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RADIUM PALACE

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

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

Beauty centrum – Manikúra, Pedikúra | Maniküre, Pediküre Miriam Tejklová, podiatr
+420 724 294 436 | 353 835 030, 353 831 780 
přímá linka | Kurzwahl: 5030,1780

na objednávku | nach Reservierung

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

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

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

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

AK. BĚHOUNEK
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž 
Pediküre, Maniküre, Nagelmodellage

Jana Chotašová
+420 353 831 218 | +420 728 890 337
přímá linka | Kurzwahl: 1218

Út, Čt | Di, Do: 9:00 - 16:00 hod. | Uhr, So |Sa: 9:00 - 12:00 hod. | Uhr

Kadeřnictví | Friseur Eva Haasová +420 353 831 217
Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr: 9:00 - 15:00 hod.| Uhr   
St - dle domluvy | Mi: nach Vereinbarung | So | Sa: 7:00 - 12:00 hod. | Uhr

Kosmetický salon | Kosmetiksalon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Út, Čt | Di, Do: 9:00 - 15:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 - 11:00 hod. | Uhr

CURIE

Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová Marie Drápalová +420 353 832 020  | +420 728 708 673 Po, Út, Čt, Pá | Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre Jana Chotašová
+420 353 832 019  | +420 728 890 337
přímá linka | | Kurzwahl:  2019

Po | Mo: dle objednávek | nach Vereinbarung, St | Mi: 13:00 - 17:00 hod. | Uhr
Pá | Fr: 9:00 - 16:00 hod. | Uhr

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik Hana Rudolfová +420 353 832 010 | +420 731 890 494 Út, Čt | Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. / Uhr, So | Sa: 8:00 - 11:00 hod. / Uhr

ASTORIA
Dřevěné zboží | Holzwaren Ludovít Melicher +420 736 540 610 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 - 18:00 hod. | Uhr

ČAROVĚJNÍK - bylinky, čaje, koření | Kräuter, Tee, Gewürze Martina Svobodová +420 731 656 263 Po-Pá | Mo – Fr: 10.00 - 12.00, 13:00 - 17:30 hod. | Uhr, So | Sa: 9.00 - 12.00 hod. | Uhr

AGRICOLA
Kavárna | Café Jan Meruna +420 602 266 088 Po - So | Mo - Sa: 08:00 - 20:00 hod. | Uhr, Ne | So: 10:00 - 20:00 hod.| Uhr

Kadeřnictví | Friseur Lucie Hellmichová +420 353 832 121 | +420 604 204 409
Sudé týdny | gerade Woche: Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr 
So | Sa:  dle objednávek, nach Reservierung

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

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

Porcelán| Porzellan Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po - Pá | Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Boutique Světlana Svitlana Petráková +420 736 649 028 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa 08:00 - 12:00 hod. | Uhr

Bižuterie | Schmuck - Swarovski Eva Majďáková +420 734 482 771 Po - So | Mo - Sa:  9:00 - 13:00 hod. | Uhr

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Krejčovství Jana | Schneiderei Jana Jana Šatalíková +420 353 836 009 | +420 724 049 781 Út - Pá | Di - Fr :11:00 - 17:00 hod. | Uhr

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

Sladké mlsání Marcela Kršová +420 353 836 008 Po - Pá | Mo – Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr

Taneční kavárna | Tanzcafé Vladislav Prokop +420 606 425 652 Po – Pá | Mo – Fr: 19:00 – 23:30 hod. | Uhr

Optik | Optiker - Konrád Iva Vodrážková, DiS +420 353 542 843
Út - Čt | Di - Do: 10:00 - 18:00 hod. | Uhr
Pá | Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr | So | Sa: 10:00 - 15:00 hod. | Uhr

Vážení hosté, milí čtenáři,
už zase nás dohnal čas. Vstupujeme do období, které nás má 
zpomalit, uvolnit a  otevřít druhým. I  když se nám super-
markety  snaží tuto dobu změnit na chrám konzumu, tak 
vždy byla a bude příležitostí potkat své blízké, naslouchat 
jim a dávat to nelepší hlavně ze sebe. Právě takové se snaží 
být vánoční pobyty v našich lázních. Jáchymovské Vánoce 
mají dlouhou tradici. Oblíbili si je hlavně návštěvníci z Ně-
mecka, ale v posledních letech je začínají objevovat i Češi, 
kteří Jáchymov dříve vyhledávali hlavně během silvestrov-
ských oslav a později i jako základu pro své lyžařské pobyty. 
Letos poprvé nabízí vánoční pobyty i wellness hotel Alexan-
dria v Luhačovicích a věříme, že i on si své věrné klienty pro 
toto období najde.  Chceme Vám vytvořit prostředí, ve kte-
rém se budete cítit jako doma, obklopeni přáteli, pohodou, 
vůněmi a  vším, co k  Vánocům patří. Tedy kromě úklidu, 
shonu a povinností, které mnoha lidem dokáží krásy a po-
hodu tohoto období zakrýt!
Za námi a za lázeňstvím je rok nejistoty a čekání na změny 
v režimu poskytování lázeňských pobytů na náklady zdra-
votního pojištění. Říká se, že nejistota v sobě skrývá naději, 
ale také , že je horší než jistota, podle níž se dá zařídit. Mož-
ná, že v tomto případě ani jedna z uvedených tezí tak úplně  
neplatí. I když už víme, kdo by na lázně měl mít nově nárok 
a kdo naopak ne, tak v nás stále zůstává nejistota, jak se tyto 
změny na lázeňství projeví, zda si naši dosavadní pojištěnci 
budou moci lázně dovolit i za vlastní prostředky nebo jak 
často, zda je zaujmou programy, které jim mají lázně zpří-
stupnit apod. Tato naše nejistota nepramení z malé či ne-
dostatečné přípravy na nové podmínky. Udělali jsme toho 
hodně a rozhodně se nezastavíme. Žijeme ale v době, která 
nám přes všechen středoevropský blahobyt moc jistot ne-
dává. Nemluvím o májském kalendáři, ale politickém  a le-
gislativním prostředí, o ekonomické realitě a perspektivách, 
které Vám umožní si lázně dovolit a nám se o ně i o Vás dob-
ře starat.
Dovolte mi abych z  tohoto místa nejprve poděkoval všem 
svým kolegům, kteří se o Vaše zdraví a pohodu starají a bu-
dou tak činit i v čase Vánoc. Vám  bych rád   jménem našich 
lázní a všech svých spolupracovníků  popřál krásné a klidné 
Vánoce a po všech stránkách zdravý rok 2013!

MUDr. Eduard Bláha,  
generální ředitel
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Sehr geehrte Gäste, liebe Leser,
die Zeit hat uns wieder einmal eingeholt. Wir betreten 
eine Jahreszeit, die uns entschleunigen, entspannen 
und für unsere Mitmenschen öffnen soll. Auch wenn 
die Supermärkte diese Zeit in einen Konsumtempel 
umwandeln wollen, gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, 
seinen Nächsten zu begegnen, ihnen zuzuhören und das 
Beste hauptsächlich von seiner selbst zu geben. Von diesem 
Geiste sind auch die Weihnachtsaufenthalte in unserem 
Kurbad getragen. Das Weihnachtsfest in St. Joachimsthal 
hat eine lange Tradition. Beliebt wurde es vor allem 
unter unseren deutschen Besuchern, in letzten Jahren 
entdecken seinen Zauber jedoch auch die tschechischen 
Gäste, die nach St. Joachimsthal früher vorwiegend 
nur zur Silvesterfeier kamen und später hier auch ihren 
Skiurlaub verbrachten. Zum ersten Mal werden dieses Jahr 
Weihnachtspakete auch vom Wellnesshotel Alexandria in 
Luhačovice geschnürt. Wir sind zuversichtlich, dass auch 
dieses Kurhaus seine Stammgäste für jene gesegnete Zeit 
findet. Wir wollen eine Atmosphäre kreieren, in der Sie sich 
wie daheim fühlen werden, von Freunden, Behaglichkeit, 
Düften und allem Weihnachtlichen umgeben. Von allem, 
außer Weihnachtsputz, Hektik und Pflichten, die so 
viele Menschen um die Schönheit und Freude an dieser 
zauberhaften Zeit berauben…
Hinter uns und dem Kurwesen liegt ein unbeständiges 
Jahr voller Warten auf Veränderungen im System der 
Kuraufenthalte für Krankenkassenpatienten. Man sagt, 
dass jede Ungewissheit in sich auch ein Stück Hoffnung 
verberge, aber auch, dass Ungewissheit schlimmer ist, als 
Gewissheit, nach der man sich einrichten kann. Vielleicht 
greift in diesem Fall keiner der beiden Sprüche zu. Auch 
wenn wir schon wissen, wer neuerdings einen Anspruch 
auf Kurbehandlung haben soll und wer nicht, ist immer 
noch unklar, wie sich diese Änderungen ins Antlitz unseres 
Kurwesens einprägen werden, ob oder wie oft sich unsere 
bisherigen Krankenkassengäste den Kuraufenthalt auch aus 
eigenen Mitteln werden leisten können, ob sie sich von den 
Programmen angesprochen fühlen werden, die ihnen das 
Kurbad zugänglich machen sollen und Weiteres mehr. Mit 
geringer oder unzureichender Vorbereitung auf die neuen 
Vorschriften hat diese Unklarheit nichts zu tun. Wir haben 
eine Menge geleistet und werden uns keinesfalls auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. Allerdings leben wir in Zeiten, die 
uns trotz allem mitteleuropäischen Wohlstand nicht viele 
Sicherheiten gewähren. Ich rede nicht vom Maya-Kalender, 
sondern von politischem und legislativem Klima, von 
ökonomischer Realität und von perspektiven Bedingungen, 
unter denen sich der Gast seinen Aufenthalt leisten kann, 
und unter denen wir uns um unser Kurbad und um unsere 
Gäste vorbildlich kümmern können.
Erlauben Sie mir bitte, dass ich mich hiermit zunächst bei 
allen meinen Kollegen bedanke, die für Ihre Gesundheit 
und für Ihr Wohlbefinden stets, und gerade auch zur 
Weihnachtszeit, Sorge tragen. Ihnen, liebe Gäste, 
möchte ich im Namen unseres Kurbads und aller unserer 
Mitarbeiter schöne und besinnliche Weihnachten und ein 
allseits gesundes Jahr 2013 wünschen!

Dr. med. Eduard Bláha,  
Generaldirektor
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3 nová ošetření na vrásky
• Mořský kolagen – VYHLAZENÍ •

• Hyaluronový mořský komplex 
VYPLNĚNÍ  •

• Mořské silicium – LIFTING 

• Moře, vaše zahrada krásy... •

3 neue Faltenbehandlungen
• Meereskollagen – GLÄTTEN •

• Meereskomplex aus Hyaluronsäure 
AUFFÜLLUNG •

• Meeressilicium – LIFTING •

• Meer, Ihr Schönheitsgarten… •

Jiřina Langová – Tel.: 608 527 577,  353 831 700  přímá linka / Kurzwahl: 1700 | Otevírací doba | Öffnungszeiten Po - Pá/ Mo - Fr:  10:00 – 17:00 h/ Uhr

INZERCE

Vítejte v kosmetickém salonu Beauty centra – Radium Palace, kde je pro Vás připraven nový 
moderní a inovativní program francouzskou kosmetikou z mořských řas a minerálů THALGO

Willkommen im Kosmetiksalon des Beauty-Centers im Hotel Radium Palace. Wir haben für 
Sie ein neues, modernes und innovatives Programm vorbereitet. Es erwartet Sie französische 

Kosmetik THALGO – Anwendungen mit Meeresalgen und Mineralien.

Díky vysoké kvalitě poskytované péče, erudici zdravotního personálu 
a  jedinečnému přírodnímu zdroji rozšířily lázně indikační seznam 
o léčbu dalších onemocnění.  
Nově se mohou v  jáchymovských lázních léčit aterosklerotické 
onemocnění tepen a  stavy po trombozách 3 měsíce po uzávěru, 
diabetes mellitus a  jeho komplikace, celé spektrum neurologických 
onemocnění, tedy k  dříve léčeným periferním poruchám 
i  onemocnění centrální nervové soustavy a  celé spektrum 
pohybových onemocnění. Pacienti po amputacích dolních končetin, 
po popáleninách a  rekonstrukčních výkonech s  rizikem kontraktur 
najdou v lázních také odbornou péči.
O  možnostech příspěvku na léčbu uvedených nových indikací se 
prosím informujte u své zdravotní pojišťovny.

Nové indikace v Jáchymově

Léčebné lázně Jáchymov hledají cestu jak poskytnout výhodnější 
podmínky léčebného pobytu svým hostům v  příštím roce. Jednou 
z  mimořádných nabídek pro pacienty, kteří do lázní přijedou 
na komplexní lázeňskou péči, je zvýšení kvality jejich ubytování 
a stravování.   

Bez příplatků nadstandardní ubytování  
i rautové stravování
„Pro lázeňské hosty, kteří budou čerpat komplexní lázeňskou péči 
v 1. čtvrtletí 2013 máme připraven speciální dárek. V lázeňských domech 
Ak. Běhounek a Curie nebudou pacienti platit příplatky za nadstandardní 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a navíc obdrží celodenní stravování 
formou rautu bez příplatku. Hosté v lázeňském domě Radium Palace obdrží 
slevu 50% z těchto příplatků“, říká Ing. Jana Vaňková, obchodní ředitelka 
lázní. Tato akce platí pro prvních 300 pacientů, kteří mají schválený návrh 
na komplexní lázeňskou péči vystavený po 1.12. tohoto roku. 

Podle nového indikačního seznamu Ministerstva zdravotnictví, 
který je platný od 1.10.2012, je:
• Komplexní a  příspěvková lázeňská péče zachována s  možností 
jejího opakování, kdy se započítávají pobyty od 1.10.2009
• Délka komplexní lázeňské péče u dospělých zkrácena na 21 dnů, po 
kterých je pacient nadále v režimu pracovní neschopnosti
• Délka příspěvkové lázeňské péče je 21 nebo 14 dnů (dle dohody 
s  lékařem). Možnost zkrácené 2 týdenní příspěvkové lázeňské péče 
je výhodou pro ty z vás, kteří nemohou čerpat delší dovolenou nebo 
chtějí trávit část dovolené u moře či na horách s rodinou.

Umožňujeme kombinovaný léčebný pobyt s  poukazy FT a  K, 
kdy hosté mají výhodné ceny na stravování a  ubytování v  našich 
zařízeních. 

Nemůžete již čerpat léčebný pobyt prostřednictvím zdravotní 
pojišťovny? Jste pracovně vytížen(a), že si nemůžete vzít více než 
týden dovolené? Pak vězte, že máme pro Vás řešení. Nabízíme 
léčebné programy, kdy Vám během 9 dnů léčebné péče, poskytneme 
kompletní radonovou kůru. Bližší informace Vám poskytnou 
rezervační oddělení vybraného hotelu.

Dank der hohen Qualität der geleisteten Pflege, der Kompetenz des 
Gesundheitspersonals und der einzigartigen Naturressource hat 
das Heilbad sein Behandlungsverzeichnis um weitere Krankheiten 
erweitert. Neulich kann man in Jáchymov atherosklerotische 
Arterienerkrankungen und postthrombotische Zustände 3 Monate 
nach Vorfall, den Diabetes mellitus und seine Komplikationen 
sowie ein ganzes Spektrum an neurologischen Erkrankungen, 
also neben den bislang behandelten peripheren Störungen auch 
Erkrankungen des zentralen Nervensystems und die vielen 
Bewegungsstörrungen, heilen. Auch Patienten nach einer Amputation 
der unteren Extremitäten, nach Verbrennungen und Eingriffen der 
rekonstruktiven Medizin mit Kontrakturenrisiko finden die passende 
Fachbehandlung.

Novinky v indikačním seznamu

Vyjdeme Vám vstříc

Neue Indikationen in Jáchymov

Dárek pro naše hosty
Dobré zprávy z Jáchymova 
Gute Nachrichten aus Jáchymov

Pobytové slevy 
„Samoplátcům, kteří k  nám zavítají ve stejném období, pak 
poskytneme 20% slevu na každý další den pobytu delšího než 11 
přenocování a  u  rehabilitační kůry pak delší než 7 přenocování. 
Stejná sleva pak platí na stravování a  ubytování u  příspěvkové 
lázeňské péče a celoročně i na třetí týden pobytu“, dodává Václava 
Hájková, vedoucí tuzemského prodeje. 

Co zahrnuje rautové stravování?
Hosté mohou posnídat z  bohaté nabídky „švédských stolů“. Na 
oběd si pak mají možnost vybrat  ze 2 polévek, ze 4-5 jídel hlavního 
chodu s 4-5 přílohami, z nabídky různých salátů. Dále je v nabídce 
grilovaná zelenina, ovoce a  moučníky s  čajem, kávou a  vodou. 
K  večeři pak místo moučníků, ovoce a  kávy připravujeme sýrové 
a uzeninové mísy.
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Muzikoterapie léčí

Musiktherapie heilt

O oprávněnosti známého tvrzení, že hudba léčí se mohou nově 
přesvědčit pacienti a  hosté lázní při relaxaci po procedurách na 
svých pokojích. Prostřednictvím televize si poslechnou relaxační 
hudbu doprovázenou uklidňujícími obrázky krušnohorské přírody. 
Muzikoterapie je oficiálně uznanou léčebnou metodou. Je prokázáno, 
že správně volená hudba urychluje látkovou výměnu, aktivuje 
svalstvo a  blahodárně působí na psychický stav člověka, který jde 
ruku v  ruce se stavem fyzickým. Pohled do přírody a  pobyt v  ní 
zase navrací chuť do života, která je tolik potřeba k urychlení hojení 
a  rekonvalescenci, jak prokázaly britské  studie, které srovnávaly 
rychlost hojení pacientů na JIP s výhledem do přírody a těch hledících 
jen do zdi či přístrojových panelů. Pravě tyto efekty spojuje náš kanál 
muzikoterapie, který doporučujeme sledovat k  zesílení léčebných 
účinků tradičních lázeňských procedur. 

Von der Richtigkeit der bekannten Behauptung, dass Musik heilsame 
Wirkungen habe, können sich unsere Kurpatienten und -gäste neulich 
auf dem Hotelzimmer, bei der Rast nach den Kuranwendungen 
überzeugen. Über den Fernsehbildschirm vernimmt man 
entspannende Musiktöne, die mit beruhigenden Bildern der Natur 
des Erzgebirges untermalt sind. Die Musiktherapie ist eine offiziell 
anerkannte Heilmethode. Es ist nachgewiesen, dass eine richtig 
gewählte Musik den Stoffwechsel beschleunigt, die Muskulatur 
aktiviert und dem psychischen Zustand des Menschen wohltut, der 

Pokrok v péči o handicapované

Fortschritt in der Behindertenpflege

MUDr. Marie Součková

Lázeňský hotel Ak. Běhounek vedl do provozu moderní 
stropnicový zvedací a  přepravní systém Roomer od poloviny 
listopadu tohoto roku. Jedná se o ukotvenou kolejnicovou dráhu 

v  prostoru individuálního bazénu, na které projíždí zavěšená zvedací 
kazeta s pacientským závěsem. Pohyb ve vertikálním směru je zajištěn 
elektropohonem. Lehký pojezd po kolejnici provádí obsluha. Zařízení 
dokáže bez námahy bezpečně a  pohodlně přepravit pacienta do 
individuálního bazénu. LH Běhounek zprovozněním zvedáku odstranil 
poslední bariéru v  péči o  handicapované a  stal se plnohodnotným 
zařízením bezbariérového typu. Ohlasy prvních uživatelů jsou velmi 
pozitivní. „S ohledem na nabídku služeb Léčebných lázní Jáchymov a.s. 
a nový indikační seznam jsme plně připraveni poskytnou lázeňskou péči 
v plném spektru možností všem osobám s pohybovým či neurologickým 
handicapem“, dodává MUDr. Marie Součková, primářka LH Běhounek

Das Kurhotel Ak. Běhounek nimmt ab Mitte November 
dieses Jahres ein modernes deckenbalkenbefestigtes Hub- 
und Transportsystem der Marke Roomer in Betrieb. Es 

handelt sich um eine verankerte Schienenbahn im Bereich des 
individuellen Schwimmbads, an der eine eingehängte Hubkassette 
mit der Patienten-Tragevorrichtung fährt. Die vertikale Bewegung 
wird elektrisch angetrieben. Das leichte Befahren der Schiene 

Novinky V naší nabídce | Neuheiten in unserem Angebot

Vyzkoušejte rituál krásy  
a detoxikace v jednom 

Probieren Sie das Ritual  
der Schönheit und Entschlackung

Od září letošního roku nabízíme v  lázeňském hotelu Ak. 
Běhounek masáže ovocnými, bylinnými a rýžovými měšci. 
Jedná se o  východoasijské techniky, které fascinujícím 
způsobem aktivují všechny buňky v  těle a  probouzejí jeho 
smysly. Tyto neobvyklé regenerační a  relaxační techniky 
uvolňují napětí, zatuhlé svaly a  ulevují bolestem kloubů. 
Pomáhají zvyšovat celkovou tělesnou i  duševní kondici, 
napomáhají při regeneraci sil, odstraňují únavu a pozitivně 
ovlivňují psychický stav organismu. Startují samoléčebné  
a  omlazující procesy v  celém těle, dodávají mu energii 
a vitalitu.

Masáž ovocnými měšci 
nahřáté měšce  z  exotického ovoce a  aromatického koření 
v  kombinaci s  bylinnými oleji rozehrávají úžasný koncert 
vjemů, který povznese následnou masáž na nezapomenutelný 
smyslový zážitek.

Masáž bylinnými měšci
měšce ze směsi pečlivě vybraných bylin, které jsou nahřívány 
v  páře, uvolňují léčivé látky, které jsou poté masážní 
technikou vstřebávány do organismu. V  kombinaci s  oleji 
regenerují a léčí naše tělo.

Masáž rýžovými měšci
masáž rýžovými měšci je úžasná technika jemného dotyku 
a něžné péče. Dokáže ojedinělým způsobem dostat do těla 
léčivé masti a oleje a přitom šetrně zachází i  s bolestivými 
místy na lidském těle.

Certifikované masérky s  Vámi projdou celým rituálem 
včetně přípravy měšců. Samotná masáž trvá 60 minut, po ní 
Vás pak čeká  ještě 10 minut příjemného odpočinku.
Přijďte si vyzkoušet nezapomenutelnou masáž i Vy!

Edeltraud Štěpánková, sales manager LH Ak. Běhounek

Seit September dieses Jahres bieten wir im Kurhotel Ak. Běhounek Obst, 
Kräuter- und Reisbeutelmassagen an. Es handelt sich um ostasiatische 
Techniken, die auf eine faszinierende Art und Weise alle Körperzellen 
aktivieren und die Sinne erwecken. Diese ungewöhnlichen Regenerations- 
und Relaxationstechniken lösen Spannungen, lockern Muskelversteifungen 
und lindern Gelenkschmerzen. Die Beutelmassage wirkt förderlich auf die 
körperliche und geistige Gesamtkondition, unterstützt die Kräfteregeneration, 
behebt Müdigkeit und beeinflusst positiv den psychischen Zustand des 
Organismus. Selbstheilende und verjüngende Prozesse im ganzen Körper 
werden angeregt, Energie und Vitalität fließen ein.

Obstbeutelmassage
Angewärmte Beutel aus exotischen Früchten und aromatischen Gewürzen 
kombiniert mit Kräuterölen entfachen ein wunderbares Konzert von 
Sinneseindrücken, das die nachfolgende Massage zu einem Hochgenuss der 
Sinne erhebt.

Kräuterbeutelmassage
Die Beutel mit einem Gemisch von sorgfältig ausgewählten Kräutern werden 
im Dampf angewärmt. Dabei setzen sich Heilsubstanzen frei, die bei der 
angewandten Massagetechnik in den Organismus eindringen. In Verbindung 
mit Ölen wirkt es sich auf unseren Köper regenerierend und heilend aus.

Reisbeutelmassage
Die Reisbeutelmassage ist eine gehobene Technik, die in sanfter Berührung 
und zarter Zuwendung besteht. Auf einzigartigen Wegen gelangen heilsame 
Salben und Öle in den Körper, an dem auch schmerzende Stellen zärtlich 
behandelt werden.

Zertifizierte Masseurinnen machen mit Ihnen das ganze Ritual samt 
Beutelvorbereitung durch. Die eigentliche Massage dauert 60 Minuten, 
danach können Sie sich auf weitere 10 angenehme Ruheminuten freuen.
Besuchen Sie uns und probieren Sie diese unvergessliche Massagetechnik!

Edeltraud Štěpánková,  
Sales Managerin des Kurhotels Ak. Běhounek

wird vom Bedienungspersonal gesteuert. Die Vorrichtung schafft 
es, den Patienten mühelos, sicher und gemütlich ins individuelle 
Schwimmbecken zu befördern. Mit der Inbetriebnahme des 
Patientenlifts hat das Kurhaus Ak. Běhounek die letzte Hürde in 
der Behindertenpflege beseitigt und ist somit eine vollwertige 
barrierefreie Einrichtung geworden. Die Reaktionen der ersten 
Nutzer sind sehr positiv. „Im Hinblick auf das Angebot der 
Dienstleistungen des Heilbadbetreibers Léčebné lázně Jáchymov a.s. 
und auf das neue Indikationsverzeichnis sind wir restlos bereit, das 
volle Spektrum an Kurleistungen für alle Personen mit Bewegungs- 
oder neurologischem Handicap zu erbringen“, ergänzt Dr. med. 
Marie Součková, Oberärztin des Kurhauses Ak. Běhounek.

Na základě hlasování čtenářů Deníků 
Bohemia získaly Léčebné lázně 

Jáchymov a.s., jako jediná společnost 
již podruhé (poprvé v r. 2008), cenu 

„Lázeňská společnost roku 2012“.  

In einer Abstimmung der Leser der 
Tageszeitungsgruppe Bohemia gewann 

das Heilbad Jáchymov, als einziges 
Unternehmen zum zweiten Mal (zum 

ersten Mal im Jahr 2008), den Preis 
„Kurgesellschaft des Jahres 2012“.

mit dem körperlichen Zustand einhergeht. Der Anblick der Natur und 
der Aufenthalt darin gibt die Lebenslust zurück. Und die ist für die 
Beschleunigung der Heilung und Rekonvaleszenz enorm wichtig, wie 
britische Studien nachgewiesen haben, die die Geschwindigkeit der 
Genesung von denjenigen Patienten auf der Intensivstation verglichen 
haben, die einen Ausblick in die Natur hatten, und denjenigen, die 
nur in die Mauer oder auf die Gerätschaften starren mussten. Gerade 
diese Effekte bündelt unser Musiktherapie-Fernsehkanal, den wir 
für die Potenzierung der heilsamen Wirkungen der traditionellen 
Kuranwendungen empfehlen.
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Vlajkovou lodí v  lázeňském léčení v  akciové společnosti Lázně 
Luhačovice je bezesporu lázeňský hotel Palace****, který je zároveň 
i  největším hotelem v  Luhačovicích. Jedná se o  komplexní hotel, 
kde naleznete všechny služby pod jedno střechou. Jeho výhodou je 
i bezbariérový přístup. Pod vedením odborných lázeňských lékařů 
a s využitím nejmodernějšího terapeutického vybavení jsou v hotelu 
poskytovány jak léčebné procedury s využitím přírodního léčivého 
zdroje přivedeného přímo do hotelu (inhalace, přírodní uhličité 
koupele), tak i  více než 60 druhů dalších procedur od masáží až 
po elektroterapii. V  hotelu je zajišťována 24hodinová lékařská 
služba, která slouží všem hostům naší společnosti. Vybavenost 
odpovídá úrovni čtyřhvězdičkového hotelu. Pro naprostou většinu 
zahraničních hostů z Rakouska, Německa nebo Izraele přijíždějících 
do Luhačovic za léčením je hotel Palace první volbou.  

Jedna z dominant Luhačovic, která je jasně viditelná již z dálky při 
příjezdu do města, má řadu věrných hostů. Například od poloviny 
minulého století sem jezdí i pan František Štěpánek z Pardubic, pro 
kterého byl letošní pobyt již padesátý. Podle jeho slov jsou lázně 
jeden z  nejúčinnějších způsobů léčby a  pravidelná lázeňská léčba 
mu dlouhodobě pomáhá zvládat jeho onemocnění dýchacích cest. 
„Tady jsem už skoro jako doma…“ říká pan Štěpánek. 

Flaggschiff der Kurgesellschaft Heilbad Luhačovice ist zweifelsohne 
das Kurhotel Palace****, zugleich das größte Hotel in Luhačovice. 
Es handelt sich um ein All-Around-Hotel, das alle denkbaren 
Dienstleistungen unter einem Dach beherbergt. Zu seinen Vorteilen 
zählt auch der behindertengerechte Zugang. Unter der Anleitung von 
fachlichen Kurärzten und durch den Einsatz modernster therapeutischer 
Ausstattung gewährleistet das Kurhotel nicht nur Heilanwendungen 
mit der Naturheilquelle, die direkt ins Hotelgebäude zugeführt wird 
(Inhalationen, natürliche Kohlensäurebäder), sondern auch mehr als 60 
Sorten weiterer Anwendungen von Massagen bis hin zu Elektrotherapie. 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst steht im Hotel allen Gästen unserer 
Kurgesellschaft rund um die Uhr zur Verfügung. Die Ausstattung 
entspricht dem Niveau eines Viersternehotels. Für die weitaus meisten 
ausländischen Gäste, die nach Luhačovice aus Österreich, Deutschland 
oder Israel kommen, stellt das Hotel Palace die erste Wahl dar.

Eine der Dominanten von Luhačovice, ist das Kurhotel bereits bei der 
Anfahrt zur Stadt aus der Ferne gut sichtbar. Und es hat viele treue 
Gäste gewonnen. Zum Beispiel seit Mitte vergangenen Jahrhunderts 
besucht uns auch Herr František Štěpánek aus Pardubitz, der bei 
uns dieses Jahr schon das fünfzigste Mal zu Gast war. Nach seinen 
Worten sei Kurbad eines der wirksamsten Heilmittel und die 
regelmäßige Kurbehandlung helfe ihm langfristig, seine Erkrankung 
der Atemwege in den Griff zu bekommen. „Hier bin ich schon fast 
wie ein Einheimischer…“, sagt Herr Štěpánek.

Seznamte se  
s našimi hotely - 1. část 

Unsere Hotels stellen sich vor – Teil 1

Palace****

17. REPREZENTAČNÍ 
LÁZEŇSKÝ PLES

26. ledna 2013

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
ZAHÁJENÍ HLAVNÍ 

LÁZEŇSKÉ SEZONY
10. – 12. května 2013

ZAHÁJENÍ LETNÍ 
DIVADELNÍ SEZONY

květen 2013
19. ročník

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
LUHAČOVICKÉ SETKÁNÍ 
ŘEZBÁŘSKÝCH MISTRŮ

3. – 8. 6. 2013

LUHAČOVICKÁ 
DIVADELNÍ SEŠLOST
SETKÁNÍ OCHOTNICKÝCH 
DIVADELNÍCH SOUBORŮ

13. – 15. 6. 2013

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

20. června 2013

FESTIVAL JANÁČEK 
A LUHAČOVICE

15. – 19. července 2013
22. ročník

AKADEMIE 
VÁCLAVA HUDEČKA

29. července – 9. srpna 2013
17. ročník

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
PŘEHLÍDKA KOMORNÍ 
DIVADELNÍ TVORBY
20. – 24. srpna 2013

15. ročník

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH

SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
13. – 15. září 2013

21. ročník

KOLONÁDNÍ KONCERTY
květen – září

KULTURNÍ AKCE 
ROKU 2013

Lázně Luhačovice, a. s.

17. REPRÄSENTATIONS-
-KURBALL

26. Januar 2013

ÖFFNEN DER QUELLEN
ERÖFFNUNG

DER HAUPTKURSAISON
10. – 12. Mai 2013

ERÖFFNUNG DER
SOMMER-THEATERSAISON

Mai 2013
19. Jahrgang

IM HOLZ VERBORGENE
SCHÖNHEIT 
LUHAČOVICER 

HOLZSCHNITZMEISTER-TREFFEN
3. – 8. 6. 2013

LUHAČOVICER
THEATERTREFFEN
LAIENTHEATERSCHAU

13. – 15. 6. 2013

ORCHESTER DER BURGWACHE
UND DER POLIZEI DER 
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20. Juni 2013
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THEATER 
UND LUHAČOVICE

SCHAU DES 
KAMMERTHEATERSCHAFFENS
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15. Jahrgang

INTERNATIONALES FESTIVAL
DER KINDERFOLKLORE-

-GRUPPEN IN LIED UND TANZ
13. – 15. September 2013

21. Jahrgang

KOLONNADENKONZERTE
Mai – September

KULTUREVENTS 
2013
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Bez možnosti nahlédnout do not hraje populární skladby českých 
i zahraničních autorů. Miluje hraní v restauracích a nočních klubech, 
kde může okamžitě reagovat na vkus publika a „hrát si s ním“. Jeho snem 
je založit vlastní kapelu a hrát v Americe. Se svým širokým repertoárem 
by si rád zahrál i v koncertním sále hotelu Radium Palace.

Redakce: Co vás přivedlo do Jáchymova?

Jareš: Jedním z mých koníčků je lyžování, a do lázní mě přivedl právě 
ošklivý pád na lyžích. Při léčení v pražském Motole jsem měl samé 
komplikace, až mi jeden pacient poradit, abych zkusil Jáchymov. 
Léčba opravdu zabírá, a tak jsem se s revizním lékařem domluvil na 
prodloužení zdejšího pobytu o dva týdny. Většina lidí si zdejší léčbu 
chválí. Lidem, kteří hůře chodí mohu Jáchymov jen doporučit. 

Redakce: Jaké procedury patří mezi vaše nejoblíbenější?

Jareš: Především je to radonová koupel, protože mi pomáhá. Pak 
mám ale velice rád i hydroxeur, večerní plavání, Kneipův chodník, 
laser a dráždivé proudy. Je tu všude vstřícný personál. V ordinacích, 
na procedurách i  v  restauraci u  výborného jídla. Líbily se mi 
procházky na Plešivec, božídarskými rašeliništi nebo lázeňskou 
promenádou.

Redakce: Užíváte si lázeňského života?

Jareš: Od rána do odpoledne samá procedura, pak cvičení, chození, 
plavání a... Kdo se chce zlepšit, musí na sobě tvrdě pracovat. Zkrátka 

Ohne die Möglichkeit, in die Noten zu blicken, spielt er populäre 
Kompositionen tschechischer und internationaler Autoren. Er liebt 
Auftritte in Restaurants und Nachtclubs, wo er unmittelbar auf den 
Geschmack des Publikums reagieren und mit ihm „Katz und Maus“ 
spielen kann. Sein Traum ist es, eine eigene Band zu gründen und in 
Amerika Konzerte zu geben. Mit seinem breiten Repertoire möchte er 
eines Tages auch im Konzertsaal des Hotels Radium Palace auftreten.

Was hat Sie nach St. Joachimsthal geführt?

Eins meiner Hobbys ist der Skisport und ins Kurbad hat mich 
eben ein scheußlicher Sturz beim Skifahren geführt. Während 
der Behandlung im Prager Krankenhaus Motol hatte ich laufend 
Komplikationen, bis mir ein Patient geraten hat, Joachimsthal 
zu probieren. Die Kur verzeichnet wirklich Erfolge, also habe ich 
mit dem Kurarzt eine Verlängerung meines Aufenthalts um zwei 
Wochen verabredet. Die meisten Leute loben die hiesige Kur. 
Menschen mit erschwertem Gehvermögen kann ich Joachimsthal 
nur empfehlen.

Welche sind Ihre Lieblingsanwendungen?

Vor allem das Radonbad, weil es mir hilft. Außerdem mag ich sehr 
auch Hydroxeur, Abendschwimmen, Kneippkur, Laser und reizende 
Ströme. Überall treffe ich auf hilfsbereites Personal. In den Ärztepraxen, 
bei den Anwendungen und im Restaurant beim vorzüglichen Essen. 
Und Spaziergänge auf den Pleßberg, durch das Gottesgaber Hochmoor 
oder auf der Kurpromenade machen einfach Spaß.

Genießen Sie das Kurleben?

Vom Morgen an bis zum Mittag lauter Kuranwendungen, dann gibt's 
Turnen, Spazieren, Schwimmen und… Wer Fortschritte machen 
will, muss sich hart ins Zeug legen. Kurz und knapp, Heilbad ist 
kein Urlaub, aber das macht mir nichts aus. Nach vier Wochen 
Kurbehandlung kann ich endlich wieder ohne Stütze herumlaufen. 
Und abends spiele ich den anderen Gästen gar noch Klavier.

Konzerte von Honza Jareš fanden unter dem Titel „EINZIGARTIGE 
GESCHICHTE, EINZIGARTIGE STIMME“ im Konzertsaal des 
Hotels Běhounek vom 2. Oktober bis 13. November statt.

Wer ist Honza Jareš?

Honza wurde 1981 in Königgrätz geboren und wuchs in Brünn auf. 
Er absolvierte eine Grundschule für Kinder mit Sehbehinderung 
und parallel dazu die kunstspezialisierte Grundschule in Brünn-
Königsfeld mit Fokus auf Gesang und Klavier. Dann zog er nach 
Prag um und nach einigen Jahren privater Musikunterricht 
wurde er am Prager Konservatorium zugelassen. Das Studium im 
Fachbereich Popgesang beendete er 2011 mit dem Absolutorium als 
erster sehbehinderter Student in der Geschichte dieser Schule.

Honza, der zuerst auf Volksgesängen baute, profilierte sich nach und 
nach als Sänger und Klavierspieler mit einem breiten Repertoire, 
das Popmusik-Kompositionen tschechischer und weltberühmter 
Autoren umfasst. Dadurch wurde ihm der Weg offen zum 
öffentlichen Auftreten diverser Art, für diverses Publikum, mit 
vorab abgestimmtem und auch spontan auf Publikumswünsche 
eingehendem Programm, ohne die Möglichkeit, sich hinter 

Honza Jareš říká „Lázně jsou pěkná makačka.“

so Honza Jareš

lázně nejsou žádná dovolená, ale mě to nevadí. Po čtyřech týdnech 
léčby už konečně chodím bez opory. A večer ještě zahraji ostatním 
hostům na klavír. 

Koncerty Honzy Jareše s  názvem „NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH, 
NEOBYČEJNÝ HLAS“, se konaly v koncertním sále hotelu Běhounek 
ve dnech 2. října a 13. listopadu.

Kdo je Honza Jareš?

Honza se narodil v  roce 1981 v  Hradci Králové, své dětství prožil 
v Brně. Absolvoval základní školu pro nevidomé a souběžně Základní 
uměleckou školu v Brně - Králově Poli, obor zpěv a klavír. Poté se 
přestěhoval do Prahy a  po několika letech soukromého hudebního 
vzdělávání byl přijat ke studiu na Pražské konzervatoři. Studium 
oboru populární zpěv zakončil absolutoriem v roce 2011 jako první 
nevidomý student v historii školy. 

Ze základů vybudovaných na lidových písničkách se Honza postupně 
profiloval jako zpěvák a klavírista s širokým repertoárem zahrnujícím 
populární skladby českých i  světových autorů. Tím se mu otevřela 
cesta k veřejnému vystupování nejrůznějšího druhu, pro nejrůznější 
publikum, s  programem předem připraveným i  reagujícím na 
přání posluchačů, bez možnosti schovat se za playback či alespoň 
nahlédnout do not. V  roce 2008 vydal Honza své debutové album 
"Některý lidi" s písničkami Tomáše Kympla. 

Vedle hudby má Honza i další zájmy. Jeho úplně největším koníčkem 
je cestování, do současné doby stihl navštívit přes 30 zemí. Neméně 
důležité místo v jeho životě zaujímá i sport, ať už se jedná o plavání, 
běh, jízdu na kole nebo lyžování.

Honza Jareš je prvním nevidomým absolventem  
pražské konzervatoře v oboru populární zpěv.  
Hudbě se chtěl věnovat od té chvilky,  
co prvně slyšel svou babičku hrát na klavír. 

Honza Jareš heißt der erste sehbehinderte 
Absolvent des Prager Konservatoriums im 
Fachbereich Popgesang. Musikbegeistert ist er von 
klein auf, seit er seine Großmutter das erste Mal 
Klavier spielen hörte.

Playback zu verstecken, oder ab und zu in die Noten zu blicken. 2008 
gab Honza sein Debütalbum „Některý lidi“ („Manche Leut'“) heraus, 
mit Liedern vom Komponisten Tomáš Kympl.

Neben Musik hat Honza auch weitere Interessen. Sein allerliebstes 
Hobby ist das Reisen, bisher hat er über 30 Länder bereist. Eine kaum 
weniger wichtige Stellung in seinem Leben hat der Sport inne, sei es 
Schwimmen, Joggen, Rad- oder Skifahren.

„Kur gibt einem zu schaffen“,
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V rámci letních koncertů zavítal nejúspěšnější český písničkář 
současnosti i  do Karlovarského kraje a  zahrál na 1. ročníku 
Ostrovského kulturního léta. Koncert byl jako tomu bývá u Tomáše 
zvykem beznadějně vyprodaný. 

Po koncertě se Tomáš i  se svým nerozlučným parťákem Jirkou 
Kučerovským ubytoval v lázeňském hotelu Radium Palace. Položil 
jsem jim pár otázek:

Tomáši, v  létě jezdíš hlavně festivaly, ale v  Ostrově máš vlastní 
koncert. Upřednostňuješ něco z toho?
TK: Vůbec. A  to, že tady hrajeme dneska sami ve mně vzbuzuje 
spíše nervozitu a zodpovědnost za celý ten krásný areál. Čekám kdy 
začnou dojíždět ostatní kapely a  to, že tohle všechno je jen kvůli 
nám, je pro nás docela k nevíře.  

Slyšel jsem, že na divadelní túře jste natáčeli DVD, ale zatím nevyšlo. 
Kde je chyba?
TK: Snažíme se dát dohromady co máme natočeno a  uvidíme co 
z toho materiálu bude, co z něj vybereme, pokud vůbec něco. Naše 
koncerty jsou hodně o improvizaci a já jsem na sobě dost cítil před 
tou kamerou určitý blok. 
JK: Navíc když se na nějakém koncertě něco nepovede nebo se těch 
věcí sejde víc, je to tutově na tom, který natáčíme. 
TK: To je pravda. Např. při prvním natáčeném koncertu zvukař 
zapomněl zapnout nahrávání a tak máme natočený němý koncert. Na 
druhém zas Jirkovi přestala hrát kytara. Třetí co jsme natáčeli se sice 
povedl, ale je to málo, takže uvidíme... jak říkám, je to sport. (smích)

Ty jsi bývalý vrcholový sportovec, máš nyní ještě čas sportovat?
TK: Já se nechávám mlátit tady Jirkou. (smích)

Der erfolgreichste tschechische Liedermacher der Gegenwart kam mit 
seiner Sommerkonzertreihe auch in die Karlsbader Region, wo er beim 
1. Jahrgang des  Kultursommers in Ostrov spielte. Das Konzert war 
hoffnungslos ausverkauft, aber das ist für Tomáš gang und gäbe. Nach 
dem Konzert kehrten Tomáš und sein treuester Partner auf der Bühne, 
Jirka Kučerovský, im Kurhotel Radium Palace ein. Hier durfte ich sie 
kurz befragen:
Tomáš, im Sommer trittst du hauptsächlich bei Festivals auf, in 
Ostrov war es aber dein Solokonzert. Was davon tust du bevorzugen?
TK: Nichts vom beiden. Dass wir hier heute alleine spielen, ist für mich 
eh ein Grund zur Nervosität. Ich empfinde Verantwortung für dieses 
ganze tolle Areal. Wir warten ab, wann die weiteren Kapellen anreisen 
und können es kaum fassen, dass sich alles nur um uns alleine dreht.

Ich habe gehört, dass ihr bei eurer Theatertour eine DVD eingespielt 
habt, die aber bisher nicht erschienen ist. Wo ist was schiefgelaufen?
TK: Wir sind grad dabei, zusammenzuflicken, was wir aufgenommen 

haben. Mal schauen, was aus diesem Material werden wird, was 
davon wir herauswählen und ob überhaupt etwas. Unsere Konzerte 
sind eine ziemliche Improvisierungssache, und ich fühlte mich vor 
der Kamera gewissermaßen gehemmt.
JK: Außerdem, wenn auf der Stage etwas misslingt, oder mehrere 
Mängel auf einmal passieren, dann hundertprozentig bei einem 
Konzert, das aufgezeichnet wird.
TK: Das stimmt. Zum Beispiel beim ersten aufgenommenen Konzert 
hat der Tonmeister vergessen, das Einspielen anzumachen, sodass 
wir ein Konzert ganz ohne Sound aufgezeichnet haben. Beim zweiten 
Mal hat Jirkas Gitarre den Dienst verweigert. Das dritte Konzert, das 
wir aufgenommen haben, ist zwar gelungen, aber es ist wenig, also 
mal sehen… Wie ich immer sage, es ist wie Sport. (Lachen)

Hast du als ehemaliger Spitzensportler jetzt noch Zeit, Sport zu 
treiben?
TK: Ich lasse mich vom Jirka zusammenprügeln. (Lachen)

Das ist aber vielmehr Jirkas Sport…
TK: Aber mich macht das hart.

Und das reicht dir?
TK: Aber ja, klar. (Lachen)

Dein letztes Album Racek (Möwe) erschien vor einem Jahr. 
Arbeitest du an einer neuen CD? Hast du permanent genug 
Inspiration?
TK: Inspiration gibt's genug, aber wir haben uns gesagt, dass man 
nicht zu eilen braucht. Wenn es wieder ein Sprung vorwärts sein 
soll, sodass wir uns im Nachhinein sagen können, dass es sich 
gelohnt hat, dann sind wir noch nicht soweit.

Also schätzt ihr das realistisch auf ein Jahr?
TK: Frühestens. Aber doch, dann vielleicht schon.

Habt ihr vor, schon wieder zu Hause einzuspielen?
TK: Sicher. Das war mal so gemütlich.
JK: Vor allen Dingen spüren wir, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft haben, die dieser Aufnahmestil ermöglicht.
TK: Das hast du schön gesagt.

Gibt es ein Lied, das du bei Konzerten nicht spielst? Und warum?
TK: Es ist das Lied „Markétce“ („An Gretchen“). Nicht, dass es mir 
nicht gefallen würde, aber ich find es schwierig, es zu spielen. Für 
mich ist es eine Art Intimbeichte, und ich habe das Gefühl, dass ich 
es vor einem Publikum nicht so vortragen kann, wie es dieses Lied 
verdienen würde.

Und Liebe?
TK: Liebe ist schön, Liebe ist eine mächtige Zauberin. Ich bin 
glücklich verliebt. Ich habe eine Frau gefunden, die ich heiraten 
werde und mit der ich ein Kind bekomme. (Zurzeit erwartet 
Tomáš Klus mit seiner Freundin wirklich Nachwuchs. – Bem. des 
Verfassers)
Wie habt ihr euch mit Jirka Kučerovský, deinem Gitarrist, eigentlich 
kennengelernt?
JK: Beim Einspielen Tomášs erster Platte. Ich wurde vom 
Aufnahmestudio Tomáš als Gitarrist zur Seite gestellt, er kannte 
mich damals noch nicht.

Bist du vor Konzerten nervös?
TK: Ja, schon. Vor allem heute. Worum ich mich aber freue. Für 
mich ist es ein Anzeichen dessen, dass ich noch immer mit beiden 
Füßen auf dem Boden stehe, dass es für mich noch keine Routine 
ist. Auch wenn man es so eh nicht herangehen kann.
Danke fürs Gespräch und einen schönen Aufenthalt!
Wir danken auch.

Das Gespräch wurde geführt von: Lukáš Zdeněk

To je ale spíše Jirkovo sport...
TK: Ale mě to zoceluje. 

A to ti stačí?
TK: Ale jo, stačí. (smích)

Poslední tvé album Racek vyšlo před rokem. Chystáš nové CD? Máš 
stále dostatek inspirace?
TK: Inspirace je dost, ale řekli jsme si, že není kam spěchat. Pokud by 
to měl být zase krok kupředu, abychom si řekli, že to stálo za to, tak 
takovéto věci zatím vypracovány nemáme. 

Takže reálně to vidíš tak za rok?
TK: Nejdříve. Ale to už snad jo. 

Chystáte nahrávat zase doma?
TK: Tak to určitě. Byla to taková pohodička. 
JK: Hlavně cítíme, že jsme zatím nevyčerpali všechny možnosti, co 
tento způsob nabízí. 
TK: Tos řekl hezky. 

Je nějaká píseň, kterou na koncertech nehraješ? A proč?
TK: Je to píseň „Markétce“. Ne že by se mi nelíbila, ale je to pro mě 
složité ji hrát. Je to taková moje nejhlubší zpověď a mám pocit, že ji 
před lidmi neumím hrát tak, jak by si to ta píseň zasloužila. 

Co láska?
TK: Láska je krásná, láska je mocná čarodějka. Jsem šťastně 
zamilován. Našel jsem ženu, tu si vezmu a  budu s  ní mít dítě. 
(v současné době Tomáš Klus s přítelkyní skutečně čeká potomka 
– pozn. autora)

Tomáš KLUS
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 v jáchymovských lázních |  im Kurbad Jáchymov

Jak jste se vlastně seznámili s kytaristou Jirkou Kučerovským?
JK: Na nahrávání Tomášovo 1. desky. Jsem mu byl studiem přidělen 
coby kytarista a on mě v tu dobu ještě neznal. 

Jsi před koncertem nervózní?
TK: Jsem. Hlavně dnes. Ale jsem za to vlastně rád. Pro mě je to 
známka toho, že jsem stále ještě nohama na zemi a že to neberu jako 
rutinu. I když tohle se tak asi ani brát nedá. 

Díky za rozhovor a hezký pobyt!
Děkujeme. 

autor: Lukáš Zdeněk
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Naši věrní hosté

Unsere treuen Gäste

Příjemnou atmosféru mělo setkání koncem září s  našimi stálými 
hosty ze SRN, kteří navštívili  hotel Radium Palace již po několikáté. 
Z nich pak manželé Inge a Richard Bördlein přijeli do Jáchymova již 
po čtyřicáté. Díky paní Bördlein přijelo do lázní mnoho pacientů na 
léčení. Je totiž vedoucí skupin Rheumaligy z Lülsfeldu, jež pravidelně, 
dvakrát ročně, vždy v zimě a na konci léta, absolvují léčebný pobyt. 
Většina hostů z této skupiny jsou vinaři, kteří si pochvalují blahodárné 
účinky radonové vody a nacházejí úlevu v lázních po celoroční práci 
na vinicích. I  Heidi a  Wilfried Giard oslavili letos svůj 25. pobyt. 
„Vrací se k nám jako domů a vždy si přejí být ubytováni v pátém patře. 

Eine angenehme Atmosphäre hatte das Ende September 
stattgefundene Treffen mit unseren Stammgästen aus der 
Bundesrepublik, die im Hotel Radium Palace schon mehrmals 
früher zur Kur waren. Namentlich möchten wir die Eheleute Inge 
und Richard Bördlein erwähnen, die nach Jáchymov schon zum 
vierzigsten Mal gekommen sind. Frau Bördlein ist es zu verdanken, 
dass schon viele Patienten mitfuhren – sie ist nämlich Leiterin der 
Rheuma-Liga in Lülsfeld, deren Mitglieder regelmäßig, zweimal 
im Jahr, immer im Winter und im Spätsommer bei uns einen 
Kuraufenthalt verbringen. Die meisten Besucher aus dieser Gruppe 
sind Winzer, die die wohltuenden Wirkungen das Radonwassers 
loben und im Kurbad nach dem ganzen Jahr harter Arbeit am 
Weinstock Entspannung finden. Auch Heidi und Wilfried Giard 
haben dieses Jahr ihren 25. Aufenthalt gefeiert. „Es ist für sie 
immer wie Heimkehr. Sie möchten jedes Mal im fünften Stock 
untergebracht sein und wissen ganz genau, worauf sie sich freuen 
können. Von den beiden Ehepaaren erfahren wir fast dasselbe – 
im Kurhotel Radium Palace sind sie mit allen Dienstleistungen 
zufrieden. Sie kehren zu uns zurück, um für ihre Gesundheit 
etwas Gutes und Schönes zu tun“, sagt Romana Bernátková, Sales 
Managerin des Hotels Radium Palace.

Zu weiteren treuen Gästen von Radium Palace gehören Sigritt und 
Klaus Weiß aus Erfurt, die auch zweimal jährlich die Radonkur 
absolvieren. In den Vormittagsstunden gibt es Kuranwendungen 
und nach dem Mittagessen unternimmt das Ehepaar Wanderungen. 
„Die Umgebung von Jáchymov kennen sie besser als kaum 
jemand von den Einheimischen. Sie haben sie kreuz und quer 
durchgewandert, und nicht selten passiert es, dass sie uns auf eine 
Sehenswürdigkeit aufmerksam machen“, bemerkt Frau Bernátková. 
Beide arbeiten sie in einem Familienunternehmen. Dieses Jahr 
im Herbst bekamen die Kurgäste die Gelegenheit, die Werke von 
Frau Weiß (75 Jahre) kennenzulernen, die noch täglich arbeitet. 
„Weil ich noch viel manuell tätig bin, verdienen meine Hände und 
Gelenke eine regelmäßige Kurbehandlung. Das hilft mir, das ganze 
Jahr über meiner Arbeit ohne größere Schmerzen nachzugehen“, 
sagt Frau Weiß. „Sie stellt wunderschöne Seidenschals her, 
für die sie auch Muster kreiert. Die Verkaufsausstellung war 
ein Riesenerfolg. Viele Frauen haben diese Schals nach Hause 
mitgenommen zur Erinnerung an unseren Kurort. Weitere Muster 
sind in Vorbereitung. Die Eheleute Weiß werden uns wieder im 
Juni nächsten Jahres mit ihrem Besuch beehren“, ergänzt Frau 
Bernátková.
Herzliche Danksagungen, Bewunderung und Lob unseres Kurbads, 
die unsere Redaktion von den deutschen Gästen erhält, geben 
Zeugnis von den festen Bindungen und schönen Beziehungen zu 
Jáchymov und den Mitarbeitern des Kurbads.

Sigritt Weiss

Inge a Richard Bördlein Heidi a Wilfried Giard

Přesně vědí, na co se mohou u nás těšit. Od obou manželských párů 
se dozvídáme skoro shodné odpovědi. V lázeňském hotelu Radium 
Palace jsou spokojeni se všemi službami, vrací se k nám pro obnovení 
a zlepšení svého zdraví,“ říká Romana Bernátková, sales manažerka 
hotelu Radium Palace .

Dalšími věrnými hosty Radium Palace jsou Sigritt a  Klaus Weiss 
z Erfurtu, kteří pravidelně také dvakrát ročně přijíždějí na Radonovou 
kúru. V  dopoledních hodinách absolvují procedury a  po obědě 
se vydávají na pěší túry. „Okolí Jáchymova znají lépe než kdokoliv 

z místních. Mají jej prochozené „ křížem krážem“ a ne zřídka se 
stane, že nás na nějakou pozoruhodnost upozorní“, podotýká 
paní Bernátková. Oba pracují v  rodinné firmě. Letos na podzim 
měli hosté lázní možnost seznámit se s prací paní Weiss (75 let), 
která stále denně pracuje. „Protože hodně pracuji manuálně, je pro 
mé ruce a klouby důležitá pravidelná léčba. Pomáhá mi pak dále 
vykonávat mou práci po celý rok bez větších bolestí,“ podotýká 
pani Weiss. „Vyrábí krásné šály z hedvábí, pro které vytváří i vzory. 
Prodejní výstava měla veliký úspěch. Mnoho žen si tyto krásné 
šály odvezly domů se vzpomínkou na naše lázně. Další vzory se 
již připravují . Weissovi přijedou do lázní opět v červnu příštího 
roku,“ dodává paní Bernátková. Upřímné poděkování, obdiv 
a  chvála na lázeňskou péči od německých pacientů, jež jsme 
obdrželi do redakce, svědčí o pevných vazbách a krásných vztazích 
k Jáchymovu a pracovníkům lázní.  

Lesní mlýnky léčí duši 

Waldmühlchen  
ein Segen für die Seele

Každoročně koncem léta přijíždí do hotelu Ak. Běhounek skupina 
něměckých hostů pod vedením Helmuta Hofmanna. Tradičně se během 
svého pobytu společně vydávají na vycházku k  Mlýnkům. Učarovalo 
jim klapání několika mlýnků, které se nacházejí na horském potůčku 
pramenícím nedaleko tenisových dvorců směrem ke kavárně Belveder.
První návštěva tohoto místa natolik nadchla Bruno Röselera, že se  
rozhodl řadu mlýnků, které zde umísťují lázenští hosté, doplnit o svůj 
vlastní exemplář. A to také učinil – a hned několikrát za sebou. Trochu 
zklamán však byl, když se jeden z  jeho výrobků v brzké době ztratil... 
Letos slavil v lázních pan Röseler se skupinou pana Hofmanna již svůj 
pátý pobyt. 
Ani tentokrát na Mlýnky nezapomněl. Přivezl nádhernou maketu hradu, 
kterou opatřil mlýnským kolem. Toto dílko pak všichni společně po 
slavnostním křtu umístili na horském potůčku a kochali se pohledem 
na klapající mlýnek... Přejeme panu Röselerovi, aby jeho hradní mlýnské 
kolo ještě dlouho klapalo nejenom jemu, ale všem ostatním výletníkům 
pro radost. 

Edeltraud Štěpánková, sales manager LH Ak. Běhounek

Jedes Jahr im Spätsommer kommt ins Kurhotel Ak. Běhounek eine 
Gruppe deutscher Gäste unter der Leitung von Herrn Helmut Hofmann. 
Es ist für sie seit Jahren Brauch, gemeinsam einen Spaziergang zu den 
„Mühlchen“ zu unternehmen. Sie wurden vom Klappern einiger kleiner 
Wassermühlen bezaubert, die sich an einem Bergbächlein unweit der 
Tennisspielfelder in Richtung Café Belvedere befinden.
Herrn Bruno Röseler hat sein erster Besuch dieses Waldortes so begeistert, 
dass er sich entschieden hat, die Kette der kleinen Klappermühlen, die 
hier von den Kurgästen angebracht werden, um ein eigenes Exemplar 
zu ergänzen. Wie gesagt, so getan – und zwar mehrmals nacheinander. 
Ein bisschen enttäuscht war Herr Röseler jedoch, wenn eines seiner 
Erzeugnisse bald verloren ging… Dieses Jahr war Herr Röseler mit der 
Reisegesellschaft von Herrn Hofmann bereits das fünfte Mal im Kurbad 
zu Gast.
Und auch diesmal hat er die „Mühlchen“ nicht vergessen. Er hat 
ein wunderschönes Burgmodell mitgebracht und dieses mit einem 
Mühlrad ausgestattet. Nach einer feierlichen Einweihung hat er dann mit 
Freunden das Kunstwerk am Bergbächlein befestigt, sodass sich jeder 
des Anblicks der kleinen Klappermühle erfreuen kann. Wir wünschen 
Herrn Röseler, dass sein Burg-Mühlrad noch lange klappert – und nicht 
nur ihm, sondern auch den anderen Ausflüglern viel Freude macht.

Edeltraud Štěpánková, Sales Managerin des Kurhotels Ak. Běhounek
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Téměř 170 dnů strávil na mezinárodní vesmírné stanici 
ruský kosmonaut Anatolij Ivanišin. Na pobyt ve vesmíru 
se v  loňském roce připravoval i  v  jáchymovských lázních. 
Po svém návratu z  oběžné dráhy jsme měli možnost se 
zde opětovně setkat. „Vlastně jsem ani nepočítal s  tím, že 
bych mohl ještě do Jáchymova přijet,“ svěřil se kosmonaut. 
Jeho červnový pobyt v  Jáchymově byl tak trochu dílem 
náhody. „Ale nelituji. Myslím si, že by mi jáchymovské 
lázně mohly pomoci,“ doplnil. Anatolij Ivanišin absolvoval 
v  Jáchymově tradiční radonovou kůru. Ta byla součástí 
regenerace jeho organismu po pobytu ve vesmíru. Téměř 
půlrok na oběžné dráze Země se do paměti kosmonauta 
nesmazatelně zapsal. I když plnil celou řadu úkolů, odnesl 
si i mnoho ryze soukromých zážitků. „Mezi ty nejkrásnější 
rozhodně patřilo pozorování polární záře. Několikrát jsem 
byl na severu Ruska, ale nikdy jsem neměl štěstí. Teď jsem 
si polární záře užil dosyta,“ zavzpomínal Anatolij Ivanišin, 
který do vesmíru vyletěl společně s  krajanem Antonem 
Škaplerovem a velitelem výpravy Danielem Burbankem na 
palubě lodi Sojuz TMA 22. Jak se půlrok v beztížném stavu 
projevil na kosmonautově fyzické kondici? „Na palubě 
mezinárodní vesmírné stanice máme mnoho možností, 
jak utužit svá těla. Nejrůznější posilovací stroje dokážou 
procvičit prakticky všechny svaly těla. Trávili jsme na nich 
řadu hodin. Takže to s mou fyzičkou po přistání tak špatné 
nebylo,“ odpověděl Ivanišin. To, jestli se znovu podívá do 
vesmíru, je zatím ve hvězdách. „I  kdyby mě vybrali pro 
nějakou další misi, nedokážu říct, kdy by se uskutečnila. 
A stejně by se její termín zase mnohokrát měnil, jak tomu 
bylo při mém pobytu ve vesmíru. Ale to je normální,“ dodal.

Fast 170 Tage hat der russische Astronaut Anatoli Iwanischin auf der 
internationalen Raumstation verbracht. Auf seine Mission im Universum 
bereitete er sich voriges Jahr auch in St. Joachimsthal vor. Nach seiner 
Rückkehr von der Erdumlaufbahn haben wir die Möglichkeit gehabt, 
ihn wieder zu treffen. „Eigentlich habe ich nicht mehr wirklich damit 
gerechnet, dass ich nochmals nach Jáchymov komme“, hat uns der Astronaut 
anvertraut. Sein Juni-Aufenthalt war so ein wenig dem Zusammenspiel von 
Zufällen zu verdanken. „Aber ich bereue nicht. Ich denke, dass mir das 
Kurbad Jáchymov helfen könnte“, ergänzt er. Anatoli Iwanischin machte 
in St. Joachimsthal die übliche Radonkur durch. Sie war Bestandteil 
seines Erholungsprogramms nach dem Aufenthalt im Weltall. Das knappe 
Halbjahr auf der Erdumlaufbahn hinterließ unvergessliche Erinnerungen. 
Auch wenn der Astronaut eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen hatte, hat er 
auch viele rein persönliche Erlebnisse davon getragen. „Zu den schönsten 
gehörte jedenfalls das Beobachten des Polarlichts. Ein paar Mal war ich im 
Norden Russlands, hatte aber nie das Glück. Jetzt konnte ich das Polarlicht 
zur Genüge genießen“, erinnert sich Anatoli Iwanischin, der zusammen 
mit seinem Landsmann Anton Schkaplerow unter dem Kommando von 
Daniel Burbank an einer Weltraumexpedition an Bord des Raumschiffs 
Sojus TMA 22 teilnahm. Welche Folgen hat das halbe Jahr im Zustand der 
Schwerelosigkeit für die Kondition des Astronauten gehabt? „An Bord der 
internationalen Raumstation gibt es eine Menge Möglichkeiten, seinen 
Körper zu ertüchtigen. An Fitnessgeräten kann man heute praktisch alle 
Körpermuskeln durchtrainieren. Damit haben wir viele Stunden verbracht. 
Also war es mit meiner Körpertüchtigkeit nach der Landung dann nicht 
so schlimm“, antwortet Iwanischin. Ob er noch einmal ins Weltall fliegen 
wird, steht in den Sternen. „Auch wenn die mich für eine weitere Mission 
auswählen würden, bin ich nicht imstande zu sagen, wann sie stattfinden 
würde. Und den Termin würde man ohnehin mehrmals ändern, wie letztens. 
Aber das ist halt normal“, ergänzt er.

Z vesmíru do Jáchymova Aus dem Weltall nach Jáchymov

Jáchymovská snowmánie | Snowmania in Jáchymov 
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Ideální zimní dovolenou na lyžích na vrcholcích Krušných hor a  při relaxaci 
v Aquacentru v Jáchymově nabízí „Jáchymovská snowmánie“. Připraveno je přes 140 
km upravených bežeckých tratí, sjezdovky na Božím Daru, Neklidu, Novém Městě, 
Klínovci, v Abertamech a Oberwiesenthalu. Pro hosty lázní je připravena 10% sleva 
na skipasy a pravidelná doprava  ke sjezdovým a běžeckým tratím za 30 Kč. 
Po návratu ze svahů můžete relaxovat v bazénu, sauně či v solné jeskyni. Bohatá 
nabídka wellness procedur a následná návštěva kulturního představení Vás osvěží 
na těle i  na duchu. Čas s  přáteli příjemně strávíte v  restauracích a  kavárnách 
lázeňských domů. Program nabízí 3x ubytování s polopenzí formou bufetového 
stravování, denně volné vstupy do bazénu s  whirpoolem a  sauny (90 min.), 
relaxační masáž a občerstvení v kavárně.

Ceny již od 880 Kč/ osoba/ den
Rezervace na tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz 

Idealer Winterskiurlaub auf den Gipfeln des Erzgebirges und beim Relaxen im 
Aquacenter Jáchymov – das alles können Sie bei der „Snowmania in Jáchymov“ 
erleben. Bereit stehen über 140 km gepflegte Skilaufstrecken, Skipisten in Boží Dar, 
Neklid, Nové Město, Klínovec, Abertamy und Oberwiesenthal. Den Kurgästen 
wird unter Vorlage des „Skipasses“ 10 % Preisermäßigung eingeräumt und sie 
können den Pendelverkehr zu den Skipisten und Skilaufstrecken für 30 CZK 
nutzen.
Nach Rückkehr von den Berghängen kann man im Schwimmbecken, in der 
Sauna oder in der Salzgrotte entspannen. Das breit gefächerte Angebot an 
Wellness-Anwendungen und der nachfolgende Besuch einer Kulturveranstaltung 
bedeuten eine Erfrischung für Körper und Seele. Im Restaurant oder Café des 
Kurhauses kann man den Tag unter Freunden angenehm ausklingen lassen. Im 
Programm inbegriffen sind 3 Übernachtungen, Halbpension in Büffetform, 
täglich freier Eintritt ins Schwimmbecken samt Whirlpool und Sauna (90 Min.), 
Entspannungsmassage und Imbiss im Café.

Preise schon ab 880 CZK / Person / Tag
Reservierungen unter: 353 833 333, info@laznejachymov.cz
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Redakce (R): Paní Hüttnerová, jak jste se o nás dozvěděla?
Iva Hüttnerová (IH): O lázních v Jáchymově jsem měla ty nejlepší re-
ference od známých. Ale protože jsem před lety hrála v karlovarském 
divadle, tenhle kraj a Krušné hory znám a mám ráda.
R: Jak se Vám u nás líbí, jste spokojená?
IH: Miluji hotely s kouzlem starých zlatých časů. Zdejší personál je 
nejen profesionální, ale i vlídný. Nadchl mě stylový bazén v neposled-
ní řadě mi u Vás moc chutnalo. Určitě jsem nezhubla.
R: Myslíte, že někdy namalujete jeden ze svých krásných obrázků, kte-
rý by se týkal i našeho lázeňského hotelu Radium Palace?
IH: Snažím se, aby z mých obrázků vyzařoval klid a pohoda. Takže 
zdejší atmosféra je určitě inspirativní.
R: Můžeme se těšit, že nás někdy v budoucnosti opět navštívíte?
IH: Ráda si sem znovu přijedu odpočinout, ale příště na delší čas. 
Týden je málo.
R: Přejeme Vám mnoho tvůrčích sil a těšíme se na další milé setkání 
v jáchymovských lázních. 

Výtvarnice a autorka osobitých malířských děl, herečka, moderátorka 
a spisovatelka v jedné osobě, poskytla redakci krátký rozhovor během 
svého pobytu v Jáchymově na přelomu července a srpna letošního roku.

Graphische Künstlerin und Autorin eigenartiger Malerwerke, Schau-
spielerin, Moderatorin und Schriftstellerin in einer Person, gab der 
Redaktion ein kurzes Interview in St. Joachimsthal, wo sie sich Ende 
Juli und Anfang August dieses Jahres aufhielt.
Redaktion (R): Frau Hüttnerová, wie haben Sie von uns erfahren?
Iva Hüttnerová (IH): Über das Kurbad in Jáchymov hatte ich von me-
inen Bekannten nur die besten Referenzen. Und weil ich vor einigen 
Jahren im Karlsbader Theater spielte, kenne und mag ich diese Regi-
on und das Erzgebirge.
R: Wie gefällt es Ihnen bei uns, sind Sie zufrieden?
IH: Ich liebe Hotels mit dem Charme der alten guten Zeiten. Das 
hiesige Personal ist nicht nur professionell, sondern auch freundlich. 
Ich bin begeistert vom stilvollen Schwimmbecken und, nicht zuletzt, 
finde ich die Küche des Hauses ausgezeichnet. Sicherlich bin ich hier 
nicht schlanker geworden.
R: Können wir von Ihnen eines ihrer schönen Bilder erwarten, das 
auch unser Kurhotel Radium Palace abbilden wird?
IH: Ich bemühe mich darum, dass meine Bilder Ruhe und Gemüt-
lichkeit ausstrahlen. Von daher ist die hiesige Atmosphäre für mich 
zweifelsohne inspirierend.
R: Werden wir Sie bei uns in Zukunft wieder begrüßen können?
IH: Gerne komme ich wieder zu einem Erholungsurlaub, nächstes 
Mal schon für eine längere Zeit. Eine Woche ist zu wenig.
R: Wir wünschen Ihnen viel Schaffenskraft und freuen uns auf ein 
weiteres nettes Wiedersehen im Kurbad Jáchymov.

Iva Hüttnerová
1.12.2012 - 14.1.2013, Stará radnice Ostrov
Z KRÁLOVNINY ŠATNÍ SKŘÍNĚ
Výstava historických a divadelních kostýmů doplněných fotografie-
mi T. Lněničky

1. 12. a 2.12.2012, Stará radnice Ostrov
VÁNOČNÍ INSPIRACE - předvádění starých řemesel. Představíme 
a nabídneme ke koupi drátované, paličkované, vyšívané, šité a ple-
tené výrobky společně s vyřezávanými figurkami, šperky z korálků 
a malované sklo. 

6.12.2012 - 13.1.2013, Kostel Zvěstování Panny Marie 
BETLÉMY
Výstava betlémů se koná již pošesté. Kromě novějších i starších 
výstavních exponátů obohatí letos výstavu keramické betlémy uzná-
vané české keramičky Marie Dočekalové. 

9.12.2012, 17:00 hod., Kostel Zvěstování Panny Marie
Koncert PAUL BATTO – gospely a spirituály

23.12.2012, 15:00 hod., Kostel Zvěstování Panny Marie
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby „HEJ MISTŘE“

18.1. - 24.2.2013, stará radnice Ostrov
BABIČKA
unikátní sbírka výtisků Babiček od Boženy Němcové.  
Součástí vernisáže bude i přednáška o této sbírce. 

19.1.2012, 20:00 hod., Dům kultury Ostrov
PLES DOMU KULTURY

19.2.2012, 20:00 hod., Dům kultury Ostrov
COUNTRY PLES

2D KINO OSTROV
Promítáme čtvrtek až neděle. Podrobný program  
naleznete na www.dk-ostrov.cz.

Dále pro návštěvníky připravujeme divadelní představení  
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY,  
ŽENY PŘEŽIJÍ a PARTIČKA. 

Termíny představení se včas dozvíte na  
www.dk-ostrov.cz, tel. 353 800 511/526. 
Více o programech Domu kultury  
na www.dk-ostrov.cz, jenistova@dk-ostrov.cz, 
tel. 353 800 530 nebo 353 800 526.

1.12.2012 – 14.1.2013, Altes Rathaus Schlackenwerth
AUS DEM KLEIDERSCHRANK DER KÖNIGIN
Ausstellung von historischen und Theaterkostümen mit fotografis-
cher Begleitung von T. Lněnička

1.12. und 2.12.2012, Altes Rathaus Ostrov 
WEIHNACHTLICHE INSPIRATIONEN – Vorführung alter 
Handwerkerkunst. Ausgestellt und zum Kauf angeboten werden 
Draht-, Klöppel-, Stick-, Näh- und Strickwaren zusammen mit holz-
geschnitzten Figürchen, Perlenschmuck und bemaltem Glas.

6.12.2012 – 13.1.2013, Mariä-Verkündigung-Kirche
WEIHNACHTSKRIPPEN
Die Weihnachtskrippen-Ausstellung findet schon zum sechsten Mal 
statt. Neben neueren und auch älteren Exponaten wird die Ausste-
llung dieses Jahr um keramische Krippen von der renommierten 
tschechischen Keramikerin Marie Dočekalová bereichert.

9.12.2012, 17:00 Uhr, Mariä-Verkündigung-Kirche
Konzert von PAUL BATTO – Gospels und Spirituals

23.12.2012, 15:00 Uhr, Mariä-Verkündigung-Kirche
Jakub Jan Ryba – BÖHMISCHE WEIHNACHTSMESSE

18.1. – 24.2.2013, Altes Rathaus Ostrov
BILDER AUS DEM LÄNDLICHEN LEBEN
Einzigartige Ausgabensammlung des Romans „Babička“ („Die 
Großmutter“) von Božena Němcová. Im Rahmen der Ausstellung-
seröffnung findet auch ein Vortrag über die Sammlung statt.

19.1.2012, 20:00 Uhr, Kulturhaus Ostrov
BALL DES KULTURHAUSES

19.2.2012, 20:00 Uhr, Kulturhaus Ostrov
COUNTRY-BALL

2D KINO OSTROV
Filmvorführungen donnerstags bis sonntags.  
Detailliertes Programm unter www.dk-ostrov.cz

Theater-Programmvorschau:  
Kutloch (dtsch. „Männerhort“), Ženy přežijí  
(engl. „Men Die, Women Survive“) und Partička

Die Termine der Theaterinszenierungen erfahren Sie rechtzeitig 
unter www.dk-ostrov.cz, Tel. 353 800 511/526.
Für mehr Programminformationen besuchen Sie die Homepage des 
Kulturhauses www.dk-ostrov.cz, jenistova@dk-ostrov.cz
Tel. 353 800 530 oder 353 800 526

Programm der Veranstaltungen  
im Kulturhaus Ostrov  

vom Dezember 2012 bis Februar 2013

Program akcí v Domě kultury Ostrov  
na období prosinec 2012 – únor 2013

Dům kultury Ostrov
Stěžejní dominanta Mírového náměstí a tím i nové části města 
Ostrova. Objekt byl postaven v letech 1954-1955 podle projektu 
akademického architekta Jaroslava Krauze a  Ing. Arch. Josefa 
Sedláčka. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí 
v architektuře padesátých let dvacátého století a v době svého 
vzniku patřila budova k nejmodernějším stánkům v naší zemi. 
V současnosti prošel Dům kultury řadou rekonstrukcí a je plně 
využitý pro kulturní a společenské účely. Návštěvníkům nabízí 
nově digitalizované kino, společenský sál, divadelní sál, řadu 
kluboven nebo infocentrum. Každý měsíc je pro návštěvníky 
i obyvatele města Ostrova připraven zajímavý kulturní program 
v  podobě divadla, koncertu, promítání, výstavy nebo před-
nášky. Veškeré informace Vám rády zprostředkují referentky 
Infocentra Domu kultury na telefonu 353 800 511/526 nebo 
emailem ic@dk-ostrov.cz. nebo se obraťte na programové spe-
cialistky lázní. 

Kulturhaus Ostrov
Das Kulturhaus ist die wichtigste Dominante von Mírové náměstí 
(Friedensplatz) und somit auch des neuen Stadtteils von Ostrov. 
Das Objekt wurde in den Jahren 1954-1955 nach einem Plan des 
akademischen Architekten Jaroslav Krauz und von Ing.-Arch. Jo-
sef Sedláček errichtet. Das Haus der Kultur ist ein Beispiel klassi-
zisierender Tendenzen in der Architektur der Fünfzigerjahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts und zur Zeit seines Entstehens zählte 
es zu den modernsten Kulturanstalten in unserem Land. Kürz-
lich hat das Kulturhaus eine Reihe von Renovierungseingriffen 
erfahren und steht momentan uneingeschränkt kultureller und 
gesellschaftlicher Nutzung offen. Sie sind herzlich eingeladen, in 
diesem Haus ein digitalisiertes Kino, einen Gesellschaftssaal, ei-
nen Theatersaal, mehrere Clubräume oder ein Infozentrum zu 
besuchen. Jeden Monat wird für die Besucher und Einwohner der 
Stadt Schlackenwerth ein interessantes Kulturprogramm angebo-
ten, bestehend aus Theateraufführungen, Konzerten, Filmprojek-
tionen, Ausstellungen oder Vorträgen. Sämtliche Informationen 
werden Ihnen die Referentinnen des Kulturhaus-Infozentrums 
gerne vermitteln. Rufen Sie uns bitte an unter der Tel.-Nr. 353 800 
511/526, schreiben Sie uns eine E-Mail an ic@dk-ostrov.cz, oder 
wenden Sie sich an die Programmspezialistinnen des Kurbads.
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RADIUM PALACE
25. Dezember, Dienstag ab 19:30 Uhr

WEIHNACHTSKONZERT – PERLEN DES BAROCKS
Weihnachtskonzert mit den Auftritten von Terezie Švarcová – Sopran, Michaela 

Káčerková – Klavier, Filip Himmer – Geige. Gespielt werden barocke  
und klassizistische Musikstücke sowie Arien aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. 

Bach und aus „Messiah“ von G. F. Händel.
26. Dezember, Mittwoch ab 19:30 Uhr
SALONORCHESTER MARIENBAD

Unter der Leitung des Kapellmeisters Jakub Sedláček, mit der Sopranistin Ivana 
Oblištilová führt das Orchester eine einzigartige Operettenshow auf.  

Das Programm besteht aus Kompositionen bekannter Meister,  
wie  F. Lehár, J. Strauss, V. Monti und weitere.

28. Dezember, Freitag ab 19:30 Uhr – MUSIKABEND
Das Frauen-Kammerchor Karlsbad unter der Leitung des Chormeisters Jiří Štrunc 

blickt auf eine mehr als vierzigjährige Tradition zurück.

KURHAUS AK. BĚHOUNEK
25. Dezember, Dienstag ab 19:30 Uhr 

WEIHNACHTEN MIT GESANG UND MUSIK
Es stellen sich vor: Christina Kluge (Deutschland) – Sopran, Jaroslav Mrázek – Tenor, 

Jan Riedlbauch – Flöte, Daniel Wiesner – Klavier.
28. Dezember, Freitag ab 19:30 Uhr

SALONORCHESTER MARIENBAD
Unter der Leitung des Kapellmeisters Jakub Sedláček, mit der Sopranistin Ivana 

Oblištilová führt das Orchester eine einzigartige Operettenshow auf.  
Das Programm besteht aus Kompositionen bekannter Meister, wie   

F. Lehár, J. Strauss, V. Monti und weitere.
1. Januar, Dienstag ab 19:30 Uhr 

NEUJAHRSGALAABEND – PERLEN DES BAROCKS
Weihnachtskonzert mit den Auftritten von Terezie Švarcová – Sopran, Michaela 

Káčerková – Klavier, Filip Himmer – Geige. Gespielt werden barocke und 
klassizistische Musikstücke sowie Arien aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach 

und aus „Messiah“ von G. F. Händel.

KURHAUS CURIE
25. Dezember, Dienstag ab 19:30 Uhr

TAGE DER WUNDER UND WÜNSCHE
Konzert – Weihnachtslieder, Operettenarien  

und Musicalsongs in der Darbietung von Julie Meixnerová –  
Sopran, Roman Krebs – Tenor und Martin Marek – Klavier.

27. Dezember, Donnerstag ab 19:30 Uhr  
PERLEN DES BAROCKS

Weihnachtskonzert mit den Auftritten von Terezie Švarcová – Sopran, Michaela 
Káčerková – Klavier, Filip Himmer – Geige. Gespielt werden barocke und 

klassizistische Musikstücke sowie Arien aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach 
und aus „Messiah“ von G. F. Händel.

1. Januar, Dienstag ab 19:30 Uhr – NEUJAHRSKONZERT
Feierliches Neujahrskonzert in der Darbietung von Karlsbader Künstlern wie 

Štěpánka Steinová, Kristýna Procházková, Tereza Novotná, Ricardo Delfino und 
Radka Kocábová – Gesang, František Nedvěd – Klavier.

KULTURHAUS
30. Dezember, Sonntag ab 19:30 Uhr
KARLSBADER BLÄSERQUARTETT

Lustige Musikanten mit Herz und Hand – volkstümliches Konzert am Vorabend des 
Silvestertages.

ST. JOACHIMSKIRCHE
23. Dezember, Sonntag ab 19:30 Uhr

JAKUB JAN RYBA – BÖHMISCHE WEIHNACHTSMESSE
Traditionelle gesungene Weihnachtsmesse, aufgeführt vom gemischten  

Gesangschor „Chorus Egrensis“ aus Asch und von Gästen, unter der Leitung der 
Chormeisterin Bc. Alexandra Benešová.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Programmspezialistinnen 
unter der Tel.-Nr. 724 351 131.

Kulturprogramm: Weihnachten und Neujahr

RADIUM PALACE
25. prosince, úterý od 19:30 hod. PERLY BAROKA

Vánoční koncert, ve kterém se představí Terezie Švarcová – soprán, Michaela  
Káčerková – klavír, Filip Himmer – housle. Na programu barokní a klasicistní hudba a 

árie od J. S. Bacha – vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.
26. prosince, středa od 19:30 hod.

SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Pod vedením sbormistra Jakuba Sedláčka se sopranistkou Ivanou Oblištilovou předvedou jedinečnou  

operetní show. Na programu skladby známých mistrů, např. F. Lehár, J. Strauss, V. Monti a další. 
28. prosince, pátek od 19:30 hod. – HUDEBNÍ VEČER

Ženský komorní sbor Karlovy Vary pod vedením sbormistra Jiřího Štrunce s více než čtyřicetiletou tradicí. 

AK. BĚHOUNEK
25. prosince, úterý od 19:30 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT 

Představí se Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek  
– tenor, Jan Riedlbauch – flétna, Daniel Wiesner – klavír. 

28. prosince, pátek od 19:30 hod.
SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Pod vedením sbormistra Jakuba Sedláčka se sopranistkou Ivanou Oblištilovou předvedou jedinečnou  
operetní show. Na programu skladby známých mistrů, např. F. Lehár, J. Strauss, V. Monti a další.

1. ledna, úterý od 19:30 hod. PERLY BAROKA
Novoroční koncert , ve kterém se představí Terezie Švarcová – soprán, Michaela  

Káčerková – klavír, Filip Himmer – housle. Na programu barokní a klasicistní hudba a 
árie od J. S. Bacha – vánoční oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.

CURIE
25. prosince, úterý od 19:30 hod. DNY ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ 

Vánoční koncert – vánoční písně, operetní árie a muzikálové písně v podání Julie Meixnerové  
– soprán, Romana Krebse – tenor a Martina Marka – klavír. 

27. prosince, čtvrtek od 19:30 hod. PERLY BAROKA
1. ledna, úterý od 19:30 hod. NOVOROČNÍ KONCERT

Slavnostní novoroční koncert v podání karlovarských umělců  
– Štěpánka Steinová, Kristýna Procházková, Tereza Novotná, Ricardo Delfino  

a Radka Kocábová – zpěv, Milan Zítka – klavír.

KULTURNÍ DŮM
30. prosince, neděle od 19:30 hod.

KARLOVARSKÁ DECHOVÁ ČTYŘKA
Před silvestrovský koncert v lidovém tónu.

KOSTEL SV.  JÁCHYMA
23. prosince, neděle od 19:30 hod.

JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
tradiční zpívaná vánoční mše v provedení smíšeného  

pěveckého sboru Chorus Egrensis z Aše  a hostů pod vedením  
sbormistryně Bc. Alexandry Benešové.

Bližší informace u programových specialistek na tel. 724 351 131

Vánoční a novoroční kulturní program

Vánoční inspirace
Košíček z listového těsta  

plněný jablečno-hruškovým chutney (čatní)  
s vanilkovým krémem  

ovoněným pomerančem 
Petr Ploc, šéfkuchař lázeňského  

hotelu Radium Palace, doporučuje  
pro sváteční okamžiky konce roku  

přípravu dezertu, jež je provoněn skořicí, 
hřebíčkem a badyánem. Své nejmilejší  

tak příjemně překvapíte na závěr  
slavnostního menu teplým zákuskem,  

jež pohladí chuťové buňky.

Ein Weihnachtszauber
Blattteigkörbchen  

mit Apfel-Birnen-Chutney-Füllung,  
Vanillecreme und Orangenduft

Petr Ploc, Chefkoch des Kurhotels 
Radium Palace empfiehlt für die 

feierlichen Momente der Weihnachtszeit 
ein Dessert mit dem zauberhaften Duft 

von Zimt, Gewürznelke und Sternanis. So 
überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem 
herzhaften Dessert zum Abschluss des 
feierlichen Menüs – einem Dessert, das 

auf der Zunge zergeht.
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Durch den Abend wird Sie begleiten:  
IVA KUBELKOVÁ - Model, Moderatorin und Schauspielerin,  

Vize-Miss Tschechien 1996

PROGRAMM
Hauptsaal

19:45 Uhr  Begrüßungsgetränk für die pünktlichen Besucher
20:00 Uhr ERÖFFNUNG DES BALLS 

Vortanzen des Tanzensembles Mirákl aus Sokolov  
Einführungswort des Generaldirektors Dr. med. Eduard Bláha

21:30 Uhr GABRIELA GUNČÍKOVÁ 
Rocksängerin, VIP-Gast des Abends

23:00 Uhr TOMBOLA 
Unterhaltsame Verlosung der Ballpreise

23:50 Uhr  MIRÁKL Show Dance
24:00 Uhr QUEEN REVIVAL

Die Überraschung um die Mitternacht  
eine prächtige Show der bekanntesten Hits von Freddie Mercury  
und Queen. Zum Tanz spielt und für die gute Laune am ganzen  

Abend sorgt das Tanzorchester KOALA BAND aus Cheb
2:30 Uhr Ende des Hauptprogramms

Bar
20:30 Uhr GIPSY HERY BAND

Populäre Roma-Band aus Karlsbad
21:00 Uhr MIRÁKL Tanzauftritt
23:30 Uhr MIRÁKL Show Dance

0:30 Uhr DAVID KEILHAUER OLDIES DISKO
Das Ballprogramm wird über den Bildschirm in  

alle Räumlichkeiten des Hotels Radium Palace übertragen.  
Im Rahmen des Balls kann man sich ablichten oder sich  

seine Zeichnungskarikatur anfertigen lassen.
Eintrittskarten-Verkauf an der Rezeption des  

Kurbadzentrums Agricola oder unter der Tel.-Nr.: 353 836 000  
E-Mail: agricola@laznejachymov.cz

Reprezentační ples

Moderátor plesu: IVA KUBELKOVÁ
modelka, moderátorka a herečka, vicemiss České republiky 1996

PROGRAM
Hlavní sál

19:45 hod. Uvítací nápoj pro dochvilné návštěvníky
20:00 hod. ZAHÁJENÍ PLESU 

Předtančení v podání taneční skupiny Mirákl ze Sokolova  
Úvodní slovo generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy

21:30 hod. GABRIELA GUNČÍKOVÁ 
rocková zpěvačka, hlavní host večera

23:00 hod. TOMBOLA  
zábavné losování plesových cen 
23:50 hod. MIRÁKL show dance

24:00 hod. QUEEN REVIVAL
Půlnoční překvapení  

skvělá show nejznámějších hitů  
Freddie Mercuryho a skupiny Queen.  

K tanci a poslechu hraje po celý večer taneční orchestr  
KOALA BAND z Chebu

2:30 hod. konec hlavního programu 

Bar
20:30 hod. GIPSY HERY BAND

populární karlovarská romská kapela
21:00 hod. MIRÁKL taneční vystoupení

23:30 hod. MIRÁKL show dance
0:30 hod. DAVID KEILHAUER OLDIES DISKO

Program plesu bude přenášen pomocí obrazovek  
do všech prostor hotelu Radium  

Palace. V rámci plesu si můžete pořídit  
fotografii nebo kreslenou karikaturu.

Prodej vstupenek na recepci Lázeňského centra  
Agricola tel.: 353 836 000 

e-mail: agricola@laznejachymov.cz

Přijměte prosím pozvání na tradiční  
Reprezentační ples Léčebných lázní Jáchymov a.s.,  

který se koná v hotelu Radium Palace  
dne 12. ledna 2013 od 20 hodin.

Das Heilbad Jáchymov 
lädt Sie herzlich zu seinem traditionellen  

Repräsentationsball ein. Beginn  
am 12. Januar 2013 um 20 Uhr im Hotel Radium Palace 

Repräsentationsball
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KONTAKTY NA RECEPCE JEDNOTLIVÝCH LÁZEŇSKÝCH DOMŮ | KONTAKTE ZUR REZEPTION DER EINZELNEN KURHÄUSER

RADIUM PALACE
( +420 353 835 111

AKADEMIK BĚHOUNEK
( +420 353 834 111

CURIE
( +420 353 832 111

AGRICOLA
( +420 353 836 000

Rok 2012 spěje k  závěru. Lázeňská sezóna žila ve znamení jubilea 
Radium Paláce. Poslední strana kalendáře vydaného na jeho počest 
zdobí snímek oslavence z meziválečných let. Připomíná dílo hoteliéra 
Jaroslava Urbana, jehož příchod do Jáchymova byl pravděpodobně 
ovlivněn prezidentem Masarykem. Zkušený odborník navázal na 
věhlas, který hotel získal v letech svého vzniku. Věděl, že k jeho udržení 
a rozšíření znamená držet krok s dobou. Proto inicioval modernizaci 
vybavení budovy (přístavba kuchyně, zimní zahrady a baru v suterénu) 
i  nejbližšího okolí (parková úprava včetně kryté kolonády před 
hotelem, prodejní kiosky v  příjezdovém prostoru, zřízení lesní 
kavárny a tenisového kurtu). Pamětníci o něm vyprávěli, že budování 
„Radium-Palace-Hotelu“ chápal jako životní úkol. K proslulosti místa 
jistě přispívaly návštěvy významných osobností vědeckého, kulturního 
i politického světa. Vedle obou prvních prezidentů ČSR se sluší uvést 
Marii Curie-Sklodowskou, jejíž jméno dokonce určitý čas hotel 
převzal do svého názvu. Urban měl naštěstí pokračovatele, kteří v jeho 
duchu pracovali i v letech krize a války, během níž se hotel proměnil 
v pobočku berlínské nemocnice, zatímco lázeňské penziony (ba i školy) 
se změnily v  lazarety. Sešlo tehdy z vybudování protileteckého krytu 
ve skále za budovou , byl však přistaven nový vestibul, který slouží 
dodnes. Demolovány byly tehdy objekty staré továrny na uranové 
barvy, což umožnilo v následujících letech rozšíření parků. Poválečné 
nadšen, které se snažilo navázat na dobré tradice, záhy pocítilo 
důsledky „studené války“. Město se svými strategicky důležitými 
uranovými doly se stalo na čas uzavřeným prostorem. Ale i v  těchto 
letech, kdy se četná lázeňská zařízení proměnila v ubytovny či služebny 
bezpečnostních a jiných složek, sloužil hotel účelu, pro který byl kdysi 
jako „Radium Jurhaus“ zřízen.  Vytrvalou existencí přispěl významně 
k tomu, že Jáchymov v šedesátých letech získal statut lázeňského města. 
Nezanedbatelným způsobem ovlivňoval místní kulturní a společenský 
život. Po privatizaci lázní v pokročilém věku pětaosmdesáti let (1997) 
zažil nákladnou (350 mil. Kč) rekonstrukci, která mu dala současnou 
moderní, a přitom tradici zachovávající, podobu.  
S vděčnou vzpomínkou na generace těch, kdo tu působili, těch, kdo 
sem přijížděli i těch, kdo o něj budou i v dalším století pečovat, přejeme 
tomuto „jedinečnému léčebnému ústavu s prvotřídním hotelovým 
vybavením“ nevysychající pramen věčné „živé vody“.

Mgr. Oldřich Ježek, pedagog a dlouholetý kronikář města Jáchymov

Das Jahr 2012 neigt sich seinem Ende zu. Die 
Kursaison stand im Zeichen des Jubiläums 
von Radium Palace. Die letzte Seite des zu 
seinen Ehren herausgebrachten Kalenders 
schmückt ein Bildnis des Geburtstagskindes 
aus der Zwischenkriegszeit. Es erinnert an 
das Schaffenswerk von Jaroslav Urban, dessen 
Tätigkeit in St. Joachimsthal wahrscheinlich 
von Staatspräsident Masaryk angeregt wurde. 
Der erfahrene Fachmann knüpfte an den Ruhm 
an, den das Hotel in den Jahren nach seinem 
Entstehen erworben hatte. Er wusste, dass man 
mit der Zeit gehen muss, wenn man diesen 
Ruhm beibehalten will. Deshalb initiierte er 
eine Modernisierung der Gebäudeausstattung 
(Anbau von Küche, Wintergarten und Bar 
im Souterrain) und der nächsten Umgebung 

(Grünanlagen samt überdachter Kolonnade vor dem Hotel, 
Verkaufsstände im Anfahrtsbereich, Errichtung von Waldcafé und 
Tennisfeld). Zeitzeugen haben von ihm erzählt, dass er den Aufbau des 
„Radium-Palace-Hotels“ als seine Lebensaufgabe verstanden hatte.
Zur Berühmtheit des Standortes trugen sicherlich auch die Besuche 
bedeutender Persönlichkeiten der wissenschaftlichen, kulturellen und 
politischen Szene bei. Nebst den beiden ersten tschechoslowakischen 
Staatspräsidenten sei auch Marie Curie-Skłodowska zu erwähnen, 
deren Namen das Hotel eine Zeitlang sogar angenommen hat. 
Glücklicherweise hatte Urban Nachfolger, die in seinem Geiste auch in 
den Jahren der Wirtschaftskrise und des Weltkrieges weitermachten, 
als das Hotel als Zweigstelle eines Berliner Krankenhauses genutzt 
wurde, während sich Kurpensionen (ja auch Schulen) in Lazarette 
verwandelten. Von der Errichtung eines Luftschutzbunkers im Fels 
hinter dem Gebäude wurde zum Schluss abgesehen, immerhin wurde 
aber ein neues Vestibül angebaut, das bis heute im Dienst ist. Vom 
Abriss betroffen wurden die Objekte einer alten Uranfarbenfabrik, was 
in folgenden Jahren die Erweiterung der Parkanlagen ermöglichte.
Die Nachkriegsbegeisterung, die die alten Traditionen wiederbeleben 
wollte, kühlte bald im Angesicht des Kalten Krieges ab. Die Stadt 
mit ihren strategisch wichtigen Uranbergwerken wurde eine 
Zeitlang zum Sperrgebiet. Aber auch in diesen Jahren, in denen viele 
Kureinrichtungen als Herbergen, Staatssicherheitsdienststellen oder 
Behördensitze zweckentfremdet wurden, diente das Hotel weiterhin 
dem Zweck, zu dem es einst als „Radium-Kurhaus“ erbaut worden war. 
Mit seinem durchgehenden Bestehen trug es wesentlich dazu bei, dass 
St. Joachimsthal in den Sechzigerjahren das Prädikat Kurstadt erwarb. 
Der Einfluss des Kurhotels auf das Kultur- und Gesellschaftsleben vor 
Ort war erheblich. Nach der Privatisierung des Heilbades erlebte das 
Hotel in seinem fortgeschrittenen Alter von fünfundachtzig Jahren 
(1997) eine aufwändige (350 Mio. CZK) Renovierung, die ihm das 
heutige moderne und dabei traditionsbewusste Aussehen verpasst hat.
Mit dankbarer Erinnerung an die Generationen der Vorgänger 
wünschen wir dieser „einzigartigen Heilanstalt mit erstklassiger 
Hoteleinrichtung“ eine nimmer versiegelnde „Lebenswasserquelle“ von 
Erholungssuchenden und von denjenigen, die sich um dieses Haus auch 
im weiteren Jahrhundert kümmern werden.

Mgr. Oldřich Ježek,  
Pädagoge und langjähriger Chronikscgreiber der Stadt Jáchymov

Jubilant

Jubilar


