir zum Ausruhen St. Joachimsthal ausgewählt. Sonst 
schlafe ich gern, ruhe mich aber auch bei Hausarbeiten und mit Freunden aus.

Wie fühlen Sie sich nach der Kur?
Das wird erst die Zeit zeigen. Aber wenn mir das Heilbad St. Joachimsthal hilft, 
so komme ich sicher wieder!

Osobnost Persönlichkeit

„Do Jáchymova se urãitû vrátím!“
„Nach Heilbad Jáchymov komme ich sicher zurück!“

zima|Winter 2010 - 2011AQUAVIVA



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

Welche Wege haben Sie nach St. Joachimsthal und in das Heilbad geführt?
Nach St. Joachimsthal bin ich im Jahre 1985 mit meiner Frau gekommen, als 
uns die Verwalterstelle im hiesigen evangelischen gemeindehaus angeboten 
wurde. Damals begann ich auch im Joachimsthaler Heilbad als Mitarbeiter 
der Rehabilitation zu arbeiten. 

Welche Beziehung haben Sie zum Heilbad und zu Ihrer Arbeit?
Das gefühl, jemandem zu helfen (manchmal wortwörtlich „auf die Beine zu 
stellen“), gibt der Arbeit Sinn und ist ihr schöner Lohn. Nicht immer ist dies 
jedoch der Fall. Ein nicht unbedeutender Teil dieser Arbeit ist das persönliche 
Zusammentreffen des Menschen mit dem Menschen. Ich hatte die Möglich-
keit, eine Reihe von interessanten und schönen (nicht nur nach der Ansicht) 
Menschen kennenzulernen und eine Reihe von Freundschaften zu schließen. 
Noch nach Jahren freuen wir uns aufeinander.
 
Womit füllen Sie Ihre Freizeit aus?
Ich hatte immer Interesse an der geschichte. St. Joachimsthal mit seiner rei-
chen und interessanten geschichte lädt unablässig ein, die Spuren der uns 
Vorangegangenen zu verfolgen. Dadurch können wir das gegenwärtig trau-
rige Aussehen dieser Stadt überwinden, die wiederholt im Zentrum der welt-
geschichte stand. 

Haben Sie ein Motto, von dem Sie sich leiten lassen?
Vor einiger Zeit mußte ich an den Titel eines Buchs von Erich Fromm „Haben 
oder Sein“ denken, der in gewisse weise Shakespeares „Sein oder Nichtsein“ 
aus Hamlet paraphrasiert. Das habe ich für mich noch weiter zu „Aussehen oder 
Sein“ paraphrasiert. Meiner Meinung nach trifft dies genau den derzeitigen ge-
sellschaftlichen Trend, der das Äußere zu sehr betont. Ich würde mir im Sinne 
dieses Mottos vor allem „Sein“ wünschen, nicht nur einen Eindruck erwecken, 
etwas, was nur so aussieht. Das gibt dem Menschen eine herrliche Freiheit, die 
eng mit der wahrheit zusammenhängt. Die wahrheit macht doch frei.

Jaké cesty Vás přivedly do Jáchymova a jáchymovských lázní?
Do Jáchymova jsme s manželkou přišli v roce 1985, kdy nám 
bylo nabídnuto správcovství v místním evangelickém sboro-
vém domě. V této době jsem také nastoupil do jáchymovských 
lázní jako rehabilitační pracovník. 

Jaký vztah máte k lázním a ke své práci?
Pocit, že někomu pomůžete (někdy doslova „ na nohy“) je něco, 
co dává práci smysl, je její krásnou odměnou. Není tomu však 
pokaždé. Nezanedbatelnou součástí této práce je osobní setká-
vání člověka s člověkem. Měl jsem možnost poznat řadu zajíma-
vých a krásných (nejen vzhledem) lidí, navázat řadu přátelství. 
Po léta se na sebe vzájemně těšíme.
 
Čím vyplňujete svůj volný čas?
Vždy jsem měl blízko k historii. Jáchymov se svou bohatou  
a zajímavou minulostí neustále vybízí vydat se po stopách těch, 
kteří zde žili před námi. Pomáhá to překonávat smutný pohled 
na současnou tvář města, které se nejednou octlo v centru svě-
tových dějin. 

Máte nějaké motto, heslo, kterým se řídíte?
Před nějakým časem se mi v mysli vybavil název jedné knihy od 
Ericha Fromma „Mít či být“. Slova, která do jisté míry parafrázují 
Shakespearovo „ být či nebýt“z Hamleta, jsem si ještě dále sám 
parafrázoval na „vypadat či být“. Po mém soudu vystihují sou-
časný společenský trend, který dává přílišný důraz na vnějško-
vost víc než je zdrávo. Přál bych si v duchu tohoto motta pře-
devším „být“ a nevytvářet jen nějaký dojem, něco co jen nějak 
vypadá. To dává člověku úžasnou svobodu, která úzce souvisí 
s pravdou. Pravda přece osvobozuje.

Samuel 
Palán

Přál bych si „být“ a nejen „vypadat“
Ich möchte „sein“ und nicht nur „aussehen“
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Nad dopisy ãtenáfiÛ

Nad dopisy ãtenárÛ Zu den Leserbriefen 

Zu den Leserbriefen

Sehr geehrte Leser!
In die Redaktionspost kam wieder eine 
ganze Reihe von Briefen nicht nur mit 
Ihren Erfahrungen während Ihres Auf-
enthalts im Heilbad St. Joachimsthal, 
sondern auch mit vielen lustigen His-
törchen, Witzen und Bildern. Alles 
wissen wir sehr zu schätzen, wenigsten 
einen Teil veröffentlichen wir hier und 
freuen uns auf weitere Beiträge. Vielen 
Dank! 

Sehr geehrter Herr Direktor!
Im März, am Tage meines siebzigsten 
Geburtstags, erhielt ich von Ihnen, sehr 
geehrter Herr Direktor, eine schöne Gra-
tulation und liebe Aufmerksamkeiten. 
Über den Blumenstrauß habe ich mich die 
gesamten 3 Wochen meines Aufenthalts 

gefreut. Ich danke Ihnen, Frau Oberärztin 
Vašíčková, dem medizinischen Personal und allen Mit-
arbeitern des Heilbads herzlichst für die vorbildliche 
Fürsorge. Gern würde ich zu Ihnen zurückkehren, sofern 
mir dies meine Gesundheit erlaubt. Noch einmal herz-
lichen Dank.

Ing. Bedřiška Macháčková, 
Hradec Králové (Königgrätz)

Sehr geehrte Redaktion,
da die Patienten hier überwiegend ihren Bewegungsap-
parat heilen und da wir überwiegend fülliger sind, als 
wir sein sollten, wäre es immer gut, auf dem Speisezettel 
für jeden Tag die Speisen mit ihrer Menge in dkg zu be-
zeichnen. Ich danke und wünsche viel Erfolg.

Jana Hrbková, Aš (Asch)

Ich bin ein Kurpatient, und da Teil der 
Heilbehandlung ebenfalls viele Sport-, 
Kultur- und Bildungsunternehmungen 
sind, nutzte auch ich die Veranstaltung 
SELBSTVERTEIDIGUNG. Ich füge an, daß 
ich unter den Beteiligten der einzige 
Mann war, aber meine Teilnahme tat 
mir überhaupt nicht leid. Aus Karlsbad 
kam der Polizeitrainer Miroslav Ponert 
mit einem „schwarzen Dan“. Sein Auf-
tritt war sehr interessant und nahm alle 
Anwesenden gefangen, insbesondere 
die Frauen, die aus seinen Vorführungen 
und Ratschlägen wertvolle Erfahrungen 
für eine Anwendung im Leben erhielten. 
Diese Erfahrungen sind vor allem daher 

Vážení čtenáři!
Do redakční pošty opět při-
šla celá řada dopisů nejen s 
vašimi zkušenostmi z pobytu 
v jáchymovských lázních, ale 
také spoustu veselých histo-
rek, vtipů a obrázků. Všech 
si nesmírně vážíme, alespoň 
část z nich zde uvádíme a tě-
šíme se na další. Děkujeme! 

Vážený pane řediteli!
V březnu, v den mých sedm-
desátých narozenin, jsme ob-
držela od Vás, vážený pane 
řediteli, krásnou gratulaci 
a milé pozornosti. Z kytice 
jsem se radovala po celou 
dobu mého 3týdenního po-
bytu. Děkuji Vám, paní pri-
mářce Vašíčkové, zdravotnímu personálu  
a všemu personálu lázní co nejsrdečněji za 
příkladnou péči s tím, že bych se k Vám ráda 
opakovaně vracela, pokud mě to dovolí zdraví. 
Ještě jednou srdečné díky

Ing. Bedřiška Macháčková, 
Hradec Králové

Vážená redakce,
jelikož se zde léčí většinou pacienti na pohy-
bové ústrojí a většinou jsme všichni silnější než 
bychom měli být, bylo by dobré vždy na jídel-
níčku vyznačit ten den jídlo a množství v dkg, 
aby to bylo trochu redukční. Děkuji a přeji hod-
ně úspěchů.

Jana Hrbková, Aš

Jsem lázeňským pacientem, a 
protože součástí léčby je spous-
ta sportovních, kulturních i 
naučných akcí, využil jsem i já 
akci SEBEOBRANA. Podotýkám 
– „jediný muž“, ale vůbec jsem 
nelitoval. Z Karlových Varů při-
jel instruktor policie Miroslav 
Ponert s hodností „černého 
danu“. Jeho vystoupení bylo ve-
lice poutavé a zaujalo všechny 
přítomné, hlavně ženy, které 
jeho ukázkami a radami získa-
ly cenné zkušenosti pro využití 
v běžném životě.  Tyto cenné 
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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. 

Rádi Vás za ně odměníme. 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. 

Wir werden Sie gern für Ihre Beiträge belohnen. Vielen Dank!

Manželka již několik roků pravidelně jezdívala do lázní a měla ráda společnost, 
zejména tu mužskou. Uběhl opět rok od poslední léčby a jela do lázní opět. Man-
žel ji doprovází na nádraží. Probíhá vášnivé loučení, objetí a v tom se vlak dává 
do pohybu. Manžel běží podle vlaku a volá na manželku:
„Miláčku, buď mi tam prosím tě věrná…“.
Manželka známá lázeňská švihačka dělá, že mu špatně rozumí a volá na něj:
„Cooooooo? Co povídáš, miláčku?“.
Manžel se snaží držet rychlost s rozjíždějícím se rychlíkem a tak znova volá na ni:
„Miláčku, buď mi tam prosím tě věrná…“.
Manželka opět dělá, že mu špatně rozumí a volá na něj:
„Cooooooo? Co povídáš, miláčku?“.
Když se to opakuje po třetí, manžel již běží ze všech sil, narazí hlavou do kandelá-
bru a naštvaně na ni zvolá: „Tak, ať si tam s Tebou užijí tedy celé lázně!!!!“.
Rychlík se vzdaluje a manželka volá: „Už rozumím, miláčku, to víš, že si se mnou 
užijí celé lázně…“.  Vtipy do redakce zaslal Jan Honig, Lipinka

wichtig, da wir von immer mehr Gewalt und 
Gefahr umgeben sind. Daher gebührt Herrn 
Ponert Dank für seine Zeit und die Vorführung, 
und der Kulturmitarbeiterin Mirka Machaňová 
für die Organisation der Veranstaltung.

Ladislav Jelen, 
Chlumec nad Cidlinou

Ich nahm an einem Kurs der Selbstverteidigung 
teil und war von dem Unterricht mit praktischen 
Vorführungen begeistert. Ich denke, daß dieser 
Kurs einen großen Gewinn für alle darstellte, die 
hier in Heilbehandlung sind und die Möglichkeit 
haben, den Kurs zu absolvieren. Ich kann sagen, 
daß ich mich heute sicherer fühle, und bin über-
zeugt, daß an diesem Kurs in der Zukunft großes 
Interesse sein wird, denn die Grundlagen der 
Selbstverteidigung, die wir erlernten, können 
reichen, das Leben zu retten. Vielen Dank.

Jindra Hložánková, Hukvaldy (Hochwald)

HOLD Lázním Jáchymov
Vždy po roce – spěchám znovu
do lázeňské péče k Jáchymovu!
Tam mě čeká pomoc, péče, útěcha
od bolesti velká úleva!

Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Dědeček je třetí týden v lázních a pošle babičce domů telegram:
„Babičko, prosím Tě, ihned pošly čtyři tisíce korun, mně to tady pro-
dloužili. Dědeček“.
Za tři dny dojde dědečkovi do lázní deset tisíc korun a telegram, kde 
babička píše:
„Dědečku, posílám Ti deset tisíc korun, aby Ti to tam také zesílili. 
Tvoje babička“.

zkušenosti jsou důležité hlavně proto, že 
jsme obklopeni čím dál větším násilím a 
nebezpečím. Proto dík panu Ponertovi 
za jeho čas i ukázku a kulturní pracovnici 
Mirce Machaňové za zajištění této akce.

Ladislav Jelen, 
Chlumec nad Cidlinou

Zúčastnila jsem se kurzu sebeo-
brany a byla jsem nadšena výukou  
s praktickými ukázkami. Myslím si, že ten-
to kurz je velkým přínosem pro všechny, 
kteří se zde léčí a mají tuto možnost tento 
kurz absolvovat. Mohu říct, že dnes se cí-
tím bezpečněji a věřím, že o to tento kurz 
bude do budoucna velký zájem, neboť 
základy sebeobrany, které jsme se naučili 
stačí, abychom si zachránili život. Velké 
díky.

Jindra Hložánková, Hukvaldy

Dřevěné zboží
Přivezte domů originální 
dárek z lázní!

Otevírací doba 
Po - Pá 13 - 18 hod.
So 10 - 17 hod./

garni Hotel Astoria
Tel.: 736 540 610

Holzwaren
Bringen Sie ein originelles 
Geschenk von der Kur 
nach Hause mit.

öffnungszeit
MO - FR 13 - 18 Uhr
SA 10 - 17 Uhr.

garni Hotel Astoria
Tel.: 736 540 610



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

… do bílé  stopy

… in die weiße Spur auf

Zasněžené bílé pláně, mrazivé krajky v korunách stromů, slun-
ce sklánějící se nad obzor a naprosté ticho. Vyjedete-li si v zimě 
do okolí Božího Daru můžete zažít právě to. Pocit průzkum-
níka, kterého vedou stopy dosud neprozkoumanou krajinou. 

Boží Dar, městečko ležící kousek od německých hranic a nej-
vyšší hory Krušných hor, Klínovce. Významné centrum turis-
tiky a lyžování, které si jako svůj domov vybral i olympijský 
běžec na lyžích Lukáš Bauer. V parku můžete objevit i pamět-
ní desku řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise, autora 
slavného románu Řek Zorba. Ve vyhnanství zde, údajně díky 
kruté krušnohorské zimě, vytvořil svá nejlepší díla. Za své in-
spirativní sídlo si Boží Dar vybral i český Ježíšek. Každoročně 
odsud odesílá stovky vánočních razítek a každý návštěvník 
si může projít i Ježíškovu cestu, plnou her a pohádkových 
bytostí. Jak vidět, božídarská zima vyvolává v lidech silnou 
životní energii. Pojďte si jí také vychutnat!

Na běžkách můžete v okolí Klínovce objet až 140 km upra-
vených tras, které většinou procházejí nebo startují přímo 
v Božím Daru. Sjezdaři ocení spíše zdejší sjezdovky a U-ram-
pu. A aby toho nebylo málo, můžete se po pláních projít ve 
sněžnicích. Samozřejmě s průvodcem. Snežnice i další služby 
vám rády zprostředkují naše recepce.

Jak již bylo napsáno, stát na zasněžené pláni bez známek civi-
lizace je povznášející pocit. Stejně jako si po nenáročné zimní 
procházce vychutnat horkou lázeňskou koupel.

Verschneite weiße Felder, vereiste Baumkronen, die Sonne dicht über dem Horizont 
und vollkommene Stille. wenn Sie sich im winter in die Umgebung von gottesgab 
(Boží Dar) aufmachen, können Sie genau dies erleben. Das gefühl eines Forschungs-
reisenden, den eine Spur durch ein bislang unerforschtes Land führt. 

gottesgab ist ein Städtchen, das unweit der deutschen grenze und des höchsten 
gipfels des Erzgebirges, dem Keilberg (Klínovec), liegt. Ein bedeutendes Tourismus- 
und Skizentrum, das sich auch der olympische Skiläufer Lukáš Bauer zu seiner Hei-
mat wählte. Im Stadtpark können Sie auch eine gedenktafel für den griechischen 
Schriftsteller Nikos Kazantzakis finden, den Autor des berühmten Romans Alexis 
Sorbas. In der Emigration schuf er hier seine angeblich wegen des strengen erzge-
birgischen winters besten werke. Als seinen inspirativen Sitz wählte sich gottesgab 
auch der tschechische weihnachtsmann. Jedes Jahr sendet er von hier Hunderte 
von weihnachtsstempeln, und jeder Besucher kann den Pfad des weihnachtsman-
nes besuchen, der voller Spiele und Märchengestalten ist. wie wir sehen können, 
gibt der winter von gottesgab den Menschen eine starke Lebensenergie. Auch Sie 
können diese genießen!

Auf gepflegten Langlauftrassen können Sie in der Umgebung des Keilbergs  
140 km laufen. In ihrer Mehrheit starten und enden diese Trassen direkt in gottes-
gab. Freunde des Abfahrtslaufs werden die hiesigen Pisten und die U-Rampe zu 
schätzen wissen. Das ist jedoch noch nicht alles, über die Schneefelder können Sie 
auch in Schneeschuhen laufen, selbstverständlich auch mit einem Führer. Schnee-
schuhe und weitere Leistungen vermitteln wir Ihnen gern in unserer Rezeption.

Auf einem Schneefeld ohne ein Anzeichen von Zivilisation zu stehen, ist wie bereits 
gesagt ein erhebendes gefühl. genauso wie nach einem winterspaziergang der ge-
nuß eines heißen Kurbads.
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Machen Sie sich auf dem Weg

14 - 15

Kultura Kultur

Kulturní program Kulturprogramm

GILI ROMANI 
Mittwoch, den 22. Dezember ab 19.30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Zigeunermusik, Lieder und Csárdás spielt das Ensemble „Zigeunergeige“.

„HEJ, MISTŘE“
Donnerstag, den 23. Dezember ab 19.30 Uhr in der St.-Joachims-Kirche
Was wäre das für ein Weihnachtsfest ohne die böhmische Hirtenmesse von 
Jan Jakub Ryba? Es singt der Karlsbader Sängerchor und die Tschechischen 
Symphoniesolisten unter Leitung von Miloš Bok.

DREIKÖNIGSKONZERT
Dienstag, den 4. Januar ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Die junge begabte Sängerin Julie Meixnerová  aus Prag stellt sich vor, Klavier-
begleitung Karel Baštář.

KONZERT DES QUARTETTS „FAMILY“ aus Karlsbad
Freitag, den 7. Januar ab 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Es tritt die Musikfamilie Pitra auf. 

MIT DER HARMONIKA IN DIE BAR
Mittwoch, den 12. Januar ab 19.30 Uhr in der Tanzbar des Kurhotels Radium Palace
Unterhaltsamer Abend mit einem Harmonikaduo und mit Verkostung von 
mährischen Weinen

KOMM MIT MIR INS CHAMBER SÉPAREÉ..... 
Donnerstag, den 20. Januar ab 19.30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Konzert mit nicht alternden Operettenmelodien

HOMMAGE A FRANK SINATRA
Donnerstag, den 27. Januar ab 19.30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Das Prager SWINGING TRIO  läßt berühmte Lieder Frank Sinatras erklingen.

BERÜHMTE MELODIEN
Dienstag, den 1. Februar ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Konzert berühmter italienischer Lieder und Musicalmelodien.

JAZZABEND 
Donnerstag, den 10. Februar ab 19.30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Bekannte Jazzkompositionen unter der Leitung von Tomeš Smetana spielt 
das JAZZ REVUE KVARTET mit dem schwarzen Sänger Lee Davison.

MIT DER HARMONIKA UM DIE WELT
Dienstag, den 15. Februar ab 19.30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Es spielen das Ehepaar Josef und Renáta Pospíšil.

GILI ROMANI 
Středa 22. prosince od 19.30 hod. v LH Radium Palace
Cikánskou hudbu, písně a čardáše hraje soubor „Cikánské housle“.

„HEJ, MISTŘE“
Čtvrtek 23. prosince od 19.30 hod. v Kostele sv. Jáchyma
Jaké by to byly vánoce bez české mše vánoční Jana Jakuba Ryby? 
Zpívá Karlovarský pěvecký sbor, hrají Čeští symfoničtí sólisté, za řízení 
dirigenta Miloš Boka.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Úterý 4. ledna od 19:30 hod. v LH Běhounek
Představí se mladá a nadaná zpěvačka Julie Meixnerová  z Prahy s 
klavírním doprovodem Karla Baštáře.

KONCERT SOUBORU „FAMILY“ z Karlových Varů
Pátek 7. ledna od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Účinkuje muzikantská rodina Pitrova. 

S HARMONIKOU DO BARU
Středa 12. ledna od 19.30 hod. v tanečním baru LH Radium Palace
Zábavný večer s harmonikovým duem 
a ochutnávkou moravských vín.

POJĎ SE MNOU DO CHAMBER SÉPAREÉ..... 
Čtvrtek 20. ledna od 19.30 hod. v LH Radium Palace
Koncert  nestárnoucích operetních melodií.

POCTA FRANKU SINATROVI
Čtvrtek 27. ledna od 19.30 hod. v LH Radium Palace
V podání pražského SWINGING TRIA  zazní slavné  písně Franka Sumatry.

SLAVNÉ MELODIE
Úterý 1. února od 19:30 hod. v LH Běhounek
Koncert slavných italských písní a muzikálových melodií.

DŽEZOVÝ VEČER 
Čtvrtek 10. února od 19.30 hod. v LH Radium Palace
Známé džezové skladby pod vedením Tomeše Smetany hraje JAZZ 
REVUE KVARTET s černošským zpěvákem Lee Davisonem.

S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Úterý 15. února od 19.30 hod. v LH Běhounek
Hrají manželé Josef a Renáta Pospíšilovi.



Genießen Sie die Feiertage
Mit dem Veranstaltungsangebot zu den Feiertagen 
werden Sie sich bei uns sicherlich nicht langweilen!

KONZERT AM HEILIGEN ABEND
Freitag, den 24. Dezember
19.00 Uhr im Kurhotel Radium Palace: Monika Cimprich (Schweiz) Violine
19.15 Uhr im Kurhotel Běhounek: Streicherquartett Cantabile
19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace: Musik alter Meister und Weihnachtslieder

WEIHNACHTLICHES PARIS
Sonnabend, den 25. Dezember ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Weihnachtschansons vorgetragen von Svatava Luhanová und Martina Mudrová.

WEIHNACHTSMELODIEN
Sonnabend, den 25. Dezember ab 19:30 Uhr im Wintergarten des Kurhotels Curie
Konzert für Violine und Pianino.

WEIHNACHTEN MIT SWINGMELODIEN
Sonntag, den 26. Dezember ab 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Es spielt die Kapelle Clarinet society.

WEIHNACHTEN MIT GESANG UND MUSIK
Sonntag, den 26. Dezember ab 19.30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Weihnachtskonzert der deutschen Sopranistin Christina Kluge. 

ABEND MIT OPERETTEN UND BEKANNTEN EVERGREENS
Montag, den 27. Dezember ab 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Es spielt das Kammersalonorchester NÁLADY mit seinen Solisten.

DUDELSACKSPIELER LEDEČTÍ DUDÁCI
Montag, den 27. Dezember ab 19:30 Uhr im Wintergarten des Kurhotels Curie 
Konzert einer Dudelsackkapelle.

OPERETTEN
Mittwoch, den 29. Dezember ab 19:30 Uhr im Wintergarten des Kurhotels Curie

BLASMUSIK
Donnerstag, den 30. Dezember ab 19:30 Uhr im Kulturhaus

NEUJAHRSKONZERT
Sonnabend, den 1. Januar ab 19:30 Uhr 
Kurhotel Radium Palace: ADAMUSOVO TRIO aus Prag
Kurhotel Běhounek: Kammerensemble Cantabile
Kurhotel Curie: Swing zum Neuen Jahr

Vychutnejte si sváteãní období
S nabídkou sváteãních akcí se u nás jistû nebudete 
nudit!

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT 
Pátek 24. prosince
19.00 hod. v LH Radium Palace: housle Moniky Cimprich ze Švýcarska
19.15 hod. v LH Běhounek: smyčcové quarteto Cantabile
19:30 hod. v LH Radium Palace: hudba starých mistrů a vánoční písně

VÁNOČNÍ PAŘÍŽ
Sobota 25. prosince od 19:30 hod. v LH Běhounek
Vánoční šansony v podání Svatavy Luhanové a Martiny Mudrové.

VÁNOČNÍ MELODIE
Sobota 25. prosince od 19:30 hod. v zimní zahradě LH Curie
Koncert na housle a pianino.

SWINGOVÉ VÁNOCE  
Neděle 26. prosince od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Hraje kapela Clarinet society.

VÁNOCE SE ZPĚVEM A HUDBOU
Neděle 26. prosince od 19.30 hod. v LH Běhounek
Vánoční koncert německé sopranistky Christiny Kluge. 

VEČER OPERET A SLAVNÝCH EVERGREENŮ
Pondělí 27. prosince od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Účinkuje Komorní salonní orchestr NÁLADY se svými sólisty.

LEDEČTÍ DUDÁCI
Pondělí 27. prosince od 19:30 hod. v zimní zahradě LH Curie 
Koncert dudácké kapely.

OPERETY
Středa 29. prosince od 19:30 hod. v zimní zahradě LH Curie

KONCERT DECHOVÉ HUDBY
Čtvrtek 30. prosince od 19:30 hod. v Kulturním domě

NOVOROČNÍ KONCERT
Sobota 1. ledna od 19:30 hod. 
LH Radium Palace: ADAMUSOVO TRIO z Prahy
LH Běhounek: komorní soubor Cantabile
LH Curie: novoroční swing

Kultura Kultur



Programové specialistky doporuãují…

V úterý 1. února doporučuji pořad "Zda sobě někdy 
vzpomeneš" Koncert slavných písní a skladeb, které 
se nehrají moc často a je to škoda! Například La Pa-
loma, Santa Lucia, Za tichých nocí, I feel pretty nebo 
celá Paříž sní o lásce. Písně zazní v podání skvělé ně-
mecké sopranistky Christiny Kluge a jejího manže-
la - tenora Jaroslava Mrázka. Na klavír je doprovodí 
Daniel wiesner. Tento večer zkrátka nic jiného než 
úspěch nečekám. 
Miroslava Machaňová

Ráda bych pozvala milovníky klasického džezu  
a swingu na koncert kapely Jazz Revue Kvartet  
10. února. Všechny nádherné melodie, které známe 
například z repertoáru orchestru glena Millera nebo 
Louise Armstronga uslyší v excelentním provedení 
výše jmenovaného souboru. A co více, zpívá s nimi 
černý zpěvák Lee Davison a ten má jazz v krvi.
Věra Vacatová

Dovoluji si vás pozvat na představení  "Nulová gra-
vitace" v podání Taneční konzervatoře z Prahy dne 
19. ledna. Studenti této baletní a taneční školy, kteří 
jsou v lednu v Jáchymově na soustředění, vám před-
vedou jednoaktový balet.
Monika Peteříková

Die Programmspezialistinnen empfehlen…

Für Dienstag, den 1. Februar empfehle ich die Veranstaltung 
"Ob du dich einmal erinnerst", ein Konzert bekannter Lieder 
und Kompositionen, die nicht oft gespielt werden, was schade 
ist! Zum Beispiel La Paloma, Santa Lucia, In stillen Nächten, I feel 
pretty oder ganz Paris träumt von Liebe. Die Lieder bringen die 
deutsche Sopranistin Christina Kluge und ihr Mann, der Tenor 
Jaroslav Mrázek, zu gehör. Auf dem Klavier begleitet Sie Daniel 
wiesner. Von diesem Abend kann ich nichts anderes als einen 
Erfolg erwarten. 

Miroslava Machaňová

Ich würde gern die Liebhaber des klassischen Jazz und Swing 
auf das Konzert der Kapelle Jazz Revue Kvartet am 10. Februar 
einladen. All die herrlichen Melodien, die wir zum Beispiel aus 
dem Repertoire des Orchesters von glen Miller oder von Louis 
Armstrong kennen, hören wir in der exzellenten  Vorführung 
der besagten Kapelle. Mit ihnen tritt auch der schwarze Sänger 
Lee Davison auf, der den Jazz im Blut hat.

Věra Vacatová

Ich erlaube sie zu einem Ballettvorstellung einzuladen. Die Stu-
denten der Tanzschule aus Praha werden ihnen am 19.1. eine 
Ballettvorführung namens "Nullgravitation" vorstellen. 

Monika Peteříková

P¤IJëTE SI ZAPLESAT!

Léčebné lázně Jáchymov Vás srdečně zvou 
na reprezentační ples 
do hotelu Radium Palace

Sobota 15. ledna od 20 hod.
Cena 290 Kč

Na co se můžete těšit?
•	 brazilské tanečnice
•	 vystoupení Ondřeje Rumla – finalisty 

soutěže X-FAKTOR
•	 Mr. Popelino
•	 karikaturista
•	 swingová kapela
•	 vnitřní ohňostroj
•	 Oldies Davida Keilhauera
… a mnohé další

Předprodej vstupenek bude probíhat 
na recepci LC Agricola 
ve dnech 27. 12. 2010 – 9. 1. 2011. 

Kommen Sie zum Ball!

Das Heilbad St. Joachimsthal 
lädt Sie erneut zum Ball 

in das Hotel Radium Palace ein.

Sonnabend, den 15. Januar ab 20 Uhr
Preise 290 CZK

Worauf können Sie sich freuen?
•	brasilianische	Tänzerinnen

•	Auftritt	von	Ondřej	Ruml,	dem	Fi-
nalisten des Wettbewerbs X-FAKTOR

•	Mr.	Popelino
•	Karikaturist

•	Swingkapelle
•	Saalfeuerwerk

•	Oldies	von	David	Keilhauer
… und vieles mehr

Vorverkauf der Eintrittskarten 
in der Rezeption des Kurzentrums Agricola 

27. 12. 2010 – 9. 1. 2011. 



SoutûÏ Wettverb

FITNESS – SOLÁRIUM
v lázeÀském centru Agricola nabízí:

Standardně vybavenou posilovnu
Aerobní zónu s veslovacím trenažérem, 

běhacím pásem, stepperem a cyklotrenažéry;
Odborné vedení tréninkového procesu 

se vstupní diagnostikou
Rekondiční posilování při nemocech pohybového ústrojí

Doplňky výživy od firmy Nutrend

Vstupné: 60 Kč /trénink

Horizontální solárium 
Ergoline Classic 600 turbo power: 1 min / 6 Kč

Vertikální solárium Sun Craft TX 52:  1 min / 6 Kč
Solární kosmetika

Bližší informace:
tel.: 353 831 349

e-mail: rozkydal@laznejachymov.cz

FITNESS – SOLARIUM
im Kurzentrum Agricola bietet an:

Fitneßraum mit Standardausstattung
Aerobes Training mit Rudern, 
Laufband, Stepper und Fahrrad
fachgerecht geführtes Training mit Eingangsdiagnostik
Rekonditionstraining bei Krankheiten 
des Bewegungsapparats
Nahrungsergänzungsmittel der Firma Nutrend

Eintritt: 60 Kč /Training

Horizontales Solarium 
Ergoline Classic 600 Turbo power: 1 min / 6 Kč
Vertikales Solarium Sun Craft TX 52:  1 min / 6 Kč
Solarkosmetik

Nähere Informationen:
Tel.: 353 831 349
e-Mail: rozkydal@laznejachymov.cz

Posílejte zajímavé obrázky z lázní!
Podařilo se vám zachytit něco krásného nebo výjimečného? Po-
dělte se s námi, rádi vás za to odměníme. Stejně jako Rudolfa 
Doležala z Prahy za jeho úžasný snímek s názvem On a ona vy-
hlížejí příjezd lázeňských hostů. 

Rudolf Doležal, Praha
FOTO: Pohled z LH Běhounek – pokoj č. 240

Senden Sie uns interessante Bilder aus dem Heilbad!
Konnten Sie etwas Schönes oder Außerordentliches einfangen? Teilen Sie 
uns dies mit, wir werden Sie gern belohnen. genauso wie Herrn Rudolf Dole-
žal aus Prag für seine herrliche Aufnahme Er und sie warten auf die Ankunft 
der Kurgäste.

 

Rudolf Doležal, Prag
FOTO: Blick aus dem Kurhotel Běhounek – Zimmer Nr. 240

Skvělé lázně Jáchymov,
není na nich chyby,
letos navíc nabízí
takovéto hřiby !
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Zápisník jáchymovského kronikáře
Kdo má rád historii, stejně jako autor v titulu zmíněné pu-
blikace, jistě nad novou knihou zajásá. Dlouholetý kronikář 
města Jáchymova, Mgr. Oldřich Ježek pravidelně přispíval 
svými znalostmi, sebranými pověstmi i pohledy do měsíč-
níku Jáchymovský zpravodaj. Nová kniha je sbírkou těch-
to unikátních zápisků a přiblíží čtenáři dávnou i nedávnou 
historii města z pohledu člověka, který se s městem sžil tak 
hluboce, až se stal jeho nedílnou součástí. Knihu nabízejí 
naše recepce za 120 Kč.

Kalendář 2011 
vás provede krásami Jáchymova
Krásná jáchymovská zákoutí, krušnohorská příroda ve všech 
ročních obdobích i vaše oblíbené lázeňské domy a parky. 
To vše zachytil modrou tuší karlovarský malíř a grafik Petr 
Strnad. Malebnost Krušnohoří, Jáchymovska a celého kar-
lovarského regionu je jednou z dominantních stránek jeho 
tvorby. Vždyť ve zdejším kraji strávil více než 50 let života  
a jeho vztah k němu je v kresbách poznat. Kalendář zakoupí-
te na každé recepci za 113 Kč.

Aquazorbing v Aquacentru

Přijďte si užít adrenalin!!!
Zažili jste již někdy povznášející pocit chodit po vodní hladině? 
Kdo ne, může si to vyzkoušet u nás v Jáchymově! Aquazorb je 
průhledná koule, vyplněná vzduchem. Do koule si jednoduše 
nastoupíte, plavčíci zajistí vstupní otvor, aby do něj nenatékala 
voda a spustí vás na vodu. Po kaž-
dém použití je koule vydesinfiko-
vána a vyplněna čerstvým vzdu-
chem, takže se nemusíte bát žád-
ných zdravotních ani estetických 
rizik. A šup na vodní hladinu!

Kdo je vyšší postavy, sportovec 
nebo gymnasta, velice rychle se 
naučí v kouli stát a pohybovat. 
Ostatní zažijí více slastných oka-
mžiků padání do vody, a přitom 
do sucha. Mnozí se baví i převtě-
lením do role křečka v kolotoči.  
A kdo se nechce pohybovat, 
může si jen tak lehnout na vodní 
hladinu a relaxovat. 
Nejenom děti, ale hlavně dospělí 
si užijí spoustu zajímavých a no-
vých okamžiků. Zároveň aqua-
zorb přináší dobrou zprávu všem 
nadšencům do ztráty kalorií – 
během pěti minut v aquazorbu 
jich spálíte tolik, jako při dvou 
hodinách na rotopedu. 

Aquazorb si můžete vyzkou-
šet kterýkoliv den ve večerních 
hodinách od 20:30 do 21:30 
hod. v Aquacentru Agricola. Předem je však potřeba se ob-
jednat na recepci telefonicky (353 836 000) nebo e-mailem  
(agricola@laznejachymov.cz). Zapůjčení koule s dozorem plavčí-
ka vás vyjde na 50 Kč a jak dlouho na vodě vydržíte, je pouze na vás.

Přejeme vám povznášející zorbingové pocity!

Notizbuch des St. Joachimsthaler Chronisten
wer, wie auch der Autor der im Titel erwähnten Publikation, die geschichte 
gern hat, wird das neue Buch begrüßen. Der langjährige Chronist der Stadt 
St. Joachimsthal, Mgr. Oldřich Ježek, lieferte regelmäßige Beiträge in das Mo-
natsblatt Jáchymovský zpravodaj, die sich auf seine Kenntnisse, seine gesa-
mmelten Legenden und seinen Ansichtskarten stützten. Das neue Buch ist 
eine Sammlung dieser einzigartigen Beiträge und bringt dem Leser die ferne 
und nahe Vergangenheit der Stadt aus der Sicht eines Menschen nah, der mit 
der Stadt so fest verwachsen ist, daß er zu ihrem untrennbaren Bestandteil 
wurde. Das Buch wird in unserer Rezeption für 120 Kč angeboten.

Der Kalender für das Jahr 2011 
führt Sie durch die Schönheiten von St. Joachimsthal
Die schönen Ecken von St. Joachimsthal, die Natur des Erzgebirges in allen 
Jahreszeiten und Ihre bevorzugten Kurhäuser und Parks. Dies alles fing der 
Karlsbader Maler und graphiker Petr Strnad mit blauer Tusche ein. Das ma-
lerische Erzgebirge, die gegend von St. Joachimsthal und die gesamte Karls-
bader Region sind vorherrschende Themen seines Schaffens. Hat er doch in 
diesem Landstrich mehr als 50 Jahre seines Lebens verbracht, und seine Bez-
iehung zu diesem Land ist in seinen Zeichnungen zu erkennen. Der Kalender 
ist in jeder Rezeption für 113 Kč zu erstehen.

Aquazorbing im Aquazentrum 

Kommen Sie zu einem Adrenalinerlebnis!!!
Haben Sie jemals das erhebende gefühl kennengelernt, auf dem wasser zu 
gehen? wenn nicht, so können Sie dies bei uns in St. Joachimsthal auspro-
bieren! Das Aquazorb ist eine durchsichtige. mit Luft gefüllte Kugel. Sie stei-
gen einfach in die Kugel ein, der Schwimmeister sichert den Einstieg, damit 

kein wasser in die Kugel läuft. Nach jeder 
Nutzung wird die Kugel desinfiziert und 
mit frischer Luft gefüllt, so daß Sie keine 
gesundheitlichen oder ästhetischen Risi-
ken befürchten müssen. Und schon geht 
es los auf die wasseroberfläche!

größere Personen, Sportler und gymnas-
tiker lernen sehr bald, in der Kugel zu ste-
hen und sich zu bewegen. Die anderen 
erleben mehr angenehme Augenblicke, 
wenn sie ins wasser, und doch aufs Troc-
kene fallen. Vielleicht gefällt Ihnen auch 
die Rolle des Hamsters im Laufrad. Und 
wer sich nicht bewegen will, kann sich 
auch einfach nur auf die wasserober-
fläche legen und ausruhen. 
Nicht nur Kinder, sondern vor allem Er-
wachsene, erleben viele interessante und 
neue Augenblicke. gleichzeitig bringt 
Aquazorbing gute Nachrichten für alle 
diejenigen, die Kalorien verlieren wollen 
– innerhalb von fünf Minuten im Aqua-
zorb verbrauchen Sie soviel Kalorien wie 
in zwei Stunden auf dem Fahrrad. 

Aquazorbing können Sie jeden Tag in den 
Abendstunden von 20:30 bis 21:30 Uhr 
im Aquazentrum Agricola ausprobieren. 

Sie müssen sich jedoch im voraus an der Rezeption telefonisch (353 836 000) 
oder per e-Mail (agricola@laznejachymov.cz) anmelden. Das Ausleihen der 
Kugel und die Aufsicht des Schwimmeisters kosten 50 Kč, wie lange Sie auf 
dem wasser aushalten, liegt nur an Ihnen.

Wir wünschen Ihnen schöne Zorbingerlebnisse!

Nabídka pro Vás Ein Angebot für Sie …



Vážení čtenáři,

v minulých číslech Aqua Vivy jste se mohli setkat s malým do-
tazníkem, s jehož pomocí jsme chtěli zjistit, zda vám náš časopis 
vyhovuje v současné podobě nebo toužíte po změně. Z dotaz-
níků jsme zároveň vylosovali výherce víkendového pobytu pro 
dvě osoby. A komu z vás se řádné vyplnění vyplatilo? Tím šťast-
ným je Bruno Fischer z Karlových Varů. gratulujeme a poukaz 
zasíláme poštou.

Z velké části jsme se ve vašich hodnoceních setkali s chválou, 
za což velice děkujeme. Až 100% se líbí současná podoba 
časopisu. I v hodnocení rubrik nedosáhla žádná v průměru 
známky dvě (hodnocení probíhalo od 1 do 5 jako ve škole). 
Nejlépe si vedla rubrika Kultury a Nabídky pro vás. Skoro 65% 
z vás by uvítalo novou rubriku představování léčebných pro-
cedur, 57% představování jiného než lékařského personálu  
a 50% seriál z historií lázní a Jáchymova. Můžeme slíbit,  
že se v roce 2011 s těmito tématy na našich stránkách setkáte.

Za všechny došlé názory děkujeme. Věříme, že můžeme být 
stále lepší, a proto budeme rádi, když nám nové podněty ke 
zlepšení (nejen našeho – vašeho časopisu) budete zasílat  
i nadále.

Všem hostům jáchymovských lázní a čtenářům Aqua Vivy 
přeji příjemné počtení a mnoho inspirace!

Sehr geehrte Leser,

in den vergangenen Nummern von Aqua Viva haben Sie einen klei-nen Frage-
bogen gefunden, mit dem wir feststellen wollten, ob Ihnen unsere Zeitschrift 
in der gegenwärtigen Form gefällt oder ob Sie eine Änderung wünschen. Un-
ter den Einsendern der Fragebögen haben wir ebenfalls den gewinner eines 
wochenendaufenthalts für zwei Personen ausgelost. Und wem hat sich das 
Ausfüllen des Fragebogens ausgezahlt? Der glückliche ist Herr Bruno Fischer 
aus Karlsbad. wir gratulieren und übersenden den gutschein per Post.

Zum großen Teil ernteten wir in Ihren Bewertungen Lob, wofür wir sehr danken. 
Bis zu 100% der Befragten gefällt die derzeitige Form der Zeitschrift. Auch in der 
Bewertung der Rubriken kam keine auf den Durchschnitt zwei. (Die Bewertung 
erfolgte von 1 bis 5 wie in der Schule.) Am besten schnitten die Rubriken Kultur 
und Angebot für Sie ab. Fast 65% von Ihnen würde eine neue Rubrik mit der Vor-
stellung von Heilanwendungen begrüßen, 57% die Vorstellung von mehr Perso-
nal außer dem medizinischen und 50% eine Serie über die Geschichte des Bads 
und der Stadt St. Joachimsthal. wir können versprechen, daß Sie diese Themen 
im Jahre 2011 auf unseren Seiten antreffen werden.

wir danken für alle eingetroffenen Meinungen. wir sind überzeugt, daß wir 
unsere Zeitschrift noch ständig verbessern können, weswegen wir gern auch 
weiterhin von Ihnen neue Anregungen zur Verbesserung unserer – und Ihrer 
– Zeitschrift erhalten.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre und viele Inspirationen!
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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


