
P ravidelní návštěvníci já-
chymovských lázní jistě 
zaznamenali, že více jak 
dva roky nebylo možné do 

lázeňské čtvrti směrem od Ostro-
va odbočit hned za značkou Jáchy-
mova. Bylo to zapříčiněno havarij- 
ním stavem historického mostku. 

Tento nenápadný most byl 
původně součástí bývalé Říšské 
cesty, která spojovala Jáchy-
mov a Karlovy Vary. Má jeden  
klenební oblouk a je veden šikmo 
přes Jáchymovský potok. Těleso 
mostu je vyzděné z plochého lo-
mového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zíd-
ky byly již v minulosti ubourány  
a dosahovaly tak jen do výše ko-
munikace. Je s podivem, že his-
torický kamenný mostek odolal 
náporu v době uranových dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 
16. století, byť v průběhu let něko-
likrát necitlivě opravovanou, ale 
přesto, aspoň částečně, upomína-
jící na dobu svého vzniku. Při její 
opravě budou, vedle postupů a 
technologií současných, použity 
postupy a materiály blízké době 
jejího vzniku. Znovu bude vyzděn 
mostní oblouk původním kame- 
nem a namísto zábradlí bude 
původní zídka. V ní pak jsou při- 
pravena dvě místa na každé straně 
pro instalaci soch patronů Jáchy-
mova – sv. Jáchyma a sv. Kláry. 
Celkové náklady se vešly do 
plánovaných 3,6 mil. Kč a uhradi-
lo je město Jáchymov ze svého 
rozpočtu. Karlovarský kraj přispěl 
částkou 200 tis. Kč,“  popisuje Jan 
Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru  města.

Výběr soch na zídky mostu vy-
chází ze skutečnosti, že sv. Já-
chym a sv. Klára jsou součástí 
historického znaku města Já-
chymova. V dřívějších dobách 
zde byla umístěna socha sv. Jana  
Nepomuckého, který je dnes insta- 
lován před radnicí v horní části 
města. Kromě tohoto mostku jsou 
v bezprostřední blízkosti další dva, 
léta neudržované a prorostlé nále-
tovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší do- 
pravní situace v lázeňské čtvr-
ti, město i lázně získaly další  
zajímavý prvek.

Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu LLJ

NávštěvNíci lázNí a aquaceNtra již Nemusí zajíždět do města

Vjezd do lázní přes most otevřen

Dobrá zpráva 
pro příznivce 
plavání  
a saunování
Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru agricola 
na ploše cca 260 m2 výstavba 
nového saunového světa. 
saunaři se mohou těšit na 
dvě finské sauny, infrasaunu, 
mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny  
a venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce 
variabilní a přineslo klientům 
mnoho zážitků. Např. ve velké fin-
ské sauně budou probíhat různé 
typy saunových rituálů, pobyt  
v mokré sauně zpříjemní aromat-
erapie či možnost aplikace medu, 
čokoládové emulze nebo jogurtu  
k výživě a zjemnění pokožky. 

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

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

V rámci tohoto rozvoje bude 
v objektu Agricola uvedena do 
provozu také kogenerační jednot-
ka s využitím zbytkového tepla při 
přenosu elektřiny ve zdejší trafo- 
stanici. Kogenerační jednotka 
však nebude majetkem jáchy-
movských lázní, nýbrž ČEZu,  
se kterým takto spolupracujeme 
na výrobě zelené energie. Díky 
vzájemné dohodě se podaří snížit 
dopad nově instalovaných zařízení 
na životní prostředí.

Iva KollarIKová
vedoucí lázeňského centra Agricola

 ■ autorem architektonického řešení investic v předpokládaném objemu cca 14 miliónů  
       korun je Ing. arch. Břetislav kubíček z karlových Varů
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Máme však pro vás řešení. Pokud 
to váš zdravotní stav umožňuje 
nebo máte možnost si lázeňskou 
léčbu naplánovat, směrujte váš 
pobyt do zimního období. Léčeb-
ného pobytu v zimě se nemusíte 
bát. Veškeré lázeňské služby jsou 
v hlavních budovách poskytovány 
pod jednou střechou, a proto 
můžete naši lázeňskou péči využí-
vat po celý rok. Velmi zajímavým 
zimním obdobím pro léčbu  
v Jáchymově je kouzelná doba ad-
ventu, Vánoc a silvestra, kdy pro 
naše hosty připravujeme bohatý 
kulturní program. Pobyt v lednu 
vám pro změnu poskytne vítaný 
odpočinek po svátečním shonu, 
ale také příležitost poznat pohád-
kovou zimu v Krušných horách.

Pokud chcete mít jistotu, že se  
dostanete právě do našich lázní, 
požádejte svého lékaře, aby v 
návrhu na lázeňskou péči jako 
lázeňské místo na 1. pořadí vypsal: 
„Léčebné lázně Jáchymov a. s.” 
Pamatujte, že máte právo na 
výběr lázeňského zařízení! Pís-
mena „a. s.” (akciová společnost) 
vám zaručí léčbu právě v našich 
zařízeních. Pokud lázeňský návrh 
nebude obsahovat celé jméno 
naší společnosti, můžete se dostat 
jinam.

Po odeslání schváleného návrhu 
není už možné zpětně léčebné 
zařízení změnit! Proto vždy trvejte 
na lázeňské společnosti, kterou si 
sami vyberete.

Bližší informace a Všeobec-
né podmínky pro poskytování 
lázeňské péče v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. jsou k dispozici na 
www.laznejachymov.cz. Najdete 
zde také ceník doplatků kom-
plexní lázeňské péče. V případě  
vašeho zájmu si katalog pro rok 
2018 můžete vyzvednout na re-
cepcích jednotlivých hotelů, nebo 
vám jej – budete-li si to přát, rádi 
pošleme e-mailem či poštou.

Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu LLJ

V jáchymovských lázních 
léčíme po celý rok
vzhledem k velkému zájmu o lázeňskou Péči v jáchymově lze i v roce 2018 očekávat, že v jarNích, 
letNích a PodzimNích měsících Nebude možNé usPokojit všechNy PacieNty, Především vyhovět 
jejich PoPtávce Po komPlexNí lázeňské Péči PlNě hrazeNé zdravotNí PojišťovNou bez NutNosti 
PříPlatku za ubytováNí ve dvoulůžkovém Pokoji vyšší kategorie Nebo jejich Požadavku Na uby-
továNí v jedNolůžkovém Pokoji.

to, že blatenský příkop je význam-
nou památkou nejen pro oblast 
krušných hor, ale i významným 
počinem v celé historii národního 
hornictví, bylo potvrzeno  
1. července 2017, kdy toto vodní 
dílo vstoupilo mezi nesmazatelné 
stopy vývoje českých dějin, totiž 
mezi národní kulturní památky. 
blatenský příkop se konečně zařadil 
po boku dlouhé stoky ve slavk-
ovském lese, která se tohoto uznání 
dočkala již v roce 2014.

Vodní dílo v délce téměř 12 km 
přivádělo v minulosti dostatek 
vody pro praní cínové rudy a po-
hon strojů v oblasti důlního revíru 
Horní Blatná a Boží Dar. O jeho 
vybudování se v letech 1540-1544 
zasloužil stavitel Stephan Lenk  
a později se celý příkop stal 

výhradním majetkem města Horní 
Blatná, které od císaře obdrželo 
dědičné právo vybírat poplatky  
za vodu.

O údržbu strouhy o šířce až 
2 m, která byla vyhloubena  
v terénu ve výšce 975-945 metrů  
a která se místy klikatí mezi uměle 
navršenými náspy, bylo postaráno 
až do roku 1945. Po utlumení těžby 
měla totiž strouha význam zejmé-
na jen jako součást protipožárních 
opatření pro město Horní Blatná. 
Od konce války a následného od-
sunu německého obyvatelstva 
Blatenský příkop postupně chát- 
ral a čekal na svoje znovuzrození 
v letech 1995-2001, kdy byl podle 
původní dochované dokumen-
tace obnoven. Důvod pro obno-
vu příkopu byl původně zcela 
praktický: Bylo potřeba odvést 

nekvalitní vodu z božídarského 
rašeliniště, aby nedocházelo ke 
znečišťování vodní nádrže Mysliv-
ny, která je zdrojem pitné vody pro 
přilehlé obce.

Díky této snaze můžeme dnes 
najít příkop opět naplněný vodou 
a kráčet podél ve stopách dějin 
hornictví a jeho technického vývo-
je po naučné stezce, která byla  
u Blatenského příkopu vybudová-
na. Můžeme si tak připomenout, 
jak významné bylo hornictví pro 
utváření krajiny Krušných hor, 
krajiny, která od nepaměti byla 
pevně svázána s dobýváním ner-
ostného bohatství z nitra země.

FIlIP Sedláček
marketing LLJ

Blatenský příkop se dočkal 
významného uznání

AQUAVIVA, 14. ročník, číslo 3,  
vychází od roku 2003, registrace: mk čr e 21573, 
vydavatel: léčebné lázně jáchymov a.s., t. g. masaryka 415,  
362 51 jáchymov, tel.: +420 353 833 333, 
info@laznejachymov.cz,  
grafika: jonáš krotil, tisk: tiskárna mediaN s.r.o.,  
Fotografie: yana zolotoverkhaya, jiří hubatka a archiv lázní

editorial

Vážení a milí hosté,

léto už bohužel odvál čas a počasí má blíž zimě než podzimu. 
Přesto je to ale čas, kdy lázně praskají ve švech. Nevím, zda za to 
mohou projevy chronických onemocnění, které se na podzim 
pravidelně ohlásí nebo to, že léto má řada z vás vyhrazeno na ces-
ty k moři, případně cenové zvýhodnění listopadových dnů. Možná 
jste tu již byli a víte, že Jáchymov a jeho okolí jsou na podzim  
nejkrásnější.  

Ať už Vás sem ale nyní zaválo cokoliv, tak jste tu v pravý čas.  
Z barev okolních smíšených lesů přechází zrak, vzduch je prosy-
cen vodou, vůní tlejícího listí i hub a nízké slunce spolu s mlhami  
dávají krajině magický nádech. Procházkám nejde odolat, a 
jak jinak posílit efekt našich procedur, než tou nejpřirozenější  
rehabilitací. 

Večery se prodlužují a s přicházející tmou rychle klesá teplota. 
Díky tomu se rychleji plní i naše kavárny. K horkému nápoji nebo 
lahodné kávě vám snad přijde vhod i nové číslo našeho lázeňského 
čtvrtletníku. Opět obsahuje řadu novinek, ale tentokrát je novin-
kou i časopis sám, respektive jeho formát. Ten je nyní jednotný 
v Jáchymově i Luhačovicích a spolu s ním se postupně promění 
i jeho obsahové zaměření. Ponechá si tradiční rubriky, ale stále 
více bude časopisem destinačním a bude vám představovat okolí, 
zajímavosti a tipy na výlety. 

Za prolistování rozhodně stojí i náš katalog pro následující rok. 
Poprvé totiž představuje ucelenou nabídku obou našich lázeňských 
společností. Díky rozsáhlé nabídce ubytovacích kapacit a jejich 
kombinaci s pestrou paletou léčebných pobytů už připomíná  
katalog veliké cestovní kanceláře. Přesto už obsahuje jen ceny  
nejčastějších kombinací a za těmi ostatními vás navede na webové 
stránky. U jedné kávy ho rozhodně neprostudujete. Udělá nám 
radost, když si jej odvezete domů a vaši blízcí objeví třeba naše 
lyžařské pobyty pro jarní prázdniny nebo Evropou ceněnou dět-
skou léčebnu či skvělý wellness hotel Alexandria v Luhačovicích.

A jestli náš časopis čtete už v prosinci a kolem vás se tiše snášejí 
sněhové vločky, tak vyzkoušejte naši novou vířivku v Aquacentru 
Agricola. Ta původní bývala většinou trvale obsazená a tak jsme 
přidali druhou a ještě větší. Kromě vybudování recepce v garni-
hotelu Astoria toho do zimy díky zaplnění kapacit víc nestihneme. 
Během ní ale postupně vybudujeme nový saunový svět, zrekon-
struujeme zázemí stravovacích provozů na Curie, provedeme řadu 
dílčích oprav a investic v Radium Palaci a v jejím závěru zahájíme 
práce na rozšíření restaurace v Astorii a kapacit pro poskytování 
procedur na Curie.

To proto, aby stálo za to přijet za rok znovu.

Užijte si svůj pobyt a za rok se na vás opět těšíme.

MUdr. edUard Bláha
generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a.s.
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troje radonové narozeniny

ředitel léčebných lázní jáchymov, eduard bláha, zvolen 
místopředsedou mezinárodní společnosti euradon

O víkendu od 22. září 2017 proběhl v rakouském Bad Hofgasteinu 
dvoudenní lékařský kongres k léčbě radonem. Byl součástí pravi-
delného podzimního setkání evropských radonových lázní, které 
jsou sdruženy pod značkou Euradon. Zahrnuje radonové lázně  
z Německa, Rakouska, České republiky a Polska.

Tato původně pracovní skupina ARGE vznikla v roce 1987 krátce 
po černobylské katastrofě. Za cíl si dala osvětu, kterou v té době 
tolik potřebovala desítky let známá a uznávaná radonová terapie 
nízkými dávkami alfa záření. Během dalších třiceti let se poslání 
tohoto, nyní už mezinárodního, uskupení postupně vyvíjelo. 
Potřeba osvěty ale zůstala a spolu s podporou vědeckých studií 
a inovativního přístupu je hlavním pilířem činnosti Euradonu 
dodnes.  O klíčovém postavení prvních radonových lázní světa 
mezi nimi svědčí i fakt, že následující valná hromada zvolila gen-
erálního ředitele Lázní Jáchymov dr. Eduarda Bláhu po deseti- 
letém funkčním období znovu svým místopředsedou. Vedle  
třicetin Euradonu si účastnící kongresu připomněli 65 let léčeb-
ných štol v Bad Gasteinu  a dekádu od založení tamního Radonového  
výzkumného ústavu.

vyžití pro nejmenší

V areálu lázeňského parku v blízkosti budovy Radiologického pa-
vilónu jsme pro naše nejmenší návštěvníky vybudovali nové dět-
ské hřiště. Hřiště je lemováno spoustou zeleně a skýtá možnost 
her na šplhacích a balančních prvcích. Všechny prvky jsou bez-
pečné a splňují přísná kritéria pro provoz dětského hřiště. Výstav-
ba proběhla na přelomu měsíce července a srpna a dodavatelem 
dětského hřiště byla firma FLORA SERVIS, s.r.o. Těšíme se na 
všechny malé návštěvníky lázní.

Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu LLJ

dopravní služby v lázních

v průběhu vašeho lázeňského pobytu může nastat řada  
situací, kdy budete potřebovat využít některou z našich  
dopravních služeb.

PendlbUs - Oblíbený způsob přepravy malým autobusem dle pev- 
ně stanoveného jízdního řádu, kdy každý den je naplánována jiná 
trasa. Jízdní řády obdržíte na recepcích, u programových specia- 
listek nebo na informačních nástěnkách v jednotlivých hotelech. 
Jízdenky si můžete zakoupit na recepcích.

HoTeloVÉ TAxI - V případě potřeby individuální dopravy 
můžete využít TAXI službu, kterou pro Léčebné lázně Jáchymov, 
a. s. zajišťuje Richard Rauscher. Ceník jízdného a podrobné infor-
mace získáte na recepcích jednotlivých lázeňských hotelů, kde si  
přepravu Taxi můžete objednat.

lázeňská doPrAVA - V předem domluvených případech dle 
stanovených podmínek lze objednat transfer z letiště, nádraží, 
případně odvoz do lázní nebo z lázní domů. Částky za dopravu 
hradí klient dle platných podmínek. Lázeňská doprava za zvýhod-
něných podmínek zajistí případnou dopravu do nemocnice.

Podrobné informace na www.laznejachymov.cz/doprava.

mIchal Krul
vedoucí dopravy LLJ

Pokud čtete tento článek, patříte zřejmě k těm, kteří 
již naše lázně znají nebo právě absolvují některý  
z léčebných nebo relaxačních pobytů. Ceník na rok 
2018 nepřináší žádné převratné novinky nebo nové 
metody léčení. Přináší osvědčené programy, které 
ulevují od bolesti a pomáhají načerpat sílu a energii 
do života.

A přesto je ceník, který má spíše podobu katalogu, 
v lecčem nový. Nepřehlédnutelný je jeho větší roz-
sah, který je dán tím, že se v něm prezentují společně 
obě části největší lázeňské skupiny v České repub-
lice. Věříme, že to nepovede k nepřehlednosti, nýbrž  
k lepšímu uspokojení vašich přání a potřeb. V tex-
tovém doprovodu jsme se snažili o stručnost a přes-
nost. Věříme, že díky obojímu se v jednotlivých pro-
duktech lépe vyznáte a zakoupený pobyt naplní vaše 
očekávání. 

Vedle tradiční řady osvědčených léčebných pro-
duktů najdete širokou nabídku týdenních, tzv.  
VITAL  pobytů relaxačních a v neposlední řadě 
několik možností využít naše lázně pro dovolenou s 

dětmi, výlet s kamarádkou nebo romantiku s part-
nerem. Konkrétně bych rád doporučil dvě novinky: 
VITAL AKTIV, který je určen těm, kteří chtějí prožít 
aktivní týden v horském prostředí a přitom využít 
kvalitní servis a několik procedur tradičních lázní. 
Druhá novinka rovněž souvisí s aktivním pobytem a 
prožitím volného času. Je to AKTIVNÍ DOVOLENÁ, 
která vedle komfortního ubytování se snídaní nabízí 
rozsáhlý vstup do aquacentra Agricola, saunového 
světa, solné jeskyně a posilovny. 

Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu LLJ

Kompletní nabídku najdete vždy na 
stránkách www.laznejachymov.cz
 
Nebo kontaktujte naše klientské centrum 
na novém telefoním čísle 353 831 111.

Novinky ceníku 2018

Léčebné lázně Jáchymov se 
rozhodly, na základě svých dlou-
hodobých zkušeností a úspěchů 
na poli rehabilitace a následné 
lázeňské péče po úrazech, pod-
pořit projekt s názvem Poúrazová 
péče, který vzniká od začátku 
letošního roku a jenž si klade za 
cíl přispět osvětou jak ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, 
tak k rychlejšímu návratu obětí 
dopravních nehod do života. Pro-
jekt má ambici stát se komplex-
ním zdrojem informací o možnos-

tech tuzemské poúrazové (tedy 
lázeňské a rehabilitační) péče, po-
daných co nejsrozumitelnější for-
mou. A to jak od odborníků, kteří 
se poúrazové péči věnují, tak od 
těch, kterým se s jejich přispěním 
podařilo překonat nepřízeň osudu 
a vrátit se zpět do plnohodnotného 
života.

Vážné zranění je tak významný 
zásah do života člověka, že se 
dotkne téměř všech jeho oblastí. 
Těžké úrazy, zejména pak do-
pravní nehody, jsou nejčastější 
příčinou dlouhodobých násled-
ků. Malá nepozornost při práci  
v rizikovém pracovním prostředí 
nebo malicherná nerozvážnost při 
sportu nejsou ničím výjimečným. 
Bezpečnost moderních auto-
mobilů pokročila výrazně vpřed 
a současná ochrana posádky  
v případě nárazu častěji zabrání 
nejhoršímu scénáři a předejde 
smrtelným zraněním. Dnes Česká  
republika patří celosvětově mezi 
země s nejlepším systémem zdra-
votnictví. 

Pravděpodobnost, že váš život 
bude zachráněn, je v naší zemi 
vyšší než v zemích s vyspělejší 
ekonomikou. 

Zůstali jste naživu, to nejhorší už 
máte za sebou, ale přichází další 
fáze – vyrovnat se s následky, což 
není jednoduché. Nejste již přímo 
ohroženi na životě, proto řešení si- 
tuace tak zůstává v podstatné míře 
na vás a vašich blízkých. Člověk 
po úraze se touží co nejrychleji 
vrátit  k normálu, nebo se k životu 
před úrazem alespoň přiblížit. Zde 
právě narazí na překážky. Největší 
z nich, podle odborníků, je malá 
znalost možností kvalitní reha-
bilitační péče po úrazech nejen 
mezi laiky, ale i lékaři. Týká se to 
především možností, které nejsou 
hrazeny z veřejného zdravotnictví 
a které lze využít například v rám-
ci komerčního pojištění. A tak i ti, 
kteří se po úrazu dostanou z nej-
horšího, často zůstávají doma.

FIlIP Sedláček
marketing LLJ

PrvNí zářijový týdeN byly sPuštěNy webové stráNky, které usNadNí PřístuP  
k iNFormacím a sdílí Příběhy lidí bojujících s NePřízNí osudu www.pourazova-pece.cz

Nalézt poúrazovou péči není jednoduché, 
pomůže nový mediální projekt

 ■ Jan Povýšil, paralympijský medailista  
 a garant projektu
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v našich lázních se setkáváme s lidmi, kteří jsou různé 
národnosti a mluví různými jazyky. Pozoruhodné je 
na tom to, že se v podstatě shodnou v popisu svých 
potíží, když říkají: „bolí mě kyčel, pane doktore,“ a 
současně ukazují na místa na těle, jako je bok, oblast 
kříže, „kousek na straně“ nebo tříslo. sami ani netuší, 
jak rozdílné mohou být zdroje a příčiny jejich potíží, 
přestože je popisují stejně. Následující text se pokusí 
stručně objasnit problematiku artrózy kyčelního kloubu 
– tzv. coxartrozy.  

A rtrózu obecně můžeme charakterizovat jako dege- 
nerativní proces v oblasti kloubu, při kterém 
dochází k poškození struktury kloubní chru-
pavky s doprovodným zánětem. Ten postihuje jak 

kost pod chrupavkou, tak i okolní měkké struktury, jako je 
kloubní pouzdro, vazy a úpony šlach svalů, které s kloubem 
hýbou. Dnes se autoři na celém světě v podstatě dohadu-
jí, který z těch dvou jevů – degenerace a zánět – je tím 
prvořadým, a který jej následuje. K poškozování chrupavky 
může docházet bez zjevné příčiny, jsou narušeny základní 
metabolické funkce buněk chrupavky, narušuje se i struk-
tura mezibuněčné hmoty, chrupavka ztrácí schopnost vázat 
vodu a svoji pružnost a snižuje se i její výška. Hovoříme pak 
o primární artróze, kterou urychluje nadměrné zatěžování 
kloubu. Pochopitelně z toho vyplývá i faktor ovlivňující tuto 
zátěž – obezita. Těžší lidé, kteří svou hmotnost ukládají do 
tuků, samozřejmě klouby zatěžují více. 

Existuje i řada příčin známých, jako jsou stavy po 
úrazech, po vrozené kyčelní dysplazii, chronické záně-
ty revmatického či infekčního původu, z metabolických 
poruch můžeme jmenovat například dnu. 

Celý degenerativní proces se časem prohlubuje a my 
můžeme na základě rentgenového nálezu posoudit, v jakém 
stadiu artrózy se kloub nachází. Detailně zde nebudeme 
popisovat jednotlivé změny, ale zkráceně vidíme zužující se 
až zanikající kloubní štěrbinu, výrůstky na okrajích kloubu 
a též změny v kosti pod chrupavkou. Pacienti si potom mezi 
sebou mohou vyměňovat zkušenost typu „já mám trojku“, 
„to je toho, já čtyřku“. Ale to, co vidíme na obrázku velmi 
často nevyjadřuje, jak moc tím pacient sám trpí. Někdo má 
stupeň I a bolí to jako čert, někdo má IV a ono to nezabolí 
a nezabolí. 

Postižení se tedy projevuje bolestí, která je zprvu jen při 
větší námaze, velmi často na začátku pohybu, na startu a pak 
se zmírňuje s následným zhoršením po delší chůzi. Pozdě-
ji se ale objevuje i v klidu, někdy budí i ze spaní. Rovněž 
můžeme pozorovat omezení pohyblivosti, nejvíce ve smě-
ru vnitřní rotace, tj. nataženou dolní končetinu otáčíme 
špičkou dovnitř, nebo pokrčenou do pravého úhlu vytáčíme 
bércem ven, dále ve směru unožení a ohnutí. Úlevu potom 
pacient hledá v mírném pokrčení a vnější rotaci. To ovšem 
vede ke zkracování a změnám v oblasti svalů. Výsledným 
projevem mohou být, současně s nevhodným zatěžováním 
svalů při změněném tvaru kloubu, bolesti vycházející od 
příslušných svalových úponů. Proto to bolí například na 
boku. Nebo i v zádech, když se nedostatečná funkce v kyčli 
převelí do oblasti kříže. Nebo i v kolenou, když při došlapu 
je celá dolní končetina v nevhodném postavení. 

Léčbu artrózy kyčle můžeme rozdělit na tři části –  
režimovou, kam bych i trochu nesprávně zařadil rehabili- 
tační léčbu, lékovou a chirurgickou. Je třeba postižený 
kloub nepřetěžovat, nenamáhat jej přes bolest, redukovat 
nadměrnou hmotnost, případně bolestivý kloub odlehčit  

vhodně zvolenou oporou, holí. Je třeba se vyhýbat sezení na 
nízkých židlích, hlubokých sedacích soupravách. Pochopi-
telně musíme pečovat i o základnu, tedy nohy, a volit vhod-
nou obuv. Pohybové aktivity v odlehčení jsou určitě vhod-
né, jízda na kole (při správném nastavení), plavání, cvičení 
na kole, nyní populární Nordic Walking. Je potřeba mít 
vytvořenu dostatečnou svalovou podporu kloubu, ale při 
předchozím uvolnění svalů, které jsou přetěžovány způso-
bem popsaným výše. Léky volíme tak, aby nám neškodily,  
ale ulevily od bolesti a tlumily zánět, postihujeme tak 
vlastně příznaky. Léky, v řadě případů vedené „jen“ jako 
výživové doplňky, které mohou ovlivnit přímo metabolické 
funkce buněk chrupavky, je třeba užívat spíše dlouhodobě  
a nelze očekávat, že navrátí kloub do zcela původního 
stavu. Náhradu kyčelního kloubu zvažujeme, pokud bolesti  
obtěžují pacienta v klidu, v noci nebo při běžné den-
ní zátěži, či pokud je proces degenerace příliš rychlý.  
Zvážení operace patří ale výlučně do rukou ortopeda. 

U nás v lázních nabízíme možnost v konkrétním časovém 
období uplatnit metody fyzioterapie a fyzikální terapie 
a tak dosáhnout cílů uvedených v předchozím odstavci.  
Některé druhy elektroterapie slouží k tlumení bolesti, jiné 
k relaxaci svalů, úpony můžeme ošetřit pomocí laseru 
apod. Lékaři a fyzioterapeuti jsou ti, kteří těmto metodám 
rozumějí velmi dobře, proto je vhodné jim v tomto ohledu 
důvěřovat. Celý lázeňský balík metod je nadstavbou na tu 
hlavní, přírodní léčebnou metodu, u nás využití radonové 
vody a jejích účinků proti zánětu a snižující bolest. 

Závěrem bychom mohli zmínit, že to, co mnohdy považu-
jeme za bolesti kyčle, nemusí být nutně postižení kyčelního 
kloubu, ale jen projevem přetížení jiných struktur nebo 
i jejich postižení nemocí, jako jsou bolesti zad či výhřez 
ploténky, prosté úponové bolesti v oblasti boku – kdo je 
nemá, když 90 % populace si sedne a dá nohu přes nohu, 
či rovnou zánět v této oblasti v důsledku nadměrného  
zatížení, apod. Proto je třeba vždy pacienta prohléd-
nout a vyšetřit celého, často jsou odhalení překvapující,  
a proto se, milí pacienti a čtenáři, nedivte, když upozorňujete  
na bolavou kyčel, že vám lékař začne prohlížet krk nebo 
palce u nohou. 

PrIM. MUdr. JIndřIch Maršík, MBa
hlavní primář LLJ

Artróza kyčelního kloubu, 
příčiny a mírnění příznaků

 ■ U pravé kyčle (na snímku vlevo) pozorujeme zanikající kloubní štěrbinu a změny v kostech kloubního pouzdra

lyžování na Klínovci nabývá nový rozměr

Již od počátků lyžování v Čechách na 
začátku 20. století hrál Klínovec svoji 
roli v zimních sportech. Nový Skiareál 
Klínovec se nachází pouhých 120 km 
od Prahy, 100 km od Plzně a 15 km 
od Karlových Varů. Najdete zde kom-
pletní zázemí špičkového lyžařského 
střediska. Samozřejmostí jsou uměle 
zasněžované sjezdovky a jejich denní 
úprava.

Nyní můžete využít 18 km sjezdovek 
se 4 lanovkami, 5 vleky a 5 lyžařskými 
pásy v dětských parcích. Nejdelší ze 

sedačkových lanovek obsluhuje no-
vou sjezdovku do Jáchymova, která 
s délkou 2950 metrů a šířkou 50–100 
metrů patří k nejdelším a nejširším 
sjezdovkám v České republice. V rámci 
Interskiregionu Klínovec-Fichtelberg 
si můžete užít až 33 km sjezdovek na 
jeden skipas. Každou hodinu jezdí 
mezi vrcholy skibusy.

Byly zahájeny přípravy na propojení 
skiareálu Klínovec se skiareálem Ne- 
klid. Areál se tak zvětší o cca 50 %  
a celá tato oblast bude pod jedním ski-

pasem. Skvělá zpráva je, že cena den-
ního skipasu v běžné sezoně zůstává 
stejná!

Systém zasněžování posílil o dalších 
15 sněhových děl a jeho systém se po-
dařilo téměř plně automatizovat, což 
výrazně zvýší kvalitu sjezdovek a zlepší 
podmínky pro lyžování. Významnou 
posilou je také nová rolba nejvyšší 
výkonnostní třídy.

pr
Ski Areál Klínovec

Lázeňské centrum Agricola nabízí možnost  
zapůjčení holí a map pro Nordic Walking. 
V bazénu, sauně či solné jeskyni pak můžete 
dopřát svému tělu a kloubům odpočinku.
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srnčí hřbet plněný švestKovou fáší s pancettou, 
omáčKou madeira, pečená Kdoule s calvadosem, 
bramborovo-pastináKové pyré

Podzim se neobejde bez zvěřiny, která obsahuje dostatek bílkovin, železa, vitamínu b12 a minerálních 
látek a vyznačuje se nízkým podílem tuku. jeden recept ze zvěřiny do podzimního menu nám  
předkládá šéfkuchař minutkové kuchyně hotelu radium Palace ****

Na 1 porci potřebujete: 
150 g srnčí hřbet, 20 g sušených 
švestek, 10 g červené cibule, 
10 g Pancetta, 1 žloutek, 10 g 
másla, sůl, pepř dle potřeby,  
50 g kdoule, 5 ml calvadosu, 
10 ml víno madeira, 50 ml 
demiglace, 50 g brambor, 50 g 
pastináku, 20 ml smetany, 10 
g másla, muškátový oříšek dle 
chuti

Pokrájenou cibuli orestujeme, 
přidáme švestky, Pancettu a poté 
vše rozemeleme. Do vychladlé 
směsi přidáme žloutek. Maso 
prořízneme, tak aby vznikla kap-
sa, kterou pomocí cukrářského 
pytlíku naplníme.  Naplněné maso 
opečeme z obou stran a dopečeme 
v troubě. Brambory uvaříme s 
pastinákem, okořeníme solí, 
pepřem a muškátovým oříškem.

Po uvaření scedíme a za stálého 
šlehání přidáváme smetanu až 
do hladka. Pro výrobu omáčky 
svaříme víno Madeira, přidáme 
výpek z masa, demiglace a zahus-
tíme máslem. Oloupané kdoule 
nakrájíme, spaříme horkou vodou 
a poté opečeme na másle a na 
závěr přidáme Calvados. 

Celý pokrm ozdobíme chipsem  
z pastináku a brambor.

JIří neUwIrth
Sous Chef Radium Palace

podzim v Kuchyni

S podzimem přicházejí chladnější dny a s nimi i vhodný čas na 
změnu stravování. Do jídelníčku zařadíme raději potraviny  
a koření, které nás zahřejí. Dobře nám k tomu poslouží horké 
nápoje, např. čaje (zázvorový čaj, čaj z pečeného ovoce, směs 
černého čaje s kardamomem, skořicí, čokoládou, mlékem, 
apod.). K snídani jsou vhodné teplé obilné kaše, vaječné omelet-
ky, míchaná nebo sázená vejce, teplé fazole. K obědu volíme např. 
pečené maso, dušenou zeleninu a luštěniny nebo bramborové, 
dýňové či zeleninové pyré.

Polévky spolehlivě zahřejí k snídani, obědu i večeři, jsou dobrou 
volbou i jako zcela samostatný pokrm např. místo večeře. I slad-
ká jídla a ovoce tepelně upravujeme. Pro inspiraci to mohou být 
ovocné knedlíky, jablková žemlovka, pečená hruška, smažená  
jablka, borůvkový koláč aj. Sladké pokrmy připravujeme nejlépe 
ze sezónních surovin.

I v podzimních dnech mohou lidé redukující svou váhu úspěšně 
pokračovat ve svém úsilí, když dodrží zásady redukčního jídelníč-
ku. Znamená to nezahušťovat pokrmy moukou, ale mixovanou 
vařenou zeleninou, místo smažení zvolit raději tepelnou úpravu 
vařením nebo dušením, přidávanou smetanu a tuky na zjemnění 
ze svých pokrmů pak zcela vyloučit. Saláty z čerstvé zeleniny lze 
vyměnit za saláty např. z vařené červené řepy, brambor, kořeno-
vé a kvašené zeleniny a i přes nepřízeň počasí nadále dodržovat  
pohybovou aktivitu. Pro Nordic Walking a kondiční běh je třeba 
využít hezkého počasí, za deštivého počasí zvolit cvičení doma 
nebo ve fitness studiu či bazénovém centru.

Markéta FIaloVá, dIS.
nutriční terapeut, RADIUM PALACE

provozní odstávKa hotelu 
radium palace****

Z důvodu dokončení rekonstrukce balneologického provozu 
v hotelu bude v období 9. až 16. prosince 2017 hotel Radium  
Palace**** mimo provoz. Poslední hosté odjedou 8. prosince a 
první po rekonstrukci mohou nastoupit 17. prosince 2017.

Z tohoto důvodu již nepřijímáme rezervace na akční léčebné  
pobyty 21 za 18 v hotelu Radium Palace**** v termínu 26. listo-
padu až 17. prosince 2017. Již potvrzené rezervace na toto ob-
dobí budou řešeny individuálně. Kontaktujte prosím obchodní  
oddělení - info@laznejachymov.cz / +420 353 831 301.

JaroSlaVa VlčkoVá
ředitelka hotelu RADIUM PALACE

lednová odstávKa  
hotelu curie***
Vzhledem k připravovaným opravám hotelu bude hotel Curie  
v období 8. ledna až 18. února 2018 uzavřen. V tomto období bude 
provedena generální oprava výtahů a kuchyně. Drobné úpravy 
budou provedeny také v recepci, kdy bude upraven recepční pult  
a zvětšen prostor pro ukládání zavazadel. 

Sousedící hotely Praha a Elektra zůstávají v době uzavírky hote-
lu Curie v provozu. Po dobu odstávky recepce hotelu Curie bude 
tato služba náhradně poskytována ve SPA Info, bývalé recepci ho-
telu Praha. SPA Info bude na tuto dobu přesunuto do společen-
ské místnosti hotelu Praha v 1. patře. Omlouváme se za snížený 
komfort, ale věříme, že všechny plánované opravy v celkové ceně 
cca 18 mil. Kč přispějí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb  
a spokojenosti našich hostů.

Karel DenK
ředitel hotelového komplexu CURIE

odstávKa aquacentra

Od 20. listopadu do 10. prosince bude aquacentrum mimo provoz 
z důvodu zahájení výstavby nového saunového světa, viz strana 1.

Iva KollarIKová
vedoucí lázeňského centra Agricola

Nechce se vám čekat až na návrat do domácí kuchyně?
navštivte restauraci v hotelu radium Palace****
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N ikdy bychom se nedopočítali, kolika očím, 
fotoaparátům a kamerám učaroval pohled na 
vznosnou budovu vsazenou jako šperk do jáchy-
movského údolí. Více než staletá existence ji už 

proměnila v historickou památku, jejíž jedinečnost spočívá 
kromě jiného ve schopnosti přizpůsobit se. Však díky této 
schopnosti prošla neklidnými desetiletími dvacátého století 
a přizpůsobila se požadavkům nejsoučasnější lázeňské péče 
a pohostinství.

Připomíná-li se její historie, zazní slova o „zlatých ča-
sech Radium Palace hotelu“, která kupodivu spadají do 
jejího mladého věku. Neměli bychom však zapomínat, že 
„zlatými“ nám zpětně obvykle připadají léta, která následují 
po časech nepřívětivých.

Takovými byly v Jáchymově i první roky nově vzniklého 
Československa v r. 1918. Přepychový lázeňský hotel – vybu-
dovaný pro šlechtu a zámožné společenské vrstvy – ztratil 
svoji předválečnou klientelu. Nový majitel (Angličan) pod 
„tlakem velkého finančního schodku“ hotel v r. 1921 uza-
vírá, hostům je přístupný pouze dependance (dnešní hotel 
Praha). 

V květnu 1922 hotelový komplex kupuje stát. Začátky ne-
byly snadné. Stejně jako jiné pohraniční okresy trpělo i Já-
chymovsko národnostními rozmíškami. Ty poznamenaly 

např. podezření na příčiny a důsledky požáru (červen 1922), 
při němž vyhořela střecha a podkroví středního traktu bu-
dovy. Značnou škodu utrpělo zařízení hotelu při hasičském 
zásahu. Uvedení do provozu si vyžádalo čas i velké finanční 
náklady.

Stále zřetelněji vyvstávala nutnost získat pro vedení tako- 
vého objektu hotelové odborníky. V r. 1924 se úkolu ujímají 
známí hoteliéři Jaroslav Urban z Hradce Králové a pražský 
Karel Šroubek, který se však po ročním působení věnuje 
pouze svým podnikům v hlavním městě. Pozdější komerční 
ředitel Urbanových podniků (Ing. Jiří Šrůtek) vzpomínal,  
že hoteliér J. Urban si budování Radium Palace hotelu určil 
za životní cíl. Přál si, aby se z Jáchymova stalo lázeňské mís-
to světového jména.

Začalo se dařit. Od roku návštěvy paní M. Curie-Sklo-
dowské (1925) stoupá počet lázeňských hostů. Ledacos na-
povídá již první návštěva prezidenta T. G. Masaryka v do-
provodu premiéra (A. Švehla) a ministra (Šrámka) v r. 1924, 
pouhé dva měsíce po převzetí hotelu českými podnikateli. 
Lze z ní vyčíst, že ve spojení státních lázní a hotelového kom-
plexu viděl T. G. M. jednu z cest, jak naplňovat vlastní před-
stavu o „zdemokratizování lázeňské péče“. V následujících 
letech se v řadách hostů a návštěvníků objevuje hned něko-
lik významných osobností politického i kulturního dění.  
V roce 1927 jednají v Radium Palaci zahraniční ministři tzv. 
„Malé dohody“ (ČSR, Jugoslávie, Rumunsko), kdy opět při-
jíždí i prezident, tentokrát se Švehlou a K. Kramářem.

Návštěvnost lázní se blíží šesti tisícům. Šéflékařem stát-
ních lázní je MUDr. A. Pirchan. Desáté výročí vzniku ČSR 
přispělo ke zvýšené investiční činnosti jak lázní - přístavba a 
modernizace léčebného ústavu (dnešní Agricola) a budovy 
ředitelství, tak i Radium Palace. V letech 1928/1929 je mil-
ionovými náklady uskutečněna rekonstrukce provozních 
místností, přístavba kuchyně, baru v suterénu, terasa  
s kolonádou před hotelem, lesní kavárna včetně tenisového 
hřiště. Předválečná úprava stráně nad hotelem s promenád-
ními cestičkami dostává podobu parku a tvoří příjemné 
propojení hotelu lesnatým okolím města. 

Výstavbou nových penzionů v protějším svahu nad 
nádražím se proměňuje celá lázeňská čtvrť. Nemalý podíl 
na změnách měla tzv. lázeňská komise města, jejímiž členy 

byli zástupci lázní, lékaři, hoteliéři, majitelé pensionů  
a členové zastupitelstva. Po řadu let stál v jejím čele dokonce 
okresní hejtman Dr. J. Loser. Je podepsán také pod pamět-
ním listem výboru pro postavení pomníku T. G. M.

Pamětní list, sepsaný v den 80. výročí narození prezidenta 
vytýčil úkol - pomník, který byl po měsících odhalen v srp-
nu 1930 mezi hotelem Radium Palace a ředitelstvím lázní. 
Náklady na jeho zřízení (92 tisíc) byly kryty z výnosů jarního 
plesu v Paláci a soukromých dárců. Mezi dárci byli někteří 
podnikatelé a osobnosti německé národnosti. V tomto roce 
dosahuje vrcholu meziválečná návštěvnost lázní (osm tisíc).

Nečekaným úmrtím Jaroslava Urbana (1931) jako kdyby 
byla poznamenána následující doba hospodářské krize se 
všemi politickými následky. „Zlatý věk“ končil. Připomína-
jí jej staré fotografie. Při pozornějším pohledu a zamyšlení 
nad nimi lze z některých vyčíst upřímnost zájmu před-
stavitelů státu o dění spojené s jáchymovským lázeňstvím  
a těmi, kdo se na něm podíleli. Z pohledu bývalého kro-
nikáře je potěšující, že „ty mladé zlaté časy“ lze rozpoznat 
také v dospělém věku, snad podle přísloví: „Co se v mládí 
naučíš, ve stáří jako když najdeš!“

oldřIch Ježek
historik města Jáchymov

„Zlaté časy“ hotelu Radium Palace

 ■ Personál radium Palace, sezóna 1924

 ■ Vybavení pro radonové koupele z dvacátých let minulého století

krušnohorské vánoce a advent za starých časů měly 
hodně daleko do idylky, prezentované dnes na saské 
straně pohoří. také na ně se lidé těšili a i ony měly 
své kouzlo. součástí vánoc bylo nejen dodržování 
tradičních zvyků, rituálů a obřadů, ale za dlouhých 
večerů samozřejmě i plno vyprávění všech možných 
příběhů jak s náboženskou tematikou, tak i ze života 
ve vzpomínkách generací předávaných z pokolení na 
pokolení.

Starým adventním zvykem, praktikovaným na sv. Ondře-
je, tedy 30. listopadu večer, bylo zvedání hrnků. Na stůl 
se položilo devět předmětů: prsten znamenal svatbu, bílý 
uzlíček narození dítěte, raneček cestu, kousek červené látky 
radost, kousek černé látky naopak smutek, kousek chleba 
značil, že bude v příštím roce co jíst, mince dostatek peněz, 
malý hřebínek starosti a krabička od sirek, zastupující  
rakev, pak dokonce smrt. Tyto předměty se pak přikryly 
devíti pokud možno stejnými nebo alespoň podobnými hrn-
ky a každý člen rodiny si po předchozím zamíchání hrnků 
tři hrnky zvedl, aby zjistil, co ho v příštím roce čeká. Nějaký 
čas jsme otáčení hrnků praktikovali i u nás doma, ale teď už 
raději nepokoušíme osud a dáváme přednost nevědomosti. 
Takovou potopenou svíčku na skořápce nebo podivné tvary 
litého olova si totiž člověk sám pro sebe ještě nějak „okecá“, 
ovšem tyto symboly jsou naprosto jednoznačné.

Stejně jako dnes, i za starých časů se v době adventu peklo. 
Vánoční cukroví však nikoliv, to je věc, která se tu rozšířila 
až po válce, ale jednalo se o vánočky a hlavně štóly, kterými 
se Krušné hory proslavily. Ty se u nás nepekly doma, nýbrž 
u pekaře. Nevyužívalo se přitom jen toho, že měl pec téměř 

permanentně roztopenou, tradice dokonce velela přinést 
mu jen suroviny a pekař sám i zadělával. Hotové štóly se 
pak prý odvážely domů na speciálně upravených saních, 
mému dědovi na to ale stačila nůše, v níž si dřevěnými 
deskami různé velikosti vytvořil několik pater. Ta se mu  
v poválečných letech docela pronesla, u nás v té době už 
nebyl pekař, který by to uměl, proto rudenští Němci cho-
dili na Přebuz, kde ještě starousedlý pekař fungoval. Vedle 
několika velkých štol se v každé rodině pekly i dvě malé 
– jedna byla určena pro kmotřence, druhá k okamžitému 
ochutnání.

Zhruba týden před Vánoci se v domě postavil betlém, 
osvětlovaný věčným světlem. Při návštěvách u starších 
sousedů jsem ho tehdy vídával v různých provedeních, od 
prostého plochého „papundeklového“ z tiskárny až po vy-
řezávané „3D“ jesličky. Jeden z těch jednodušších stavěl  
i náš jinak celkem ateistický děda a každého 6. ledna ho pak 
poctivě doplnil o figurky klečících tří králů.

O samotném průběhu Vánoc v předválečných letech jsem 
toho moc neslyšel. Stejně jako leckde jinde, na Štědrý den 
nesmělo nikde viset prádlo, nesmělo se ani prát. Také 
neměl mít nikdo nic vypůjčeného. Naopak platilo pravi- 
dlo, že člověk musí během Vánoc vidět tři stromečky, v tom 
byla zřejmě skrytá výzva k návštěvám příbuzných. Podlahy 
domů bývaly přes Vánoce vystlané slámou, což byl odkaz na 
betlémské jesličky, tenhle zvyk dodržovali mí předci ještě 
v letech druhé světové války, dokonce snad i chvíli po ní. 
Dárky nosil Ježíšek, v originále Christkindl. Za časů starého 
Rakouska se ovšem moc nepředal, naděloval tak, že dnešní 
Mikuláš je i u hodně zlobivých dětí o poznání štědřejší – 
nejstarší pamětníci shodně uváděli, že dostali pár jablek  
a ořechů.

Nikdy jsem neslyšel nic o tom, co se o Vánocích jedlo. 
Podle literatury byl kapr v různých úpravách běžný spíše 
v zámožnějších rodinách, chudší rodiny prý měly tresku 
nebo nějakou sladkovodní rybu. Typickou krušnohorskou 
večeři Neunerlei, složenou z devíti jídel, nikdo z pamětníků 
z naší obce nezmiňoval. Říkali však, že na Štědrý den, na 
silvestra a na Tři krále muselo být bezpodmínečně i nějaké 
maso, „wenn a nai Lait on an Taumkop baißen tejn“, tedy  
i kdyby mělo devět lidí okusovat jednu holubí hlavu, jak se 
tehdy říkalo.

V době od Vánoc do Tří králů se rudenští obyvatelé opět 
věnovali oblíbenému předpovídání budoucnosti. Směro-
datné pro zdar nového roku bylo to, koho prvního led-
na potkali jako prvního. Byl-li to muž, dítě nebo mladá či 
dokonce těhotná žena, bude to rok dobrý, naproti tomu rok, 
v němž jako první potkají starou ženu, nebude stát za nic. 
Lidová tradice nabízela i detailnější prognózu. Věřilo se  
ve věšteckou moc snů, které se člověku zdály v průběhu 
dvanácti nocí od Štědrého dne do Tří králů. Každá  
z těchto nocí, zvaných Unternächte, představovala jeden 
měsíc nového roku, a věřilo se, že to, co se člověku v tu kte- 
rou noc zdálo, se mu v průběhu příslušného měsíce i splní.

Na Tři krále si pak lidé do kalendářů zapsali svůj posled-
ní sen, odstrojili stromeček (betlém zůstal na místě až do 
Hromnic) a vrátili se ke své práci s tím, že pokud Bůh dá,  
za necelých jedenáct měsíců zase na stůl rozloží devět symbo- 
lických předmětů a poohlédnou se po devíti pokud možno 
podobných hrncích.

PřeVzato
Roman Kloc, Krušnohorský Luft  (Prosinec 2016)

Krušnohorské Vánoce
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V roce 2016 založil Karlovarský kraj Destinační agen-
turu Živý kraj. Těší nás, že jsme dostali možnost před-
stavit se ve vašem oblíbeném časopisu AquaViva. 

Naším posláním je šířit povědomí o kraji, prezen-
tovat rozmanitou nabídku aktivit a v oblasti lázeň- 
ství posilovat pozici Karlovarského kraje jako světově 
proslulé destinace s nabídkou špičkové lázeňské 
péče.

Proč jsme zvolili název Živý kraj? Protože Karlovar-
ský kraj živý je – plný zdraví, léčivých pramenů, 
zábavy, zážitků, sportu, kultury, krásné přírody  
a životem pulzujících památek.

Co do velikosti patří Karlovarský kraj k nejmenším 
českým krajům, co do památek, zážitků a přírod-
ních krás patří však k těm nejkrásnějším a turisty 
vyhledávaným. Rádi vám v každém vydání AquaVivy 
přiblížíme rozmanitost a osobitou krásu Karlovar-
ského kraje a především místa, která skutečně stojí 
za vaši návštěvu. 

Jaká jsou hlavní lákadla Karlovarského kraje?

odpočinek v lázních

V žádném jiném kraji nenajdete tolik pramenů  
a lázeňských měst jako právě zde. Lázně Karlovy 
Vary, Jáchymov, Kynžvart, Mariánské Lázně a Fran-
tiškovy Lázně – města, kde prameny léčí desítky či 
dokonce stovky let.

hory, lesy, příroda

Objevte divoké Krušné hory či rozsáhlou chráněnou 
krajinnou oblast Slavkovský les. Kromě toho vás 
v Karlovarském kraji čeká mnoho přírodních 
rezervací, naučných stezek a unikátních rašelinišť – 
třeba přírodní rezervace Soos, která nemá v Evropě 
obdoby.

bohatá historie

Z každého koutu Karlovarského kraje dýchá kus his-
torie. Proměňte se ve středověké rytíře na hradě Loket 
či Cheb, objevte barokní zámek v Bečově nad Teplou, 
navštivte klášter v Teplé a korzujte na kolonádách 
v Karlových Varech, Františkových a Mariánských 
Lázních. Cestou jistě narazíte také na mnoho kostelů, 
zřícenin či technických památek.

sportovní zážitky

Karlovarský kraj je ideálním místem pro všechny 
zapálené sportovce. Boží Dar, Klínovec i Plešivec 
přivítají všechny lyžaře, snowboardisty, běžce, tu-
risty a cyklisty – vždyť cyklistickými trasami je prot-
kán celý kraj. Golfisty čeká deset golfových hřišť, na 
své si přijdou tenisté, horolezci i vodáci. V kraji navíc 
najdete množství lanových center, paintball areálů  
a míst ke koupání.

film a hudba

Řadíte se k zapáleným filmovým fanouškům? Tak to 
byste začátkem července neměli chybět v Karlových 
Varech – koná se zde světově proslulý Mezinárodní fil-
mový festival Karlovy Vary. K dalším významným ak-
cím patří Jazzfest Karlovy Vary, Valdštejnské slavnosti 
v Chebu či Chopinův festival Mariánské Lázně.

Další informace naleznete na turistickém portálu 
Karlovarského kraje www.zivykraj.cz

nejzAjímAVější nAdcHázející 
kUlTUrní Akce regIonU:

8.-12. 10. 2017   Festival oty Hofmana
12., 18., 20., 28. 10. 2017   jazzfest karlovy Vary
9. 12. 2017        Vánoční trhy na hradě loket
25. 11.-26. 12. 2017  chebské vánoční trhy

živý Kraj 
destinační agentura pro KarlovarsKý Kraj

podzim - ideální čas pro  
aKtivity oKolo fichtelbergu
Dolů z pohovek, jde se na to! I „gaučoví povaleči“ mohou v lázních 
Oberwiesenthal  znovu objevit radost z pohybu:  Ať už se jedná  
o razantní jízdu na velkých koloběžkách, letní sáňkařské dráze, 
minigolf, bowling  nebo se jen tak procházet.  Rozmanitost vás v 
Oberwiesenthalu očekává na každém kroku. Vášniví cyklisté se 
mohou prohánět po okolí na trasách různých obtížností a několik 
set výškových metrů z Jáchymova přes Boží Dar až na Fichtelberg si 
pak zaslouží saunu a masáž namožených svalů. Necelých 10 minut 
od Jáchymova přivítá své hosty státem uznané lázeňské středisko 
Oberwiesenthal. Zvláštní přitažlivost nejvýše položeného měs-
ta v Německu spočívá v tzv. „Wiesenthaleru K3“, což je městské 
a sportovní muzeum. Výstava  „Útok na vrcholy – Oberwiesen-
thal  dobývá svět“, je cesta historií zimních sportů tohoto místa. 
Návštěvník zde bude vtažen do kouzla „Bílého údolí“ a prožije 
vývoj hornického městečka k dnes nejznámějšímu sportovnímu 
středisku Saska. V muzeu je možné se dozvědět, jak se „sněhová 
kletba“  vyvinula v „bílé zlato“, potkat se s velikány sportu, jejichž 
lyže, poháry a medaile zde můžete obdivovat.

PřeVzato
Kurort Oberwiesenthal

Nabídka pro členy Radon Spa Clubu pro podzim 2017

říjen
k zakoupené kávě nebo čaji v kavárně Agricola jedna teplá 

lázeňská oplatka zdarma

listopad
k zakoupené uhličité solfatanové koupeli nebo uhličité koupeli s 

rašelinovým extraktem jedno sezení v solné jeskyni zdarma

prosinec
10 % sleva na zakoupenou proceduru parafínový zábal zad 

(konopí nebo ajurvédské byliny

Prodej výše zmíněných procedur zajišťuje 
 recepce lázeňského centra Agricola

říjen
15 % sleva na minibary

listopad
15 % sleva na proceduru “Oxygenoterapie”

prosinec
30 % sleva na nápoj “Svařené víno”

říjen
20 % sleva na Perličkovou koupel

listopad
20 % sleva na Parafínový zábal rukou

prosinec
20 % sleva na Klasickou masáž ruční částečnou
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Svařené víno, chvojí, tradiční slad-
ké pečivo, vonný kouř a světla 
zářící v šeru chladného zimního 
podvečera. To vše vás najednou 
vtáhne do té zvláštní nálady, 
která přichází jen jednou za rok. 
Vánoční trhy jsou místem, kde už 
dávno nejde jen o dobrý nákup, 
jak se podbízí z názvu “trhy”.

To, co láká početné návštěvníky, 
je pravá vánoční atmosféra. Cen-
trální prostor, zpravidla náměstí, 
se s příchodem Vánoc změní ve 
sváteční vyzdobené městečko 
stánků s nabídkou drobností, nad 

kterými by snad každý v běžném 
obchodě mávnul rukou. Zde 
však jde o lidskou radost, pros-
tou radost z maličkostí, která je 
právě tak blízká dětem. Vánoční 
písně – koledy – dokreslí dojem 
ze vzájemného setkání známých 
i neznámých lidí, kteří se v míru 
a pokoji sešli na společné oslavě 
Vánoc.

Dovolujeme si vás pozvat k náv-
štěvě vánočních trhů v blízkém 
okolí Jáchymova v následujících 
termínech zájezdů:

Vánoční atmosféru navozujeme 
také přímo v našich lázních při 
tradičním jarmarku, který se 
uskuteční 2. prosince v hotelu 
Běhounek.

2. 12. chemnitz
3. 12. Praha
5. 12. karlovy Vary
9. 12. loket
22. 12. drážďany
23. 12. cheb

vánoční trhy

Hojně navštěvovaný královský 
hrad Loket z počátku 13. století, 
sevřený na skále ze tří stran řekou 
Ohří, je pevně svázán s dětstvím 
Karla IV. nebo legendou o založení 
města Karlovy Vary. V  hradním 
muzeu si můžete prohlédnout 
výstavu výrobků z místních manu- 
faktur, zbraní a expozici arche-
ologie. V podzemí se pak ukrývá 
několik pater studených a vlhkých 
kobek s autentickou ukázkou útrp-
ného práva. Malebné prostředí 
přilehlého městečka je oblíbeným 
místem pro natáčení filmů české  
i zahraniční produkce.

Hospodářský dvůr Bernard  
v Královském Poříčí byl postaven 
roku 1922 v tradičním chebském 
stylu hrázděných staveb. Komplex 
budov zahrnoval kromě obytných 
a správních objektů ještě stáje pro 
koně a dobytek, kůlny na stro-
je a nářadí, stodoly, mlékárnu  
a kurníky. Mimo klasicky pojatou 
činnost všestranného zeměděl-
ského hospodářství se širokou 
rostlinnou a živočišnou výrobou 
se statek věnoval také rekultivaci 
těžbou narušených a poškozených 
pozemků.

Rekonstrukce proběhla v le-
tech 2005-2006 a díky ní mohlo 
na statku Bernard vzniknout cen-
trum tradičních řemesel, které 
má ambice stát se svou nabídkou 
ukázek živých tradičních řemesel 
významnou regionální paměti-
hodností. Konají se zde příleži-
tostně tematické trhy. Krásná 
jsou především období adventní 
nebo velikonoční. Svůj stálý do-
mov tu našla například výrob-
na tradičních svíček, truhlárna, 
včelařská dílna, dílna designu 
nebo interaktivní expozice řeky 
Ohře.

hrad loKet a stateK bernard

Nejznámější lázeňské město 
v České republice proslavené 
horkými prameny a bylin-
ným likérem Becherovka. Uni- 
kátní lázeňská architektura bu-
dov je zdrojem obdivu početných 
návštěvníků, kteří ji mohou shléd-
nout hned z několika rozhleden  
a vyhlídek v kopcích lázeňských 
lesů nad městem. Přístup na 
vrcholy kopců vám usnadní 
dvě vozové lanovky, sloužící již 
přes sto let méně pohyblivým 
návštěvníkům.

Krásná je procházka po míst-
ních kolonádách, na Malé Ver-
sailles i po Staré či Nové Louce 
přes Grandhotel Pupp, Richmond 
až k Poštovnímu dvoru. V Kar-
lových Varech naleznete muzeum 
Becherovky, kde se seznámíte 
s historií i současností podni-
ku a nahlédnete do historických 
sklepů. Za návštěvu stojí i pros-
lulá sklárna Moser založená roku 
1857, má vlastní muzeum a 
návštěvnické centrum s možností 
prohlídky sklářské huti.

Raritou v rámci celé České  
republiky je Vánoční dům s ce-
loroční výstavou těch nejkrásněj- 
ších vánočních dekorací a sbírkou 
medvídků. Naleznete ho v zámeč-
ku v městské části Doubí, což je 
zároveň vynikající výchozí bod 
pro návrat pěšky lázeňským lesem 
přes oboru s lesní zvěří u sv. Lin-
harta, nebo pro výlet hlubokým 
údolím řeky Ohře na fascinující 
skalní město – Svatošské skály.

Karlovy varytradiční aKce jsou Kořením 
lázeňsKého pobytu
kalendářní rok v lázních má svůj rytmus a podobně jako barvy 
od sebe odlišují roční období, tak pravidelné kulturní akce 
dávají jednotlivým měsícům nezapomenutelný ráz.  
Podzim a zima jsou v jáchymovských lázních výjimečné.

svatomartinská husa nebo červené?

K oblíbeným datům v lázeňském kulturním kalendáři patří  
11. 11., kdy do lázeňské čtvrti přijíždí sv. Martin na bílém koni 
v čele impozantního lampionového průvodu. Svatomartinskou  
tradici následně připomíná komponovaný program dětí  
dramatického oddělení ostrovské Základní umělecké školy. 
Kulturní program vyvrcholí žehnáním svatomartinského vína, 
které zájemci mohou za doprovodu cimbálu ochutnat v kavárně 
Lázeňského centra Agricola. Pokud by tohle všechno jako pobídka 
k pobytu nestačilo, klienti lázeňského hotelu Curie se mohou těšit 
na tradiční svatomartinskou husu.

vánoční strom s mikulášem a sv. barborou

Adventní čas nevybízí k překotné přípravě Vánoc, ale zejména ke 
zpomalení, ztišení a uvědomění si podstatných věcí v životě. Pobyt 
v lázních pro takovéto pojetí přípravy na vánoční čas poskytuje 
takřka ideální podmínky. Příjemným zpestřením je pak slavnost- 
ní rozsvícení vánočního stromu v neděli 3. prosince, kterého již 
potřetí ujme sv. Mikuláš. Doprovod mu budou dělat andělé, a pro-
tože jsme v Jáchymově, také sv. Barborka, která přítomným rozdá 
větvičky třešně, aby jim rozkvetly přímo na Štědrý den.

hej mistře a další hudební perly

Samotné Vánoce jsou pak plné dobrého jídla, slavnostní hudby, 
tanečních i poslechových večerů nebo výletů. K nejoblíbenější 
tradici v Jáchymově patří koncert České mše vánoční Hej Mistře! 
J. J. Ryby, který provede Karlovarský pěvecký sbor se sólisty již 
v pátek 22. prosince od 19:30 hod. v kostele sv. Jáchyma v Jáchy-
mově. V bohaté nabídce vánočních koncertů bych rád upozornil 
také na mimořádné vystoupení oblíbené zpěvačky Noemy Erby, 
která vystoupí v Radium Palace 27. prosince spolu s italským teno- 
rem Valterem Borinem. Podobně skvělý program na vás čeká 
v hotelu Běhounek, kdy se můžete těšit na velmi oblíbené Tři  
tenory. V předvečer silvestra je pro všechny zájemce v jáchy-
movském kulturním domě připraveno skvělé vystoupení gospe-
lové skupiny zpěvačky Zuzany Stirské. 

happy new year 2018!

Samotný konec roku proběhne naprosto tradičně. Slavnostní 
večeři vystřídá bohatý zábavný program, který završí půlnoční 
ohňostroj. Pokud nevíte, jak zakončit letošní rok, využijte naši 
nabídku a přivítejte nový rok 2018 společně s námi. 

Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu LLJ Jste už v lázních a chcete někam vyrazit?

Tipy na výlety a celý kulturní přehled naleznete na
www.spainfojachymov.cz
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10. 10. úterý 15:30 hod. 
Běhounek, vstup zdarma
chopin & evans
Klasika a jazz v podání klavíristy Igora 
Kotova, absolventa petrohradské 
konzervatoře

10. 10. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
dixieland messengers 
praha
Koncert v původním improvizovaném 
hudební stylu „dixieland“ původem  
z New Orleans, New Yorku a Chicaga, 
proslavený hlavně Luisem Arm-
strongem a dalšími orchestry

11. 10. středa 19:00 hod. 
Běhounek, vstup zdarma
společensKý večer s 
tancem a uKázKami 
latinsKo-americKých 
tanců
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. 
Během večera zatančí Kamil a Šárka 
Horákovi a dětský taneční pár  
z Taneční školy D Team Karlovy Vary

12. 10. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 150 Kč
originální salónní 
orchester mariánsKé 
lázně - hudba promenád
Koncert těch nejlepších a nejznámě-
jších melodií od J. Strausse ml., 
E. Kálmána, E. Tosseliho nebo J. 
Offenbacha, např. Orfeus v podsvětí, 
Montiho čardáš, Císařský valčík 
nebo nejslavnější melodie z operety 
Čardášová princezna

17. 10. úterý 19:30 hod. 
Běhounek, vstupné 120 Kč
večer písní, operních árií 
a Klavírních sKladeb
Večerní pěvecké vystoupení Martiny 
Sehylové s klavírním doprovodem 
Norberta Kellera naplněné písněmi 
známých mistrů: G. F. Händel, W. A. 
Mozart, G. Puccini , B. Smetana

18. 10. středa 19:00 hod. 
Radium Palace, vstup zdarma
společensKý večer  
s tancem a uKázKami 
standardních  
a latinsKo-americKých 
tanců
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. 
Během večera zatančí dětský taneční 
pár Karolinka Plná a Filip Horák z 
Taneční školy D team Karlovy Vary

19. 10. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 130 Kč
recitál pro piano  
a housle
Piano - Alice Michel, absolventka Vy-
soké hudební školy v Londýně. Housle 
– Monika Cimprich, absolventka AMU 
v  Praze

20. 10. pátek 19:30 hod. 
Kulturní dům Jáchymov,  
vstupné 60 Kč
ochotníci nejdeK
Komedie amerického dramatika Kena 
Ludviga. Režie:  Karel Uzel

23. 10. pondělí 19:30 hod. 
Běhounek, vstupné 30 Kč
procházKa jáchymovem 
s dotyKem minulosti
Přednáší: Jaroslav Ochec, báňský od-
borník a znalec historie Jáchymova

24. 10. úterý 15:30 hod. 
Běhounek, vstup zdarma
Koncert světových 
melodií
Příjemné odpoledne naplněné tím  
nejlepším ze známých světových 
melodií. Na klavír hraje Jan Spira

24. 10. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
taneční večer s módní 
přehlídKou
Přehlídka módy z butiku „VERSAY“  
v Karlových Varech. K tanci a posle-
chu hraje Vladislav Prokop

26. 10. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 140 Kč
music dolce vita - 
mozartovo tajemství
Koncert u příležitosti 260. výročí 
narození W. A. Mozarta. V programu 
zazní díla členů rodiny - otce Leopol-
da, samotného Wolfganga, ale i jeho 
syna Franze Xavera, a další. 

31. 10. úterý 19:30 hod. 
Běhounek, vstupné 130 Kč
operetní Koncert
Koncert zavede posluchače do světa 
operety a jejích nestárnoucích a 
nádherných melodií, jako jsou Píseň 
o Vilje, Cikánský baron, Adéla z Ne-
topýra, Princ Sou-chong, Čardášová 
princezna a další

31. 10. úterý 19:30 hod. 
Radium Palace, vstupné 130Kč
Koncert populárních 
melodií “na Křídlech 
zpěvu”
je určen pro milovníky nestárnoucích 
písní, jako je Caro mio ben, La 
paloma, či Santa Lucia, ale také 
operetních a muzikálových melodií z 
Rose Marie, West Side Story, nebo My 
Fair Lady. 
Zpívají: Christina Kluge /BRD/, Jaro-
slav Mrázek - tenor, Vladimír Strnad 
- klavír

7. 11. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
od bacha po offenbacha
Koncert karlovarského DUO LYRA ve 
složení Vladislav Liněckij - housle, Jan 
Spira - klavír. Uslyšíte slavné mal-
ičkosti klasiků a melodie z muzikálů

9. 11. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 120 Kč
Kolotoč plný Krásných 
melodií
Známé a světové šlágry, evergreeny a 
hity české a německé dechovky zazní 
v podání vynikajících harmonikářů 
Josefa a Renáty Pospíšilových

11. 11. sobota 18:00 hod. 
Sraz u MŠ Jáchymov střed
svatomartinsKý průvod
Trasa lampiónového průvodu: MŠ 
Jáchymov střed - hotel Běhounek - LC 
Agricola, za doprovodu bubeníků ze 
ZUŠ Ostrov. Příjezd sv. Martina na 
bílém koni k LC Agricola. Následuje 
svatomartinská scénka v podání dětí 
ze ZUŠ Ostrov, žehnání vína a další 
doprovodný program. Pět nejhezčích 
lampionů bude oceněno, malá po-
zornost pro všechny děti s lampio-
nem, možnost  zakoupení lampionu 
předem

14. 11. úterý 19.30 hod. 
Běhounek, vstupné 100 Kč
po-po trio zpívá swing
Dámské vokální trio z Karlových 
Varů v obsazení: K. Kučerová, K. 
Svobodová, M. Lendělová, klavírní do-
provod K. Šimandl. Z programu: Hallo 
Dolly, Beatles, Hallelujah, Jaroslav 
Ježek - Bugatti step, Svítá

16. 11. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 140 Kč
pletKy paní operetKy
Představí se mimořádně talentovaná 
česká sopranistka Jana Štěrbová, která 
svojí pěveckou technikou italského 
Bel canta kráčí ve šlépějích svého 
vzoru Emy Destinové. Zdrojem jejího 
umění je kromě atraktivního zevně-
jšku a bystrého intelektu kvalitní hlas 
sametové barvy a procítěný projev

17. 11. pátek 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
písně sametového 
listopadu
Oba pěvečtí interpreti koncertu 
Kateřina Bodláková a Jan Jirmásek, 
byli v revoluční době ještě v dět-
ském věku, avšak rádi posluchačům 
předvedou, že jejich vztah k písním 
Karla Kryla, Jaroslava Hutky, Marty 
Kubišové i Waldemara Matušky je pro 
ně živý

21. 11. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
whitney houston a 
filmové melodie
Hudební vzpomínka na jednu z 
nejúspěšnějších světových zpěvaček. 
Známé písně Whitney Houston a 
filmové melodie v podání Stanislavy 
Knejflové s klavírním doprovodem

23. 11. čtvrtek 20:00 hod. 
Radium Palace, vstupné 140 Kč
francouzsKé šansony K 
poctě edith piaf
Zpěvačka - šansoniérka Marta 
Balejová - patří k nejvýznamnějším 
zpěvačkám tohoto hudebního žánru. 
Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří 
Hošek

28. 11. úterý 
Běhounek, vstupné Kč
soňa & giancarlo 
ruggieri
Pěvecký koncert s tanečním a 
klavírním doprovodem. Přivítáme 
v Běhounku Italského tenoristu 
Giancarlo Ruggieri. Jeho koncert 
doprovází Soňa Ruggieri, klasická 
baletka

5. 12. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné zdarma
miKulášsKá zábava
K tanci a poslechu hraje Vladislav 
Prokop

3. 12. neděle 17:30 hod. 
před lázeňským centrem Agricola
rozsvěcení vánočního 
stromu
se sv. Mikulášem a sv. Barborou

12. 12. úterý 19:30 hod. 
Curie, vstupné 100 Kč
stana zpívá edith piaf
Francouzské písně, filmové melo-
die a další slavné skladby v podání 
Stanislavy Knejflové. Hudební do-
provod Josef Škulavík

30. 12. sobota 20:00 hod. 
Kulturní dům Jáchymov, vstupné 
190 Kč / v předprodeji 150 Kč
zuzana stirsKá a sbor 
fine gospel time
předsilvestrovský koncert

Kulturní Kalendář říjen-prosinec 2017

Kompletní kulturní program a možnost zakoupení vstupenek 
najdete na sPA info, nebo u programových specialistek
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Nabídka pobytů 2018 v Luhačovicích. 
Právě nyní se slevou až 20 %

Začátek podzimu je každoročně spojen s před-
stavením nabídky na rok následující. Nejinak je 
tomu i nyní. Pobyty na příští rok si letos poprvé 
můžete vybírat ze společného katalogu, který vám na  
osmašedesáti stranách představí nabídku Lázní  
Luhačovice a.s. i Léčebných lázní Jáchymov a.s. 

V Luhačovicích jsou základem tradiční a osvědčené 
léčebné, relaxační a wellness produkty doplněné  
o novinky. Nechybí ani velikonoční, vánoční, advent-
ní nebo silvestrovské pobyty s bohatým programem. 
I příští rok jsme do nabídky zařadili oblíbený pobyt 
Ve víru tance s Janem Onderem nebo na několika 
soutěžích oceněný Víkend pro single cestovatele. 
Přijet do největších moravských lázní můžete i na 
pobyty spojené s kulturními programy a letními fes-
tivaly. Žádané budou především pobyty v době zahá-
jení hlavní lázeňské sezóny, červencového Festivalu 
Janáček a Luhačovice nebo během Dnů slovenské 
kultury. Lístky nebo zvýhodněné permanentní vstu-
penky, které vám zajistí ta nejlepší místa, vám rádi 
zarezervujeme. Novinkou příštího roku je Rege- 
nerační pobyt se zaměřením na dýchací cesty s uhli- 
čitými koupelemi a individuálními i skupinovými  
inhalacemi. Oblíbené pobyty “Krátká relaxace” 
a “Ochutnávka wellness” nově nabízíme pod 
společným názvem “Relax & Wellness”. Chcete-li 
skutečně výhodnou nabídku, pak přijeďte na začát-
ku ledna do hotelu Palace nebo Morava na Novoroční 
pobyt se spoustou léčebných procedur. 

Díky rozšíření a modernizaci si pro svůj pobyt  
v příštím roce můžete opět vybrat bývalý penzion  
Riviera, který se mění na moderní garni hotel s 75 
lůžky, recepcí a restaurací. Po roce je v nabídce také 
garni hotel Jestřabí.

Budete-li chtít přijet jen na pár dní, pak se rozhod-
něte pro ALEXANDRIA**** Spa & wellness hotel, který 
byl již pětkrát oceněn jako Hotel roku ve Zlínském 
kraji. Strávit zde můžete výjimečný pobyt Víkend  
exkluziv s nově sestaveným wellness programem.  

Právě nyní můžete získat za rezervaci vašeho po-
bytu na příští rok až dvacetiprocentní slevu FIRST  
MINUTE. Ušetříte tak i několik tisíc korun a budete 
mít nejširší výběr kapacit i termínů. Její využití je čas-
ově omezené a platí jen do 19. prosince 2017.

Hledáte-li vhodný dárek k Vánocům, narozeninám 
nebo k výročí, rádi vám připravíme dárkový pou-
kaz na jakýkoli pobyt, zážitkový balíček nebo tře-
ba romantickou večeři ve Francouzské restauraci. 
Rozhodnout se můžete i pro peněžní dárkový poukaz 
na vámi zvolenou hodnotu. 

Stejně jako v předcházejících letech, získá i v dalším 
roce každý host akciové společnosti Lázně Luhačo- 
vice po příjezdu slevovou knížku a klientskou kartu, 
s nimiž výrazně ušetří ve wellness centru, bazénu 
v Centrálních lázních, při objednání výletů nebo  
v našich partnerských prodejnách v Luhačovicích.

Kompletní nabídku, podrobné informace a online  
rezervace naleznete na internetových stránkách 
www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexan-
dria.cz. Zajímavé tipy, aktuální informace, novinky  
a postřehy hledejte i na Facebooku Lázní Luhačovice 
a.s. a hotelu Alexandria.  

Ať již bude důvodem vaší návštěvy léčba, relaxace, 
víkend s přáteli nebo návštěva míst, kde se natáčel 
seriál Četníci z Luhačovic, věříme, že vás Luhačovice 
nezklamou. 

Ing. šárka VylIMcoVá
vedoucí oddělení marketingu a prodeje, Lázně Luhačovice

léto plné Kultury Končí,  
i přelom roKu nabídne Kvalitní pořady

Luhačovické kulturní léto bylo jako každoročně 
ve znamení kolonádních koncertů, divadelnících 
představení a tří velkých festivalů, které mají svoji 
hlubokou tradici. Prvním z nich byl Festival Janáček 
a Luhačovice, připomínající opakované pobyty Leoše 
Janáčka v Luhačovicích. Festival nabídl příznivcům 
hudby cyklus koncertů špičkových sólistů a orches-
trů.  V letošním 26. ročníku sklidila největší ohlas so-
pranistka M. Janková a Slovenský komorní orchestr 
Bohdana Warchala.

Rovněž Akademie Václava Hudečka, která má svůj 
čas na přelomu července a srpna, patřila hudbě. 
Tentokrát to byla ale hudba prezentována mladými, 
ale velmi úspěšnými houslisty pod vedením Václava 
Hudečka. Vítězkou letošního ročníku se stala Klára 
Lešková, která zahájí společným koncertem s Mis-
trem Hudečkem příští Akademii v roce 2018.

Divadelní múze Thálii byl věnován konec srpna.  
Prezident přehlídky Divadelní Luhačovice, herec 
M. Mejzlík, připravuje každoročně velmi pestrou  
a atraktivní dramaturgii. K pomyslným „třešničkám 
na dortu“ patřilo představení Ještěrka na slunci s H. 
Maciuchovou a J. Satoranským a hra Červená s M. Etz- 
lerem a M. Krausem.

Druhý víkend v září se v Luhačovicích již popáté 
prezentovali s velkým úspěchem výjimeční umělci 
našich východních sousedů během Dnů slovenské 
kultury. Pomyslnou tečku za letní kulturní sezónou 
udělal Mezinárodní festival dětských folklorních 
souborů Písní a tancem, v průběhu kterého byly vy-
hlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2017. 

I když je nyní letošní léto již minulostí, je připrave-
na pro lázeňské hosty bohatá nabídka dalších od-
poledních či večerních programů i klubové večery 
v hotelu Alexandria a Palace. Hosté se mohou těšit 
na  divadelní představení v Lázeňském divadle nebo 
večerní zájezdová představení do Městského divadla 
ve Zlíně nebo do Kongresového centra na koncer-
ty Filharmonie Bohuslava Martinů a jejich hosty.   
Prosinec s sebou přinese oblíbené předsilvestrovské 
divadelní představení, ale i již tradiční silvestrovskou 
oslavu s Alešem Cibulkou. Necelý měsíc poté rozzáří 
Společenský dům 22. reprezentační lázeňský ples, 
jehož hosty budou Peter Nagy a Leona Machálková.

Ing. hana Felcmanová 
kulturní manažerka, Lázně Luhačovice

další část zpevněných ploch  
slouží veřejnosti

Po otevření nové dvousetmetrové pěší zóny u hotelu Jurkovičův dům 
v polovině června byla na začátku července zprovozněna ještě jedna 
část zpevněných ploch v lázeňském areálu. Na místě původní cesty 
podél Lázeňské polikliniky od cukrárny po parkoviště vznikla nová ko-
munikace o šířce pěti metrů a zároveň i pěší zóna zhotovená z kvalit-
ní pojezdové dlažby. S výjimkou osvětlení, jehož pořízení financovalo 
město Luhačovice, byla tato část rekonstrukce plně hrazena akciovou 
společností Lázně Luhačovice. Vynaložená částka dosáhla 2,5 mil. Kč 
včetně DPH.

Ing. dalIBor chraStIna
marketingový manažer, Lázně Luhačovice
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léčebné lázně jáchymov a lázně luhačovice tvoří největší lázeňsk-
ou skupinu v čr pod názvem spa & Wellness nature resorts. 
Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.



green rally se 
zastavila  
v luhačovicích

Součástí letošní Barum Czech 
Rally Zlín byla premiérově jízda 
vozidel s elektrickým a hybrid-
ním pohonem s názvem Green  
Rally. Účastníci se zastavili v neděli  
27. srpna 2017 v Luhačovicích, kde 
proběhlo společné focení všech 
závodníků, prohlídka Luhačovic 
a návštěva wellness v hotelu  
Alexandria. Vozidla bylo možné 
vidět na nové pěší zóně u hotelu  
Jurkovičům dům a také okolo 
fontány na Lázeňském náměstí. 
Celkem se představilo 22 automo-
bilů, z nichž bylo 17 vozidel s elek-
trickým a 5 s hybridním pohonem. 
Akce se zúčastnila také generální 
ředitelka agentury CzechTourism  
Monika Palatková.

Ing. dalIBor chraStIna
marketingový manažer, Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice léčí děti od 1,5 roku. 
Pobyty v zimě mají řadu výhod
každý rodič by udělal Pro zlePšeNí zdravotNího stavu svého dítěte vše, co jeN může. Naštěstí současNá medicíNa umí kromě léků 
využít také blahodárNých účiNků lázNí. jedNím z NejlePších míst, kde mohou vašemu dítěti Pomoci, jsou dětské léčebNy akciové 
sPolečNosti lázNě luhačovice. v Největších moravských lázNích se u dětí léčí Především Nemoci dýchacího ústrojí, ale i obezita, 
Nemoci trávicího ústrojí a také kožNí a oNkologická oNemocNěNí, a to již od 1,5 roku věku s doProvodem.

Po absolvování lázeňské léčby v Luhačovicích jsou děti 
méně nemocné, sníží se počet astmatických záchvatů a 
opakovaných zánětů horních cest dýchacích, průdušek 
a plic. Lázeňská léčba posiluje imunitní systém, dětem 
se během pobytu navodí psychická pohoda a také se 
zvýší jejich fyzická zdatnost. Malí pacienti absolvují 
pitné kúry, inhalace a koupele v přírodní minerální 
vodě. Lázeňská péče uvedených onemocnění je u dětí 
plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. 
Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní 
stravování a ubytování. Děti do 6 let přijíždějí do lázní  
s doprovodem většinou s jedním z rodičů, jejichž pobyt 
je také plně hrazen zdravotní pojišťovnou.  

v zimě je větší šance dostat se do lázní

I přes maximální snahu a částečné navýšení kapa-
cit se v letních a podzimních měsících, kdy je poptáv-
ka nejvyšší, nedaří uspokojit všechny pacienty. Proto 
je vhodné, aby se zájemci o lázeňskou péči snažili 
nasměrovat pobyt do zimních měsíců. V tomto období 
je více volných kapacit a je předpoklad, že bude uspo- 
kojen každý pacient. Navíc je to i šance, jak výrazně 
ušetřit, protože řadu kapacit mohou pacienti právě  
v zimě využít bez doplatku, což je však v omezené míře 
možné po celý rok. 

děti se léčí i chodí do školy

Obavy některých rodičů, že jejich dítě zamešká 
školní výuku, jsou zbytečné. Dětské léčebny akcio-
vé společnosti Lázně Luhačovice patří k největším 
v České republice a součástí komplexu léčeben je  
i základní škola. Rodiče se již přesvědčili, že výuka na 
základní škole při dětských léčebnách je srovnatelná s 

ostatními základními školami a přínos léčby na zdraví 
dítěte převažuje nad jejich obavami. Dětem slouží také 
nově vybudované herny, tělocvična, kinosál, společen-
ské prostory, hřiště, bazén, venkovní sportoviště  
i ohniště. 

stravování zahrnuje i řadu diet

Další zbytečnou obavou části rodičů je, zda bude  
o jejich dítě postaráno po stránce stravování. Mno-
ho dětí má různé alergie nebo intoleranci na určité  
potraviny. Pro lázeňský personál je to však běžné a je 
na to patřičně připraven. Děti dostávají zdravou stravu, 
která se jim připravuje podle speciálního jídelníčku. 
Vybrat si mohou z celé řady diet (např. bezlepková, 
bezmléčná, redukční apod.) podle jejich zdravotního 
stavu.

nový balneoprovoz

Vrcholem přeměn a modernizace dětských léčeben 
bylo přivedení přírodního léčivého zdroje a vybu-
dování nového balneoprovozu s uhličitými koupelemi 
přímo v budově dětské léčebny Miramonti. Balneo- 
provoz je navržen jako vodní svět s hvězdným nebem. 
Zároveň je zde zajištěna i pitná kúra luhačovické  
minerální vody přímo v objektu.  Lázně Luhačovice 
za tento počin získaly od Evropského svazu lázní jako  
jediná společnost v České republice prestižní certi-
fikát za vítězství v soutěži ESPA Innovation Awards 
2016 za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného  
lázeňství.

Ing. dalIBor chraStIna
marketingový manažer, Lázně Luhačovice
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BEAUTY CENTRUM
Kadeřnictví a kosmetika

Kateřina Dondová +420 724 595 488 | +420 353 831 780
přímá linka: 1780 www.kadernictvijachymov.cz

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

BEAUTY CENTRUM
Pedikúra

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542 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 Miroslava Holá +420 353 831 740
přímá linka: 1740

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

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

Pedikúra, manikúra, nehrové stu-
dio, permanentní make-up

Anna Papcúnová +420 722 707 468
přímá linka: 1218

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

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

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

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

Kosmetika Hana Rudolfová +420 353 832 010 Út, Čt 08:00-15:00 hod., So 08:00-11:00 hod.

Čarovějník - bylinky, čaje, koření Martina Svobodová +420 731 656 263 Po, St 13:30-17:30 hod., Pá 13:30-18:00 hod.

Kosmetika Gabriela Kökyar +420 776 117 703 Po, St, Pá 14:00 -18:00 hod.

Lékárna Šalvěj RNDr. Olga Jozová +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Po-Pá 08:00-12:30 hod., 13:00-17:00 hod.

Tajemství přírody Vladan Bublík +420 774 432 325 Po-So 10:00-17:00 hod.

Porcelán Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po-Pá 10:00-17:00 hod.

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