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Lázně Jáchymov zareagovaly na zvýšenou poptávku o saunování rozšířením
Artróza - jak ji saunových
předejít,prostor. Otevřeny budou na tradiční Zaháoddálit potřebu
TEP
jení lázeňské sezony.
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Má za sebou přes 20 let zkuJÁCHYMOV
šeností A
s OKOLÍ
procesním řízením
a bohatou kariéru. PředstaBlatenský
je
vujeme vámpříkop
nového výkonného ředitele, PhDr. Milana
lákadlem
a významnou
Kramárika.

NÁZOR LÉKAŘE

památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

Prvenství vzniku radonových
HOTELŮ v Jálázní a počátkyZlázeňství
chymově připomene výstava
Nutriční
specialis
v Lázeňském centru
Agricola.
Slavnostní otevření expozice
šéf kuchař hotelu
je v plánu na květen 2019.

připravují na pod

čtěte uvnitř čísla

Hotel Běhounek***Superior v novém
kabátku v rekordním čase

Odjezdem posledních hostů z vánočních a silvestrovských pobytů odstartovala
začátkem ledna rozsáhlá rekonstrukce našeho hotelu. Začalo se vystěhováním
veškerého nábytku a kompletního vybavení kuchyně tak, aby následující dny
mohly nasmlouvané firmy nastoupit do uvolněných prostor a začít intenzivně
pracovat na plánovaných změnách.
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Úvodní slovo

Vážení hosté, milí čtenáři,

ŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

zima se ještě nevzdala své vlády,
ale zpěv ptáků i vůně ve vzduchu
ohlašují příchod jara. K němu patří příliv nové energie, ale i obnova šatníku. V našich lázních je to
podobné. Jaro už tradičně spojujeme s otevíráním renovovaných
nebo úplně nových objektů. Jsou
plné energie. Jednak té, která pro
vás vyzařuje z jejich architektury, designu nebo koncepce nabízených služeb, ale i té, kterou do
nich vkládali v napjatých termí- rasou otevřeme během čtvrtého
nech moji kolegové a kolegyně. květnového víkendu při příležitosMusím jim proto všem poděko- ti slavnostního Zahájení lázeňské
vat. Odvedli spoustu práce. Letos sezony spolu se saunovým světem
jsme náš pomyslný šatník řádně v Lázeňském centru Agricola. Právě on je stavbou nebo spíš novým
provětrali.
Mysleli jsme na všechny skupiny provozem, na který se těším nejnašich hostů. Na léčící se, relaxu- víc. Jednak kvůli překážkám, které
jící i sportující. Na náročné i na jsme cestou k jeho realizaci muty, kteří hledají cenově dostupné seli překonávat, ale hlavně proto,
služby. Do staveb a jejich vybave- jakým pro Jáchymov symbolickým
ní jsme letos investovali přes 94 designovým jazykem své návštěvmilionů Kč! Největší část přitom níky osloví. Bude celý pojat jako
spolykala téměř neviditelná ob- stříbrný důl. Symbol historie Jánova Běhounku. Neviditelná pro- chymova. Snad jen někde v Itálii
to, že ač jsme během šesti týdnů najdete podobný koncept ve wellobnovili vybavení 120 pokojů, ness zóně. Od většiny okolních
tak šlo „jen“ o sjednocení třech saun jej ale odliší i metličkování,
spodních pater se čtvrtým, kte- které se minimálně na Karlovarré stejnou obnovou prošlo před sku nepraktikuje nikde.
4 lety. Vidět není ani vybudování Otevřením saunového světa po
kompletně nové kuchyně. Jen ti 10 letech od zahájení provozu
nejpozornější hosté si všimnou aquacentra symbolicky završíme
nových výtahů nebo třeba kober- naši cestu za vytvořením ucelené
ců ve společných prostorách. Nej- nabídky služeb pro aktivní návětší změnu v celém propojeném vštěvníky hor a rozrůstajících se
komplexu tak možná zachytí hos- lyžařských areálů. Tvoří ji aquaté dependance Jitřenka, našeho centrum se saunovým světem
posledního objektu s pokoji bez a službami pro veřejnost, hotel
sociálních zařízení na pokojích. Astorie i apartmány vybavené
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Milan Petr, Manager Hotel.cz

elektrických rozvodů a kuchyňských
odpadů, došlo i k částečné výměně stávajícího gastro zařízení.

tří hotelových výtahů. Během výše uvedených zásadních proměn došlo také
ke spoustě jiných drobnějších úprav

konstrukcí, což samo o sobě naznačuje,
že to děláme velmi dobře a ke spokojenosti zákazníků.

DOBRÁ ZPRÁVA
A na závěr pár čísel:
ylo položeno cca 4 500 m
PRO bPŘÍZNIVCE
podlahových krytin
 bylo vymalováno
PLAVÁNÍ
A přibližně
23 000 m stěn
 v páteřních rozvodech bylo
SAUNOVÁNÍ
vyměněno cca 2 500 m potrubí
2
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 bylo položeno přes 12 000 m
nových elektrických kabelů
 celkové náklady na
Na podzim
tohoto roku
rekonstrukci dosáhly bezmála
započne
v aquacentru
Agricola
40 mil.
Kč

na ploše cca 260 m2 výstav ba nového
saunového
světa.

Edeltraud Štěpánková,

ředitelka
Saunaři
se mohou těšit
na hotelu
mokrou saunu, ochlazovací

Současně v bazénové hale přímo
nad bazénem vyroste příjemná
odpočinková terasa s postranními

nýbrž ČEZu, se kterým ta
lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Jáchymovské lázně mají
nového výkonného ředitele

Od prosince 2018 nastoupil do funkce výkonného ředitele PhDr.
Milan Kramárik. Na důvody k vytvoření této pozice jsme se zeptali MUDr. Eduarda Bláhy, generálního ředitele.
„S pozicí výkonného ředitele už máme výborné zkušenosti v Luhačovicích a bylo
jasné, že i tady v Jáchymově je nutná trvalá
přítomnost manažera, který bude na denní
bázi koordinovat všechny činnosti a naplňovat v praxi strategii skupiny. Současné řízení
obou lázní na opačných koncích republiky,
jak jsem jej praktikoval řadu posledních let,
už nestačí díky komplikovanému trhu práce i rozšiřování nabídky našich služeb. Od
Milana Kramárika, kterého jsem poznal při
činnosti Svazu léčebných lázní, očekávám, že
zde zúročí své zkušenosti, rychle se dostane
do detailu a bude se mu dařit v provozním
vedení společnosti do praxe převádět naše
cíle a zlepšovat kvalitu našich služeb,“ říká
Eduard Bláha.
PhDr. Milan Kramárik pochází ze slovenského města Povážská Bystrica, ale od svých
patnácti let žije a pracuje v České republice.
Má za sebou kariéru profesionálního vojáka
a také diplomata, po jejímž ukončení v roce
1994 se začal věnovat managementu firem.
Během své manažerské kariéry prošel řadou
vedoucích pozic ve službách i výrobní sféře.
V minulosti řídil lázně Bohdaneč, Teplice
nad Bečvou nebo Piešťany.

Poslední tři roky vedl společnost Slatinné lázně Třeboň. Do Jáchymova přesídlil
i s svou manželkou Lucií, která posílila marketing společnosti a současně je tajemnicí
Sdružení lázeňských míst.
Milan Kramárik ve volném čase rád sportuje,
vyhledává zajímavou kulturu a je milovníkem kávy a dobrého vína.

Pokračuje rekonstrukce hotelu
Astoria*** s novou restaurací se
slunečnou terasou

Hotel Astoria***, který vznikl spojením budov Seidel, Mariánský dům, Astoria a Heiner z počátku 20. století, prochází další etapou rozsáhlé rekonstrukce pokojů a rozvoje restaurace
a kuchyně. V předchozích číslech jsme informovali o plánovaných termínech dokončení v únoru.
V zimním období však došlo ke komplikacím způsobeným povětrnostními a geologickými podmínkami.
Práce ve 23 pokojích s celkem 39 lůžky,
včetně dvou nových apartmánů, probíhají
podle harmonogramu a pokoje byly předány do provozu 1. března 2019. Termín dokončení zbývajících sedmi dvoulůžkových
pokojů, ke kterým jsou budovány nové
koupelny v přístavbě a útulné balkony, se
posouvá na začátek května 2019.
Stejná situace je také v rozšíření restaurace a kuchyně. Přes tyto nesnáze se hosté

hotelu Astoria mohou těšit na jarní a letní
období. Nově hotel Astoria od května nabídne k odpolední návštěvě venkovní terasu s obsluhou na úrovni nové restaurace
a pro hosty hotelu také slunečnou terasu
na střeše restaurace.

Karel Denk,

ředitel hotelu

Důležité termíny

Uzavírka restaurace hotelu Astoria:
1. 8. 2018 až 30. 4. 2019

Rozšíření saunového světa
v Lázeňském centru Agricola

Zájem o saunování v celé České republice roste a v poslední době
ho pocítilo i Lázeňské centrum Agricola, které nabízí celoročně
možnost návštěvy bazénu s vodními radovánkami pro děti, relaxačního bazénu, Kneippova chodníku a saun. A tak Lázně Jáchymov
zareagovaly na zvýšenou poptávku o saunování rozšířením stávajících saunových prostor.

Po náročné přípravě tak vznikne zcela nový
saunový svět, pestřejší nejen složením saun,
ale i samotným provedením, které se ponese
v duchu krušnohorské tematiky. Hosté budou
mít možnost okusit nejznámější druh sauny
na světě - finskou saunu, která nabízí nejvyšší
teploty, suchou saunu bylinkovou – vhodnou
pro děti a astmatiky, kteří špatně snáší vysoké
teploty.
Mokrá sauna neboli „pára“ bude rozdělena
do dvou kabin. Jedna přinese zážitek ve formě střídajících se vonných esencí, druhá kabina je připravena na podávání nejrůznějších
peelingů a emulzí, aby pokožka dostala tu
pravou očistnou nálož. Osvětlení obou parních
saun bude připomínat hvězdné nebe.
Infrasauna
Součástí saunového světa bude i v poslední
době velmi vyhledávaná infrasauna, u nás obohacena o podsvícenou stěnu ze solných bloků.
Solná terapie důkladně čistí lidský organismus,
působí hojivě a podporuje schopnost pokožky
vylučovat toxiny. Příjemným zpestřením bude
možnost relaxace ve whirlpoolu s TV a relaxačním programem či v zážitkové sprše na téma
Niagarských vodopádů. Prudké ochlazení si návštěvníci dopřejí v nově vybudovaném, a hosty
velmi žádaném, ochlazovacím bazénku. Celou
návštěvu saunového světa je možno zakončit
v klidové odpočívací zóně s lehátky a krbem či
pobytem na čerstvém vzduchu na nově vybudované střešní terase.

Nová kavárna
Pro návštěvníky byla na konci minulého roku
zrekonstruována rovněž kavárna Lázeňského

centra Agricola. V 1. etapě, která byla zaměřena na interiér kavárny, došlo k obnově podlahové krytiny a doplnění nábytku, nově koncepčně řešen byl turniket a úložné odkládací
prostory. U okna s výhledem do parku, kde
vznikl nový barový pult, mohou hosté dobít
svůj mobil či pracovat na notebooku.

Café Vital Agricola
Ve druhé etapě, která bude probíhat v dubnu
2019, budeme rekonstruovat gastro vybavení
baru. Café Vital Agricola připravila se svou novou image i novou nabídku, která je zaměřena
a do budoucna bude ještě více soustředěna na
zdravý životní styl. Rádi bychom tak reagovali
na zvětšení kapacity wellness a hostům nabídli možnost komplexně stráveného času pro
svůj relax zakončeného třeba v Café Vital Agricola ochutnávkou detoxikačních čerstvých
šťáv a fresh nápojů či jiných pokrmů anebo
dobré kávy. Kapacita areálu aquacentra čítala
68 míst, nyní navyšujeme počet skříněk, které
budou instalovány rovněž v dubnu, na kapacitu 110 míst.
Projekt saunového světa prošel postupným
vývojem, samotná výstavba byla zahájena na
podzim loňského roku a finišovat bude letos
v květnu tak, aby mohla být slavnostně otevřena a představena hostům i veřejnosti v rámci
tradiční akce Zahájení lázeňské sezony. Pro
tuto příležitost připravujeme pro hosty Lázní Jáchymov zvýhodněnou cenovou nabídku
na neděli 26. května. Široká veřejnost si bude
moci užít nový saunový svět od pondělí 27.
května 2019.

Dita Poledníčková,

manažerka Lázeňského centra Agricola

www.laznejachymov.cz
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Kúra pro zdraví rychle zregeneruje nepříjemné
úrazy nejen na lyžích
Aktuální lyžařská sezona je vydařená. Zimní sportovní areály na
Božím Daru, Plešivci a v Perninku i nyní čelí náporu tuzemských
i zahraničních milovníků lyžování a snowboardingu všech věkových kategorií.

Vyznavači lyžování se vystavují riziku úrazů, ale
mezi potenciálně nebezpečné aktivity z hlediska
možného zranění patří i jízda na sáňkách, bobech a dokonce i bruslení. Běžecké lyžování je
doprovázeno menší úrazovostí. Zeptali jsme se
tak lékaře jáchymovských lázní MUDr. Radovana
Kamence, jaké nepříjemné úrazy na horách se
mohou vyskytovat a jak pomoci pacientům s poúrazovými stavy v Léčebných lázních Jáchymov,
které se zaměřují právě svou odbornou lázeňskou péčí a rehabilitací na tyto stavy.

O
CÍ

Cena od 9 296 Kč na osobu/pobyt
+420 353 831 111
rezervace@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

Stále více hostů z řad mladší generace vyhledává jáchymovské radonové lázně. Objevují
speciální balíčky pro relaxaci, které jsou většinou bez lékařské konzultace. Velmi oblíbeným a žádaným produktem je „Kúra pro zdraví“. Program využívá kvalit našich fyzioterapeutů, radonové vody a komfortních hotelových služeb. Zaměřen je na hosty, kteří mají či
mohou mít v dohledné době problém s pohybovým aparátem, především zády. A to je dnes
prakticky každý z nás. Kúra pro zdraví je tak ideální prevencí přispívající ke spokojenému
životu bez bolesti zad a taktéž podpůrnou léčbou po úrazových stavech.
Udělejte i vy něco pro své zdraví, objevte naši Kúru pro zdraví...

Gerhardu Trägerovi se splnil sen. S pomocí Ježíškových vnoučat totiž navštívil jáchymovskou štolu, která je pro veřejnost jinak nepřístupná. Lázně Jáchymov však udělaly výjimku a umožnily imobilnímu muži splnění jeho snu.
byl tam bagrák, klapkař a pásák,“ rozpovídal
se o svých začátcích pro iRozhlas. Společně
s redaktory se Gerhard podíval půl metru pod
zemskou půdu do štoly a mohl si prohlédnout
například obří čerpadla, která odvádí léčivou
vodu do lázní v Jáchymově. Léčebné lázně Jáchymov pro pana Trägera připravily exkurzi
spolu s přednáškou.

7× ubytování
s plnou penzí
1× konzultace s fyzioterapeutem
zaměřená na doporučení
správných návyků
1× radonová koupel
1× solná jeskyně
1× suchá uhličitá koupel
2× klasická masáž (částečná)
2× skupinový tělocvik
2× skupinový tělocvik v bazénu
1× Vincentka – minerální voda
z Luhačovic (0,7 l)
praktická příručka
Cvičení pro zdraví
s jednoduchými cviky
pro zlepšení kondice

Dobrý start

Ježíškova vnoučata – splněný sen horníka
Pan Träger pracoval dlouhá léta jako horník,
což se také podepsalo na jeho zdraví. Prodělal
několik infarktů a je závislý na vozíku. Na svou
práci ale vzpomíná rád.
„Začal jsem jako zámečník, pak jsem udělal zkoušky a začal jsem hrabat. Říkali jsme
tomu ‚hrabat‘, ale znamená to, že jsme těžili uhlí nebo skrývku. Dělali jsme ve čtyřech,

NOVINKA!

N

Jaká jsou nejčastější zranění na svazích hor?
Nejfrekventovanějšími lyžařskými traumaty
jsou poranění kolene, největšího kloubu těla,
zejména jeho vazivového aparátu a menisků.
Trend nárůstu jejich četnosti je někdy dáván
do souvislosti s kvalitnější úpravou sjezdovek,
s rozšířením carvingových lyží a s nimi spojenými náročnými požadavky na techniku jízdy.
V moderní vysoké lyžařské obuvi je hlezenní
kloub stabilizován a při nárazech a pádech pak
dochází k úrazům nezpevněného kolenního
kloubu. Po nezbytném lékařském vyšetření
zahrnujícím i rentgenový snímek k vyloučení
kostního poranění následuje léčba, která je konzervativní (znehybnění kolenní ortézou) nebo
operační. Moderní spektrum možností miniinvazivního artroskopického ošetření měkkých
struktur kolene se neustále rozšiřuje. Následná
funkční rehabilitace je důležitá pro brzkou obnovu rozsahu pohybu kloubu a úspěšný návrat
do aktivního života.
K poměrně častým patří poranění bérce a hlezna. U lyžařů je mechanizmus vzniku zlomeniny
kostí bérce většinou nepřímý, kdy měkké tkáně
bérce nebývají zásadně poškozeny, a tehdy mluvíme o nízkoenergetickém poranění. V dospělé
populaci se jedná zpravidla o zlomeninu obou
kostí bérce, zatímco děti jsou převážně ošetřovány jen s frakturou holenní kosti. Ke zlomenině výběžku kosti hlezenní dochází poraněním
hlezna při jízdě na snowboardu (tzv. hlezno
snowboardistů). Po rentgenovém snímku lze
k upřesnění diagnostiky doplnit i CT vyšetření.
Značnou část lyžařských zlomenin bérce je nutné léčit operačně, vzácnější otevřené kvůli riziku

KÚRA PRO ZDRAVÍ
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Znáte, z hlediska statistiky, počty zranění při
sjezdovém lyžování? A zda hospitalizace meziročně roste?
Záchranáři Horské služby ČR představují první linii péče o zraněné na zasněžených svazích
Krušných hor. Jen za poslední letošní lednový
den zaznamenali 14 případů zranění na Božím
Daru a na Klínovci. Výmluvné jsou i jejich loňské statistiky: v sezoně 2017/2018 zasahovali
v ČR celkem 7586krát, z toho zranění při sjezdovém lyžování tvořila více než polovinu a snowboardisté celou pětinu. Počet lyžařů ošetřených
v nemocnici stoupá a četnost nehod na svazích
vyžadujících hospitalizaci nebo zdravotní péči
meziročně vzrostla podle statistik našich německých sousedů o 3 %.

infekce někdy zprvu externím fixátorem a k definitivnímu řešení se pak přistupuje až po zhojení měkkých tkání. Kostní úlomky je nutné uvést
do správné polohy, aby se předešlo deformitám
a poruchám hojení. Operační léčba dislokovaných zlomenin periferních výběžků hlezenní
kosti dosahuje dobrých funkčních výsledků. Pooperační rehabilitace v období rekonvalescence
je individuální a je realizována prostřednictvím
krátkodobého, případně dlouhodobého rehabilitačního plánu aplikací fyzioterapeutických postupů a s využitím metod fyzikální terapie.
Typické pro lyžaře je poranění bočních vazů
palce o lyžařskou hůlku při pádu – tzv. lyžařský
palec, který tvoří 10 % úrazů při lyžování. Jeho
následkem je nestabilita základního kloubu palce, omezení síly úchopu a v budoucnu artróza
kloubu. Při natržení vazu spočívá léčba ve fixační sádrové dlaze a následné rehabilitaci. Při přerušení vazu ho lze chirurgicky ošetřit sešitím,
v případě delšího časového odstupu od úrazu je
možné provést jeho plastiku. Po zákroku následuje několikatýdenní proces rehabilitace. Poranění nezanechá trvalé následky, pokud je léčeno správně. Jednoduchou a účinnou prevencí je
používání holí s bezpečnostním úchytem poutka, u kterého při pádu s holí v ruce dojde k jeho
rychlému uvolnění a zamezí se tím zraňujícímu
pákovému mechanizmu působení na palec.
Velmi frekventovaná jsou poranění v oblasti zápěstí během snowboardingu. Tvoří celou čtvrtinu traumat při tomto zimním sportu a v téměř
třech čtvrtinách případů se jedná o zlomeniny
(zejména kosti vřetenní a člunkové).
Uvádí se jejich výskyt na celém světě mezi snowboardisty přibližně 100 000 ročně a objevují se
u nich dvakrát častěji než u lyžařů. Je to vysvětlováno skutečností, že na rozdíl od lyží jsou obě
dolní končetiny vázáním pevně fixované na prkno a volné ruce vybízí začátečníky k reflexnímu
natažení ve snaze chránit se při pádu. Zlomenina
zápěstí je nejčastější frakturou dětského věku.
U dětí a dospívajících se popisuje tzv. zlomenina typu vrbového proutku, kdy okostice vytvoří
na povrchu kosti návalek a zlomená je kost pod
okosticí.
Dětské kosti jsou pružnější díky vyššímu podílu
kolagenu a chrupavky, okostice je pevná a je výhodné, že se díky remodelační schopnosti rostoucího organizmu hojí rychleji. Hojivý proces
je mnohdy také doprovázen korekcí případného
úhlového posunu úlomků.
Vhodnou ochranou je trénink správné techniky
pádu a používání rukavic s chráničem zápěstí,
které několikanásobně sníží riziko zlomeniny
zápěstí. Již bezprostředně po úraze lze zahájit
rehabilitaci, rozcvičování prstů je vhodné započít po zmírnění bolestivosti v místě zlomeniny,
napomáháme tím k rychlejšímu odeznění otoku
a vstřebání hematomu.
K pěti nejčastějším typům zranění v zimní sezoně se ještě řadí úrazy hlavy a páteře. Představují
sice méně než desetinu z nich, ale patří mezi ty
nejtěžší. Tato poranění vznikají obvykle v dů-

sledku pádu nebo kolize s jiným lyžařem, vlekem
nebo stromem. Při srážkách na sjezdovce vzniká až 16 % zranění při zimních sportech. To je
velmi aktuální v období vánočních, pololetních
a jarních prázdnin, kdy se na svazích pohybuje
více dětí a pravděpodobnost jejich kolize s dospělým vedoucí k těžkým poraněním je zvýšená.
Jejich vyšší výskyt je pozorován u sebejistých
mužských lyžařů, přičemž důležitým rizikovým
faktorem je rychlost jejich jízdy. V důsledku vysoké rychlosti pohybu lyžaře na sjezdovce mohou být traumata vzniklá při srážce nebo nárazu
do pevné překážky stejně závažná jako u pádů
z výšky nebo u dopravních nehod a mohou způsobit trvalé následky a někdy i smrt. Takovýmto
těžkým úrazům předcházíme nejen použitím
kvalitních ochranných pomůcek – helmy a páteřního chrániče správné velikosti nošeného ve
správné poloze, ale i ostražitostí a ohleduplností
při pohybu na svahu. Při vysokých rychlostech
není helma tak účinná jako při srážkách v nižší
rychlosti, kdy její použití prokazatelně snižuje
výskyt otřesu mozku, protože energie traumatu
se často přenese na páteř, obzvláště u dětí, u kterých je zátěž na krční páteř nadměrná a podpůrné svalstvo ve srovnání s dospělým v tomto
směru méně efektivní.
K poranění ramenního kloubu dochází při pádu
na nataženou horní končetinu. Je to druhé nejčastější zranění snowboardistů. K poranění
akromioklavikulárního kloubu představujícího spojení klíční kosti a lopatky dochází při
přímém pádu lyžaře na rameno. Nejčastější je
tzv. přední luxace pažní kosti a její vymknutí
bývá někdy sdružené i s její zlomeninou nebo
s poraněním tzv. rotátorové manžety. Je to
složitá struktura, která stabilizací ramenního
kloubu a zajištěním nejvýhodnějšího postavení v něm brání poškození jeho měkkých tkání.
Léčba luxace ramenního kloubu spočívá v jeho
repozici (zakloubení) a následné fixaci v ortéze Dessaultova typu. Po jejím sejmutí se léčba
zaměřuje na postupné znovuobnovení rozsahu
pohyblivosti kloubu a stabilizaci ramenního
pletence. Poúrazová rehabilitace pozůstává
z procvičování celé horní končetiny, tedy i loketního, zápěstního kloubu, prstů ruky, páteře
a mezilopatkových svalů.
Všem návštěvníkům Jáchymova a celého regionu Krušných hor přejeme příjemný pobyt plný
zážitků při zimních radovánkách, pokud možno
bez zranění pohybového aparátu.

MUDr. Radovan Kamenec,

lékař hotelu Radium Palace****

Zdroj: www.irozhlas.cz

„Těší nás, že jsme mohli přispět ke splnění jednoho z přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata,“ uvedl Eduard Bláha, generální ředitel
společnosti.
Přání měl Gerhard Träger od Ježíškových
vnoučat jasné. Chtěl navštívit Svornost, zejména proto, že důl má doslova za kopcem. Již
čtyři roky totiž žije v nedalekém Domově pro
osoby se zdravotním postižením na Mariánské. „Čas od času si s někým o hornictví povídám, a vždycky mě mrzelo, že v podobném
podzemním dole jsem v životě nebyl. Jsem
rád, že se mi to teď podařilo,“ pochvaloval si
po splněném přání.
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STALO SE

Navštivte mincovnu
a muzeum v Jáchymově

Vánoční a silvestrovské pobyty nejen léčily,
ale byly i plné kultury

Jáchymovské muzeum celoročně připomíná historii spjatou nejen s městem,
ale také s lázeňstvím. Muzeum se samo
o sobě pyšní historií. Totiž právě zde si
našel dolar své jméno, díky jáchymovskému tolaru.
Rod Šliků přivedl první tolary na svět. Po roce 1528 vlastnil
Ferdinand I. mincovnu, ale brzy nechal postavit novou. Ovšem
těžba stříbra začala slábnout, a tak nakonec v roce 1671 byla
mincovna uzavřena.
Až po více než 300 letech se začala budova bývalé mincovny
znovu využívat, právě jako muzeum, které bylo založeno již
v roce 1923. Prvních několik desetiletí se jednalo zejména
o exponáty týkající se nerostů, numismatiky, medailí. Po roce
1970 se teprve začaly sbírat artefakty týkající se historie města a lázeňství, ale také renesanční umění nebo archeologické
nálezy.
V objektu bývalé mincovny se dochovalo důležité technické zařízení. Součástí expozice je také prohlídka sklepních
prostor, kde je lapidárium cenných kamenických prvků ze
zbouraných jáchymovských domů. V přednáškové síni se
konají přednášky na téma historie, hornictví, mineralogie
a jiné. Lázně Jáchymov si připravily ochutnávku, která bude
k vidění v ochozech Agricoly od 25. května 2019 právě při
příležitosti Zahájení lázeňské sezony. Na výstavě bude k vidění například tehdejší putna, ve které se přenášela radonová voda.

V jáchymovských lázních to žilo po celý minulý rok úplně naplno, vyvrcholením
byla skvěle nabitá vánoční a silvestrovská nabídka. Hlavně z toho důvodu, že
lázně jsou hostům otevřené po celý rok a díky službám pod jednou střechou
v hlavních budovách neztrácejí nic ze svého komfortu ani zimní pobyty. Konec
roku byl pro všechny zaměstnance v lázních výzvou, aby vzájemně vytvořili
hostům nezapomenutelnou sváteční atmosféru. Kromě výzdoby a svátečního
menu byl pro naše hosty připraven bohatý kulturní program a celá řada výletů
s vánoční tematikou. Hosté byli s vánoční a silvestrovskou atmosférou velmi
spokojeni. Do nového roku 2019 tak vstupovali s nejlepší náladou a úsměvem
na tváři. A my slibujeme, že ji budou dostávat minimálně stejnou měrou i v letech budoucích.

71. Reprezentační ples v hotelu Radium Palace****

Navštívili nás

Přinášíme vám první fotografie z letošního plesu, jehož námětem bylo „Ledové království“. Akce byla jako každý rok velmi vydařená, nechyběl skvělý program i občerstvení a o dokreslení nefalšované ledově-zimní atmosféry se postarala tentokrát i příroda. Za mnohaletou přízeň
děkujeme nejen návštěvníkům, ale samozřejmě i našim partnerům a sponzorům a těšíme se společně s vámi na další ročník v roce 2020.

Mgr. Iva Kubelková s dcerami – známá česká modelka, moderátorka a herečka, která se prostřednictvím Instagramu
vyjádřila, jak báječný
a prospěšný relax si
užila v jáchymovských
lázních.
Al Saud Shaikha Bint
Khalid Bin Mishal
Bin Abdulaziz – princezna Saudské Arábie
svou spokojenost vyjádřila zápisem do knihy
hostů, kde konstatuje, že s léčbou a péčí
v Hotelu Radium Palace**** byla velmi spokojená a je velmi ráda,
že se její zdravotní stav
výrazně zlepšil. Věří,
že to nebyla její poslední návštěva u nás
a doporučení bude
ráda předávat nejen
královské rodině.

další služby pro naše hosty a veřejnost
Radium Palace***

Běhounek***Superior

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–Ne: 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

Kadeřnický salon

Curie***

Kadeřnictví Marie Drápalová

Lázeňské centrum
Agricola

Kosmetika

Praha

Kosmetika

+420 353 831 217
+420 353 832 020
+420 353 832 010
+420 731 840 494

+ 420 776 117 703

Út, Čt, Pá 08:00–14:00 hod., So 07:00–12:00 hod., v jiné dny a odpoledne dle domluvy
Po, Út, Čt, Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–13:00 hod.
Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Po, St, Pá 13:00–16:00 hod., Út, Čt 10:00–13:00 hod.

www.laznejachymov.cz

Do Lázní Jáchymov se vždy ráda vracím
Vzpomíná paní Evelyn Paschola, dcera Luise Ronga, ředitele Léčebných lázních Jáchymov a. s. ve válečných letech 1942–1943.

Životní příběh každého člověka je jiný a určitým způsobem jedinečný. I když se vždy nejedná
o vzpomínky, zkušenosti a zážitky, na které by člověk vzpomínal rád, přesto stojí za uchování a předání dalším generacím. Zvláště to platí pro příběhy,
které zažili naše prababičky, pradědečkové či známí, kteří se narodili na počátku 20. století a mají
vzpomínky z dob, o nichž se dnes dozvídáme jen
z učebnic. Zajímavým příběhem je také vyprávění
paní Evelyn Paschola, která se narodila 24. července 1927 v Liberci do hoteliérské rodiny. Otec, Luis
Rong, v roce 1929 zakoupil hotel Zelený dům na
Božím Daru, a tak rodina přesídlila z Krkonoš do
Krušnohoří.
„Byla to krásná doba,“ vzpomíná paní Evelyn.
V osmi letech se musela učit anglicky a také česky.
Jak říkal její otec: „Celý svět mluví anglicky, tak i ty
musíš umět anglicky, ale i česky, protože zde bydlíme.“ Navštěvovala soukromou dívčí školu v Ostrově v klášteře, kde byla na internátu. Školu nechal
později Hitler zavřít a paní Evelyn musela přejít do
měšťanské školy.
„Obyvatelstvo Božího Daru a Jáchymovska tvořili
povětšinou Němci. Češi pracovali jako celníci, zaměstnanci pošty a státního aparátu. Po roce 1938
odešli někteří do vnitrozemí. Život zde byl těžký,
nebyl tu skoro žádný turismus. Ženy se živily paličkováním. Velkou část naší hotelové klientely
tvořili židé. Otec měl mezi židy plno přátel, i rodinný právník Dr. Kohn byl židovského vyznání.

Jeho manželka s dcerou k nám pravidelně jezdily
o prázdninách. Bohužel i toto skončilo s rokem
1938,“ smutně povzdechla paní Evelyn.
„A jak jsme se dostali do Jáchymova? Jelikož můj
otec nebyl schopen vojenské služby, tak byl povolán jako ředitel státních Léčebních lázní Jáchymov.
Jednalo se konkrétně o léta 1942 – 1943.“ Lázně
tvořily 3 budovy – Union, Radium Palace a Praha.
Přes léto byly hotely dobře obsazené, a to i díky
proslulosti radonové léčby. Uplynulo pár let od
doby objevení radonu a lidé byli zvědaví. „Vzpomínám, že i u nás v hotelu jsme měli pramen a otec jej
hostům podával jako radonovou vodu. Ale neptejte
se mne, zdali to působilo,“ dodává s úsměvem.

Přes zimu byl Radium Palace uzavřen a otec z hotelu Praha řídil také Union. „Vzpomínám si na můj
malý pokojík, který jsem měla v hotelu Praha. O víkendech jsme chodili pešky domů na Boží Dar. To
víte, autobusy moc nejezdily, nebyla nafta. Dodnes
si vybavuji dlouhé kopcovité cesty na Boží Dar a ty
nachozené kilometry, v létě, v zimě. Možná proto
mne tak bolí nohy,“ usmívá se paní Evelyn.
Po roce 1945 jmenoval otce Národní výbor starostou města Jáchymov. Zřejmě z důvodu, že nikdy nebyl členem žádné strany. Starostou nebyl nadlouho, někdo jej očernil, a tak putoval do sběrného
tábora ve Staré Roli a později do vězení v Kladně,
kde suploval práci lékaře. Český lékař, který sem
docházel maximálně 3x týdně, mu ukázal, co má
dělat. Dokonce i 2x odrodil. Proč z něj udělali lékaře, paní Evelyn neví. Pravděpodobně kvůli tomu,
že byl z Lázní Jáchymov. V roce 1948 šel do odsunu
a odešel do města Teltow u Berlína, kde si později
otevřel malý obchůdek s dárkovými předměty.
„Vybavuje se mi jedna vzpomínka. My s matkou
jsme odešly dříve. Bylo to v červenci roku 1945.
Osm dní před mými 18. narozeninami. Jednoho
dne přišel k nám, do hotelu Zelený dům, komandant s nějakým číšníkem typického českého jména
Vlk. Provedl jej po hotelu a pak se dotázal, jak se
mu líbí. Líbil, a já tak s matkou měla 15 minut na
opuštění hotelu. S sebou jsme si nic vzít nemohly.
Odešly do sousedního Oberwiesenthalu. Neměly
jsme nic. Spaly jsme na nádraží. Pomoc nám nabídl
až bývalý majitel Zeleného domu, který jej našemu
otci prodal. Vzal nás k sobě do hotelu Neues Haus,“
líčí paní Evelyn.

Zahájení lázeňské sezony
je již za dveřmi

Jaro nám pomalu klepe na dveře. Pro jáchymovské lázně to znamená přípravy na Zahájení lázeňské sezony. Letošní ročník se ponese
v duchu saunového světa spolu s ústřižky z historie lázeňství.
Přípravy jsou již v plném proudu a pracuje se na
programu, který bude velkolepý. Totiž lázeňská
sezona s sebou nepřinese pouze davy lidí, ale
také otevření nových a též i nově rekonstruovaných objektů nebo zajímavé výstavy.
Zahájení lázeňské sezony v Jáchymově je tradiční akcí, která je určena nejen lázeňským hostům,
ale též rezidentům Jáchymova a širokému okolí

a v neposlední řadě turistům, kteří jsou právě
předposlední květnový víkend v Krušných horách.
V tomto roce připadá Zahájení lázeňské sezony
na víkend 25. až 26. května. Program se několik
let drží osvědčeného schématu. Prostor v něm
získají umělci různých hudebních žánrů, ale také
nejrůznější atrakce pro celou rodinu.
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„Šla jsem na borůvky a pro mou maminku přišli
mezitím Češi. Chtěli, aby šla s nimi a ukázala jim,
kam schovala kožichy a rodinné šperky. Nechala je
u řidiče našeho otce, schovala je tehdy před Rusy.
Češi prohledali celý hotel, ale nic nenašli. Bylo jim
jasné, že jsme věci musely někde schovat. Proto
poslali pro maminku. Byl to pro mě hrozný šok,
když jsem se vrátila a dozvěděla jsem se, že ji odvedli. Otec byl navíc v té době ve vězení. Měla jsem
opravdu velký strach. Naštěstí se maminka navečer vrátila zpět. Moc se mi ulevilo.“ Přes všechny
poválečné útrapy se paní Evelyn podařilo najít
nový domov ve městě Mühlheim. Založila rodinu,
porodila dvě dcery, a je i šťastnou babičkou. V důchodu si splnila svůj životní sen – studium na vysoké škole. V 70 letech slavnostně promovala na
univerzitě ve Frankfurtu.
Do Lázní Jáchymov jezdí pravidelně již několik let
a ráda se prochází s přáteli po místech, která oživují jejich vzpomínky.
Moc se jí líbí současný Boží Dar a tamního starostu
Jana Horníka moc chválí za ochotu a zájem o historii obce. Mimo jiné patří paní Evelyn k nadšeným
čtenářům lázeňské AquaVivy, kterou vnímá jako
pozdrav z domova.
Je opravdu obdivuhodné, jak paní Evelyn dokáže
po tolika letech vzpomínat na dobu a zážitky, které
nepatří zrovna k těm, které by si člověk chtěl pamatovat celý život, a ještě o nich otevřeně hovořit. Život paní Evelyn nebyl procházkou růžovým
sadem. Prožila si těžké dětství a všemožné hrůzy,
které si lidé v dnešní době nedokážou ani představit. Přesto je plná vnitřního klidu a optimismu.

Program
25. 5. 2019
Hlavní pódium pro veřejnost
– Lázeňské centrum Agricola
10.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.30 – 12.00
12.30 – 13.00
13.00 – 13.45

Swing Melody Ostrov
Mažoretky ZUŠ
1. ukázka Sokolníci v parku
2. ukázka Sokolníci v parku
P
 rogram pro děti - Loutková
revue „LOUDADLO“.
13.15 – 13.45 Z
 KO 487 – Ukázky cvičení
psů v parku
14.00 P
 růvod, oficiální zahájení: kapela
Barbora, horníci Jáchymov, kočár
+ historické osobnosti – Georg
Agricola, Madam Curie, sv. Barbora,
František Běhounek, Štěpán Šlik,
Johann Mathesius; 3 historická auta,
velocipedisté Ostrov, mažoretky,
ostrostřelci...
14.45 – 15.45 Milan Drobný
16.00 – 17.00 J akub Smolík
– autogramiáda
Kulturní dům
13.30 – 14.00
12.00 – 16.00
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00

Hornická kapela Barbora
Lukostřelba v parku
Kočár s koňmi
Kočár s koňmi

26. 5. 2019
Prezentace a vyzkoušení
volnočasových aktivit ve spolupráci
SPA Infa a LCA
9.00 Cvičení v trávě
10.00 Mlýnská stezka
10.30 Cyklovýlet – cyklistika bez námahy
11.00 Vycházka Nordic Walking
12.00 – 16.00 Běh o 106
Hasiči Jáchymov – ukázky techniky

V rámci Zahájení lázeňské sezony v Lázních Jáchymov proběhne soutěž o zajímavé ceny. Čtěte dál a dozvíte se...
Každý host, který v našich lázeňských restauracích v hotelích Radium Palace****, Běhounku***Superior, Komplexu Curie*** a Lázeňském centru Agricola utratí 300 Kč a více,
může vyhrát. Průběh soutěže je naprosto jednoduchý. V každé zmíněné restauraci naleznete boxík, kam vložíte vyplněnou vstupenku spolu se zacvaknutým lístkem. Průběžně
bude probíhat slosování, ve kterém se náhodně vybere 10 vítězů. Soutěžit můžete například o Lázeňský relax pro dvě osoby v Radium Palace****. Balíček obsahuje ubytování
s polopenzí, radonovou koupel, masáž, suchou uhličitou koupel, oxygenoterapii a skupinový tělocvik v bazénu. Navíc máte také vstup do solné jeskyně v Lázeňském centru
Agricola.
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Luhačovické okénko

www.LazneLuhacovice.cz

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.

Pramen Ottovka je opět v provozu
Jeden z nejznámějších luhačovických pramenů Ottovka je od začátku
prosince opět zpřístupněn a slouží veřejnosti. Pramen byl až na výjimky
uzavřen od července roku 2015. Důvodem byly výsledky mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce.
Na základě několika posledních provedených
rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci
tak znovu mohou bez omezení využívat oblíbený
luhačovický pramen.
Ottovka patří mezi povrchové zdroje a je jímána
z mělké studny, a tak přirozeně zachycuje i nečistoty z okolí, na což má vliv i přetrvávající sucho.
V dřívějších letech srážky pomáhaly nečistoty odplavovat.
Akciová společnost Lázně Luhačovice pro zajištění současného stavu musela v průběhu loňského
roku realizovat řadu opatření. Přímo u studny, ze
které je voda jímána, byla instalována UV lampa,

která nepřetržitě zajišťuje nechemickou dezinfekci vyvěrající vody. UV záření spolehlivě ničí případné bakterie, které by se mohly do zdroje dostat.
Technologie dezinfekce vody UV zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu
úpravy minerální vody je plně v souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel pod Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dále byla velká část
svahu za altánem Ottovky, kde se nachází studna,
vyčištěna od křoví, větví a náletů rostlin. Místo se
prosvětlilo a navíc zde bylo instalováno také veřejné osvětlení. Preventivně se tak zamezí zdržování
osob, které by mohly ohrozit kvalitu vody.

Kolonáda v zrcadle času

Dlouho očekávaná rekonstrukce kolonády a haly Vincentky přináší do
lázeňského prostoru stavební ruch a pracovní atmosféru. Aby byl tento ruch alespoň částečně oddělen od klidové zóny Lázeňského náměstí, bylo postaveno stavební oplocení opatřené netkanou textilií.

Hala Vincentka bude otevřena
do prázdnin

Obnova architektonicky zajímavých objektů kolonády, haly Vincentka
a galerie je v plném proudu. Bourací práce jsou již za námi. V těchto týdnech jsou prováděny především restaurátorské práce a repase.

Doba, kdy tyto stavby získají opět původní podobu,
nový lesk a další možnosti využití, je zase o něco
blíž. Kromě nové dlažby se hosté mohou těšit na
interaktivní relaxační expozici o vzniku a významu
luhačovických minerálních vod. Další novinkou
bude obnovené pítko umístěné přímo v kolonádě
v místech bývalého pramene Amandka. Bude tam
přivedena Vincentka, takže tuto mimořádně ceněnou minerální vodu budou mít hosté a návštěvníci
k dispozici i mimo provozní dobu haly.

Samotná revitalizace byla zahájena v polovině
září 2018. První část, zahrnující především halu
Vincentka, by měla být dokončena a zpřístupněna
do začátku léta. S otevřením celé kolonády se pak
počítá v září nebo říjnu. Většinu nákladů z více než
stomilionové investice kryje dotace z evropských
zdrojů. Revitalizace těchto objektů je další etapou
v rozvoji a údržbě areálu, který představuje okolo
20 hektarů. Celý komplex je od roku 2006 nominován na zápis do seznamu UNESCO.

Venkovní
whirlpooly

Wellness centrum hotelu Alexandria rozšířilo svou
nabídku. Dva venkovní whirlpooly oživily velkou
terasu nové budovy hotelu Alexandria. Novinka letošní sezony je nyní k dispozici hotelovým hostům
ve zkušebním provozu. V prvním pololetí bude
instalováno venkovní jezírko, zasazeny květinové
záhony a doplněna lehátka ke slunění i relaxaci.
Venkovní prostory bude možné pronajmout při
firemních akcích a večírcích.

Tuto bariéru se lázně rozhodly doplnit velkorysou exteriérovou galerií. Plochu oplocení pokryly velkoformátové dekorativní bannery, na
nichž byly využity vzácné obrazové dokumenty
kolonády a jejího okolí z archivu Muzea luhačovického Zálesí. Z důvodu potřeby prostupnosti
vzduchu byl tisk proveden na síťovině, protože
celoplošný nepropustný materiál by mohl při
silnějším závanu větru klást odpor a celé oplocení převrátit.
Celkem bylo pro galerii vybráno 20 obrazů, které jsou v ploše doplněny letopočty a malovanými motivy, vycházejícími z dekorativních prvků
architekta Dušana Jurkoviče, použitými na stavbě lázeňské restaurace v Luhačovicích. Historické snímky byly zvoleny tak, aby dokumentovaly
proměny podoby Lázeňského náměstí v průběhu doby. Návštěvníci se tak mohou vrátit v čase
až do poloviny 19. století, k jednomu z prvních
vyobrazení lázeňské kolonády na dobové rytině.
Poté už grafické techniky nahradily fotografie
a pohlednice, které byly vždy žádaným upomínkovým předmětem. V zrcadle času, jak už název

napovídá, si tak zájemci o historii mohou představit vývojové etapy stavebních a architektonických změn lázeňského centra.
Dnes by málokdo na fotografiích z konce 19. století rozpoznal luhačovické lázně, protože řada
původních, leckdy pozoruhodných staveb, jako
byl například první Lázeňský hotel, Ředitelský
dům, starý Německý dům, Zámeček, Bazar, hudební pavilon Mušle, Vincencův dům, Stolařský dům, Lékárenský dům a další stavby, byla
z nejrůznějších důvodů (havarijní stav, požár či
omezená kapacita) nahrazena stavbami novými anebo přestavěna. Téměř beze změny nám
z tohoto období zůstala pouze barokní kaple
svaté Alžběty. Historické pohlednice z počátku
20. století zaznamenávají pro nás až překvapivě
čilý společenský ruch na náměstí a promenádu
doslova zahuštěnou lázeňskými hosty. Než stavba letos skončí, mohou se návštěvníci poučit
o čase, který plyne, o tváři místa, které se mění,
i o lidech, kteří naše lázně s láskou vyhledávali
i v minulosti.

František Petrák

KULTURNÍ AKCE 2019
28. dubna – 5. května 2019 | LUHAČOVICE
V TANCI / 5. ročník
Roztančené Luhačovice
10. – 12. května 2019 | OTEVÍRÁNÍ
PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
květen – září 2019 | KOLONÁDNÍ
KONCERTY

3. – 8. června 2019 | LUHAČOVICKÉ
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM / 7. ročník
Řezbářské sympozium

13. – 15. června 2019 | LUHAČOVICKÁ
DIVADELNÍ SEŠLOST / 7. ročník
Přehlídka ochotnických divadelních souborů
20. června 2019 | HUDBA HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
15. – 19. července 2019 | FESTIVAL
JANÁČEK A LUHAČOVICE / 28. ročník

29. července – 9. srpna 2019 | AKADEMIE
VÁCLAVA HUDEČKA / 23. ročník
19. – 24. srpna 2019 | DIVADELNÍ
LUHAČOVICE / 21. ročník
Přehlídka komorní divadelní tvorby

4. – 7. září 2019 | DNY SLOVENSKÉ
KULTURY V LUHAČOVICÍCH / 7. ročník
Přehlídka slovenského folkloru, divadla
a hudby
8. září 2019 | KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem
Calma

13. – 15. září 2019 | PÍSNÍ A TANCEM /
27. ročník
Mezinárodní festival dětských folklorních
souborů
31. prosince 2019 | SILVESTR 2019
Silvestrovský galavečer ve Společenském
domě

www.laznejachymov.cz
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cházím krásnou přírodou okolí Jáchymova,
inspiruje mě k obrazům. Těším se, co po návratu z lázní namaluji,“ dodává v Čechách žijící holandský malíř. Od roku 1992 navštěvuje
lázně pravidelně dvakrát ročně. Mimochodem,
během jedné z kúr poznal také svou nynější
manželu Marinu.
A protože právě krajina Jáchymova inspiruje
Oscara Wilhelmuse van Eijka k malbě, rozhodl se uspořádat vernisáž v prostorách Curie,
která se bude konat 12. dubna od 16 hod. Na
výstavu obrazů jste všichni srdečně zváni.

CO PŘIPRAVUJEME A CO VÁS ČEKÁ

Pozvánka na vernisáž holandského
malíře v Curie, duben 2019

Oscar Wilhelmuse van Eijka jezdí do jáchymovských lázní pravidelně. V pořadí se letos bude
jednat o jeho dvaapadesátý pobyt v Léčebných
lázních Jáchymov. Jeho letošní návštěva bude ale
přeci jen o něco působivější. Totiž Oscar má Bechtěrevovu nemoc, díky které se začal věnovat malířství. „Pravidelným pobytům v lázních vděčím
za to, že jsem v takové kondici, v jaké jsem. Díky
Léčebným lázním Jáchymov je můj stav stabilizovaný a mohu žít plnohodnotný život,“ vyznává se
Oscar Wilhelmus van Eijk.
Prostředí Krušných hor se mu stalo vděčným
námětem pro jeho obrazy. „Když se dnes pro-

Prvenství radonových lázní
Jáchymov v celosvětovém
měřítku připomene výstava,
květen 2019

Prvenství vzniku radonových lázní a počátky lázeňství v Jáchymově připomene chystaná výstava v budově Lázeňského centra Agricola. Slavnostní otevření expozice je v plánu na květen letošního roku. Na vzniku
výstavy se podíleli zaměstnanci společnosti ve spolupráci s odborníkem na historii staveb a lázeňství v kraji, Mgr. Lubomírem Zemanem.
V prostorách ochozu budovy v 1. patře Lázeňského centra Agricola
vznikne dobová panelová výstava fotografií, kterou doplní historické artefakty, jako například koupací vany, hornické exponáty i kostýmy historických osobností. Opomenout nelze putnu, v níž jako první
přepravoval na zádech radonovou vodu místní vysloužilý horník Josef
Prennig zvaný Donnerkheil.

Vana v domě pekaře
První vana s radonovou vodou byla v roce 1905 umístěna v ordinaci
Dr. Gottlieba, v domě pekaře Kühna. V té době to byly ještě neoficiální
koupelové lázně, které brzy přestaly kapacitně dostačovat. To byl impulz k tomu, aby v letech 1906–1911 vznikalo podle projektu c.k. dvorního stavitele Zottera Lázeňské centrum Agricola. Byla to tehdy první
čistě lázeňská budova v Jáchymově, která nesla název „c. k. Lázeňský
ústav pro léčbu radiem“ a byla také prvním lázeňským ústavem tohoto
typu na světě. Z dolu Werner proudily do haly Štěpovo prameny, které
sloužily k pitným kúrám, aplikovaly se zde koupele a inhalovaly výpary
radia. Výstava umožní hostům nahlédnout do počátků lázeňství v Jáchymově, doby Georgia Agricoly, madam Marie Curie Sklodowské, Ing. Josefa Štěpa a Dr. Leopolda Gottlieba.

Nabídka organizovaných zájezdů
pořádaných lázněmi
Pravidelně jsou pořádány výlety do
blízkého okolí. Možné je navštívit
hrad Loket, Františkovy Lázně, Ostrov, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Krušné hory, Annaberg,
Chlum sv. Máří nebo hlavní město
Prahu.
(Podrobné informace o zájezdech
naleznete na plakátech nebo u programových specialistek. Případné
vstupné se platí na místě. Na zájezdy je nutné mít s sebou průkaz
totožnosti nebo cestovní pas.)

Pravidelné aktivity prospěšné zdraví

Vycházky v okolí Jáchymova – každé pondělí a čtvrtek (od dubna)
Nordic Walking – každé úterý od 15.00 do 16.00 hod.
Pilates – každé úterý od 16.15 do 17.15, čtvrtek od 16.00 do17.00 hod.
Aquafitness – každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod.
Odpolední výlet z Božího Daru do Jáchymova k lanovce – každý pátek od 13.30 do 18.00 hod.
(od dubna)
Nordic Walking po stopách stříbra s historií Jáchymova – každá sobota od 14.30 do 17.30
(U pravidelných aktivit je nutná rezervace předem. Bližší informace naleznete u programových specialistek.)

Elektronický systém AskNow

Léčebné lázně Jáchymov
Hotel Curie, 1. patro, předsálí kavárny
Agricolovo náměstí 1036, 362 51 Jáchymov
Výstava obrazů od 12. dubna do 3. května
2019
Oscar Wilhelmus van Eijk a spolu s ním
Marina Filipová a Dagmar Hartmannová

Vážení čtenáři, poprvé v tomto čísle uvádíme rubriku s informacemi z elektronického systému
AskNow. Tento systém nemá za úkol sbírat pouze pochvaly, ale také nám ukázat, kde se můžeme
zlepšovat. I z tohoto důvodu existuje AskNow. V jarním vydání bychom vás rádi informovali o objevení se znaků „xx“ v textech.
Nejedná se o chybu tisku, ale kvůli zpřísnění předpisů o ochraně osobních údajů úmyslně zaměňujeme různé identifikační znaky, aby náš klient zůstával v anonymitě.

Lucie Kramáriková,

manažerka marketingu

Pozvánka na koncert nevidomého
zpěváka a klavíristy – Jan Jareš, klient
jáchymovských lázní, duben 2019

Jan Jareš navštěvuje Lázně Jáchymov již od roku 2012. Sám říká, že díky skvělé péči se dokázal postavit z invalidního vozíku. Kde Bůh vezme, jinde přidá. U pana Jareše to platí dvojnásobně. Nejen že krásně zpívá, ale také hraje na klavír. V našich lázních se dočkáme jeho
koncertů, první odehraje již 9. dubna 2019.

Pozvánka na exkurze do Štoly č. 1
v Jáchymově, květen 2019

Město Jáchymov proslavila v 16. století těžba
stříbra a následná ražba stříbrných mincí –
tolarů. Mince byly zárukou vysoké kvality, od
těchto mincí také vznikl název pro americké
dolary. Mimo jiné se ale v Jáchymově těžilo
olovo, arsen, kobalt, nikl, cín, ale také smolinec, který se využíval k barvení skla. Mezi
památky na těžbu uranových a stříbrných
rud patří i areál štoly č. 1 a sousední dvůr
Svornost. Délka štoly činí 230 metrů a jedna z bočních chodeb protíná i v minulosti
těženou stříbronosnou žílu Evangelist. Na
zpřístupnění se pracovalo v letech 2006 až
Základní vstupné

2008. Ve štole je instalovaná také malá expozice důlní techniky – důlní vozíky, vrtáky.
V roce 2012 se podařilo vyčistit a zabezpečit
i další důlní díla z 15. a 16. století.
Pro veřejnost je štola přístupná od května
do října každý den. Návštěvníci můžou přijít
od 10.00 do 16.00 hodin. Exkurze probíhají
vždy v celou hodinu. Na prohlídku je nutné
se dostavit 15 minut před začátkem exkurze
a mít vhodnou obuv. Z bezpečnostních důvodů je kapacita omezena na dvacet návštěvníků na jednu prohlídku, u větších výprav je
tedy dobré zatelefonovat dopředu.

Snížené (ZTP, děti do 15 let, studenti, senioři nad 62 let, členové KVPU, držitelé
karty Karlovy Vary city card)
Školní výpravy (cena za jednu osobu)

Rodinné (Maximálně 2 dospělí a 4 děti)

Skupinové (Minimálně 10 dospělých osob, cena za jednu osobu)

Společná vstupenka (Do štoly č. 1 a Královské mincovny Jáchymov)

Zdarma (členové AMG, pracovníci NPÚ, členové Zväzu muzejí SR, děti do 6
let. Nárok na slevu nebo vstup zdarma je třeba hlásit předem a prokázat se
příslušným průkazem)
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40 Kč
30 Kč

140 Kč
50 Kč
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KULTURNÍ PROGRAM
BŘEZEN 2019

19. 3. úterý 19.30 hod., vstupné 140 Kč
kavárna Curie
KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem
pianisty J. Henry Volfa je poskládaný ze známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu. Zpěvačka je veřejnosti známa
díky účinkování v pořadech Miroslava Donutila. Pro
svou okružní cestu po Karlovarském kraji si ji vybral
v roce 2006 pan prezident Václav Klaus. V roce 2005
dostala zlatou desku za vítězství v soutěži Radiožurnálu Českého rozhlasu „Zlatá česká dvanáctka 2005“
s písní „Hořím“ autora Petra Gardnera.
25. 3. pondělí 19.30 hod., vstupné zdarma
bar Radium Palace
VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY
Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace
na generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby
jimi pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč? Přeci
o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny zde v Jáchymově.

26. 3 úterý 19.30 hod., vstupné 180 Kč
sál Běhounek
PLETKY PANÍ OPERETKY
Radka Sehnoutková – soprán, Daniel Matoušek – tenor
Klavírní doprovod Táňa Vaněčková
29. 3. pátek 19.30 – 22.30 hod., vstupné zdarma
Radium Palace – hala
TANEČNÍ VEČER S VARIETNÍM VYSTOUPENÍM
K poslechu a tanci hraje „One Man Sax“ Jan Zumr. Ve
dvou varietních tanečních vstupech se představí taneční skupina MIRÁKL ze Sokolova a Ostrova, která opět
získala v polských Mikolajkách titul mistrů světa. Zlatou medaili dokázaly tanečnice vybojovat v konkurenci
24 států, řekla jejich vedoucí a choreografka skupiny
Andrea Burešová.
DUBEN 2019

2. 4. úterý, 19.30 hod., vstupné 140 Kč
kavárna Curie
LÁSKA JE PRÝ JAKO MOŘE
večer plný milostných písní (O sóle mio, Mamma, Santa
Lucia, Con te partiro)
Jozef Brindzák – tenor, flétna, Jaroslav Sitár – kytara

Kompletní program na
www.spainfojachymov.cz

4. 4. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 150 Kč
Radium Palace - sál
JARNÍ RECITÁL PRO HOUSLE A KLAVÍR
Alice Michel (Švýcarsko) - klavír, Monika Cimprich
(Česká republika) - housle. Na programu hudba vážná,
jazzová a populární.

9. 4. úterý, 19:30 hod., vstupné 150 Kč
sál Běhounek
HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU...
Klavírní koncert nevidomého absolventa Pražské konzervatoře, zpěváka a klavíristy Honzy Jareše za doprovodu Mikoláše Nopa – bicí nástroje

11. 4. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 140 Kč
Radium Palace – sál
SWING STUDIO KARLOVY VARY
V současné době je kapelníkem František Kůs. Od roku
1987 s kapelou vystupuje pravidelně i vynikající zpěvačka Darja Kuncová. Na programu swingové a jazzové
hity a evergreeny.
12. 4. pátek 16.00 hod., vstupné zdarma
předsálí kavárny Curie
MALÍŘ V LÁZNÍCH – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výstava obrazů v podání: Oscar Wilhelmus van Eijk,
Marina Filipová, Dagmar Hartmannová

18. 4. čtvrtek 20.00 hod.,vstupné 180 Kč
Radium Palace – sál
PŘÍPITEK S JOHANNEM STRAUSSEM
Špičkový operetní koncert v podání vynikajících umělců - operní pěvkyně Liana Sass , sopranistka Eva Charvátová, tenor Milan Vlček, klavírní doprovod - Irina
Roměnská. Na programu známé operetní melodie od
slavných skladatelů.
19. 4. pátek 13.00 – 15.00 hod.,
Curie, hala před kavárnou
VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora – originální způsob zdobení barevnými drátky.
Jana Bárthová – zdobení perníčků.

20. 4. sobota 10.00 – 16.00 hod., vstupné zdarma
Běhounek – sál
VELIKONOČNÍ JARMARK
Paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování, kosmetika, keramika, ručně vyráběné hračky, doplňky, šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky
z pedigu, dekorace a kraslice, svíčky, malovaná dřevěná
prkénka, sklenice a další. Pro zpestření zahraje v zimní
zahradě Bohouš Ježek ml. na harmoniku a Jana Hokovská na housle, od 13.30 do 16.00 hod. Srdečně vás
zveme!

21. 4. velikonoční neděle 9.00 – 11.00 hod.,
Radium Palace – hala
Velikonoční ukázka malování kraslic
Jednoduchou technikou rozehřátými voskovkami
a prodej ručně malovaných kraslic.

21. 4. velikonoční neděle 10.00 hod., vstupné
zdarma
Radium Palace – hala
VELIKONOČNÍ HARMONIKOVÉ MATINÉ
V podání celé rodiny Pospíšilových, Renáty, Josefa
a jejich dětí Renátky a Pepíčka. Na programu hity,
šlágry a evergreeny české a německé dechovky. Veselé Velikonoce!

22. 4. Velikonoční pondělí 15.00 hod, vstup
volný
zimní zahrada Běhounek
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S HARFOU A UKÁZKAMI ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC
Se svou brilantní hrou a šarmem vás přijde potěšit
Katarína Ševčíková, vyhledávaná harfistka nejen
u nás. V doprovodném programu se vám předvede
od 15.30 hod. Karel Klingora, autor originálního
způsobu zdobení barevnými drátky.

26. 4. pátek 19.30 hod., předprodej 250 Kč, na
místě 280 Kč
Kulturní dům Jáchymov
ZÁBAVNÝ POŘAD S PEPOU ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Humor Pepy Náhlovského jest nabíledni a swingové písničky a rodinné historky v podání folkového
dua „Pepa Štross a syn“ jen umocňují príma večer.
30. 4. úterý 19.30 – 22.00 hod., vstupné zdarma
terasa/hala Radium Palace
OLDIES DISCO U PŘÍLEŽITOSTI PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V podání vynikajícího DJ Davida Keilhauera s varietním vystoupením taneční skupiny Malika Lajla
Tribe z Chebu – nadšené tanečnice ve zcela výjimečných, vlastnoručně vyrobených kostýmech.
Možnost opékání buřtů samozřejmostí. Při špatném počasí se program koná v hale hotelu.
KVĚTEN 2019

9. 5. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 140 Kč
Radium Palace – sál
PO-PO TRIO zpívá SWING
Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení
Karolína Kučerová, Klára Svobodová, Miroslava
Lendělová doprovodí brilantní klavírista Karel
Šimandl. Z programu: Hallo Dolly, Beatles, Hallelujah, Jaroslav Ježek – Bugatti step, Svítá, písničky

Něco tradičního z velikonoční gastronomie
Hotelu Radium Palace****

Tradiční velikonoční hody se konají téměř v každé kuchyni. Letos ale můžete přijít ochutnat menu, které si připravil Jiří Neuwirth, zástupce šéfkuchaře hotelu Radium Palace****. Přijďte ochutnat od 19. do 22. dubna
2019 a navíc si můžete skvělý chod vyzkoušet také z pohodlí domova.
✔ Kopřivový krém s žemlovou nádivkou s bylinkami a slaninou
✔ Galantina z jarního kuřátka plněná chřestem a parmskou
šunkou, bramborová roláda s mladým špenátem a glazovanými
ředkvičkami v jablečném octu.
✔ Brusinkové parfait s vanilkovou omáčkou, mátové pesto
Suroviny na 4 porce: jarní kuřátko 800 g (2 ks), 100 g bílý chřest, 50 g
parmská šunka, 50 g máslo, sůl, pepř, tymián, 100 g ředkvičky, 5 cl jablečný
ocet, 20 g cukr
Výrobní postup
 Obě kuřátka vykostíme. Do plátku parmské šunky
zabalíme svazeček spařeného chřestu. Vykostěná
kuřátka rozprostřeme na prkénko, překryjeme
potravinářskou fólií a lehce naklepeme – osolíme, opepříme a pokapeme máslem. K okraji
položíme svazeček chřestu v parmské šunce
a zavineme. Hotovou roládu znovu osolíme,
opepříme, pokapeme máslem, posypeme tymiánem a pevně utáhneme v potravinářské fólii
do válečku. Vaříme v páře cca 45 minut. Hotovou
a vychladlou galantinu před podáváním opečeme na
přepuštěném másle.

 Kosti a případné odřezky spolu se 100 g kořenové zeleniny a cibule,
lžící rajského protlaku orestujeme na tuku, zastříkneme červeným
vínem, zalijeme vývarem a vaříme nejméně hodinu. Poté přecedíme
a redukujeme na požadované množství omáčky. Dochutíme solí a pepřem, případně dohustíme zašleháním studeného másla.
 100 g brambor uvaříme, necháme vychladnout, oloupeme a jemně nastrouháme. Vyšleháme 50 g změklého másla se dvěma žloutky, z bílků ušleháme pevný sníh. Do nastrouhaných brambor přidáme 50 g hladké mouky, 10 ml smetany, žloutky s máslem – osolíme,
opepříme a na závěr jemně vmícháme ušlehané bílky. Směs natřeme
na vymaštěný pečící papír a pečeme cca 8 minut při 180 stupních.
200 g mladého a propraného špenátu zlehka orestujeme na
másle a ihned zchladíme – přidáme 20 g zakysané
smetany, 20 g panco strouhanky a jedno celé
vejce. Hotovou špenátovou směs natřeme
na předpečené bramborové těsto, zarolujeme a ještě pár minut dopečeme –
cca 5 minut.
 Ředkvičky očistíme a krátce spaříme.
Jablečný ocet spolu s cukrem svaříme na
sirup a spařené ředkvičky v něm oglazujeme. Nakonec je lehce osolíme.

Velikonoční prima koktejl se soutěží
v Komplexu Curie***
Přijďte ochutnat velikonoční nápoj Pampeliška (vaječný likér, pomerančový džus, šlehačka) do lázeňského Komplexu Curie*** ve dnech 19. až 22.
dubna 2019. Během velikonočních svátků si zároveň s nápojem můžete
zasoutěžit. Stačí vybarvit velikonoční vajíčko, vyplnit vaše jméno, název
hotelu a číslo pokoje, ve kterém v lázních bydlíte. Porota vyhodnotí pět nej-

lepších děl. Výherci budou odměněni
věcnými cenami od lázní. Informováni
budou prostřednictvím recepce jejich
hotelu. Ceny bude možno vyzvednout
v recepci KOMPLEXU CURIE***.

ze starých českých filmů – Jen pro ten dnešní den,
hm hm aj.
22. 5. úterý, 19.30 hod., vstupné 180 Kč
sál Běhounek
OD VALČÍKU K ČARDÁŠI
Oblíbené melodie v podání: Luisa Albrechtová – soprán, Jakub Turek – tenor, doc. Katarína Bachmannová
– klavír

23. 5. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 450 Kč, v předprodeji 390 Kč
Radium Palace – sál
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) A MICHAELA KÁČERKOVÁ (virginal)
Špičkový koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a české varhanice Michaely Káčerkové.
30. 5. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 140 Kč
Radium Palace – sál
PRAGUE RHYTM KINGS
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající
se originální interpretací jazzové hudby 20. a 30.
let min. století. Členové orchestru jsou absolventi
Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Na programu
jazz, swing, blues, charleston, foxtrot, black bottom
a další.
ČERVEN 2019

4. 6. úterý, 19.30 hod., vstupné 140 Kč
sál Běhounek
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

Z Plzně pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně převážně z Chodska, ale i jiných míst
z naší republiky. Dudácká muzika vystupuje v krojích.
20. 6. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 180 Kč
Radium Palace – sál
ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF

Zpěvačka a šansoniérka Marta Balejová – patří k nejvýznamnějším zpěvačkám tohoto hudebního žánru.
Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající
klavírista a violoncellista.
27. 6. čtvrtek 20.00 hod., vstupné 150 Kč
Radium Palace – sál

MY WAY... (MOJE CESTA...) HONZA JAREŠ, JAROMÍR HELEŠIC A TOMEŠ SMETANA
Mimořádný koncert nevidomého zpěváka a klavíristy
Jana Jareše za doprovodu předních jazzových instrumentalistů Jaromíra Helešice (bicí) a Tomeše Smetany (basová kytara). Uslyšíte skladby legend populární
hudby, jako jsou Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton
John a další.

Kavárna Lázeňského centra Agricola

Zveme vás do nekuřácké kavárny v Lázeňském centru Agricola, která se nachází uprostřed parku v lázeňské části Jáchymova. Těšit se
můžete na čerstvou kávu, kterou si také můžete odnést s sebou, ale
i dobré čaje, domácí dezerty a jiné menší občerstvení.
Otevírací doba
Pondělí – neděle: od 9.00 do 20.00 hodin
Nabízíme:
Různé druhy kávy
Prodej zákusků
Alko i nealko
Míchané nápoje
Vitamínové bomby
FRESH JUICE - čerstvá pomerančová šťáva
okurkové detoxikační osvěžení, čerstvá limonáda
Teplá jídla a nápoje vám připravíme rádi s ohledem na otevírací dobu
kavárny do 19.30 hod.

Kavárna Curie

Otevírací doba
Pondělí–pátek: od 12.00 do 22.00 hod.
Sobota–neděle: od 12.00 do 23.00 hod.
Taneční večery
Sobota–neděle
Kulturní události
Jednou v týdnu

Kavárna v hotelu Radium Palace****
Otevírací doba
Pondělí – neděle: od 09.00 do 22.30 hod.
Nabídka:
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Teplé či studené nápoje
Zmrzlinové poháry
Sendviče a saláty
Dezerty a dortíky
Teplá jídla z jídelního lístku
V letních měsících lze využít také terasu.
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