
První dny zimní sezony nám přinesly kromě vydat-
né sněhové nadílky i novinky v oblíbeném lázeňském  
centru AGRICOLA. Aquacentrum prošlo před zimní 
sezónou plánovanou rekonstrukcí vany bazénu a dalšími 
potřebnými opravami. Hlavně ale rozšířilo své služby pro 
milovníky relaxace a wellness o druhou vířivku, která 
navazuje na bazén a celkovou kapacitu populárního  
odpočinku v bublinkách zvýšila z dosavadních 8 osob 
na 18. Nová vířivka umožňuje společnou relaxaci i 
skupinkám, v jakých naše centrum rádi navštěvují lyžaři.  

Neváhejte a vyzkoušejte rozšířenou nabídku služeb naše-
ho oblíbeného lázeňského centra Agricola a ze sjezdovky 
skočte přímo do vířivky. Odpočívat ale můžete i v teplém 
relaxačním bazénu nebo ve wellness zóně se saunou, 
párou, infrasaunou a kneippovým chodníkem nebo  
na lehátkách a vyhřívaných zálivech okolo bazénu.  Ti, 
co pracují na své kondici, zase ocení plavecký bazén se 
dvěma dráhami v délce 25 m nebo posilovnu v podkroví. 
Adrenalin Vám vyplaví náš rychlý tobogán a energii  
doplníte v baru a kavárně s rychlým občerstvením.  

Kromě toho je pro vás připravena široká nabídka léčeb-
ných a wellness procedur, solná jeskyně a kryokomora.

Modernizace oblíbeného krušnohorského Aquacentra 
tím ale nekončí. Již příští zimní sezonu můžete zavítat  
do zbrusu nového rozsáhlého saunového světa, které 
bude součástí celého komplexu. Výstavba bude v probíhat  
v letních měsících a my se již teď těšíme na to, až vás příští 
rok v rámci vašeho lyžařského pobytu u nás přivítáme. 

A dobrá rada na závěr. Využijte nabídky na ubytování  
v našich hotelích a pensionech s lázeňskou atmosférou 
a wellness zázemím pod jednou střechou během své  
dovolené. Budete překvapeni a spokojeni.

Sledujte naše stránky a FB profil, kde se s Vámi rádi 
podělíme o průběžné modernizaci Lázeňského centra  
AGRICOLA.

Mgr. ToMáš rak, MBa.
výkonný ředitel

Ze sjezdovky přímo do vířivky

Mnozí z vás jistě z médií znají pojmy jako indikační 
seznam nebo úhradová vyhláška a neminuly vás ani 
vládní sliby zdravotníkům o zvýšení jejich mezd.   
Jak by také mohly. Před volbami se rozdává.  
a hodně hlasitě.

Kdo se ozval, ten s prázdnou neodešel. Tedy pokud 
pracuje pro stát. 10 % pro úředníky, ať jich je, kolik chce, 
10 % pro policisty nebo hasiče, respektive zasloužených 
15 % pro učitele. V době nedostatku zaměstnanců to jen 
dál prohloubilo tlak na mzdy ve všech odvětvích a od-
liv pracovníků z produktivní sféry na úřady.  Zdravotníci 
se měli těšit na 10 %, ať už pracují ve státní či soukromé 
sféře. Všechny zdravotní sestry sloužící v trojsměn-
ném provozu měly dokonce dostat další 2000 Kč. Měly…  

Státním zaměstnancům stát upraví platové tabulky, a je 
to. Ať už je na tom státní rozpočet jakkoliv. Politikům stačí 
schválit rozpočtový deficit. Do kapsy ale musíme sáhnout 
my.

Jak ale přidat zdravotníkům, ke kterým se peníze dostávají 
prostřednictvím úhrad z pojišťoven? Prostě tak, že za zdra-
votní výkony zdravotní pojišťovny zaplatí vyšší cenu než v 
roce předchozím. Těm se ale nemusí chtít plnit vládní sliby, 
byť jsou všechny de facto státní, a proto ministerstvo vydává 
každý rok takzvanou Úhradovou vyhlášku. 

V té určí, jak ta která hodnota zdravotního výkonu bude 
vypadat, aby byly vládní sliby naplněny. Je to jedno veliké 
politikum. I ministerstvo totiž počítá, a když má někde dát, 
tak musí jinde vzít nebo nedat tolik.  A přesně to se letos 
stalo lázním pro dospělé. 

Že ministr vracející se do nemocnice přidá hlavně nemoc-
nicím, nejspíš není jen tím, že jejich problematice rozumí. 
Že se s tím sveze i další lůžková péče, je zřejmé. Že díky 
tomu nezbylo na praktické lékaře, kteří stárnou a opouště-
jí vylidňující se pohraničí, čímž se jeho vylidňování dál 
prohlubuje, už ale logiku postrádá.  Že přidal jen lázním 
pro děti, prý zase rozhodně není tím, že se státní lázně  
na tuto skupinu pacientů zaměřují.  Proč ale příplatek pro 
sloužící sestry dostanou všechna lůžková zařízení až na 
lázně, nám není jasné vůbec a napadá nás, co ministrovi  
na lázních vadilo tolik, že nenaplnil ani jeden ze svých slibů?  
Jak přidání všem zmíněným sestrám, tak celému oboru 
totiž na podzim písemně slíbil.

MUDr. EDUarD Bláha
prezident Svazu léčebných lázní ČR

Košile bližší než kabát aneb ministerské sdělení
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Primářka, lékařka a dlou-
holetá ředitelka Léčebných 
lázní Jáchymov a.s., obdrže-
la ocenění Senior roku Kar-
lovarského kraje 2017
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Radon, radium a polonium. 
Co z toho skutečně Curie  
Sklodowska objevila? A jak 
je to s bezpečností těchto  
radioaktivních materiálů?
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Děti dostaly pod stroměček 
novou lyžařskou výbavu. Jste 
s nimi poprvé na sjezdovce.  
Jak je učit lyžovat?

Často se setkáváme s otázkou, zda má Jáchymov platný 
lázeňský statut, respektive zda je ten z roku 1963 ještě plat-
ný?  Jakkoliv se to při procházení v něm použitých pojmů, 
jako národní výbor, veřejná bezpečnost, může zdát neu-
věřitelné, tak je to pravda.

Lázeňský statut Jáchymova je platný stále. Jako nařízení 
vlády omezuje např. stavební aktivity občanů a pod-
nikatelů nebo ukládá městu a jeho představitelům řadu 
dílčích povinnosti.  To vše v zájmu lázeňství, které dělá 
lázeňská místa tím, čím jsou. Podle zákona tak lázněmi 
nejsou lázeňské domy či společnosti. V jejich případě jde 
o poskytovatele zdravotních či ubytovacích služeb. Lázně 
v širším významu totiž tvoří  lázeňské domy, městská  in-
frastruktura a okolní příroda. Lázněmi je prostě město 
samotné. Tak to vidí nejenom zákon, ale i většina veře-
jnosti. Většina návštěvníků jede do lázní a vůbec nerozli- 
šuje, zda jsou ubytovaní v „běžném“ nebo lázeňském hote-
lu.

Letopočet vzniku statutu a dnes úsměvné socialistické po-
jmy jsou stigmata, která mu berou důvěryhodnost. I přesto 
je ale potřeba se jím řídit a pozvat ke spolupráci v lázeňské 
komisi provozovatele lázeňských komplexů, aby se stala 
opravdu funkčním instrumentem v rozvoji města ke zvy-
šování jeho atraktivity. Ti společně by měli rozhodovat o 
použití vybrané lázeňské taxy a o prioritách rozvoje měs-
ta Jáchymova. O rozsahu a způsobu péče o veřejnou zeleň, 
letní i zimní údržbě chodníků a silnic, o kulturních progra-
mech apod. Z tohoto pohledu je co zlepšovat. A jistě nadešel 
čas na moderní, účinný, respektovaný a naplňovaný statut.

MUDr. EDUarD Bláha
generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Lázeňský statut z dob 
minulých a jeho platnost
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Editorial

Vážení a milí hosté,

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Výzdoba obchodních center 
nám je sice připomíná už několik měsíců, ale až první zapálená 
svíčka na adventním kalendáři jejich příchod ohlásila doopravdy. 
Snad budou letos konečně zase jak od Lady. Nejen Jáchymov, ale 
už i Luhačovice totiž zapadaly sněhem. Teploty klesly pod bod 
mrazu, ulice večer září teplým světlem tradiční výzdoby, sníh 
pod nohama krásně křupe a já Vás mohu oslovit proto, že jste se 
rozhodli tento čas strávit v našich lázních. Možná, že jste se k to-
muto číslu dostali až na počátku roku 2018, a tak Vám připomenu, 
jak osvobozující může být přežít předvánoční shon v lázních 
a dopřát si atmosféru klidu a pohody, která se mezi nákupy, 
sháněním dárků, úklidem nebo doháněním restů v práci nakonec 
smrskne do štědrovečerní večeře, rozbalování dárků, televizní 
Popelky a několika návštěv. Často nestihneme ani vydechnout a 
kouzlo je pryč. Lázně Vám jej ale nenabízí jen během adventu. Dá 
se v nich oslavit Silvestr a přivítat Nový rok, ale také strávit Štědrý 
večer.  Že si to neumíte představit?  O to víc to musíte zkusit! Věřte 
mi, že náš Štědrý večer je jako z pohádky.

Čas je neúprosný. Další rok se sešel s rokem a nikdo z nás se 
nevyhne myšlenkám, kterými hodnotí rok končící nebo plánuje 
ten budoucí.  Náš lázeňský rok byl velmi dobrý.  Nebude snad-
né jej zopakovat. Poptávka po léčení i odpočinku v obou našich 
lázních rostla a jen přehřátí celé ekonomiky a nedostatek zaměst-
nanců nás brzdil ve větší investiční aktivitě. Částečně jsme zvol-
nili i záměrně, abychom nám i Vám dopřáli čas bez stavebního 
ruchu a lázeňská atmosféra byla úplná a abychom se soustředili 
na péči o zaměstnance.  Přesto nevyznívá náš pomyslný investiční 
účet roku 2017 vůbec špatně. Dokončená změna zásobování 
teplem, nové komunikace v lázeňském parku a rozšířená kapacita  
o garnihotel Riviera představují naše hlavní aktivity v Luhačovicích.  
A rekonstrukce významné části hotelu Radium Palace nebo nové 
parkoviště zase ty jáchymovské. Ještě důležitější než ty dokončené 
jsou ale investice připravené nebo připravované. V Luhačovicích 
jsme letos připravili rekonstrukci kolonády s halou Vincentka i 
záchranu hlavních budov v areálu Vodoléčby a Slunečních lázní. 
Nejde ale o investice na rok. Budou prováděny postupně a měly 
by ještě víc zdůraznit neopakovatelnou luhačovickou atmosféru 
česko-slovenského lázeňství. Připravili jsme ale i investice pro 
rok 2018. Počátkem roku nás čeká první fáze postupné obnovy  
LH Palace a v jeho závěru rozšíření DL Vítkov. V Jáchymově se 
další fáze obnovy dočká LS Curie, jehož zdravotní část se i rozšíří, 
konečně dojde i na výstavbu saunového světa v LC Agricola a další 
přístavbu Astorie. Nebude toho málo. Držte nám palce!

Jménem svým i všech svých kolegů Vám přeji krásné Vánoce a 
šťastný rok 2018.

MUDr. EDUarD Bláha
generální ředitel 
Lázně Luhačovice, a.s.
Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Nedávno jste s manželkou  
strávili pár dnů v Jáchymově.  
S jakými pocity jste odjížděli? 
Ano, strávili jsme tam pár 
skvělých dnů a spojili příjemné s 
užitečným. Samozřejmě jsme vy-
zkoušeli proslulé radonové koupe-
le, o kterých jsme toho už dříve 
hodně slyšeli. Úžasná věc, kdy 
jsme ve víru běžící kampaně mo-
hli na chvíli vypnout a čerpat no-
vou energii přímo z hloubky pěti 
set metrů pod zemí. A soudě i po-
dle toho, jak na nás byli na besedě 
milí i přítomní lázeňští hosté, 
určitě je dost pravdy na tom, že 
radon harmonizuje organismus a 
odbourává stresové faktory.

O Vás je známo, že holdujete pěší 
turistice. Vyšli jste si i někam  
do okolí? 
Ano, počasí k tomu přímo vy-
bízelo, takže jsme vzali trekové 
hole a vyrazili do Božího Daru a 
na Klínovec. Tamní lesy jsou na 
podzimní turistiku přímo ideální. 
Vřele každému doporučuji projít si 
asi tři kilometry dlouhou naučnou 
stezku Božídarské rašeliniště a její 
přírodní krásy. Je to zážitek. 

Na besedě jste pak zmiňoval také 
návštěvu blízké Stráže nad Ohří. 
Co vás tam vedlo?
Jel jsem tam na pozvání starosty 
a zoufalých místních, kteří už 
léta volají po tom, aby je někdo 
vyslechl. Víte, když má obec pět 
set obyvatel, její problémy nejsou 
zrovna prioritou politiků. Tou obcí 
projíždí přes 10 000 aut denně, 
z toho velké množství kamionů, 
tak si to představte. Na domech 
praskají zdi, kvůli hluku a smogu 
nemůžou místní ani otevřít okna, 
podél silnice chybějí chodníky, 
takže když chtějí rodiče s dětmi 
nebo mateřská škola na procház-
ku, musejí kličkovat mezi těmi ka-
miony. To je přece úděsné.  

To jistě je. Ale co byste s tím mohl 
dělat Vy v roli prezidenta? 
Prezident v takových záležitostech 
může působit především svou au-
toritou. Samozřejmě, že obchvat 
nebo tunel nevybuduje, ale může 
tlačit na ty, kdo mohou věc aktivně 
řešit. Ať už je to ministr dopravy, 
nebo třeba Státní fond dopravní 
infrastruktury. I kvůli těmto 500 
lidem kandiduji. Obyvatelé i té nej- 
zapadlejší vísky musejí vědět, že 
jejich problémy někoho zajímají. 

Když už jsme nakousli ten sport, 
co vy a sport v zimě? 
V zimě s manželkou rádi běžku-
jeme, ale teď vás asi překvapím 
něčím, co bude novinkou i pro mě. 
Za pár dnů mě čeká tandemový 
seskok padákem.

Ale, jak jste k tomu přišel?
Je to trochu hec. Vždycky jsem si 
to chtěl zkusit a teď jsem takovou 
nabídku dostal, navíc spojenou s 
tím, že si na chvíli vyzkouším roli 
kopilota, to se prostě nedá odmít-
nout. Říká se, že si ve vzduchu 
člověk skvěle vyčistí hlavu. A jistě 
chápete, že právě to je v kampani 
občas potřeba. 

Co na to říká vaše manželka? 
No to víte, že se o mě trochu bojí. 
Ale už mě nějaký pátek zná, takže 
dobře ví, že když si něco umanu, 
jen tak si to vymluvit nenechám. 
A protože má létání ráda, poletí v 
tom letadle se mnou – skákat ale 
nebude.

Tak držíme palce, ať je bez-
problémový let i vaše přistání.

rEDakcE

Jáchymovské lázně se mohou pochlubit tím, že v průběhu jejich historie je navštívila celá řada 
prezidentů naší země. T. G. Masarykem počínaje, Václavem Klausem a Milošem Zemanem konče. 
Prof. Jiří Drahoš ještě zdaleka není prezident, ale během svého léčebného pobytu si našel čas a na 
neformální besedu přilákal tolik nejen lázeňských hostů, že se do kavárny hotelu Curie sotva vešli.

Na slovíčko s profesorem Drahošem

 ■ Z podpisu zajímavé osobnosti v knize hostů by měl každý ředitel hotelu velkou radost

liDé v našich lázních

S myšlenkou na jeho podporu přišel původně major-
itní akcionář pan Martin Burda, který je ze stejného 
regionu a pana  prof. Drahoše zná jako slušného 
člověka. Jak já, tak další akcionářka paní Eva Kro- 
pová jsme nebyli proti, protože jej vnímáme jako  
důstojného reprezentanta prezidentského úřadu 
i České republiky, kterého si všichni zasloužíme. 
Nečekáme od něj nic víc, ale ani nic míň. Slibujeme si 
od něj, že bude naší společnost spojovat a ne rozdělo-
vat. Věříme, že tak i my můžeme trochu přispět 
ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme a vycho-
váváme děti, ale i podnikáme, zaměstnáváme lidi a 
platíme daně. Přesto jsme se kvůli tomu stali terčem 
řady nenávistných útoků. Nelitujeme. Vykročit ze 
soukromého prostoru a angažovat se v tom veřejném 
něco stojí. Někteří lidé si dokonce naší soukromou 
společnost a její zisky pletou se státním úřadem a 

veřejnými penězi. Dokonce se dožadují vysvětlení, 
jak jsme si něco takového mohli dovolit a míchají to 
dohromady s tím, že jim jejich pojišťovna nepřizna-
la lázně. Prvním z nich jsem dokonce odpovídal a 
vysvětloval, že se musejí obrátit na svou pojišťovnu, 
která návrh schvaluje podle jejich zdravotního stavu, 
než mi došlo, že to nemá cenu. Žijeme ve svobodné 
zemi, o společných věcech rozhodujeme prostřed-
nictvím parlamentní demokracie a voleb, ale o těch 
vlastních, včetně peněz, rozhodujeme sami. Proto 
přeji všem těmto útočníkům, aby se v nadcháze-
jící prezidentské volbě rozhodovali podle svého ne-
jlepšího vědomí zcela svobodně.

MUDr. EDUarD Bláha
generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Proč jsme se rozhodli finančně PodPořit 
Prezidentskou kamPaň Prof. drahoše
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MUDr. Hana Hornátová, lékařka jáchymovských lázní, obdržela 
ocenění Senior roku Karlovarského kraje 2017

Anketu Senior roku vyhlásil Karlovarský kraj letos po-
prvé. Veřejnost mohla nominovat jednotlivce ve věku 60 a 
více let, kteří jsou stále aktivní a zajímají se o dění kolem 
sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a 
zkušenosti. Do ankety přišlo celkem 182 nominací pro 54 
lidí. Předání ocenění se uskutečnilo 5. října v kulturním 
domě v Sokolově. Role hlavní gratulantky se ujala hejtman-
ka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a slavnostní 
večer uvedla slovy: „Nejraději bych rozdala ceny všem těm 
seniorům, kteří mají elánu i aktivity na rozdávání a zaslouží 
si obdiv i respekt nás všech. Jsou mojí osobní inspirací a 
vzorem. Nesmíme dopustit, aby se na ně zapomínalo, a pro-
to se snažíme i díky naší anketě upozornit na to, jak pozoru-
hodné osobnosti ve vyšším věku v našem kraji žijí“.

je pro nás velkou ctí, že jednou z oceněných se sta-
la mUDr. hana hornátová, která v jáchymovských 
lázních jako lékařka působí více než 50 let.

MUDr. Hana Hornátová pochází z rozvětvené lékařské 
rodiny, kde po tři celé generace bylo povolání lékaře v 
celém příbuzenstvu to nejčastější. Svou lékařskou karié-
ru zahájila na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v 
Brně. Prvních devět let lékařského života pracovala a sbíra-
la zkušenosti v různých nemocnicích jižní Moravy. Coby 
lázeňský host se po úrazu páteře ocitla poprvé v Jáchymově 
a osud tomu chtěl, že se zde 10. 2. 1965 seznámila se svým 
budoucím manželem JUDr. Štěpánem Hornátem, který sice 
žil v Plzni, ale v té době se také léčil v Jáchymově. Ještě v 
témže roce se za JUDr. Hornáta provdala. Na podzim roku 
1966 přichází významná nabídka od tehdejšího ředitele  

jáchymovských lázní MUDr. J. Slánského. Nabízí uvolněný 
primariát v lázeňském domě Praha. MUDr. Hornátová 
nabídku přijímá a v listopadu roku 1966 nastupuje v Jáchy-
mově do funkce primáře LD Praha. V roce 1975 byl MUDr. 
Hornátové nabídnut primariát v nově otevřeném Běhoun-
ku a ve funkci primáře zde pracovala až do roku 1979. Po 
náhlém úmrtí ředitele MUDr. Slánského (16. 6. 1979) je 
pověřena generálním ředitelem Havlíčkem dočasným ve-
dením organizace.  A 1. září 1979 bylo na ministerstvu de-
finitivně rozhodnuto, že ředitelem lázní Jáchymov se stane  

MUDr. Hana Hornátová. Ve funkci ředitele lázní Jáchymov 
pracovala až do roku 2002, kdy odchází do důchodu.

I po odchodu do důchodu pracuje MUDr. Hornátová stále 
ještě jako lékař a konzultant v Lázeňském hotelu Akademik 
Běhounek. Může být pyšná na absolutní důvěru, kterou k ní 
její pacienti mají.  Vždyť někteří z nich se nachází v její péči 
již více než 50 let!

Ing. mArek PoleDníček
vedoucí marketingu 

Návštěvy známých a zajímavých 
hostů jsou vítaným zpestřením 
života v lázních. Setkání s nimi 
jsou osvěžením nejen pro zaměst-
nance, ale často také pro ostatní 
klienty.   

V srpnu 2017 navštívily hotel  
Radium Palace paní Milena  
Grenfell-Baines a paní Zuzana 
Marešová. Obě tyto dámy patří 
k 669 dětem, které v roce 1939  
zachránil Sir Nicholas Winton před  
smrtí v koncentračním táboře. 

Paní Zuzana Marešová odjíždě-
la do Anglie v 7 letech se svými 
sestrami, z nichž byla nejmladší.  
V roce 1945 se vrátila zpět a měla to 
štěstí, že se setkala s oběma rodiči. 

Paní Milena Grenfell-Baines nastoupila do vlaku se svou mladší 
sestrou v 10 letech. I ona měla to štěstí, že se setkala s rodiči, kteří 
přicestovali do Anglie rok po ní. Zde pak zůstali a již se nevrátili zpět.  
V Anglii je paní Milena známá také pod jménem Lady Remoska. Když 
zjistila, že v Anglii remosku nikdo nezná, rozhodla se kontaktovat přímo 
českého výrobce a nabídla, že mu pomůže proniknout na britský trh. 
Dnes je remoska na britských ostrovech tak populární, že se jí prodalo 
už několik desítek tisíc kusů. 

Obě dámy se ujaly nápadu vytvořit památník nejen Nicholasu Win-
tonovi, ale také všem rodičům, kteří měli tu sílu souhlasit s odjezdem 
svých dětí, a zachránit jejich životy. Památník rozloučení je replikou  
autentických dveří vlaku, kterým děti odjely. Na skle dveří jsou zobra-
zeny z jedné strany dětské ruce a z druhé strany ruce rodičů. 

Tento památník obě dámy odhalily společně letos v květnu na 
Hlavním nádraží v Praze.  Potom se ženy rozhodly pro 14 denní relaxaci  
v hotelu Radium Palace na doporučení dcery paní Marešové, která sem 
s manželem jezdí  pravidelně.

Ing. mArek PoleDníček
vedoucí marketingu

Wintonovy děti navštívily 
jáchymovské lázně

 ■ foto MF Dnes

liDé v našich lázních

Hledáte praktického lékaře?
Registrujte se v ordinacích sítě MediClinic!

  Provozujeme celorepublikovou síť více než 160 ambulancí , tvořenou převážně ordinacemi 
praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, ambulancemi specialistů a 3 poliklinikami.

  Vzhledem k celorepublikovému pokrytí a sdílené databázi budete mít vždy blízko do Vaší 
ordinace  i během své tuzemské dovolené.

  Již vystavujeme elektronické recepty  a elektronizace se nebojíme. Ani EET, GDPR nebo 
úhradová vyhláška  Vás o Vašeho lékaře nepřipraví!

  Vždy se pro Vás snažíme najít nejvhodnější terapii či lék, a pokud je to možné, šetříme Vaši kapsu 
a preferujeme variantu bez doplatku .

  Naše ordinace jsou vybaveny nejmodernější diagnostickou technikou , abyste nemuseli kvůli 
dílčím vyšetřením vyhledávat specialistu. Pokud je to ale nutné, poskytneme  Vám na něj vždy 
aktuální kontakt , abyste neztráceli čas jeho hledáním.

  Na našem webu pro Vás rozplétáme a srovnáváme nabídky zdravotních  pojišťoven 
v oblasti prevence.

  Na webu najdete také širokou paletu cenově zvýhodněných očkování , s jejichž výběrem 
Vám rádi poradíme.

  S registrací u nás získáte celou řadu výhod , mezi nimiž mají své místo i slevy z ceny pobytů 
v partnerských lázních Luhačovice a Jáchymov. 

Podívejte se na www.mediclinic.cz a získejte 
nového partnera pro kvalitní zdravotní péči.

844 300 100
info@mediclinic.cz  •  www.mediclinic.cz
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Na tuto otázku máme odpověď zcela jednoznačnou: Ne. 
Ale zato slaví v tomto roce narozeniny. Konkrétně je slavila  
7. listopadu a to již 150. Poměrně požehnaný věk na člově-
ka, který se celý život zabýval radioaktivitou. Bohužel právě 
radioaktivita byla příčinou její leukemie, která se pro ni 
stala osudnou. To vyvolává otázku další – je používání  
radiokativity, v našem případě radonové terapie, bezpečné?  
V současné době můžeme odpovědět, že ano. Byť s velmi 
malou možností, že ne. Jak to tedy vlastně s tím radonem je?

Začněme hodně dávno, tedy na začátku. Rok 1516 je 
rokem založení města Jáchymov. K založení došlo napros-
to účelově hledáním zdroje stříbra, protože se těžilo všude 
okolo na německé straně Krušných hor, tak proč ne i tady. 
Tato hypotéza se potvrdila a v prudce se svažujícím údolí 
začalo růst město v okolí dolu na těžbu stříbra nebývalou 
rychlostí. Po vytěžení stříbra a řadou dalších historických 
okolností, hlavně díky moru a náboženským represáliím, 
se oblast zase skoro stejně rychle vylidnila. Později se his-
torické doly využívaly k těžbě uranu a při této těžbě se  
na konci 19. století u továrny na uranová barviva vytvo- 
řilo tolik odpadového materiálu, že se mohl dovézt až 
do vzdálené Sorbonny v Paříži. Dodnes jsme hrdi, jako 
správní patrioti, že jsme malým dílem přispěli k jednomu  
z největších objevů lidstva. Objev učinila mladá polská 
fyzička se svým francouzským manželem. Oba společně  
s H. Bequerelem rozpracovali teorii radioaktivity, bylo  
objeveno polonium 1898, nazvané po rodné vlasti madam 
Sklodowské, a radium. Celá trojice obdržela v r. 1903 za svou 
práci Nobelovu cenu. Později, již bez tragicky zemřelého 
manžela, Marie Curie dostala tuto cenu ještě jednou  
za objev a izolaci radia. Ovšem samotný radon byl objeven  
v roce 1900 Friedrichem Ernstem Dornem.

Jak už to tak u průkopníků bývá, svou bezstarostnost  
o vlastní bezpečí maskovali bezbřehým nadšením z pátrání 
na poli vědy, a zásady radiační ochrany byly ještě v plen-
kách. Teprve později se přišlo na to, že to, co je pro pacienta 
v rámci jednorázového ozáření malou dávkou nebo opak-
ováním dávek ještě menších prospěšné, nemusí být pro vě-
deckého pracovníka, zdravotníka nebo obyvatele v trvalém  
kontaktu nejen prospěšné, ale také bezpečné. Lidstvo začal 
více zajímat biologický dopad záření a najednou bylo vše 
zase špatně. Zejména poté, co došlo k několika jaderným 
katastrofám, není třeba připomínat, jakým. Bylo by ale 
plýtváním vědeckého potenciálu, kdybychom vše najed-
nou zavrhli. Lépe je se zamyslet, zda se místo v extrémech 
můžeme pohybovat někde v oblasti, která je nám prospěšná. 

Radon konkrétně je radioaktivní plyn, který nijak nevoní 
a ani nijak nechutná. Vzniká rozpadem radia a sám se dál 
rozpadá s emisí alfa záření. Toto záření má v měřítku ato- 
mových částic poměrně velkou energii, na druhou stranu 
proniká pevnou látkou jen do zlomků milimetru. V lidské 
buňce ale toto stačí ke změnám vedoucím k aktivaci pro- 
cesu, který tyto změny zase opraví. My navenek pozoru- 
jeme jako zdravotníci spíše klinické projevy – protizánětlivé 
působení a vyplavením endor nů u tlumení bolesti. Dávka 
záření nesmí být příliš velká, v léčbě radonovými koupele- 
mi se pohybujeme na úrovni ozáření diagnostickým rent- 
genem. Pokud ale někdo setrvává v prostředí se zvýšeným 
výskytem radonu jako obyvatel nebo jako zaměstnanec, 
dávka se za delší dobu nahromadí a záření již není vhodné 
pro léčebné účely.

Z těchto důvodů je zapotřebí učinit taková opatření, která 
zajistí, že používání zdrojů radioaktivního záření je pod 
kontrolou. Bylo řečeno, že radon je plyn. Proto je základním 
opatřením dobré větrání. Ve vodě je plyn rozpuštěn, proto 
se pacient ve vodě má udržovat v klidu, bez zbytečných 
pohybů. Prostředí, kde je léčba poskytována, je neustále 
monitorováno a sleduje se celkový čas, který lázeňská, ta 
dobrá duše, která vás koupe, stráví na takovémto pracovišti.  
Monitoruje se i voda v potoce v obci pod Jáchymovem. 
Provozy jsou vybaveny klimatizací a jsou odděleny od ostat-
ních s regulovaným vstupem jen určeným osobám. To vše je 
v souladu se zákonnými opatřeními a kontrolováno Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost. Čtete správně, jadernou. 
Je to stejný úřad, který hlídá rentgenová a CT pracoviště, ale 
i jaderné elektrárny. Tento úřad zase vychází z doporučení 
mezinárodních institucí a komisí pro radiační ochranu, 
které stanovují limity celoročního ozáření pro pracovníky 
a obyvatele. Bezpečnostní opatření nejsou lepší ani v bance. 

Nechci unavovat čísly, ale pro srovnání – malé dávky se 
označují takové, které znamenají tzv. efektivní dávku pod 
100 mSv (miliSievert). Limity pro pracovníky jsou ovšem 
mnohem přísnější a určují celoroční efektivní dávku 20 mSv 
a pro obyvatele dokonce 1 mSv. Dávka třítýdenních koupelí 
v radonu je 20 uSv (mikroSievert). Škodlivost takto malých 
dávek nebyla nikdy prokázána, ale za účelem radiační 
ochrany se s nimi v teoretické rovině počítá.  

Kdyby měl ještě někdo pochybnosti o bezpečnosti rado-
nové balneoterapie, položte si sami otázku – pochybujete 
o bezpečnosti rentgenového vyšetření? Zpravidla vůbec. 
Pravděpodobnost poškození velmi malou dávkou záření je 
dle výše uvedeného tak malá, že je mnohem jistější, že na 
vás spadne letadlo pravidelné linky při procházce kolem 
Vltavy. Malý doušek vody vás příjemně ochladí, protržená 
přehrada příliš radosti neudělá. 

Vzhledem k značnému počtu úspěšně odléčených pacien- 
tů můžeme vyslovit tisíceré díky M. C. Sklodowké, jejímu 
manželovi a dalším za jejich objevy, které mohou být, 
a také byly, zneužity, ale my volíme cestu bezpečnější a 
prospěšnou, a i díky hledání cest, jak využít přírodního 
jevu, jako je radioaktivita, k léčebným účelům, dospěly 
prostředky radiační ochrany ke svému zdokonalení.  
A proto se můžeme slavnostně připojit k blahopřání  
k pomyslnému 150 . výročí a významnému odkazu. 

PrIm. mUDr. jInDřIch mAršík, mBA
Primář LH Radium Palace
Odborný zástupce LLJ

Objevila madam Sklodowská radon?

leden
15% sleva na zboží z minibarů

Únor
20% na 2dcl svařeného vína

Březen
15% na Reflexní masáž plosky 

nohy

leden
mokrá uhličitá koupel se zábalem 

20% sleva

Únor
perličková koupel 20% sleva

Březen
mokrá uhličitá koupel se zábalem 

20% sleva

leden
K zakoupené kávě nebo čaji v 
kavárně AGRICOLA jedna teplá 
lázeňská oplatka zdarma. Platí po 
předložení členské karty RADON 

SPA CLUBU obsluze kavárny.

Únor
K placenému kulturnímu pořadu 
konanému v kavárně CURIE jeden 
nápoj z nabídky - porce kávy es-
presso, čaj, malé pivo, juice, 0,2l 
vína - zdarma. Poukázky vydává 
Spa Info Praha po předložení člen-

ské karty RADON SPA CLUBU.

Březen
K zakoupené uhličité solfatano-
vé koupeli nebo uhličité koupeli 
s rašelinovým extraktem - jedno 
sezení v solné jeskyni zdarma. 
Prodej procedury zajišťuje re-
cepce hotelu CURIE po předložení 
členské karty RADON SPA CLUBU.

Jáchymovská lázeňská léčba
JáCHYMOVSKá LéČbA RADONOVOu VODOu MůžE býT řEšENíM VAšICH ZDRAVOTNíCH ObTíží. 
INVESTuJTE DO SVéHO ZDRAVí A PřESVěDČTE SE SAMI O LéČEbNýCH úČINCíCH JEDINEČNýCH 
RADONOVýCH KOuPELí. 

Základem efektivní lázeňské léčby v Jáchymově je 
kombinace unikátních koupelí v radonové vodě 
a špičkové rehabilitace. Na základě vstupního vy-
šetření vám lázeňský lékař předepíše nejvhodnější 
procedury s využitím léčivé radonové vody, rehabil-
itace a fyzikální terapie. Odborně vedená lázeňská 
léčba redukuje nutnost medikamentózní léčby a 
zlepší kvalitu života až na dobu 8 – 10 měsíců. Pro 
dosažení maximálního léčebného účinku lékaři 
doporučují absolvovat dvacet čtyři radonových 
koupelí za rok.

Jáchymovské lázně se zaměřují na:

 ■ Nemoci pohybového ústrojí
 ■ Nemoci nervové
 ■ Nemoci oběhového ústrojí
 ■ Diabetes Melitus
 ■ Nemoci kožní

Informujte se u svého lékaře na možnosti lázeňské 
léčby na náklady zdravotní pojišťovny. 

Pokud se rozhodnete přijet na vlastní náklady, 
můžete si vybrat z naší nabídky léčebných pobytů, 
které se liší délkou a programem:

tradičnÍ radonoVÁ kÚra
Komplexní léčba od 14 nocí

zÁkladnÍ radonoVÁ kÚra
Nastartování léčebných účinků od 14 nocí

kÚra na zkoušku
Seznámení s léčebnou kúrou na 7 nocí

intenziVnÍ radonoVÁ kÚra
Intenzivní léčba po zraněních a operacích 
od 21nocí

lÁzeňskÁ lÉčeBnÁ kÚra 
Plnohodnotná léčba bez radonových 
koupelí od 14 nocí

Vybrat si můžete také z bohaté nabídky pobytů pro posílení vitality, relaxaci nebo aktivní dovolenou. 
Podrobné informace najdete na  www.laznejachymov.cz
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modernizace lÁzeňskÉho 
komPlexu curie
365 dní v roce, 7 dnů v týdnu a 24 hodin denňě a to několik let bez 
přestávky poskytuje zázemí pro léčebné a lázeňské pobyty multi-
funkční lázeňský hotel CURIE, který je dnes již rozsáhlým a velice 
oblíbeným komplexem několika lázeňských budov s širokou 
škálou služeb. Tento moderní objekt vybudovaný v roce 1992 a ne-
soucí název po významné francouzské vědkyni polského původu 
Marie Curie-Skłodowská prochází pravidelnou průběžnou mod-
ernizací a prošel také kompletní rekonstrukcí pokojů v roce 2004.

V letošním roce je naplánována větší odstávka celého objektu s 
cílem kompletní výměny výtahů, stavební a technologická mod-
ernizace kuchyně a jeho zázemí, zvětšení recepce a prostoru 
pro uložení zavazadel a také rozsáhlou vylepšení a modernizací 
společných prostor pro klienty.

Tato první, ale důležitá fáze bude probíhat v termínu od 8.ledna 
do 18. února a hotel bude zcela uzavřen.

V druhé fázi, která je plánována na období dubna a května le-
tošního roku bude nově zjednodušena a vylepšena komunikace 
mezi hotelem CURIE a hotelem PRAHA, a dále pak bude v tomto 
místě vybudováno nové zázemí pro poskytování léčebných proce-
dur a časování a rozpis procedur.

Doufáme, že se nám všechny plánované opravy a úpravy podaří 
dle stanovených plánů a představ.

Už teď, ale víme, že tyto změny Vám zpříjemní pobyt u nás.

karEl DEnk
ředitel Lázeňského komplexu Curie

kočky za hotelem curie.  
nekrmte je!
Každý živý tvor přináší majiteli do života radost, ale i starost. 
Kočky okolo lázeňských domů ale majitele nemají, toulají se a 
nám i městu přinášejí jen starost. Ve vnitřním lázeňském území 
je chování domácích zvířat zakázáno lázeňským statutem města 
i provozními a hygienickými podmínkami pro fungování zdra-
votnických zařízeními, kterými lázně jsou. Kočkám tak hrozí od-
chyt, umístění v útulcích, kastrace a jejich odvoz mimo město k 
vypuštění.

Nejde o nic nového. Podobné problémy se vyskytovaly okolo 
jiných našich objektů a trápí lázeňské domy i v jiných lázeňských 
místech. Soucit se zvířaty je přirozený. V zimě o to víc. Ani my 
se mu neubráníme a rozmisťujeme pro ně dokonce provizorní 
přístřešky. Tento soucit je ale  v tuto chvíli falešný, protože snímá 
odpovědnost z majitelů, kteří se o svá zvířata nestarají a ony pak 
skončí vykastrované někde daleko v lese díky tomu, že se budou 
kvůli krmení a přístřeškům  stahovat tam, kde být nemohou.  
Proto je prosím nekrmte!

karEl DEnk
ředitel Lázeňského komplexu Curie

Už se Vám někdy stalo, že jste se nedovolali nebo se 
nespojili s tím, kdo s vámi může vyřídit vaši rezerva-
ci? Ano, stává se to běžně. Na vině není jen koncen-
trace vašich telefonátů do špičkových časů, relativní 
nedostatek operátorek na naší straně nebo opak-
ované a zabíhající dotazy ostatních volajících na věci, 
které s rezervací nesouvisí. 

Trápí to vás i nás. Proto hledáme efektivní řešení. 
Nejsnazší a nejlepší je objednat svůj pobyt prostřed-
nictvím naší online aplikace na webových stránkách 
nebo opakovaný pobyt hned na místě ještě před od-
jezdem v příjemném prostředí nového klientského 
centra v prostředí léčebného domu Elektra naproti 
jáchymovského Kulturního domu. Za obě tyto snad-
né varianty objednávek navíc ušetříte dalších 5%. 

Ne každý ale ví, co vybrat, a tak se ani v době boomu 
elektronické komunikace bez telefonátů a rady či po-
moci týmu našich milých, ochotných a profesionál-
ních rezervačních pracovnic neobejdeme. 

Významný pokrok a zlepšení přináší instalace tzv. 
call centra, který přes dialogovou provolbu umožní 
třídit vaše hovory a směřovat je na konkrétní special-
izované rezervační pracovnice. Vyřídíte tak detaily 

objednání svého komplexního pobytu na Lázeňském 
hotelu Běhounek, stejně jako koupíte léčebný pobyt 
po sebe a svého partnera v Radium Palace. Vašimi 
běžnými dotazy, jako je například vybavenost objektů 
a podobně,  se budou zabývat naše recepční a speciál-
ně proškolené operátorky. 

A když se náhodou díky špičce nedovoláte, tak call 
centrum váš hovor a požadavek zaznamená a my vám 
zavoláme obratem zpět. Věřím, že tato opatření zlepší 
naši dostupnost a usnadní vám rezervaci i kontakt s 
námi. Těšíme na vaše zavolání.

Mgr. ToMáš rak, MBa.
výkonný ředitel

Být online je sexy a hlavně to potěší

klientskÉ centrum
Pondělí - Pátek  9:00 - 16:00 
Telefon:   +420 353 381 111 
email:   rezervace@laznejachymov.cz 
vedoucí:   Radka Klučková

V rámci nabídky gastro služeb jsme zařadili  
do naší nabídky i tématické suroviny nebo speciality  
inspirované gastonomickým kalendářem. Nechte 
se překvapit a určitě si je nenechte ujít. Krátkého 
průvodce měsíčním gastrokalendářem berte jako  
pozvání do našich restauračních provozů.
Leden, staročeské hody, období masopustu
Masopust, vstupní období nového roku, spojené  
s pojídáním masa, klobás, jitrnic, jelit, ovarů, bram-
borových placek a koblih. I tento sortiment v restau-
racích hotelu Běhounek nebude chybět.
Únor, oslavy Valentýna
Únor bílý, jaro je ještě daleko, to přímo svádí k roman- 
tickému posezení u pochoutek valentýnského menu. 

Předkrmy z avokáda, hráškový krém, vepřová panen-
ka s bramborovým pyré, domácí ovocné řezy a další 
dobroty připraví hostům kolektiv naší kuchyně a 
cukrárny.
Březen, jaro je tu
S přicházejícím teplem nastává i první sklizeň. Mezi 
absolutní klasiky patří suroviny, jako jsou ředkvičky, 
špenát, jarní cibulka, čerstvé bylinky, jedlý plevel a 
chřest. Z mas nejčastěji připravujeme jehněčí, kůz-
lečí, jarní kuřátka či holoubátka. Srdečně Vás zveme  
na speciality z těchto surovin.

jAn klímA
F&b manažer hotelu běhounek

Gastromie hotelu Běhounek na začÁtek roku 2018

PozVÁnka na skleničku, Výtečnou kÁVu neBo sPecialitu šÉfkuchaře dalšÍ služBy Pro naše hosty a Veřejnost

radium Palace

Zimní zahrada 
ala carte restaurace
Po - Ne 09:00 - 22:30 hod.

Noční bar
Pá 20:00 - 23:00 hod.

Běhounek

Zimní zahrada 
ala carte restaurace
Po - Ne 09:00 - 22:30 hod.

 

curie

Café Curie 
kavárna 
Po - Pá  09:00 - 22:30 hod.
So  12:00 - 23:00 hod. 
Ne  10:00 - 23:00 hod. 
Snack Bar
Po - So  07:00 - 12:00 hod.

aGricola

Café Agricola 
kavárna 
Po - Ne 09:00 - 20:00 hod.

radium Palace

beauty centrum -  
Kadeřnictví a kosmetika

Po-Pá 10:00-17:00 hod., So 10:00-12:00 hod.,  
Ne dle domluvy

beauty Centrum -  
Pedikúra

út 08:00-17:00 hod., St 11:00- 17:00 hod., Čt 08:00-13:00 
hod., Pá 11:00-17:00 hod., So dle domluvy

Kiosek Po-Pá 09:00-17:00 hod., So 09:00-11:00 hod.,  
Ne 09:00-10:00 hod.

Běhounek

Kadeřnický salón út, Čt, Pá 08:00 - 14:00 hod., So 07:00-12:00 hod.,  
v jiné dny a odpoledne dle domluvy

Pedikúra, manikúra,  
nehtové studio, make-up

út, St, Čt, Pá 09:30-15:30 hod., So 10:00-15:00 hod.,  
odpoledne dle domluvy

Kosmetický salón út, Čt 08:00 - 14:00 hod., So 07:00-11:00 hod.,  
v jiné dny a odpoledne dle domluvy

curie
Kadeřnictví  
Marie Drápalová Po, út, Čt, Pá 09:00-17:00 hod., So 09:00-13:00 hod.

Pedikúra a manikúra Po, St 10:00-17:00 hod., Čt, Pá, So dle domluvy

Praha Kosmetika út, Čt 08:00-15:00 hod., So 08:00-11:00 hod.

Astoria Čarovějník -  
bylinky, čaje, koření Po, St 13:30-17:30 hod., Pá 13:30-18:00 hod.

Agricola Kosmetika út, Čt 08:00-15:00 hod., So 08:00-11:00 hod.

lužice

Tajemství přírody Po-So 10:00-17:00 hod.

Porcelán Po-Pá 10:00-17:00 hod.

boutique Svitlana Po-Pá 13:00-17:00 hod.

kulturní dům
Lékárna šlavěj Po-Pá 08:00-12:30 hod., 13:00-17:00 hod.

Květiny u Monka Po-Pá 09:00-12:00 hod., 13:00-17:00 hod.

nonSToP
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lUhAčoVIcké okénko

1. 1. 2018, kostel svaté Rodiny
noVoročnÍ koncert
Moravský komorní sbor

27. 1. 2018 
22. rePrezentačnÍ 
lÁzeňský Ples
Leona Machálková, Peter Nagy, Elán 
KontraBand, Septet Plus Dalibora 
Kaprase, Caroline Band, Marathon 
Band, Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka

29. 4. – 5. 5. 2018
roztančenÉ luhačoVice
Programová nabídka k Mezinárod-
nímu tanci, 4. ročník

11. – 13. 5. 2018
oteVÍrÁnÍ Pramenů
Zahájení hlavní lázeňské sezony

Květen – září 2018 
kolonÁdnÍ koncerty

4. – 9. 6. 2018 
luhačoVickÉ řezBÁřskÉ 
symPozium
6. ročník

14. – 16. 6. 2018 
luhačoVickÁ diVadelnÍ 
sešlost
Přehlídka ochotnických divadelních 
souborů, 6. ročník

21. 6. 2018 
hudBa hradnÍ strÁže a 
Policie českÉ rePuBliky

16. – 20. 7. 2018 
festiVal janÁček a 
luhačoVice
27. ročník

30.7. – 10. 8. 2018 
akademie VÁclaVa 
hudečka
21. ročník

20. – 25. 8. 2018 
diVadelnÍ luhačoVice
Přehlídka komorní divadelní tvorby,
20. ročník

3. – 8. 9. 2018 
dny sloVenskÉ kultury
Přehlídka slovenského folkloru, 
divadla a hudby, 6. ročník

9. 9. 2018 
kloBoukoVý den
s Luhačovickým okrašlovacím 
spolkem Calma

14. – 16. září 2018 
mezinÁrnodnÍ festiVl 
dětských folklornÍch 
souBorů PÍsnÍ a tance
26. ročník

27. 12. 2018 – 2. 1. 2019 
silVestroVský PoByt

kulturnÍ akce 
roku 2018

V roce 2018 oslavíme 100 let české státnosti. V galerii významných osobností první 
republiky je zlatým písmem zapsáno i jméno proslulého hudebního skladatele Leoše 
Janáčka, který si zamiloval luhačovické lázně. Navštívil je celkem pětadvacetkrát. V 
posledních deseti letech svého života od roku 1918 do roku 1928 zde každoročně 
prožíval svůj letní pobyt. Toto období je označováno jako vrcholná etapa Janáčkovy 
tvůrčí činnosti, při níž vznikala jeho nejvýznamnější díla.

Luhačovice vrací Janáčkovi jeho přízeň hudebním Festivalem Janáček a Luhačov-
ice, který v týdnu od 16. do 20. července 2018 vstoupí do svého 27. ročníku. Slavnos-
tní otevření festivalu (16. 7.) bude patřit Janáčkově opeře Příhody lišky Bystroušky, 
protože právě v roce 2018 si připomene světová hudební veřejnost 90. výročí úm-
rtí Mistra Janáčka. Tato opera, patřící mezi klenoty české operní tvorby, zazní na 
Lázeňském náměstí v podání operního souboru Slezského divadla Opava pod tak-
tovkou Marka Šedivého a v režii Jany Andělové Pletichové.

Dále se mohou příznivci hudby těšit v Lázeňském divadle na koncerty hobojisty 
Viléma Veverky s orchestrem Ensemble 18+ (17. 7.), violistky Kristiny Nouzovské 
Fialové s Komorní filharmonií Pardubice (18. 7.) a hornistky Kateřiny Javůrkové s or-
chestrem Slovak Sinfonietta pod taktovkou Leoše Svárovského (19. 7.). Závěr festiva-
lu bude patřit kostýmovanému koncertnímu provedení oratoria italského skladatele 
Emila de Cavalieri La Rappresentazione di Anima et di Corpo aneb Představení o 
duši a těle, se kterým se představí v kostele svaté Rodiny Czech Ensemble Baroque 
pod vedením Romana Válka. Více na www.janacekluhacovice.cz.

mIlenA hrBáčoVá
manažerka festivalu

Pozvánka na Festival Janáček a Luhačovice 2018

Když utichly silvestrovské oslavy a netrpělivě jsme očekávali první díl 
seriálu Četníci z Luhačovic, přáli jsme si, aby byl rok 2017 úspěšný. Mys-
lím si, že se nám to z velké části podařilo. 

Především jsme navázali na rok 2016, kdy jsme poskytli služby rekord-
ním čtyřiatřiceti tisícům hostů a v letošním roce bude tento výsledek 
opět velmi podobný. I přes to jsme všechny hosty uspokojit nemohli, 
protože zájem o lázeňskou léčbu u dospělých i dětí především v hlavní 
sezóně převyšoval naše kapacity. S postupem času však přibývá hostů, 
kteří naopak přijíždějí v zimě do volnějších kapacit za výhodnějších pod-
mínek.       

V oblasti obchodu považujeme za důležitý posun vytvoření společného 
plnohodnotného katalogu s nabídkami luhačovických i jáchymovských 
lázní na rok 2018 a nový web naší společnosti. Pochlubit se můžeme 
také úspěchy v celostátní soutěži Velká cena cestovního ruchu a Hit se-
zony, kde byly odborníky v cestovním ruchu opět oceněny naše pobyty. 
Dokonce již popáté se hotel Alexandria zařadil k nejlepším hotelům v 
prestižním hodnocení Czech Hotel Awards Hotel roku. 

Těší nás, že i realizace investic probíhala podle plánu. Moderniza-
ci energetického hospodářství společnosti a přechod na výkonnější 
formy zásobování teplem oceňujeme především nyní v zimě každý den. 
Díky rekonstrukci a přístavbě původního penzionu jsme rozšířili naši 
lůžkovou kapacitu o nový garni hotel Riviera, který již na začátku roku 
2018 bude plně v provozu. Zahájili jsme i obnovu povrchů vybraných 
komunikací v lázeňském areálu. Nejfrekventovanější úseky před Jurk-
ovičovým domem a Lázeňskou poliklinikou získaly od léta novou po-
dobu. Pečujeme také o 10 přírodních léčivých zdrojů, které máme ve 
správě. Na začátku podzimu jsme prováděli práce u zdroje Vladimír, 
který bychom chtěli v roce 2018 začít využívat pro uhličité koupele a in-
halace. 

Nezapomínáme ani na kulturu. Festival Janáček a Luhačovice nebo 
Dny slovenské kultury a řada dalších akcí, které pořádáme, si získaly 
věrné diváky a posluchače, kteří se k nám rádi vracejí. Kromě mimořád-
ně úspěšného seriálu Četníci z Luhačovic nás mile překvapil i zájem o 
Luhačovice z divadelní sféry. Kriminální komedie Smrt v hotelu Alexan-
dria, kterou od října uvádí Městské divadlo Zlín, je toho důkazem. 

Naší snahou je, abychom ve všem, co děláme, drželi pomyslnou lať-
ku vysoko. Bez každodenní práce všech našich zaměstnanců bychom si 
však vysoké cíle klást nemohli. 

Ing. jIří DěDek, mBA
výkonný ředitel, Lázně Luhačovice, a.s.

Rok 2017 v Luhačovicích: 
Držíme laťku vysoko 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb. To je cíl rekonstrukce ho-
telu Palace, která bude probíhat od začátku února do poloviny 
března 2018. 

V restauraci jsou naplánovány úpravy povrchů, dodávka židlí 
a repase stolů. Součástí je i realizace rautového výdeje v restau-
raci pro samoplátce a rekonstrukce sociálního zařízení. Výrazné 
změny budou v prostoru kavárny, kde se počítá s odstraněním 
boxů a jejich nahrazení novými židlemi a stoly. Proměnou pro-
jdou i prostory přilehlého baru. Rekonstrukce se dotkne také 
kuchyně a bude vybudována nová zásobovací cesta včetně výtahu 
pro dovoz jídla. Ve vstupní hale se hosté mohou těšit na nový se-
dací nábytek, recepční pult, vstupní automatické dveře do hotelu 
i koberce. Původní koberce budou také vyměněny nejen na všech 
pokojích, ale i na chodbách.

ing. DaliBor chraSTina
marketingový manažer, Lázně Luhačovice, a.s.

rekonstrukce Palace:  
komfortnějšÍ straVoVÁnÍ  
i modernÍ VstuPnÍ hala 

sPa & Wellness nature resorts
lázně jáchymov a lázně luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v české republice známou pod názvem Spa & wellness nature resorts. 
Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

 ■ na fotografii kristina nouzovská Fialová
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okolí lázní

Jak by se Vám například líbila kombinace aktivní dovolené a wellness? 
Přes den si užívat na perfektně upravených sjezdových či běžeckých 
tratích a poté zregenerovat unavené svaly v bazénu či sauně, anebo se 
nechat hýčkat při blahodárných masážích? Takovou kombinaci aktivní 
dovolené nabízí například města Boží Dar, Jáchymov, Plešivec nebo 
Mariánské Lázně.

Milovníci sjezdového i běžeckého lyžování zde najdou mnoho tras 
různých obtížností. Nejčastějším cílem lyžařů je Klínovec, Plešivec a 
Boží Dar. Velmi dobré služby ale najdete i v dalších střediscích jako je 
například Pernink, Abertamy, Horní Blatná, Potůčky, Hranice, Bublava 
či Aš. Kompletní seznam najdete na turistickém portálu Karlovarského 
kraje www.zivykraj.cz v sekci zimní hory.

Krušné hory nabízejí kromě lyžování i celou řadu dalších zimních ak-
tivit. Zavítáte-li do některého ze zimních středisek, budete mít možnost 
vyzkoušet si například snowtubing, snowkiting, bobovou dráhu, chůzi 
na sněžnicích a další skvělou zimní zábavu. Jednotlivé areály se neus-
tále modernizují, což s sebou přináší i množství doplňkových služeb (ski 
bary a restaurace, půjčovny, servisy, lyžařské školy, průvodci a další). 
Stále oblíbenějšími se stávají závody psích spřežení. Nenechte si ujít 
závody na Hřebečné u Abertam, které konají 13. – 14. 1. 2018.

Kulturní program vaší dovolené si můžete zpestřit návštěvou památek, 
které v zimě nespí, jako například hrad Loket, Chebský hrad, ale také 
muzea a galerie.

ŽIVý krAj
Destinační agentura pro Karlovarský kraj

zima V karloVarskÉm kraji, 
aneB tiPy (nejen) Pro lyžaře

Pokud plánujete dovolenou v Karlovarském kraji zaměřenou na letní 
či zimní sportovní aktivity, lázně, výlety či kulturu, začněte návštěvou 
webových stránek www.zivykraj.cz. Najdete zde bezpočet zajímavých 
míst, která stojí za návštěvu a můžete si sestavit ideální dovolenou ať 
už poznávací, aktivní či wellness dle vaši chuti i rozpočtu.

Jako se dítě učí chodit, tak postupně musí přijít  
k lyžování. Okamžitým obutím lyžáků, nasazením 
lyží a postavením ze svahu dělají rodiče velkou chy-
bu. Dítě není schopné kontrolovat situaci, natož 
plnit příkazy rodičů, kteří někdy i vytvářejí psy-
chologický nátlak: „Je to jen kousek, přeci se nebo-
jíš?!“ Kdybyste dostali skočky na nohy, také byste 
neskočili z prvního skokanského můstku. Rodinný 
vztah se také promítá ve frustraci – rodiče přičítají 
dětem vyšší schopnosti, než mají a zároveň dítě je 
velmi zklamané, když není schopné naplnit tužby 
rodičů. Proto nejrozumnějším řešením je navštívení 
lyžařské školky. Instruktoři vědí, jak s dětmi praco-
vat a rodiče pak působí jako občasná pomocná ruka 
u těch nejmenších, ale spíš jako psychologická pod-
pora, ke které se mohou děti vrátit. Návštěva školky 
končí většinou nadšením rodičů, dobrou náladou 
dítěte, a hlavně kvalitním základem pro další  
pilování lyžařského umění.

Co ale dělat, když vyrazíte na svah, kde školka 
má plno, nebo není vůbec k dispozici? Začněte 
malými kroky. Je vhodné mít své lyže s sebou také, 
aby dítě mohlo kopírovat vaše chování. Hůlky dítě 
nepotřebuje. Dítě nejdříve nazujte do lyžáků, ať se 
projde aspoň malý kousek cestou na sjezdovku a 
zvykne si na pozměněnou pohyblivost. Na svahu  
dítěti nazujte jednu lyži, druhou dejte prozatím 
stranou. S jednou lyží dítěti ukažte možnost žehlení 
(klouzání kluznicí) a hranění. Dalším krokem je 
sjezd s lyží na jedné straně a zvednutou rukou na 
té samé, kdy se dítě odráží volnou nohou (může i 
kdykoliv zastavit) a zvednutou ručkou si pomáhá v 
rovnováze (sjíždíme zig-zag ke stranám, je lepší sjet 
spíše více kratších úseků, nikdy nejezdíme přímo 
z kopce); prakticky jde o pohyb, kdy se vám vyzuje 
lyže a vy k ní sjíždíte. Následně vyměníme strany 
a provedeme další sjezd. Když nám dítě nepadá, je 
možné obout obě lyže. S obutými lyžemi na místě 
pak dítě seznámíme s postojem např. „vrána“ (mírně 

pokrčená kolínka, ručičky na kolínkách a koukáme 
před sebe; pro jízdu) a „zajíček“ (mírný podřep se 
sklonem trupu vpřed a lyžemi do V; pro brždění plu-
hem); postoje zkusíme hlásit, aby se na ně naučilo 
správně reagovat. Na místě také zkoušíme opak-
ované zvedání levé a pravé nohy, poskoky a chůzi 
kolmo ke sjezdovce. Neškodí provést pár krátkých 
pochodů, děti párkrát uklouznou, ale postupně 
se naučí na obou lyžích stát. Při pochodech také 
zkoušíme otáčení na druhou stranu – malé děti 
mívají ve výbavě delší lyže, proto půjde spíše o 
přešlapování čelem z vrcholu sjezdovky. Postupně 
od chůze začněme přecházet ke klouzání (pohy-
by jako na běžkách) a pak k mírnému sjedu, kdy 
procvičujeme „vrány“ a „zajíčky“. Zatáčení si ne-
cháme na někdy jindy, nejlépe do školky.

Pokud dítě padá při „zajíčkovi“, netrapte jej 
plužením, zkrátka zvolte mírnější svah, delší ces-
tu a více otáčení. Dbejte, aby dítě mělo pokrčená 
kolínka, ručičky na nich a koukalo vpřed. Děti  
nepřetěžujte, často příprava na lyžování je delší než 
samotné lyžování. U dětí do 4 let může jít i o minuty.  
A hlavně: lyžování má být zábava, ne trest.

jonáš krotIl
marketing

Co dělat s malými dětmi na sjezdovce
KAžDý ROK SE NA SJEZDOVKáCH OPAKuJE TA SAMá SITuACE – DíTě PřEDšKOLNíHO VěKu  
POPRVé STOJí NA LYžíCH A Má SJET SVýCH PRVNíCH PáR METRů. PřEDSTAVY NEJSOu  
NAPLNěNY, DíTě PROTESTuJE, RODIČůM DOCHáZí TRPěLIVOST A PO NěKOLIKA POKuSECH  
ODCHáZEJí ZE SJEZDOVKY. JDE TO ALE I JINAK.

KRUŠNÉ HORY V ZIMĚ

Krušné hory patří mezi oblíbené destinace milovníků zimních sportů díky 
nádherné přírodní scenérii a řadě lyžařských areálů s terény pro začínající 
i zkušené lyžaře.

   celkem 33 km sjezdových tratí všech obtížností
   běžně 18 km tratí sjízdných po celou sezónu
   4 sedačkové lanovky na Klínovec, 7 lyžařských vleků
   vrchol Klínovce 1244 m. n. m.
   snowparky s u-rampami, překážkami, skoky

   50 km upravovaných tratí v místě
   242 km tras po hřebeni hor
   vícestopá Krušnohorská magistrála
   snowkiting, výpravy na sněžnicích
   školy lyžování a snowboardingu, 

  půjčovny vybavení

   sáňkařská dráha 
  na Klínovci
   dětské parky 

  s výukou lyžování
   snowtubing 

  na Božím Daru
   Ježíškova pošta 

  na vánoční přání
   Ježíškova cesta 

  se zábavnými úkoly

LYŽOVÁNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH

Lanovky
A  LD Prima Express 2168 m
B  LD CineStar Express 1250 m
C  LD Suzuki 1050 m
D  LD Dámská 1240 m

Sjezdovky
 1 Jáchymovská 2950 m
 2 Dámská 1400 m  
 3 Pařezovka 1500 m
 4 U zabitého 850 m
 5 Pod Zámečkem 450 m

 6 Cool Funpark 550 m
 8 Přemostěná 1650 m
 9 Slalomák 600 m
 11 Jáchymovská II. freeride 2800 m
 12 Dětský park 150 m

   Muzeum 
  Královská mincovna,
  Muzeum Karlovy Vary
   Posvátný okrsek 

  a zámek v Ostrově
   Muzeum a sklárna Moser, 

  porcelánka Thun
   Vánoční dům 

  v Karlových Varech
   3 zábavní dětská centra 

  v Karlových Varech

těšÍme se na VÁs takÉ V lÉtě

Jáchymov a jeho okolí nabízí nevšední zážitky po celý rok. návštěvníci 
oceňují přírodní i historické bohatství, na které narazíte na každém kroku.  
U nás najdete nádhernou krajinu se širokou vyhlídkou do kraje, ale také 
četná romantická zákoutí.

Pěší turistika
Krušné hory jsou protkány mnoha kilometry turistických cest. Vypravit se 
můžete na naučné stezky včetně oblíbené Ježíškovy cesty, která je ušita na 
míru rodinám s dětmi. Zajímavé pěší okruhy různé náročnosti se nacházejí 
také v bezprostřední blízkosti Jáchymova.

Cykloturistika
Profesionální i rekreační cyklisté se mohou těšit na více než 400 km tratí. 
Doporučujeme Krušnohorskou magistrálu nebo nový Trail Park přímo  
na Klínovci, kde naleznou bohaté sportovní vyžití jak začínající cyklisté a 
děti, tak i ostřílení bikeři. Milovníci silniční cyklistiky ocení silnice s dobrým 
povrchem a téměř bez provozu.

www.lAZnejAchymoV.cZ/leto

naše tiPy na lyžařskÉ školky
SkI klínovec
lyžařská školička spojená se ski areálem 
Klínovec u stanice dráhy Prima Express

+420 415 242 242

novako Boží Dar
výuka malých lyžařů ve skiareálu Novako 
a snowboardistů ve skiareálu Neklid

+420 773 625 402

jPk Boží Dar
lyžařská škola vyučující na svazích  
skiareálu Neklid

+420 725 700 902

www.lAZnejAchymoV.cZ 7



kUlTUra

leden

9. 1. úterý 19:30 hod.,  
Běhounek - sál, vstup 100 Kč
třÍkrÁloVý koncert
Ženský komorní sbor z Karlových Varů  COLLE-
GIUM VOCALE JIŘÍHO ŠTRUNCE. Program:  
W. A.  Mozart, J. Mysliveček, A.  Dvořák,  
E. Suchoň, L. Bernstein aj.

12. 1. čtvrtek 20:00 – 21:30 hod.,  
Radium Palace - bar, vstupné 100 Kč
modrý cimBÁl 
Zpěvák a cimbalista Roman Veverka představuje 
cimbál jako osobitě hraný a snímaný nástroj  
v široké plejádě písní od lidových přes historické 
až po balady a hity populární hudby.

16. 1. úterý 19:30 hod., 
KD Jáchymov, vstupné 190 Kč
Balet junior - tanečnÍ centrum 
Praha 
Konzervatoř – Gymnázium uvádějí Kauza 
Prométheus.... a jiné příběhy

20. 1. sobota 19.30 hod., 
Běhounek - sál, vstup volný
clarinet society hraje sWinG
Teplické hudební seskupení hraje převážně 
swingovou hudbu ve vlastních aranžích.

23. 1. úterý 19:30 hod., 
Běhounek - sál, vstupné 120 Kč
oPera, oPereta, muzikÁl / V 
kostýmech/
Přední česká sopranistka Jana Štěrbová  zpívá  
slavné operní árie, operetní a muzikálové 
melodie. 

Únor

1. 2. 20:00 hod., 
Radium Palace – sál, vstupné 130 Kč
adamusoVo trio 
Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Marie Fuxová 
– housle, Květa Novotná – klavír. Zazní skladby 
slavných mistrů, např. F. Schubert, A. Dvořák, 
W. A. Mozart, J. Suk a další.

6. 2. úterý 19:30 hod., 
Běhounek - sál, vstup 120 Kč
smooth - jazzoVý koncert kVěty 
teturoVÉ
S mottem: „Muzika je můj život...“ vystoupí 
kapelnice bigbandu „Červení panteři” a členka 
několika tuzemských i zahraničních hudebních 
uskupení. 

8. 2. čtvrtek 20:00 hod., 
Radium Palace - sál, vstupné 150 Kč
slaVnÉ oPeretnÍ Árie jakuBa 
Pustiny
Český charismatický tenor, absolvent několika 
Mezinárodních pěveckých kurzů.

16. 2., pátek, 19:30 hod., 
Kostel sv. Jáchyma, vstupné 190 Kč
orGan Gala - Pocta j. s. BachoVi
Nejkrášnější skladby pro varhany J. S. Bacha a 
jeho následovníků. Program: J. S. Bach, F. Men-
delssohn - Bartholdy, R. Schumann. 

20. 2. úterý, 19:30 hod., 
Radium Palace - sál, vstup 140 Kč
koncert od mozarta ke 
straussoVi
Daniel Klánský (zpěv baryton), Lukáš Klánský 
(klavír). Na programu W. A. Mozart, R. Friml, F. 
Lehár. E. Kalmán, J. Strauss).

VÝTVArnÉ kUrzY

22. 1. a 19. 2. pondělí 15:00 hod., 
Kulturní dům - salonek, vstupné 150 Kč
keramický kurz 
V ceně je odborné vedení kera-mického mistra 
Michala Špory z Karlových Varů, materiál, 
zapůjčení pracovních pomůcek, destiček a výpal 
hotových výrobků. (první den – tvoření, dalších 
6 dní schnutí výrobků, 7 den vypalování v peci, 
za další 2 dny budou hotové výrobky přivezeny k 
vyzvednutí). 

29. 1. a 26. 2. pondělí 15:00 hod., 
Kulturní dům – salonek, vstupné 150 Kč
kurz maloVÁnÍ kraslic 
Přijďte se příjemně naladit.  Naučíte se malovat 
kraslice jednoduchou technikou rozehřátými 
voskovkami.  Pracovní pomůcky i materiál 
jsou zahrnuty v ceně. Odborné vedení Marie 
Kordaničová.

MUzeUM

Od 1. – 16. 1. zavřeno a od 17. 1. opět normální 
provoz, od středy do neděle od 9 – 12 hod. a od 
13 – 17 hod. 

Zúčastnit se můžete také organizované pro-
hlídky, která se koná ve středu od 15 hodin dle 
uvedeného schématu: 

leden
17. 1. a 31. 1. česky / 24. 1. německy.
Únor
14. 2. a 28. 2. česky / 7. 2. a 21. 2. německy. 

Sraz přímo v muzeu v Královské mincovně vedle 
radnice. Na organizovanou prohlídku můžete 
využít pendlbus – ve 14:40 hod. od Curie, 14:45 
hod. od hotelu Běhounek a ve 14:49 hod. od Ra-
dium Palace. Po skončení prohlídky jede zpět. 

PřIPrAVUJeMe

26. a 27. května  2018
zahÁjenÍ lÁzeňskÉ sezÓny
Celodenní bohatý kulturní program různých 
žánrů

15. června – 14. září 2018  
jÁchymoVskÉ kulturnÍ lÉto
Koncerty nejrůznějších žánrů, skvělá atmosféra 
v lázních

16. – 23. srpna 2018  
mistroVskÉ PěVeckÉ kurzy
Pěvecká vystoupení skvělých operních zpěváků z 
různých konců světa    

6. září 2018
mezinÁrodnÍ folklornÍ 
festiVal 
Exotická podívaná a kulturní vyžití pro všechny 
věkové skupiny

11. listopadu 2018
sVatomartinskÉ slaVnosti 
Průvod světel, hudební program a žehnání sv. 
Martinského vína

4. prosince 2018
PřÍjezd sV. BarBory a sV. 
mikulÁše
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v lázních 
s hudebním programem 

stručný kulturnÍ Přehled leden - Únor 2018

znění tajenky nám zasílejte na e-mailovou adresu tajenka@laznejachymov.cz, nejpozději do 28. 2. 2018. Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování.

Kompletní kulturní program a možnost 
zakoupení vstupenek najdete na sPA info, 
nebo u programových specialistek

Velkoobchod potravin
JAURIS FRANTISEK

TAXI a AUTODOPRAVA
RAUSCHER

Chtěli bychom poděkovat všem štedrým sponzorům, kteří nám pomáhají pořádat kulturní akce v našich lázních

Nicolas Winton řekl: „Smích je nejdůležitější věcí v životě. Myslím, že většina lidí se bere příliš vážně, což jim brání, aby se...”
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