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Jáchymovské lázně vedle
samotné léčby již několik
let slouží také jako komfortní zázemí pro návštěvníky
Krušných hor. Co přináší
propojení středisek?

Bolesti zad jsou jedny z nejběžnějších zdravotních problémů naší populace. Tyto
obtíže dnes trápí bez rozdílu pohlaví všechny věkové
skupiny.

Lázeňská sezona 2018 je
u konce a s novým rokem
přichází také spousta novinek. Mezi ty hlavní patří
především výrazně výhodnější slevy FIRST MINUTE.

Jáchymov po roce 1918

ÚVODNÍ SLOVO

Vznik Československé republiky v Jáchymově díky téměř výhradně německému obyvatelstvu provází silná nevole. Město potajmu opouštějí nejen velmi cenné výrobky
i polotovary z radia (končí ve Vídni), ale i horní rada následovaný ředitelem státních
lázní.
Madame Curie
a její žák František
Běhounek
v Jáchymově

včetně ubytování. Potřeba lázeňské
hosty ubytovat dala v Jáchymově
postupně vzniknout mnoha různým
penzionům. Ještě před válkou byla
postavena část dnešního komplexu
Astoria, přičemž do současné podoby se tento hotel rozrostl v letech
1926–1927. První ryze český penzion s názvem Dagmar, který nese dodnes, byl otevřen r. 1922.

První český
penzion? Dagmar

Město je nakonec (bez použití násilí) převzato za pomoci vojska, a ještě téhož roku je novým vrchním horním radou jmenován Ing. Josef Štěp,
který se mimo jiné významně zasadil o vznik lázeňství v Jáchymově.
V této době má jáchymovská radonová léčba za sebou již 12 let oficiálního provozu. Válka ovšem lázeňství
a jeho rozvoj silně poznamenala,

a tak počet pacientů v r. 1918 nepřesáhl 1 tisíc. Samotnou léčbu mohli
lázeňští hosté absolvovat buď ve
státním sanatoriu (dnešní Lázeňské
centrum Agricola), které bylo v provozu od r. 1911, nebo v soukromém
Radium Palace Hotelu, který byl
otevřen r. 1912. Na rozdíl od státního sanatoria poskytoval Radium
Palace Hotel služby kompletní, tedy

Za první republiky dochází k postupné změně spodní části Jáchymova, kde se rozvíjí lázeňská čtvrť.
V místech dnešního parku s jezírkem (v blízkosti Radium Palace) sice
stále stojí továrna na uranové barvy, ale v její blízkosti je již r. 1921
otevřen tzv. Prozařovací pavilon
(na tomto místě stojí dodnes jako
Radiologický pavilon). Severně od
Lázeňské budovy (dnešní Agricola)
postupně vzniká lázeňský park s hudebním pavilonem.
pokračování na str. 5

Vážení hosté, milí čtenáři,
třetí říjnový víkend naše země velkolepě oslavila 100. výročí vzniku
Československa. V Jáchymově jsme
si připomněli, jakými proměnami
naše lázně během století prošly. Jak
jejich osud odrážel dějinné zvraty.
Kolik velikánů svobodného státu
jáchymovské lázně navštívilo a milovalo a jak optika doby mění naše
očekávání od lázeňského pobytu.
První radonové lázně světa svých
sto let oslavily v roce 2006. Jsou pro
ně tradicí, která zavazuje, ale nesvazuje. Tak jako se měnily v dekádách
let minulých, tak se společenským
změnám přizpůsobují dál. Proto investujeme, opravujeme a inovujeme. Otevíráme je prevenci, aktivní
dovolené i wellnessu, ale nezapomínáme na léčení ani na péči o přírodní léčivý zdroj. Během letošní
zimy obnovíme vybavení pokojů na
Běhounku a další části hotelu Astoria, ke kterému přistavíme novou
restauraci a Lázeňské centrum Agricola rozšíříme o saunový svět ve
stylu našich dolů.
Ve stejný den, kdy jsme slavili československé století, jsme si také
posunuli ručičky hodinek o hodinu
nazpět. Na tom by nebylo nic neobvyklého. Zimní čas střídá letní touto
dobou pravidelně. Ale spolu s myšlenkami na rytmus let minulých

je tohle spojení takřka symbolické.
Nutí k zamyšlení. Jako by nám naznačovalo – zastavte se nebo aspoň zpomalte! Neohrožují vás války a všeho
máte nadbytek, ale chybí vám pokora a žijete materiálně i vztahově konzumně. Podívejte se, jakým tempem
žili vaši předkové, jak naslouchali
svému tělu, přírodě i druhým…
Kde jinde se pokusit o změnu než
v lázních. Zpomalí vás, zklidní a přiblíží druhým i přírodě. Přes všechny
inovace v nich stále najdete atmosféru první republiky. Vynasnažíme se ji
pro vás udržet co nejdéle.
Užijte si nízké slunce, pestré barvy
v korunách okolních stromů, vzduch
prosycený deštěm a vůní tlejícího listí, a pak i sníh a příchod nového roku.
I v něm opět na viděnou v Jáchymově.
MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel

Restaurace Astoria
Již od září probíhá další etapa renovace komplexu
Astoria***. Celkem 36 pokojů s 54 lůžky v části přiléhající k jezírku s vodopádem, nazývané jako Astoria I., je rekonstruováno do vyšší kategorie ubytování
I.A PLUS. Šest pokojů ve štítu získá nové prostorné
koupelny s výhledem na vodopád.

Vizualizace nové restaurace

Zároveň s rekonstrukcí pokojů
probíhá i výstavba nové restaurace s celkovou kapacitou 120 míst
a rozšířena bude i kuchyně. Stavba
sice vizuálně poněkud oddělí jezírko s vodopádem od prostranství
před Astorií, zato výhled z nové celoprosklené restaurace bude lákat
hosty lázní k ubytování právě v tomto komplexu.

Nejzajímavější pro posezení bude terasa v přední části restaurace s krásným výhledem na lázeňské centrum
Agricola, menší teráska vzadu pak
nabídne výhled na vodopád.
Hostům ubytovaným v hotelu Astoria bude k dispozici střecha restaurace coby sluneční vyhlídková
terasa s možností občerstvení. Práce probíhají i přes některé těžkosti

geologického charakteru v určeném
harmonogramu a všichni se těšíme,
že na začátku března příštího roku
přivítáme hosty v nových pokojích
a restauraci.

Zajímavá novinka:
sluneční
vyhlídková terasa
Autorem architektonického řešení
investic v předpokládaném objemu
cca 19 milionů korun je Ing. arch.
Břetislav Kubíček z Karlových Varů.
Karel Denk,
ředitel Komplexu Curie
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Skiareál Klínovec se spojil s Neklidem
Jáchymovské lázně vedle samotné léčby již několik let
slouží také jako komfortní zázemí pro návštěvníky letních i zimních Krušných hor. K významnému zlomu došlo
v roce 2014, kdy byla na Klínovec takřka z Jáchymova vybudována nová sedačková lanovka s oranžovou bublinou.
Věříme, že podobně významným impulzem bude propojení lyžařských středisek Klínovec a Neklid.
Sloučení těchto dvou areálů přináší pro sezonu 2018/2019 lyžařům
i snowboardistům zcela nové možnosti sportovního vyžití v této části
Krušných hor. Nově bude milovníkům
zimních sportů k dispozici místo 18 již
více než 30 km sjezdových tratí. Unikátním způsobem v rámci ČR je řešen
přesun v celé oblasti – lyžaři se budou

Pro lyžaře 47
kilometrů tratí
pohybovat pohodlně po propojovacích sjezdovkách, tedy bez nutnosti
sundat lyže z nohou.
Skiareál Klínovec má díky nové kilometráži sjezdovek i celkové rozloze

ambice stát se největším střediskem
v regionu i České republice. Přihlédneme-li i ke spolupráci areálů v rámci
InterSkiregionu Klínovec-Fichtelberg,
nabízí se lyžařům dokonce 47 km tratí, přičemž mezi vrcholy Fichtelbergu
a Klínovce je v rámci skipasů přepravují zdarma skibusy.
Na toto významné rozšíření možností zimních sportovních aktivit reagují
samozřejmě i naše jáchymovské lázně,
které chtějí lyžařům i nadále poskytovat nejen ubytování, ale především jim
nabídnout rozšířené možnosti relaxace a odpočinku po dni stráveném na
sjezdovce. V roce 2019 se tak chystáme otevřením nového saunového světa ještě více posílit atraktivitu oblíbeného Lázeňského centra Agricola.

Další krůček k dokonalosti
Pečlivě připravovaná a dlouho avizovaná rekonstrukce hotelu Běhounek***Superior je již skutečně za dveřmi. Poslední hosté z vánočních pobytů odjedou 2. 1. 2019, a tím bude celá akce odstartována.
Za 6,5 týdne čeká celkem 122 pokojů kompletní modernizace s důrazem na komfort
a pohodlí. Rozsáhlou proměnou projde rovněž
stravovací úsek. Kuchyně hotelu Běhounek
je již dnes vyhlášená svou kvalitou. Dalším
krůčkem k dokonalosti bude modernizace jejího vybavení a strategicky co nejefektivnější
uspořádání jednotlivých úseků, což umožní
v případě potřeby pokrýt i stravování některého z dalších lázeňských hotelů. S ohledem
na rozlehlost a uspořádání hotelu jsou neza-

nedbatelnou součástí jeho komfortu hned tři
výtahy. Jejich kompletní výměna zajistí nejen
plynulý provoz, ale věříme, že naši hosté ocení
i moderní design.
Kromě již zmíněného hotel čeká také spousta
dalších dílčích úprav. Všechny tyto změny proběhnou v rekordním čase a náš hotel přivítá
nové hosty v „novém Běhounku“ již 17. února
2019.
Edeltraud Štěpánková,
ředitelka hotelu Běhounek

Saunování v Jáchymově získá
zcela nový rozměr
Zájem o saunování roste v celé České republice. Není divu, že jej
pocítilo také Lázeňské centrum Agricola, které nabízí bezmála
deset let celoročně možnost návštěvy bazénu s vodními radovánkami a saunami. Tento komplex si oblíbili lázeňští hosté, ale také
široká veřejnost, a to nejen z řad lyžařů v zimních měsících, ale
především mnozí návštěvníci i obyvatelé regionu po celý rok.
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Proto jsme se rozhodli prostory saun rozšířit a vybudovat tak nový saunový svět. Naší
ambicí je uspokojení vyšších nároků nejen
na kapacitu, ale také na vybavení a kvalitu
poskytovaných služeb. Přáli bychom si, aby
u nás hosté zapomněli na stres a spěch běžných dnů, vytěsnili na chvíli čas a nechali
se unášet příjemným pocitem uvolnění
v sauně či při blahodárné masáži. Zájemci
tak budou moci využít nejznámější a nejrozšířenější druh sauny na světě – inskou
saunu, která nabízí nejvyšší teploty a pravý
tematický prožitek s nádechem krušnohorské atmosféry, suchou saunu bylinkovou –
vhodnou pro děti a astmatiky, kteří špatně
snáší vysoké teploty. Mokrá sauna neboli
parní lázeň či chcete-li „pára“ bude rozdělena do dvou kabin. Větší přinese aromatický zážitek ve formě střídajících se vonných
esencí, menší bude připravena pro podávání nejrůznějších peelingů a emulzí, aby
pokožka dostala tu pravou očišťovací nálož,
a to vše v tlumeném osvětlení hvězdné oblohy.
Zvláštní kapitolu tvoří velmi vyhledávaná infrasauna, kdy se tělo prohřívá na jiné
bázi než v klasických saunách. Infračervené
zářiče prohřívají více do hloubky. Ta naše
bude navíc obohacena o podsvícenou stěnu ze solných bloků, jejichž působení důkladně čistí lidský organismus, má hojivé
účinky a podporuje schopnost pokožky vylučovat toxiny. Pro mírné ochlazení nabíd-

neme hostům zážitkovou sprchu na téma
Niagarských vodopádů, sprchy s masážními tryskami anebo pro pravé otužilce velmi prudké ochlazení teplotním šokem pod
oplachovým vědrem. Chybět nebude ani
pravými saunaři hojně vyhledávaný ochlazovací bazének. Hosté budou moci k ochlazení i nadále využívat stávající Kneippův
chodník, který pomyslně dělí bazénovou
část od té saunové. Příjemným zpestřením
bude možnost relaxace ve whirlpoolu. Návštěvu saunového světa hosté zakončí v klidové odpočívací zóně s lehátky, z nichž část
bude vyhřívaná. A aby byl wellness zážitek úplný, nabídneme možnost absolvovat
v prostorách saunového světa i masáž dle
vlastního výběru. K úplné detoxikaci organismu přispějeme rozšířenou nabídkou kavárny, která nabídne oblíbené čerstvé šťávy
a smoothie.
Věříme, že výstavbou saunového světa přispějeme k rostoucím požadavkům našich
hostů a dáme tak novým potenciálním
hostům impulz k návštěvě právě Lázeňského centra Agricola v jáchymovských
lázních.
Aktuální informace o termínech odstávky
sledujte na webových stránkách www.aquajachymov.cz. Uzavírka Lázeňského centra
Agricola se plánuje na duben 2019, kdy dojde k finálním úpravám bazénové, saunové
a kavárenské části celého komplexu.
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Jak na bolesti zad
Bolesti zad jsou jedny z nejběžnějších zdravotních problémů naší populace. Tyto
obtíže dnes trápí bez rozdílu pohlaví všechny věkové skupiny, nejčastěji však postihují osoby v produktivním věku.
Obratle, jež tvoří kostru lidských zad,
jsou spojeny v důmyslný mechanismus a vzájemně propojeny se svaly,
což nám umožňuje se ohýbat, otáčet,
naklánět a natahovat. Provádíme-li však pohyby špatně nebo pokud
setrváváme v jedné neměnné poloze dlouhou dobu, naše tělo se nám
odmění bolestí a zhoršenou funkcí.
Příčinou bývá dlouhodobé a jednostranné přetěžování způsobené náročnou a stereotypní fyzickou zátěží,
dále dlouhodobé psychické zatížení,
vadné držení těla, nevhodný pohybový stereotyp atd. Správně zvolená
pohybová aktivita má pak jednoznačný pozitivní účinek na psychické i fyzické zdraví člověka.
Pro pocit komfortu a život bez bolesti zad se dá udělat mnohé. Zdravá životospráva, samozřejmě bez
kouření, a udržování optimální tělesné hmotnosti neoddělitelně patří
k vhodnému cvičení. Správné postavení i vyváženost svalů podél páteře
a dostatečná lexibilita – to vše napomáhá posilování středu těla, čímž se
vytváří opora pro páteř.
Pravidelné cvičení je důležitou součástí prevence a léčby bolesti zad.

Léky proti bolestem, masáže a další jsou oblíbené doplňkové léčebné
prostředky, které mají obvykle jen
dočasný účinek. Proto doporučujeme preventivní cvičební režim, který
se stane součástí vašeho dne. Pokud
byste měli obavu, že cvičíte špatně
a kvůli tomu se vám bolesti zvyšují,
určitě navštivte odborné pracoviště,
kde vám fyzioterapeut vysvětlí „jak
na to“.
Mějte na paměti, že páteř jako celek
vydrží hodně, pokud se o ni dobře
staráme. Dlouhodobé přetěžování
nám přinese mírné bolesti, které
zpravidla řešíme pilulkami. Problém
ale nadále zůstává a páteř si nadmíru
zatěžujeme vesele dál až do chvíle,
kdy se nám „blokují záda“ či dochází
k tzv. „ústřelu“. Ale to už je moment,
kdy nám naše tělo říká, že tímhle
způsobem to dál nejde a musíme
něco změnit.
Vzhledem k dnešní době a zkušenostem víme, že většina z nás chce v co
nejkratším čase opět plnohodnotně
žít a pracovat. Léčba zad je ale bohužel většinou velice složitým a dlouhodobým úkolem jak pro nás odborníky, tak hlavně pro naše pacienty.

Některé zásady cvičení při prevenci bolesti zad:
 cviky provádějte pomalu a plynule
ve vyvětrané místnosti nebo venku
 dýchejte klidně a pravidelně, dech
nezadržujte
 rotace trénujte postupně a vždy
jenom do bolesti, mírný tah není
překážkou
 svaly musíme nejenom posilovat,
ale i protahovat (všechny cviky
musíme provádět v ose těla nebo
páteře)
 při cvičení ve stoje stůjte nohama
od sebe asi v šíři pánve, kolena velmi mírně pokrčená, pánev lehce
podsazená, hlava je v ose páteře
 poloha pro cviky v sedě je sed na
kraji židle se vzpřímenými zády,
kolena jsou mírně od sebe s chodidly opřenými celou plochou o podlahu
 pro cvičení v poloze vleže vyberte vhodné místo, nejlépe na zemi
s podložkou, někdy je vhodné podložit krční páteř malým polštářkem
nebo stočeným ručníkem
 cvik, který vyvolává bolest, vynechte; při akutních bolestech cvičení
omezte a poraďte se s odborníkem

Radon SPA Club v novém
Od 1. října 2018 platí nová pravidla našeho věrnostního programu Radon SPA Club. Hlavním cílem změny bylo klub zjednodušit
a zatraktivnit. Základní princip fungování klubu však zůstává i nadále zachován. Za pobyty v našich lázních získáváte body, na základě dosaženého množství bodů stoupáte v úrovni členství a získáváte další nové výhody a slevy.
Důležité novinky v klubu

o vyšší úroveň členství nemusíte žádat, přejdete na ni po dosažení potřebných bodů

vyšší slevy na kulturní akce a volnočasové aktivity

pobyt v solné jeskyni zdarma (dle úrovně členství)

více hodin v aquacentru Agricola zdarma (dle úrovně členství)

nové nejvyšší členství – platinové – se slevou 10 % na pobyt

za body už nebude možné nakupovat služby a zboží
Pravidla automatického navyšování členství
Všem členům, kteří dosáhli po přepočtu bodů na potřebnou hranici, byla automaticky přidělena
odpovídající úroveň členství.
0–119 bodů = modrý | 120–239 bodů = stříbrný | 240–479 = zlatý | 480 a více bodů = platinový

Podrobné a aktuální informace o věrnostním klubu na www.laznejachymov.cz/spaclub

 velmi důležitá je dechová gymnastika, která se využívá při jednotlivých cvicích ke koordinaci
pohybu dechu a ke zlepšení hybnosti hrudníku.
Závěr
Uvědomte si, že při přerušení pravidelného pohybu dochází více či
méně k návratu potíží před začátkem cvičení. Správné technické
provedení jednotlivých cviků vám
nejlépe ukáže kvalifikovaný fyzioterapeut. Ke zmírnění bolestí zad

Přepočet bodů
Klubové body nově slouží pouze jako měřítko
pro stanovení úrovně členství. Není tedy možné za ně nakupovat žádné zboží ani služby. Při
přechodu na vyšší členství se již neodečítají,
jak tomu bylo dříve, ale jejich počet bude trvale narůstat a dokládat množství „utracených“
peněz v našich lázních. Z toho důvodu členům,
kterým byly body v minulosti v souvislosti se
zvýšením úrovně členství odečteny, byly tyto
body vráceny zpět. Hodnota bodu zůstává 1
bod za každých 1 000 Kč s tím, že se od ceny
neodečítají žádné poskytnuté slevy.
Díky tomu bude bodové konto členům klubu
„narůstat“ daleko rychleji. Body bez rozdílu
získávají všichni členové klubu a je jedno, zda
přijedou jako samoplátci napřímo, nebo jako
samoplátci přes cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, či na komplexní, popřípadě
příspěvkovou péči.
Pro zvýšení atraktivity klubu jsme např. navýšili slevy na kulturní akce už od první vstupenky. Pro pobyty od sedmi nocí jsme přidali volné vstupy do bazénu a sezení v solné jeskyni
v množství podle úrovně členství. Pro držitele
nové – platinové – karty máme připravenou
slevu na pobyt ve výši 10 % nad rámec ostatních slev.
O tom, že je náš věrnostní klub velmi vstřícný, svědčí také to, že většinu bonusů mohou bez omezení čerpat i klienti cestovních
kanceláří nebo agentur. Jediné, na co nemají nárok, je sleva ve výši 3,5 nebo 10 %
na pobyt.

Nová sezona? Ještě větší výhody
Lázeňská sezona 2018 je u konce a s novým rokem přichází také spousta
novinek. Mezi ty hlavní patří především výrazně výhodnější slevy FIRST
MINUTE za včasnou objednávku pobytů. Dosáhnout lze až na slevu 10 %.
Sleva za včasnou rezervaci FIRST MINUTE (pobyty od 2. 1. 2019)

Zajímavé zvýšení také zaznamenal Bonus za
nového hosta, a to na 7 % z ceny pobytu doporučeného hosta.
V nabídce na nadcházející sezonu nesmí chybět ani nový produkt. Kúra pro zdraví je ušita
na míru všem, kdo se potřebují za poměrně
krátkou dobu zregenerovat, odpočinout si, ale
také si odnést nové poznatky a doporučení
k získání správných pohybových návyků.

Výše
slevy

Úhrada (lhůta
před pobytem)

Výše požadované zá- Splatnost faktury
lohy (z ceny pobytu)

Další podmínky

5%

5 měsíců

30 %

14 dní od vystavení

-

7%

5 měsíců

100 %

14 dní od vystavení

-

Podrobnosti o podmínkách všech slev a bonusů na www.laznejachymov.cz/slevy-a-vyhody

10 %

8 měsíců

100 %

14 dní od vystavení

Částka je nevratná (neplatí storno podmínky*)

*Storno lze pojistit u komerčních pojišťoven

slouží jako podpůrné metody také
prostředky fyzikální terapie – elektroléčba, fototerapie nebo vodoléčebné procedury.
Vše výše popsané – od nácviku přes
vlastní pohybové terapie až po aplikaci pomocných metod – vám můžeme nabídnout i v našich lázních. Ideálně v podobě novinky sezony 2019
– Kúry pro zdraví.
Viliam Chovanec,
vedoucí fyzioterapeut
Komplexu Curie
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STALO SE
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY

Letošní 5. ročník MPK se konal od 16. do 24. 8. 2018 již tradičně v Léčebných lázních Jáchymov. 12 operních pěvkyň, výherkyň pěveckých soutěží, z osmi zemí světa se zúčastnilo
soustředění pod vedením ředitelky opery v Panamě paní Ireny Sylya. Na klavír umělkyně
doprovázel Branko Ladič, dirigent Slovenského národního divadla v Bratislavě. Úspěšným
zakončením tohoto soustředění byly 3 koncerty konané za účasti lázeňských hostů.

HVĚZDY DĚTSKÉHO
FILMOVÉHO FESTIVALU
BESEDOVALY
S LÁZEŇSKÝMI HOSTY
Začátkem října se v Ostrově nedaleko Jáchymova uskutečnil již 50. ročník Dětského ilmového
a televizního festivalu Oty Hofmana, jehož jsou
jáchymovské lázně dlouholetým partnerem. Letos jsme měli výjimečnou možnost přivítat v kavárně hotelu Curie tvůrčí dvojici režiséra Hynka
Bočana a hudebního skladatele Zdeňka Bartáka,
kteří se umělecky potkali mimo jiné u legendárního seriálu Zdivočelá země. V této tradici budeme pokračovat i nadále, a pokud máte rádi ilm
a vše, co se kolem něj „točí“, rezervujte si již dnes
ve svém kalendáři termín 5. až 12. října 2019,
kdy se uskuteční další ročník tohoto festivalu.

VÝSTAVA OBRÁZKŮ
V LCA
V našem Lázeňském centru Agricola proběhla
26. 9. 2018 vernisáž, která zahájila již druhou
celoroční výstavu dětských obrázků Malířského kroužku DDM při ZŠ Nejdek, Karlovarská.
Letošním tématem se stala „Zajímavá místa
Krušných hor“ a „Roční období“.

LIBUŠKA PECKOVÁ
OPĚT NA STUPNI
VÍTĚZŮ
Již XIV. Mezinárodní mistrovství ČR veteránů
v judu proběhlo dne 29. 9. 2018 v Praze-Vršovicích. Stejně jako v předešlých letech i letos
se soutěže s mezinárodní účastí (136 závodníků ze 7 států) zúčastnila naše zaměstnankyně Libuše Pecková. Fyzioterapeutka z hotelu
Běhounek se tentokrát stala novou mistryní
republiky. Gratulujeme!

Oprava přinesla
archeologické
nálezy
Rozsáhlá rekonstrukce poloviny jáchymovského náměstí
Republiky přinesla kromě nových inženýrských sítí a povrchů také hned několik archeologických objevů ze slavné jáchymovské minulosti.
V průběhu srpna pod vedením archeologa
Mgr. Filipa Prekopa probíhala intenzivní
část záchranného archeologického výzkumu. Kromě odhalení původního dláždění
z hrubotvarých kamenů se podařilo zachytit
i několik vzácných nálezů ze staršího období – nejméně 15. století. Patří k nim zejména
sokolnická píšťalka (obr. a) nebo fragment
rudy stříbra (obr. b), která se na Jáchymovsku v přírodním prostředí pravděpodobně
již nevyskytuje, protože byla zcela vytěžena.
Překvapením byly i fragmenty jasně středověké tradice, které pocházejí z doby ještě
před založením města, tedy období existence osady Konradsgrün. Výkopové práce pro
osazení nových inženýrských sítí rovněž
odhalily průřez vývojem terénů v ploše náměstí, minulá konstrukční řešení odvodnění
i základové partie dvojice zaniklých budov
uprostřed náměstí. Podle svých slov archeologové některé nálezy předpokládali, přesto
považují výzkum za překvapivě bohatý.
a) sokolnická píšťalka, b) fragment nikolinové rudy s obsahem stříbra.
Mgr. Filip Prekop

PŘILÁZEŇSKÝ TÁBOR

a)

Během školních prázdnin probíhal pilotní projekt našich lázní pořádaný ve spolupráci s odborovou organizací. Našim
zaměstnancům jsme nabídli, že se jim postaráme o jejich ratolesti v pracovní době.
Děti ve věku od 6 do 10 let si vzaly na
starost zkušené studentky pedagogické
školy. Po celý tábor přálo počasí, takže ke
slovu přišly sportovní aktivity na hřišti,
koupání v aquacentru Agricola, návštěva
muzea a mincovny i exkurze na pracovištích hotelů. Všem se „Přilázeňský tábor“
líbil a naše lázně již nyní svým zaměstnancům mohou slíbit, že příští léto tuto
akci zopakují.

b)

DALŠÍ SLUŽBY PRO NAŠE HOSTY A VEŘEJNOST
Beauty centrum
Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra

+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

Kiosek

+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 salon

+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,
nehtové studio, make-up

+420 353 831 218
přímá linka: 1218

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

Kosmetický salon

+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

+420 353 832 020

Po, Út, Čt, Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–13:00 hod.

Pedikúra a manikúra

+ 420 353 832 019
+ 420 731 185 283

Po, St 10:00–17:00 hod., Čt, Pá, So dle domluvy

Praha

Kosmetika

+420 353 832 010
+420 731 840 494

Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Astoria***

Čarovějník – bylinky, čaje, koření

+420 731 656 263

Po, St 13:30–17:30 hod., Pá 13:30–18:00 hod.

Lázeňské centrum
Agricola

Kosmetika

+ 420 776 117 703

Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Tajemství přírody

+420 774 432 325

Po–So 10:00–17:00 hod.

Porcelán

+420 604 317 361
+420 353 821 016

Po–Pá 10:00–17:00 hod.

Boutique Svitlana

+420 736 649 028

Po–Pá 13:00–17:00 hod.

Lékárna Šalvěj

+420 773 299 453 | info@lekarna123.cz

Po–Pá 08:00–12:30 hod., 13:00–17:00 hod., So 08:30–13:00 hod.

Květiny u Monka

+420 604 182 807

Po–Pá 09:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.

Radium Palace***

Běhounek***Superior

Curie***

Lužice

Kulturní dům

www.laznejachymov.cz
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Jáchymov po roce 1918
dokončení ze str. 1
Kromě lázeňství a těžby a zpracování uranu přinášela jáchymovským významnou obživu rovněž továrna na tabák (dnes
ubytovna v ulici K Lanovce). O jejím významu vypovídá objem
výroby za r. 1937 – celkem přes 7 milionů kusů různých tabákových výrobků.
Jak moc se samotným dělnicím v továrně dařilo, sice nevíme,
ale jako perličku si můžeme uvést zmínku z r. 1920: V továrně
se ztrácí tabák; dělnice, které tu pracují, si kupují v Jáchymově
domy a platí hotově.
Vraťme se ale zpět k lázním. Roku 1922 kupuje Angličan Oury
hotel Radium Palace za 4 135 000 Kč a obratem ho v květnu
téhož roku prodává státu za 14 800 000 Kč. Obchod vskutku
velkolepý. Roku 1924 Radium Palace do své správy přebírají
slavní hoteliéři Urban a Šroubek, přičemž vedení hotelu se věnuje především Jaroslav Urban. Koncem r. 1924 kupuje československý stát také hotel Dependance a přejmenovává jej na

významných postav Československa můžeme uvést Antonína
Švehlu, Karla Kramáře nebo Edvarda Beneše. Do Jáchymova
r. 1925 zavítala také samotná Marie Curie-Skłodowská, a to
v doprovodu svého žáka Františka Běhounka. Madame Curie
si prohlédla státní uranovou továrnu, sfárala do 12. patra dolu
Svornost, prohlédla si provoz radiových lázní a vyžádala si procházku na Klínovec.
Roku 1927 Jáchymovem pomyslně procházely i dějiny, když
zde zasedala konference Malé dohody – kde jinde než v honosném hotelu Radium Palace.
Během období první republiky lázně a lázeňství v Jáchymově
zaznamenaly nebývalý rozvoj. Počet lázeňských hostů stále
rostl (r. 1930 se zde léčilo již 9 tis. pacientů) a s tím i zájem
o radioaktivitu a její využití v nejrůznějších oblastech a výrobcích. V Jáchymově tak bylo ke koupi radioaktivní pivo, mýdlo,
masti nebo dokonce chléb. Tyto kuriozity dnes budí úsměv,
naproti tomu dobový plakát od Otomara Rébla, sloužící jako
reklama na radiové lázně, je svým sdělením platný dodnes.
Helena Hubáčková, marketing

Hotel byl chloubou celé Evropy
hotel Miracle (současný hotel Praha, součást Komplexu Curie).
Pod taktovkou Jaroslava Urbana Radium Palace Hotel zažívá
doslova renesanci a stává se jedním z nejlepších a nejmodernějších hotelů světa s početnou mezinárodní klientelou. Právě
jemu tak vděčíme za rozsáhlý lázeňský park, terasovité kolonády s balustrádami, zastřešenou terasu, bar i jiné vymoženosti. Za zmínku stojí i Lesní kavárna a tenisové kurty. Z Radium
Palace Hotelu se stala doslova chlouba celé Evropy a již ve 30.
letech byl hotel provozován celoročně.
Jáchymov se v období první republiky stal rovněž cílem návštěv mnoha významných osobností. Při svých pravidelných
cestách do Karlových Varů sem jezdil prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který zde r. 1930 dokonce oslavil své 80. narozeniny a ke stejné příležitosti mu jáchymovští odhalili pomník (stál vedle budovy dnešního ředitelství lázní). Z dalších





!

Jáchymov za první republiky.
Jak nakonec nevypadal
Zhruba takto nějak mohl vypadat prvorepublikový Jáchymov. Objev radioaktivity a rozvoj unikátních radonových
lázní podnítil velkolepé plány a vize na rozvoj města. Již
roku 1914 proto vznikla tato studie plánu výstavby lázeňské části. Její naplnění však překazila 1. světová válka.

1. Dnešní Lázeňské centrum Agricola
2. Lázeňský park s hudebním pavilonem
3. Dnešní hotel Praha
4. Dnes již neexistující budova nádraží a trať

Dobové menu
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Luhačovické okénko
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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.

Část lázeňského areálu prochází léčebnou kúrou
Nejen nový lesk, ale především původní podobu a další
možnosti využití získají některé kulturní památky v lázeňském areálu v Luhačovicích. Jde o architektonicky
zajímavé objekty, například lázeňskou galerii či halu
Vincentka. „Po skončení revitalizace budou moci lázeňští hosté a návštěvníci areálu ocenit nejen samotnou
úpravu budov. K dispozici bude nově například interaktivní relaxační expozice,“ říká Eduard Bláha, generální
ředitel Lázní Luhačovice, které jsou investorem.
Celý lázeňský areál představující
zhruba 20 hektarů plných zeleně
a ceněných staveb je nominován na
zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
„Na jeho údržbu, obnovu a další
rozvoj systematicky vynakládáme
obrovské úsilí. Revitalizace objektů
galerie, haly Vincentka a kolonády
je další etapou,“ vysvětluje Eduard
Bláha. V pomyslné „lázeňské kúře“,
kterou budovy projdou, nejde jen
o opravy, ale také o navrácení k původnímu vzhledu. Ten byl totiž postupnými zásahy do jisté míry pozměněn.
Dominantou komplexu je pavilon
Vincentky, od něhož se do jedné
strany rozbíhá křídlo, v němž je
dnes zázemí pro polikliniku, galerii, kavárnu či restauraci. V druhém
směru pak na pavilon navazuje kolo-

náda. Objekt jako celek byl postaven
na přelomu 40. a 50. let minulého
století podle projektu architekta
Oskara Poříska v duchu organického
funkcionalismu.
Svým zakřiveným tvarem vytváří protiváhu dalším dvěma dominantám
Lázeňského náměstí postaveným v podobném duchu – Společenskému domu
a Domu B. Smetany.
Velkým přínosem investice, která je
možná díky evropské dotaci, je navíc
další zatraktivnění nabídky aktivit v lázeňském areálu. V patře haly Vincentky
vznikne interaktivní expozice o minerálních vodách v Luhačovicích, která
bude zároveň sloužit k relaxaci. Další
novinkou bude pítko s Vincentkou přímo v kolonádě. „Dříve zde byla voda
z pramene Amandka, který již ale není
využíván. Nově tam přivedeme Vincentku, takže tuto mimořádně ceněnou

minerální vodu budou mít hosté a návštěvníci k dispozici i mimo provozní
dobu haly,“ vysvětluje Eduard Bláha.
Přesto, že revitalizace části komplexu
bude obrovským přínosem pro další
rozvoj ceněného areálu, znamená zároveň také dočasnou komplikaci. „Hostům garantujeme plný servis, nabídky
služeb se to nedotkne. Pitná kúra bude

zajištěna prostřednictvím jiných pramenů. Nicméně se musíme smířit s tím,
že jde o stavbu. Přijali jsme řadu opatření, která sice zvyšují náklady, ale dopady oprav budou částečně eliminovat,“
vysvětluje Eduard Bláha. Předně jde
o organizaci prací, které budou prováděny jen v pracovní dny, a to v nezvyklých hodinách – stavbaři nezačnou dříve
než v 8.00 a skončí nejpozději v 17.00.
Prostor kolem budov bude navíc nadstandardně zahrazen, v těch nejexponovanějších místech až čtyři metry vysokými zábranami.
Samotná revitalizace probíhá od 17. 9.
2018. První část, zahrnující především
halu Vincentka, by měla být ukončena
do začátku léta příštího roku, zbývající části pak o několik měsíců později.
„Věříme, že vzhledem k rozloze našeho
areálu plného příjemných zákoutí i dalších pozoruhodných staveb neztratíme
ani po dobu této mimořádně důležité
revitalizace nic z naší atraktivity pro lázeňské hosty či návštěvníky města,“ říká
Eduard Bláha s tím, že roli kolonády
může dočasně suplovat kryté a mobiliářem vybavené prostranství před Společenským domem. Většinu nákladů
z více než stomilionové investice kryje
dotace z evropských zdrojů. „I to, že
jsme s žádostí uspěli, svědčí o tom, jak
moc důležité je tyto památky obnovit,“
uzavírá Eduard Bláha.

Zajištění pitné kúry během
zimy. Poteče i Nový Jubilejní
Vzhledem k uzavření haly Vincentka
bude v zimních měsících zajištěna
pitná kúra minerálních vod z pramene Nový Jubilejní v lázeňském areálu
a také z pramene Aloiska poblíž hotelu Palace. U tohoto pramene mají pacienti a návštěvníci možnost se napít
i teplé minerální vody. Nejmenší pacienti mohou již od roku 2016 celoročně využívat pro pitnou léčbu Novou
Janovku umístěnou přímo v budově

dětské léčebny Miramonti. Díky technickým úpravám s využitím speciálních topných kabelů bude poprvé po
celou zimu přístupný i pramen Nový
Jubilejní, který býval již v listopadu
zazimován. Veřejné pítko ve tvaru
krystalu soli otevřené veřejnosti před
pěti lety bude poskytovat oblíbenou
minerální vodu o nezměněné teplotě
cca 10 st. C podobně jako v průběhu
celého roku.

Péče
v zimě má
řadu výhod
Právě nyní na podzim je dobré zvážit výhody, které přináší absolvování lázeňské péče
mimo hlavní sezonu. Rozsah
a úroveň poskytované léčby
se po celý rok nemění. Především u osob s chronickým onemocněním dýchacích cest jsou
však právě zimní měsíce zvlášť
vhodným obdobím pro lázeňskou léčbu. Na čistém vzduchu
v Luhačovicích se lépe překonává zvýšená zátěž v podobě
inverzí. Další výhodou zimního
období je, že lze také výrazně
ušetřit, protože lázeňská péče
hrazená zdravotní pojišťovnou
je v převážné většině kapacit
Lázní Luhačovice, a.s., bez doplatku. Tato možnost je sice
celoroční, ale v hlavní sezoně
je nabídka kapacit, kde se nedoplácí, výrazně menší.
Poptávka po lázeňské péči je
stále vysoce sezonní, což se potvrzuje i letos, kdy během hlavní sezony a v podzimních měsících nebude možné uspokojit
z kapacitních důvodů všechny
pacienty. Stovky návrhů na
lázeňskou péči tak budou přeposlány do jiných lázní nebo
vráceny zdravotní pojišťovně.
Od listopadu do března je však
pravidelně více volných kapacit nejen pro léčbu dospělých,
ale i dětí. Je proto velmi reálné,
že požadavek na komplexní lázeňskou péči v akciové společnosti Lázně Luhačovice bude
uspokojen. Stačí jen požádat
ošetřujícího lékaře o lázeňskou péči s termínem platnosti
v mimosezonním období.

Nejmodernější technologie uleví od chronické i akutní bolesti
BTL – 6000 Super Inductive System Elite je název pro výkonový indukční systém,
což je technologie, která využívá elektromagnetického pole o vysoké intenzitě.
Elektromagnetické pole, generované cívkou umístěnou v aplikátoru,
způsobuje depolarizaci neuromuskulární tkáně a na základě zvolené
stimulační frekvence a intenzity
tohoto pole lze dosáhnout úlevy od
bolesti, uvolnění kloubních blokád,
podpory procesu hojení zlomenin,
relaxovat svalovou tkáň nebo vyvolat svalovou kontrakci. Aplikátor
i terapeutické rameno se 6 klouby
jsou vyladěny tak, že jej lze nastavit do jakékoliv požadované pozice
a tím zajišťuje přesnost zacílení terapie. Výkonová indukční stimulace
je metodou volby v léčbě algických
stavů muskuloskeletálního aparátu
v oblasti neurologie, ortopedie, rehabilitace a fyzikálního lékařství.

Mezi nejčastější indikace patří výhřez meziobratlové ploténky, impingement syndrom, syndrom karpálního tunelu, zlomeniny, mobilizace hrudní páteře, prevence svalové
atrofie, patelární tendinopatie, bolesti zad nebo poúrazové stavy.
Příznivé účinky tohoto moderního
přístroje dokládá i pilotní studie,
která měla za cíl prokázat analgetické schopnosti silného pulzního
elektromagnetického pole na chronické i akutní bolesti pohybového
aparátu u poměrně velkého souboru
pacientů, což se ve svém výsledku
potvrdilo. Nejlepší účinek se dostavuje u onemocnění měkkých tkání
a stavů po přetížení, velmi dobré
byly i výsledky u bolestí artrotic-

kých kloubů. Efekt terapie nastupuje prakticky bezprostředně po
aplikaci. Nespornou výhodou je
bezkontaktní aplikace bez nutnosti
pacienta svlékat. Aplikace je jednoduchá a bezpečná, pochopitelně
není možná u některých implantátů
a kardiostimulátorů.
Podle dostupných informací nebyly
pozorovány žádné komplikace či vedlejší účinky.
Tento nový moderní a poměrně nákladný přístroj byl zakoupen zcela
mimořádně z rozhodnutí představenstva akciové společnosti a je
umístěn v lázeňském hotelu Palace,
kde je největší koncentrace pacientů
s obtížemi pohybového aparátu.
Prim. MUDr. Jiří Hnátek

www.laznejachymov.cz
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Rozsvícení
vánočního stromu
a adventního věnce
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v lázeňské čtvrti za přítomnosti sv. Mikuláše a sv.
Barbory letos obohatí novinka, kterou je světelný adventní věnec, který se bude postupně
rozsvěcovat přímo před Lázeňským centrem
Agricola. Tato akce se koná v den sv. Barbory,
tedy v úterý 4. prosince od 16:00 hod. V rámci doprovodného programu se můžete těšit
na vánoční písně v podání Petry Brabencové
a Ohnivé divadlo Ignis. Přátelská setkání si
můžete zpříjemnit svařeným vínem, koláčky
nebo vynikajícím vánočním cukrovím z našich
hotelů.

Prosinec?
Nejen adventní
a vánoční trhy
Výlety do blízkého i vzdáleného okolí patří
k oblíbenému způsobu využití volného času
v lázních. V prosinci, coby posledním měsíci
v roce, jsme se zaměřili na adventní a vánoční trhy. Kromě načerpání sváteční inspirace
se můžete věnovat prohlídkám města nebo
dalším zajímavým akcím, které jsou s jednotlivými trhy spojené. Podrobnosti o každém
zájezdu a informace o ceně získáte v tištěných
programech nebo u programových specialistek jednotlivých hotelů.

Vánoční pobyty
nejen léčí,
ale jsou i plné
kultury
V jáchymovských lázních to žije celý rok. Celý
rok jsou naše lázně hostům otevřené a díky
službám pod jednou střechou v hlavních budovách neztrácejí nic ze svého komfortu ani
naše zimní pobyty. Konec roku s Vánocemi
a silvestrem se pro nás všechny v lázních stává
výzvou, abychom si společně s našimi hosty
vytvořili nezapomenutelnou sváteční atmosféru. Kromě výzdoby a svátečního menu na
naše hosty čeká i bohatý kulturní program
a celá řada výletů za vánoční tematikou nebo

Spolu s vámi vytvoříme
nezapomenutelnou
sváteční atmosféru
zimními krásami. Užívejte si naše lázně plnými doušky a vkročte s námi do nového roku
2019 s tou nejlepší náladou a úsměvem na tváři. Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme
se, že se nám jí bude dostávat minimálně stejnou měrou i v letech budoucích.
Vaše Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Pozvánka
na ples Léčebných
lázní Jáchymov
V sobotu 12. ledna 2019 se v Jáchymově uskuteční již 71. Reprezentační ples Léčebných
lázní Jáchymov. Čeká vás atraktivní hudební
a taneční program v nádherném prostředí
neoklasicistního hotelu Radium Palace. Jako
hlavní host vystoupí Michal Hrůza a o taneční vstupy se postarají účastníci soutěže Stardance Daniela Šinkorová a Michal Padevět. Po
celý večer bude hrát špičková kapela Charlie
Band z Prahy. Těšit se můžete ale také na gastronomický zážitek spojený s občerstvením
připraveným mistry kuchaři Radium Palace. Kapacita hotelu je pro tuto akci poměrně
omezena, proto doporučujeme, abyste si vstupenky rezervovali s dostatečným předstihem
u programové specialistky v Radium Palace.

Chcete vidět,
jaký byl náš 70.
Reprezentační
ples?

1. 12. sobota 13:30–19:30 hod.
KADAŇ
2. 12. neděle 14:00–19:30 hod.
KARLOVY VARY
4. 12. úterý 12:50–19:30 hod.
ANNABERG
8. 12. sobota 12:50–19:00 hod.
LOKET
9. 12. neděle 12:30–19:00 hod.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
11. 12. úterý 11:00–21:00 hod.
CHEMNITZ
15. 12. sobota 11:00–21:00 hod.
DRÁŽĎANY SHOPPING
16. 12. neděle 7:30–20:00 hod.
VÁNOČNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
18. 12. úterý 12:50–19:30 hod.
ANNABERG
28. 12. pátek 12:50–18:00 hod.
ZIMNÍ KARLOVY VARY + VÁNOČNÍ DŮM
29. 12. sobota 12:30–18:00 hod.
ZIMNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

30. 12. neděle 12:50–18:00 hod.
ZIMNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

KULTURNÍ PROGRAM
PROSINEC 2018
1. 12. sobota, 10–16 hod. vstup zdarma
ADVENTNÍ JARMARK
Paličkování, korálky, malba na sklo…
Běhounek, sál
4. 12. úterý, 16:00 hod., vstup zdarma
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zahájení adventního času se sv. Mikulášem a sv. Barborkou před LC Agricola
5. 12. středa, 19:30 hod., vstupné 120 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland
Curie, kavárna
14. 12. pátek, 19:30 hod., vstupné 190 Kč
ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT
Královský nástroj se rozezní díky skladbám J. S. Bacha,
A. Dvořáka, F. Mendelssohna –Bartholdyho…
kostel sv. Jáchyma
23. 12. neděle, 19:30 hod., vstupné 50 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
V podání Karlovarského pěveckého sboru a sólistů
kostel sv. Jáchyma
24. 12. pondělí, 19:30 hod., vstup zdarma
ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
M. Cimprich – housle, J. Štruncová – klavír
Radium Palace, sál
24. 12. pondělí, 20:00 hod., vstup zdarma
ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT – Family Concert
W. A. Mozart, A. Dvořák, J. Brahms, A. N. Skrjabin,
J. Massenet…
Běhounek, sál
24. 12. pondělí, 19:30 hod., vstup zdarma
TICHÁ NOC, SVATÁ NOC…
Nejkrásnější české a světové koledy, vánoční písně
a operní árie
Curie, kavárna
25. 12. úterý, 20:00 hod., vstup zdarma
I. KONCERT VÁNOČNÍ – TRIO PIACERE
Klasická hudba i populární písně v podání dámského
komorního tria
Radium Palace, sál

25. 12. úterý, 19:30 hod., vstup zdarma
I. SVÁTEK VÁNOČNÍ – KONCERT BOHEMIA VOICE
Smíšený vokální kvartet smývá hranice mezi klasickou
a populární hudbou
Běhounek, sál
26. 12. středa, 19:30 hod., vstupné 150 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ OPERNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
P. Millerová – zpěv, J. Berko – zpěv, P. Horák – zpěv,
I. Pluháčková – klavírní doprovod
Běhounek, sál
26. 12. středa, 20:00 hod., vstupné 130 Kč
HONZA JAREŠ, JAROMÍR HELEŠIC A TOMEŠ SMETANA
Skladby legend populární hudby – Elvis Presley, Frank
Sinatra, Elton John a další.
Radium Palace, sál

1. 1. 2019. úterý, 19:30 hod., vstup zdarma
NOVOROČNÍ GALAKONCERT
R. Sehnoutková – soprán, T. Vaněčková – klavírní
doprovod
Známé písně z muzikálů, árie z oper a operet A. Dvořáka, J. Strausse, L. Bernsteina, a dalších.
Curie, kavárna
7. 1. pondělí, 20:00 hod., vstupné 180 Kč
SLAVNOSTNÍ OPERNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI
RUSKÝCH VÁNOC
Skladby od G. Verdiho, G. Bizeta, A. Dvořáka, E. Kalmána, J. Strausse a další
Radium Palace, sál
12. 1. sobota, 20:00 hod., Radium Palace
71. REPREZENTAČNÍ PLES Léčebných lázní
Jáchymov

27. 12. čtvrtek, 19:30 hod., vstupné 120 Kč
DNY ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ
Vánoční písně, operetní árie a muzikálové písně;
J. Meixner – zpěv, A. Mora Belandria – klavír.
Curie, kavárna

12. 1. sobota, 19:30 hod., vstup zdarma
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland.
Curie, kavárna

29. 12. sobota, 20:00 hod., vstupné 140 Kč
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Magdaleny Kordíkové a Terezy Skalické.
J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. Chopen, Z. Fibich,
S. Rachmaninov, A. Chačaturjan, J. Ježek a S. Joplin.
Radium Palace, sál

15. 1. úterý, 19:30 hod., vstupné 140 Kč
EDITH PIAF ŠANSONY
v podání Stanislavy Knej lové. Hudební doprovod
Josef Škulavík
Curie, kavárna

29. 12. sobota, 19:30 hod., vstupné 150 Kč
VEČER PLNÝ ŠANSONŮ
Svátečně laděný koncert v podání Svatavy Luhanové
Jirouškové s klavírním doprovodem Martiny Mudrové
Reichové.
Běhounek, sál
30. 12. neděle, 20:00 hod., předprodej 300 Kč, na
místě 330 Kč
JOHANN STRAUSS GALA
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Kulturní dům Jáchymov

LEDEN 2019
1. 1. úterý, 20:00 hod., vstup zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT – RICCIO QUARTET
Program: W. A. Mozart, B. Britten, J. Fiala a vlastní
úpravy známých melodií, tanců různých národů,
ragtimů a ilmové hudby.
Radium Palace, sál
1. 1. 2019 úterý, 15:30 hod., vstup volný
NOVOROČNÍ HARFA
Nový rok plný kouzelných tónů harfy a příjemného
rozjímání navodí har istka Kateřina Ševčíková.
Běhounek, zimní zahrada

22. 1. úterý, 19:30 hod., vstupné 140 Kč
HANA ROBINSON
Koncert plný jazzové hudby, šansonu a pohody.
Curie, kavárna
24. 1. čtvrtek, 20:00 hod., vstupné 150 Kč
HUDEBNÍ KOKTEJL
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech
hudebních žánrů (opera, opereta, ilmové melodie,
písně a šansony) v podání J. Štěrbové za klavírního
doprovodu T. Vaněčkové
Radium Palace, sál
29. 1. úterý, 19:30 hod., vstupné 140 Kč
COUNTRY VEČER
s country kapelou Bankrot
Curie, kavárna
31. 1. čtvrtek, 20:00 hod., vstupné 150 Kč
MUSICA DOLCE VITA
Hudba všech stylových období; D. Demuthové
– mezzosoprán, Ž. Vokálková – létna a Z. Šolcová
– harfa.
Radium Palace, sál

Kompletní program na
www.spainfojachymov.cz

Menu sváteční
i pro zahřátí
Léto už je za námi, zima se nezadržitelně blíží
a s ní i období hutných polévek, kysané zeleniny, pečeného masa a omáček, teplých moučníků
a čajů. K podzimu a začátku zimy neodmyslitelně patří zvěřina, pernatá drůbež, zelí, kořenová
zelenina, trnky, šípky, dýně, a samozřejmě nesmí
chybět ryby, jako je kapr či candát. Z nutričního
hlediska jsou to potraviny plné vitamínů, železa,
jódu, draslíku, fosforu, zinku, selenu, konkrétně
pak dýně má např. významné množství manganu, karotenů a vlákniny.

Sezonní
nabídka kavárny
v Radium Palace
V prosinci na našem jídelním lístku najdete červenou řepu, ze které připravujeme nejen salát,
ale i polévku. Nadíváme krůtí a vepřové maso
nádivkou z kaštanů a ořechů, nechybí ani vnitřnosti a z ryb například kapr. Zázvor je lahodný
v čaji s medem jako hřejivý nápoj. Zázvor je
známý svým blahodárným účinkem k podpoře
trávení a úlevě při nachlazení.
Každou prosincovou neděli (2., 9., 16. a 23. 12.
2018) se můžete těšit na adventní menu z typických jídel k naladění vánoční atmosféry
Leden je jeden z nejchladnějších měsíců, proto na jídelníčku nechybí spousta nejrůznějších
polévek. Surovinami pro jejich přípravu jsou
kapusta a čočka, vývary jsou pak obohaceny
větším množstvím kořenové zeleniny, česneku,
krup, vnitřností a masa.
Lednové menu jsme si pro vás připravili na víkendy 18. – 20. 1. a 25. – 27. 1. 2019
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