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Po devíti měsících čekání 
se u hotelu Astoria narodila 
restaurace. Klientům nabízí 
výhled do srdce lázní, ale i po-
hled na vodopád s jezírkem.
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V rámci slavnostního otevře-
ní Saunového dolu v Lázeň-
ském centru Agricola byla 
do jeho útrob uložena časová 
schránka.
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Lázně Jáchymov zahájily svou 
113. lázeňskou sezonu. Boha-
tý kulturní program se konal 
o víkendu 25. až 26. května 
2019. 

P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

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

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

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla
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Saunový svět s důlní tematikou. 
Unikátní areál je už v provozu
Saunování je oblíbeným způsobem, jak si udržet zdraví a vitalitu. Kromě vlast-
ních blahodárných účinků je pro umocnění jeho efektu důležité i celkové pro-
středí. Architekt spolu s ostatními tvůrci se nechali inspirovat jedinečností zdej-
ší krajiny a vytvořili pojetí s důlní tematikou a krušnohorskou přírodou. Tak se 
z původního pracovního označení Saunový svět stal SAUNOVÝ DŮL.

Vzdáváme tak pomyslně hold horní-
kům, kteří jsou i s dolem Svornost 
neodmyslitelnou součástí jáchy-
movských lázní. V tematické sau-
nové důlní štole nalezneme kom-
plex saun, který tvoří parní sauny 
s hvězdným nebem, finská sauna 
s topidlem z důlního vozíku, infra-
sauna se solným panelem a bylinko-
vá sauna. 

Kýšovický vodopád
Návštěvníci se mohou zchladit v to-
lik žádaném ochlazovacím bazénku 
s motivem rarity Krušných hor – 
Kýšovickým vodopádem. Připrave-

Vážení hosté, milí čtenáři,

nevím, kdo, kdy a při jaké příleži-
tosti objeví naši časovou schrán-
ku, a tak se s vámi chci nyní 
rozdělit o myšlenky z dopisu bu-
doucím generacím, který jsme do 
ní vložili.
Pozdrav budoucnosti jsem napsal 
při příležitosti dokončení stav-
by saunové světa, poslední etapy 
rozvoje aquacentra v Lázeňském 
centru Agricola, v nejstarší budo-
vě jáchymovských lázní. 
Původně plnila úlohu centrálních 
lázní. Byly v ní podávány koupe-
le či pitné kůry. Stala se tehdy 
základním kamenem v rozvoji 
lázeňské čtvrti. Svůj význam a ná-
vštěvnost začala ztrácet poté, co 
se balneoprovozy postupně pře-
sunuly do ubytovacích kapacit. 
Na nový impulz čekala řadu let. 
Přišel před deseti lety v podobě 
nového aquacentra. 
Věříme, že právě ono, nyní ro-
zšířené o saunový svět, inspiro-
vaný důlní historií města, bude 
spolu s modernizovanou Astorií 
a její atraktivní prosklenou re-
staurací stejným katalyzátorem 
návštěvnosti, jakým se před 110 
lety stala zmíněná první lázeňská 
stavba. Doufejme, že se druhý 
lázeňský „důl“, stane pro lázně 
i Jáchymov podobným zdrojem 
živé vody, byť jen pomyslné, jako 
důl první. Tím je původně stříbrný 
důl Svornost. Ve svých 501 letech 
je nejstarším provozovaným do-
lem Evropy a do lázeňských van 
dodává jeho 20 horníků každý 
den tisíce litrů skutečné živé vody 
– léčivé minerální s obsahem ra-
donu.
Jáchymov je už řadu desetiletí 
opticky rozdělen na opravenou 
a vzkvétající dolní lázeňskou část 
a horní zbytek města, který se 
ne a ne dostat z následků spo-
lečenských změn několika pos-
ledních dekád. Opadávající fasády 
historicky cenných domů jsou 
smutným mementem doby. Léčící 
se lázeňští pacienti se většinou 
špatně pohybují a navíc nemají 
důvod se do chřadnoucích ulic 
města vydávat. Čím méně tam 
chodí, tím je tam menší šance na 
vznik služeb a obnovu objektů. 

Začarovaný kruh. Motorem roz-
voje pro okolní města je přitom 
lyžování a aktivní cestovní ruch. 
Jak ale dostat lyžaře do místa, kde 
nezačínají sjezdovky?
Naším receptem bylo zaměřit se 
na služby navazující na lyžování 
a zpřístupnit z Jáchymova nástup-
ní místa lanovek. Růst počtu ak-
tivních návštěvníků podle nás 
nastartuje poptávku a napomůže 
s obnovou celého města. 
Proto jsme se před deseti lety 
vydali na cestu, která je inspiro-
vaná alpským vzorem spojení hor 
a lázní. Postupně jsme vybudo-
vali aquacentrum, řadu nových 
ubytovacích kapacit pro aktivní 
návštěvníky hor či rodiny s dětmi 
a zavedli skibusy. Během té doby 
nová jáchymovská sjezdovka láz-
ně s horami opravdu propojila, 
a tak se dnešní otevření sauno-
vého světa a restaurace Astoria 
stalo pomyslným završením naší 
snahy. 
Přál bych si, aby naši schránku 
objevili až za několik generací 
a mohli tak s odstupem času ob-
jektivně posoudit, zda se naše 
vize naplnila. Vy ale na nic neče-
kejte! Navštivte náš Saunový důl 
Agricola i novou restauraci v As-
torii už nyní a užijte si své jáchy-
movské léto.

Váš 
 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel
 Léčebné lázně Jáchymov a. s.

ÚVODNí SLOVO

ny jsou rovněž ochlazovací sprchy 
s různými programy od mrholení 
až po prudký déšť, doplněny o hru 
světel.
Součástí saunových prostor je whirl- 
pool s velkoplošnou televizí a rela-
xačním programem. Odpočívat lze 
v odpočívárně na vyhřívaných kera-
mických lavicích či v tmavé odpočí-
várně s krbem. Ze saunového dolu 
je možno vyjít na malou venkovní 
odpočinkovou terasu s bylinkovým 
zátiším či pokračovat dále na střeš-
ní terasy, které vybízí k odpočinku 
na čerstvém vzduchu a výhledu do 
okolí. Na jedné ze střešních teras je 
možno vyzkoušet tzv. suché kneip-
pování na bosé stezce tvořené pří-
rodními materiály z Krušnohoří. Ve 
vybraných časech je pro návštěvníky 
připraven rituál metličkování, který 
je v Karlovarském kraji ojedinělý. 
Nad celým Saunovým dolem dohlíží 
socha sv. Barbory – patronky všech 
horníků, z rukou místního řezbáře.
Součástí celého komplexu Lázeňské-
ho centra Agricola bude propojení 
Aquacentra s dolní částí přilehlého 
parku, kde vznikne sluneční louka 
s příjemnou opalovací zónou. Pří-
prava celého projektu byla zaháje-
na před dvěma roky. Stavební prá-
ce saunového světa trvaly půl roku 
a stály přibližně 25 milionů korun.
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Ve spojení s novým Saunovým dolem v proti-
lehlém Lázeňském centru Agricola vzniká tak 
vedle tradičního léčení nový produkt, který 
svojí kvalitou služeb v segmentu wellness, re-
laxace a aktivní odpočinek může velmi dobře 
konkurovat podobným provozům v celé Čes-
ké republice. Rekonstrukce pokojů a výstavba 
stravovacího provozu v Astorii probíhala od 

září 2018 do konce května 2019. Objem inves-
tic a oprav v ubytovací části dosáhl výše 24,5 
milionu korun. Výstavba stravovacího provo-
zu si vyžádala celkem 13 milionů korun. Ar-
chitektonické řešení bylo vytvořeno projekční 
kanceláří Ing. architekta Břetislava Kubíčka. 
Stavební práce vykonala karlovarská firma 
RAS – REKONSTRUKCE A STAVBY, s.r.o.

Zakázáno kouřit je v prostorách dětského hřiště 
a sportoviště, určeného převážně pro osoby mlad-
ší 18 let. Tzn. dětské hřiště v parku a ve vnitřním 
prostoru všech typů sportovišť – například te-
nisové a golfové hřiště, a ve vnitřním zábavním 
prostoru, jako je například kino. Zákon zahrnuje 
různé typy sankcí. Při porušení zákazu kouření 
bude možno uložit osobě pokutu až ve výši 5 000 

Kč. Nedodržení zákazu může být ze strany LLJ 
chápáno jako hrubé porušení ubytovacího řádu 
a u pobytu hrazeného zdravotními pojišťovnami je 
i důvodem k předčasnému ukončení pobytu. Žádá-
me proto všechny kuřáky, aby respektovali, že Lé-
čebné lázně Jáchymov jsou zdravotnické zařízení, 
kde je kouření zákonem zakázáno, a aby v případě 
potřeby kouřili pouze na vyhrazených místech.

Hotel Astoria*** zdárně završil etapu rozsáhlé rekonstrukce po-
kojů spojenou s výstavbou a rozvojem restaurace a kuchyně. Tato 
proměna přinesla hotelu Astoria nové možnosti, ať už ve formě no-
vého pasantního á la carte provozu v útulné restauraci s lákavou 
terasou, nebo vznikem nově koncipovaných pokojů se společnou 
sluneční terasou na střeše restaurace. 

Jak to funguje u nás v lázních? Zákaz kouření je vymezen zákonem 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. V § 8 je uvedeno, že se zakazuje kouřit ve zdravotnickém zaříze-
ní a v prostorách souvisejících s provozem. Zakázány jsou také elek-
tronické cigarety.

Astoria v novém

Cigaretka na dva tahy, aneb 
kde nesmíte kouřit…

Hotel Běhounek***superior.   
Co je nového?
BLížE LáZEňSKéMU cENTrU 
Pro hosty ubytované v Běhounku, LD Dalibor a Jitřenka bude od 1. 7. 2019 podstatně jednodušší 
se pěšky dostat do lázeňského centra. Díky propojení stávajících koridorů s hotelem Astorie je 
možné takřka suchou nohou a v krátkém čase dorazit do lázeňského parku či Lázeňského centra 
Agricola. Vzhledem k rozšířeným nabídkám, které po rekonstrukci Lázeňské centrum Agricola 
nabízí, předpokládáme, že naši hosté toto propojení rádi uvítají. Podrobný popis k jeho použití 
naleznou naši hosté na letáčku přímo ve svém pokoji.

VÝSTAVA K rEALiZOVANé rEKONSTrUKci LH BěHOUNEK 2019
V období od 3. 1. do 17. 2. 2019 prošel Běhounek rozsáhlou rekonstrukcí. Rekonstrukce se tý-
kala ubytovací části, kuchyně, výtahů a spousty dalších dílčích úprav v interiéru. Významnou 
proměnou prošla i dependance Jitřenka. Pro naše hosty jsme připravili výstavu, která zmíněnou 
rekonstrukci nejen zobrazuje, ale uvádí i několik zajímavých čísel. Přijďte si prohlédnout fotodo-
kumentaci rekonstrukce, která proběhla v rekordním čase – za pouhých 45 dní.

ZVEME VáS NA LEpší KáVU
Ke každé dobré kavárně patří neodmyslitelně dobrá káva. V naší kavárně Zimní zahrada jsme 
se po dlouhém zvažování rozhodli druh kávy změnit a její kvalitu posunout o něco výše. První 
odezvy nás těší a naplňují naše očekávání. Vyzkoušejte i vy nově zavedenou kávu PRESTIGIOSO! 
Za vaše hodnocení vám budeme vděční. 
 E. štěpánková, ředitelka

Prožijte svatbu v luxusním  
a stylovém prostředí

Jak do lázní se zdravotní 
pojišťovnou

Atmosféra, dokonalost a krásné prostředí, díky tomu bude váš vel-
ký den v hotelu radium palace**** opravdu nezapomenutelným 
zážitkem pro vás i pro vaše nejbližší.

V několika následujících řádcích přinášíme čtenářům rady, 
jak si zažádat o pobyt právě v Léčebných lázních Jáchymov a.s., 
indikace a kontraindikace. 

Celá svatba se uskuteční na jednom místě – obřad, 
hostina i ubytování – bez zbytečného přejíždění. 
Nabízíme kompletní zajištění svatebního dne a to 
vše v překrásném prostředí Hotelu Radium Pala-
ce****, který je impozantní neoklasicistní palác 
z roku 1912, ve kterém se dokonale snoubí tradice, 
historie a současnost s jedinečným nádechem lu-
xusu a udržovanou zahradní architekturou, která 
bude tou nejkrásnější kulisou pro Vaše svatební 
fotografie.
Nejdůležitější pro nás je bezproblémový průběh 
celé vaší svatby, od svatební přípravy, ubytování, 
k obřadu, přes oběd až po večerní raut a zábavu.
Váš svatební den si u nás užijete od začátku až do 
konce.
 Jana rauscherová, 
 F&B manažerka LH Radium Palace

Na úvod je nutné uvést, co a jak léčíme. Zákla-
dem léčby v Jáchymově je kombinace unikát-
ních koupelí v radonové vodě a špičkové reha-
bilitace. Na základě vstupního vyšetření vám 
lázeňský lékař předepíše nejvhodnější proce-
dury s využitím radonové vody, rehabilitace 
a fyzikální terapie. Pro dosažení maximálního 
léčebného účinku lékaři doporučují absolvovat 
24 radonových koupelí ročně. 
Důležité je také zmínit, pro koho léčba rado-
novou vodou není vhodná. Jedná se o těhotné 
a kojící ženy, stejně tak se nedoporučuje pro 
děti a mládež do 18 let. Není vhodná pro pa-
cienty s aktivním maligním nádorem, nebo ty, 
kdo jsou dva roky po operaci či jiné terapii ná-
dorového onemocnění – pokud ovšem onkolog 
nezaujme jiné stanovisko. 

KOMpLEXNí LáZEňSKá péČE – Alias KLp 
Délka komplexní péče se stanovuje podle plat-
ného indikačního seznamu dle jednotlivých 
diagnóz na 21 nebo 28 dní. KLP čerpáte v době 
pracovní neschopnosti. Návrh na komplexní 
péči platí zpravidla po dobu tří měsíců od data 
vystavení.

Zdravotní pojišťovna hradí celou lázeňskou 
péči
• Vlastní léčebné výkony 
•  Ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji 

v jednom ze dvou sjednaných standardů uby-
tování – A (pokoj s vlastním příslušenstvím) 
nebo B (pokoj bez vlastního příslušenství, 
koupelna je společná pro více pokojů). 

•  Plnou penzi (racionální a dietní stravu dle 
„Lázeňského dietního systému“) 

Jak požádat lékaře o lázeňskou léčbu? 
1.  Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požá-

dejte ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu 
na lázeňskou péči. Lázeňská léčba není za-
řazena do tzv. indikované či vyžádané péče, 
a proto lékaři nehrozí žádná sankce za to, že 
vám lázně předepíše. 

2.  Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. 
Pokud vaše onemocnění (indikace) patří 
mezi nemoci léčené v lázních Jáchymov, po-
žádejte svého lékaře o navržení léčby v na-
šich lázních. 

3.  Na výběr lázeňského zařízení máte zákon-
né právo. Pokud lékař vyplní v návrhu na 
lázeňskou péči Léčebné lázně Jáchymov a.s. 
jako vámi vybraného poskytovatele, nemůže 
revizní lékař zdravotní pojišťovny lázeňské 
místo změnit. 

4.  Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní 
lékař zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhla-
su pojišťovna lázeňskou péči neposkytne. 
V odůvodněných případech může revizní 
lékař namísto komplexní lázeňské péče 
schválit pouze péči příspěvkovou. Pokud 
vaše pojišťovna změní lázeňské zařízení na 
poukazu, nebojte se požádat o vysvětlení. 
Dle platné legislativy máte zákonné právo 
nejen na výběr poskytovatele zdravotních 
služeb, ale také na poskytnutí informací od 
zdravotní pojišťovny. 

5.  Nebojte se obrátit s jakýmkoli dotazem na 
naše lázně. Rádi vám poradíme v rámci plat-
né legislativy. Stejně tak vám pomůžeme 
vybrat vhodný pobyt pro samoplátce v pří-
padě, že vám lékař lázně nenavrhne či vám 
je zdravotní pojišťovna neschválí.
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Do Jáchymova jsem přijel na doporučení profesora 
Koláře, říká profesor Jiří Neuwirth

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, cSc., MBA

pane profesore, jste nyní na Vašem prvním 
pobytu v Léčebných lázních Jáchymov?
Je to můj první léčebný pobyt zde. Vybral jsem 
si na doporučení svých kolegů, konkrétně fy-
zioterapeuta pana profesora Koláře, se kterým 
dlouhodobě spolupracuji a on zdejší pobyt pa-
cientům s bolestmi kloubů doporučuje, a malí-
ře Jaroslava Róny, se kterým se zná moje žena 
a tomu pobyt velmi pomohl. Proto jsem se po 
operaci kyčelního kloubu rozhodl, kvůli kombi-
naci účinku fyzioterapie a radonových koupelí, 
absolvovat lázeňský pobyt v Lázních Jáchymov.

Jaký je Váš pohled na přírodní léčbu rado-
novou vodou v kontextu Vašeho odborného 
zaměření?
Až když jsem přijel do Jáchymova, začal jsem 
podrobněji studovat mechanizmy účinku. Mou 
profesí je radiologie, ve které se využívá ioni-
zující nekorpuskulární záření. Neustále se dis-
kutují jeho pozitivní a negativní účinky a rizika 
a mne zajímalo, jaká je dávka a jaký je vlastně 
mechanizmus účinku a nakolik je ověřený. Hle-
dal jsem v odborné literatuře a zjistil jsem, že 
jsou tam určité poznatky, které jsou ve shodě 
s tím, co se teď v posledních 5 až 10 letech pu-
blikuje o využití ionizujícího záření. Vlastně 
principy pozitivního účinku jsou shodné u kor-
puskulárního i nekorpuskulárního záření. 

Jestli to dobře chápu, předmětem Vašeho 
oboru a Vaší odbornosti je využití elektro-
magnetického záření nekorpuskulárního 
charakteru?
Ano, pro účely zobrazovacích metod, tedy rent-
genových snímků, CT, PET/CT, MR. 

Jsou známé určité studie, které se zabývají 
oblastí terapie a účinku radonových koupe-
lí. Účastnil jste se Vy nějakých studií, které 
se zabývaly biologickými dopady záření 
jako takového, ať už korpuskulárního nebo 
nekorpuskulárního ve vztahu k radiační 
ochraně? 
Vědeckých studií ne, myslím si, že v současné 
době jich zase tolik neprobíhá. Pracuji v Insti-
tutu postgraduálního vzdělávání ve zdravot-
nictví jako vedoucí katedry radiologie a byl 
jsem požádán, abych byl jedním z garantů 
kurzu radiační ochrany. Tento kurz je povinný 
pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, kteří 
pracují s ionizujícím zářením. To znamená, že 
účastníci jsou nejen radiologové, radioterapeu-
ti a radiologové, lékaři s odborností nukleární 
medicíny, a radiologičtí asistenti, ale rovněž or-
topedi, chirurgové, kteří používají skiaskopické 
přístroje na operačních sálech. Během tohoto 
kurzu jsem se začal zabývat současným stavem 
poznání v problematice, která se v posledních 
letech, vzhledem k neustálému zvyšování ra-
diační zátěže populace, stala předmětem ně-
kolika zahraničních studií. Na základě těchto 
studií pak byly publikovány články, které se po-
drobněji zabývaly tím, jak vůbec vznikla obava 
z možného poškození radiačním zářením. 

Jak tedy vznikla ta obava? 
Vlastně jediná studie, která prokazuje, že ra-
diační záření škodí lidskému druhu, jsou sta-
tistická data získaná po výbuchu atomových 
bomb v Hirošimě a Nagasaki. Všechno ostatní 
je odvozeno od těchto statistických dat, pro-
tože z etických důvodů nebylo možné dělat 
žádné humánní výzkumy, jen experimenty na 
potkanech a hmyzu. Tam existují práce, doka-
zující škodlivý účinek až u velmi vysokých dá-
vek, které jsou stonásobky toho, čemu je člověk 
vystaven v průběhu 24 povolených radonových 
koupelí. Kdyby člověk rok chodil každý den 
do radonové koupele, tak stále není na hrani-
ci, od které je jasně prokázán škodlivý účinek. 
Naopak, objevují se práce o pozitivním účinku, 
a to nejen u korpuskulárního záření, jako je zá-
ření radonové. Záření z přeměny radonu je pro 
lidský organizmus málo nebezpečné vzhledem 

k tomu, že alfa částice pronikají jen několik 
milimetrů do organizmu. Objevují se dokonce 
práce o pozitivním účinku ionizujícího záře-
ní, které se používá v radiologii, to znamená 
rentgenového záření, pokud je člověk vystaven 
opakovaně jeho velmi malým dávkám. Princip 
je ten, že po opakovaných dávkách se nastartují 
určité reparační procesy organizmu dříve, než 
vznikne poškození, a to i u násobných dávek 
v porovnání s opakovanými koupelemi v ra-
donové vodě. Radonová koupel působí na celý 
povrch těla kromě obličeje a tudíž drobným 
dávkám záření je vystaveno násobně více tká-
ně nebo buněk než při cíleném rentgenovém 
vyšetření vymezeném na vyšetřovanou oblast 
zájmu. Princip mechanizmu popisovaného ve 
studiích na zvířatech je zjednodušeně řečeno 
takový, že malá dávka působí trošku podobně, 
s určitou nadsázkou, jako vakcinace, to zname-
ná, že organizmus vyprovokuje k nějaké obran-
né reakci, aniž by byl v konečném výsledku po-
škozen. 

V experimentálních studiích na zvířatech, 
které jsem měl k dispozici, se tím zabývali 
američtí, rakouští a ve větším měřítku také 
japonští kolegové. Vzniká podobné poško-
zení genetické informace na DNA, jaké vzni-
ká vlivem radiace, i působením jiných fak-
torů prostředí, to znamená chemicky nebo 
metabolickou cestou? pokud jsme vybaveni 
nějakými reparačními mechanizmy, které 
takové poškození umí opravit, slouží tyto 
mechanizmy čistě na opravu poškození z ra-
diačních příčin, nebo i na opravu poškození 
DNA vzniklého z jiných příčin přirozenou 
cestou? 
Odpovídat budu pouze teoreticky, protože se 
zabývám praktickou medicínou a diagnosti-
kou. Reparace je vlastně obecný proces, který 
reaguje na inzult, který tkáň poškodí. Může 
jím být korpuskulární i nekorpuskulární záře-
ní, mechanické poškození, inzulty mohou být 
opakované a poškozovat buňku nebo buněč-
né jádro. A to lze poškodit mechanicky stejně 
jako tepelně i ionizujícím zářením. V medicíně 
se například diskutuje, že opakovaná drobná 
mechanická námaha může také jako opakova-
né dráždění vyvolat poškození. Každý škodlivý 
podnět, od mechanického až po ionizující záře-
ní, může vést k poškození. Kauzální souvislost 
u škodlivých účinků malých dávek je stejně ob-
tížně prokazatelná jako u pozitivních. 

Když jsme u kauzální souvislosti, dotknul jste 
se problematiky karcinomů, které vznikají 
z různých příčin, máme prokázanou nějakou 
příčinnou souvislost bronchogenního karci-
nomu u kuřáků. Byla provedena nějaká studie 
prokazující zvýšený výskyt nádorů ve vztahu 
k medicínskému ozáření? Mám na mysli paci-
enty, kteří absolvují běžná vyšetření.
To je jedním z témat mé přednášky, kterou pre-
zentuji aplikujícím odborníkům v rámci IPVZ: 
žádná taková studie nikdy nebyla a je mnoho 
studií, které prokazují opak. A ty jsou relativně 
zajímavé, protože jejich předmětem jsou tisíce 
až desítky tisíc lidí pohybujících se v kontrolo-
vaných pásmech. Nejvíce těchto studií je z ang-
losaských zdrojů, jednou z nich je studie na pra-
covnících, kteří se pohybují v kontrolovaných 
pásmech s dozimetry a jsou vystaveni záření 
v minimálních dávkách. Porovnáním této popu-
lace vůči obecné populaci byl zjištěn mírně niž-
ší výskyt karcinomů. Další taková zajímavá stu-
die je z kruhů amerického námořnictva, které 
je specificky vyčleněno od zbytku ozbrojených 
sil, má taky své nemocnice a všechny velké leta-
dlové lodě mají atomový pohon. Určitá skupina 
námořníků se pohybuje v kontrolovaném pás-
mu, zbytek ne. Když byly tyto dvě skupiny srov-
návány, bylo zjištěno, že incidence karcinomů 
je vyšší u té zbylé posádky. Profesní postižení 
v nějaké validní studii prokázáno nebylo, byť 
např. u britských radiologů pracujících v letech 

• 58 let, Praha, ženatý, dva synové
•  1999–2007 přednosta Kliniky zobrazo-

vacích metod 2. LFUK v Praze
•  Od r. 2005 doposud vedoucí katedry ra-

diodiagnostiky IPVZ
•  Pedagog na několika vysokých školách 

v ČR a SR
•  Od r. 1999 též odborný lékař Norrlands 

University Hospital, Švédsko
•� Autor a spoluautor mnoha odborných 

publikací a vědeckých prací

přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LFUK v praze prof. MUDr. 
Jiří Neuwirth, cSc., MBA. To je jeden z mnoha spokojených klientů 
Lázní Jáchymov. V rozhovoru prozrazuje, proč je přírodní léčba ra-
donovou vodou prospěšná.

cca 1920-1950 bylo častější postižení maligní-
mi onemocněními krve (lymfomy, leukémie), 
než u jiné lékařské odbornosti. V současnosti 
se ale britští radiologové dožívají nejvyššího 
věku ze všech lékařských specializací a výskyt 
lymfomů a leukémií je u nich stejný jako v běž-
né populaci.

Dá se říci, že vzhledem k dostupným infor-
macím a dostupným faktům ze všech mož-
ných známých příčin výskytu onkologických 
onemocnění hraje tedy expozice malým 
dávkám záření ve vztahu například ke kou-
ření nebo stravování spíše minoritní roli? 
Je složité na to úplně spolehlivě odpovědět, 
protože většina zdrojů ionizujícího záření je 
používána ve zdravotnictví, to znamená tam, 
kde diagnostikujeme a léčíme onemocnění, 
kdežto všechny ostatní škodliviny = noxy, kte-
ré jste zmínil, požívají lidé naprosto dobrovol-
ně a v podstatě nekontrolovaně. A pokud tedy 
mluvíme o radiačním záření, tak přestože se 
nepotvrdila příčinná souvislost a všechno vy-
chází jen z teoretických pravděpodobnostních 
modelů, tak stále nemůže zmizet obava, že by 
tam souvislost byla třeba i v minoritním pro-
centu. Proto tady stále existují limity na pou-
žívání některých vyšetřovacích metod. V mo-
derní medicíně kromě radioterapie nejvyšší 
dávku produkuje výpočetní tomografie = CT, 
jejichž počet v posledních desetiletích stoupá 
násobně. V 80. letech bylo pro českou populaci 
k dispozici 10 přístrojů, dnes již každá okres-
ní nemocnice disponuje CT. Současně všech-
na akutní vyšetření traumat jsou prováděna 
pomocí CT, takže zátěž populace stoupá. Tato 
skutečnost byla právě předmětem velké ame-
rické publikace s cílem zvážit, jaká jsou rizika, 
a závěr je, že rizika nikdy nebyla prokázána 
a pokud jsou nějaká, tak jsou velmi malá nebo 
žádná. To je oficiální stanovisko společnosti 
radiologických fyziků ve Spojených státech. Na 
druhou stranu by mělo zaznít také druhé sta-
novisko této společnosti. Vyšetření využívající 
ionizující záření se musí indikovat s ohledem 
na možnost i jen teoretického rizika, a to pře-
devším u osob mladších 18 let. Zde platí to, že 
čím je dítě či adolescent mladší, tím má být in-
dikace více zvažována, protože obecně platí, že 
nejvíce zranitelné jsou populace rychle se dě-
lících buňek a mladý organizmus má procento 
těch rychle se dělících buněk mnohem vyšší, to 
znamená, že je více citlivý. Vyšetření by se mělo 
indikovat s rozvahou a prioritně využít metody, 
které vůbec radiační záření nevyužívají. 

riziko je tedy velmi malé, pravděpodobnost 
výskytu nežádoucích účinků malých dávek 
záření je velmi malá nebo žádná a nikdy 
nebyla prokázána, nicméně nás to neoprav-
ňuje k tomu, abychom bez omezení a bez 
opatření indikovali každému bez rozmys-
lu. Neměla by být na místě tedy větší obava 
z přijímání různé farmakologické medika-
ce, která s sebou nese řadu jiných rizik? 
Jistě, a možná i větších. A pro pacienty s obavou 
z radiace by zde mohla zaznít relativně zajíma-
vá informace, že je to dávka, které jsou vystave-
ni při letech ve větší výšce, a že mimo nás, kde 
máme v rámci Evropy dávku přírodního radiač-
ního pozadí průměrnou, jsou i oblasti ve světě, 
kde obyvatelé dostávají z přírodního pozadí 
dávku za rok překračující 100 mSv jednorázové 
dávky, u které byl prokázán biologický účinek. 
V íránu je oblast, kde jsou obyvatelé vystaveni 
v přepočtu ekvivalentu desíti celotělových CT 
vyšetření, tedy jako kdyby zhruba každý měsíc 
absolvovali celotělové CT vyšetření. 

A je v této populaci popisován zvýšený vý-
skyt nádorových onemocnění?
Není. 

V Léčebných lázních Jáchymov aplikujeme 
pacientům radonové koupele, tedy alfa zá-
ření, a zároveň provádíme ozáření gama 
při aplikaci brachyradiumterapie. Častým 
dotazem klientů je, jaký je mezi nimi rozdíl. 
Mohl byste prosím stručně čtenářům Aqua-
viva vysvětlit tento rozdíl z hlediska fyzikál-

ního a z hlediska biologického účinku na 
organizmus?
Z hlediska fyzikálního je rozdíl v tom, že v io-
nizujícím záření, které se používá v radiologii 
na zobrazování, se pohybují nehmotné čás-
tice, kdežto korpuskulární záření přítomné 
u radonu zahrnuje jasně definované hmotné 
částice. Pro neškodnost radonu mluví fakt, že 
korpuskulární částice mají u radonu sice vel-
kou energii, ale velmi záhy při průletu nějakou 
látkou o ni přijdou a tedy proniknou do malé 
hloubky těla. Gama záření pronikne do hloub-
ky větší a ionizující záření dokáže proniknout 
i skrz lidské tělo. Energie, kterou předávají na-
bité částice v radonových koupelích, je z velké 
části využita na nastartování reparačních pro-
cesů a z minimální části může jen zcela teore-
ticky způsobit nějaké náhodné poškození, ale 
reparativní procesy převáží a ty to poškození 
opraví. 

Zjišťoval jste si i informace o tom, jaké jsou 
v Evropě jiné možnosti radonové lázeňské 
terapie? 
Zde je unikátní radonová voda, která má u pra-
mene 10 000 Bq a po dopravení do vany okolo 
4 500 Bq, což je nepoměrně větší aktivita zdro-
je než kdekoliv jinde. 

pane profesore, co byste našim klientům 
a pacientům, kteří se zde léčí, vzkázal jako 
odborník, ale zároveň jako pacient? 
Z mé osobní zkušenosti u radonové terapie ne-
lze očekávat účinek okamžitý, ale odložený. Vět-
šinou ten maximální efekt nastoupí až po určité 
době po skončení lázeňské terapie. Z vlastní 
zkušenosti můžu říct, že jsem v průběhu lázeň-
ské terapie cítil pozitivní účinky až třetí týden 
mého pobytu. První dva týdny jsem naopak byl 
docela unaven. Obavy z možných škodlivých 
účinků jsou úplně liché a při pohledu na ostatní 
pacienty si myslím, že se vystavují většímu ne-
bezpečí, když si jdou u švédského stolu dvakrát 
přidat, než když absolvují každý den radono-
vou koupel. 

pane profesore, děkujeme Vám za rozhovor, 
přejeme Vám, ať Vám zdraví slouží i díky 
našim radonovým lázním a velmi rádi Vás 
v budoucnu opět přivítáme!
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„Zlomový moment mé koncertní kariéry nastal v roce 2011. A to doslova, protože jsem si 
při svém každoročním vánočním lyžování zlomil nohu tak vážně, že jsem celý leden strávil 
na motolské Jipce a mnoho dalších měsíců jsem se potom učil znovu chodit. A právě během 
pobytu v Lázních Jáchymov jsem dostal pozvánku zahrát svůj první opravdový koncert. Na 
pódium jsem vstoupil stylově s berlemi, ale potom už bylo všechno tak, jak má být. Od té 
doby jsem odehrál stovky koncertů, ať už sám nebo s doprovodnou kapelou.“

při příležitosti dokončení stavby saunového světa, poslední etapy 
rozvoje aquacentra v Lázeňském centru Agricola, uložil generální 
ředitel společnosti MUDr. Eduard Bláha za asistence svých kolegů 
a pod dozorem hornické stráže do zdí této nejstarší budovy jáchy-
movských lázní časovou schránku. 

Slavnosti zahájení 113. lázeňské 
sezony se konaly o víkendu 25. – 
26. května 2019. Na rozdíl od vět-
šiny lázeňských měst není jejich 
organizátorem město, ale lázně. 

Honzo, jaké byly vaše pocity, když jste poprvé stál na jevišti a vy-
stupoval? 
S vystupováním na veřejnosti jsem měl dostatek zkušeností už od 
dětství. Nejprve to byly přehrávky v základní umělecké škole, poz-
ději na konzervatoři zkoušky před veřejností. Již během studia na 
konzervatoři jsem chodil hrát a zpívat do krásného pražského ho-
telu, hrál jsem na soukromých i firemních akcích. Pokud se ale ptáte 
na můj první koncert, ten jsem zahrál během svého léčebného po-
bytu v lázeňském hotelu Akademik Běhounek v Lázních Jáchymov. 
Paní primářka a paní kulturní manažerka mi nabídly, abych zahrál 
program pro lázeňské hosty. V sále je krásný klavír a popravdě jsem 
se moc těšil a také jsem měl trému. Ke klavíru jsem se dobelhal za 
pomoci francouzských holí, ruce jsem měl naštěstí v pořádku, a tak 
jsem mohl hrát i zpívat naplno. Byl jsem moc rád, že se koncert líbil, 
a vždy budu Lázním Jáchymov vděčný za příležitost, kterou jsem do-
stal, a vždy se k vám budu velmi rád vracet.  

Jaká je vaše nejlepší vzpomínka na léčení v Jáchymově? 
Když jsem nastoupil na léčení do Jáchymova, chodil jsem opravdu 
bídně, za pomoci francouzských holí jsem se spíš belhal, než chodil. 
Už během lázeňského pobytu jsem cítil, že se mi síla do nohy vrací, 
a když jsem poprvé došel k penzionu Vzhůru nohama a dal si tam 
pivo, začal jsem věřit, že budu zase normálně chodit. Během dvou 
dalších pobytů jsem prochodil nejen okolí lázní, ale také Boží Dar, 
Ježíškovu cestu, Mariánskou, rašeliniště, Klínovec i krásný park v Os-
trově nad Ohří. 

V čem vnímáte jedinečnost Léčebných lázní Jáchymov? 
Popravdě, před úrazem jsem se o lázeňskou léčbu vůbec nezajímal. 
Poté, co jsem si komplikovaně zlomil na běžkách nohu a musel pod-
stoupit dlouhou a náročnou operaci, jsem teprve zjistil, že bych měl 
jet rehabilitovat do lázní. Můj spolupacient v pražské nemocnici 
v Motole mi doporučil, abych jel do Jáchymova, kde je výtečná péče 
a každého prý dokáží postavit na nohy. Sám nyní toto mohu potvrdit 

a každému léčebnou péči v Lázních Jáchymov doporučuji. Ludva měl 
pravdu, kombinace léčivé radonové vody, skvělé fyzioterapie a vý-
borného jídla uzdraví prostě každého. 

Máte nějakou vtipnou vzpomínku z vašeho pobytu u nás? 
Jednou jsem hrál koncert v altánu na jáchymovské kolonádě. Bylo 
hezké letní odpoledne, přišlo hodně lidí, koncert měl dobrou atmo-
sféru. Večer v jídelně mě oslovila paní, že jsem prý dnes měl jít na 
koncert do altánu, že tam hrál a zpíval šikovný muzikant. Říkala, že 
ho sice neviděla, protože měla lekci nordic walking v lese nad Ra-
dium Palace, ale že dobře slyšela a že koncert při chůzi s nadšením 
poslouchala ona i další chodci. Jaké bylo její překvapení, když jsem 
pověděl, že jsem hrál a zpíval já. Od té doby je mojí věrnou fanynkou. 
A když může, tak na moje koncerty pravidelně a ráda chodí. 

Kdo vás v hudbě nejvíce podporuje? píšete si texty sám? co vás 
motivuje k novým nápadům? 
Od dětství mě velmi podporují rodiče, v hudbě, ve sportu, cestování 
a v životě vůbec. Hudebně nadaná byla i moje babička, která mi od 
útlého dětství hrála na klavír a zpívala a snad proto se brzy zjistilo, 
že mám absolutní hudební sluch, který mi později hodně ve studiu 
hudby pomohl. Texty sám nepíši, jsem interpret a klavírista. Progra-
my i moderaci si chystám sám, jsem rád, když se nový lidem líbí. Již 
od konzervatoře spolupracuji se skvělým hudebním skladatelem To-
mášem Kymplem, který mi píše písničky, tedy skládá hudbu a někdy 
i text. V roce 2006 jsme spolu natočili první CD s názvem Některý 
lidi a teď právě připravujeme desku Doktor duší. Jsme moc rádi, že 
stejnojmenná písnička si již 6 týdnů vede dobře v hitparádě Českého 
rozhlasu. Tento týden je opět na prvním místě.

Mimo hudbu se zajímáte také o knihy, co váš oblíbený autor 
a kniha? Jaké máte rád literární žánry?
Ano, je to tak, od dětství čtu velmi rád a myslím, že i rychle. Při ka-
ždé cestě na dovolenou mám plný kufr knih a k tomu plavky. Knihy 

v Braillu jsou mnohem objemnější než ty v černotisku, tak jsem měl 
na letišti často problém s nadváhou. Pokud se ptáte na oblíbené au-
tory, je jich mnoho. Uvedu tedy jenom některé, Karel Čapek, Karel 
Poláček, Jaroslav Foglar, ale také Remarque, Rowlingová a její Har-
ry Potter. Rád čtu cestopisy, ale i staré pověsti a báje, řecké i české 
a mnoho dalších knih. 

Vystudoval jste pražskou konzervatoř, jak jste to zvládal? přeci 
jenom jste byl oproti jiným studentům znevýhodněný...
Já jsem, jak víte, nestudoval na Deylově konzervatoři pro nevidomé 
a slabozraké studenty, protože tam vyučují klasický zpěv. Vždy jsem 
chtěl hrát a zpívat tzv. populární hudbu a tu lze studovat na Pražské 
konzervatoři. Nejprve jsem chodil na soukromé hodiny k profesorce 
Lídě Nopové, připravil jsem se a zdárně složil přijímací zkoušky. Dva 
roky jsem studoval individuálně jednotlivé předměty. Když se uká-
zalo, že jsem schopen školu vystudovat v plném rozsahu, byl jsem 
přijat k řádnému studiu. Samozřejmě, že mně zásadně pomohl můj 
absolutní hudební sluch. Studoval jsem tedy pomocí sluchové ana-
lýzy a naštěstí se to dařilo nejenom při studiu populárních písní, ale 
i při rozborech hudby klasické.  Moje závěrečná absolventská práce 
byla právě rozborem Beethovenovy Druhé symfonie.

Vám se daří v hudbě, umíte si představit, co jiného byste dělal, 
kdybyste tento dar neměl? Jaké jsou vaše další plány do života, 
ale i hudební? 
Představit si to moc neumím a jsem rád, že můj největší koníček – 
hudba – se stala mojí profesí. Hraju a zpívám moc rád a jsem vděčný, 
že se mohu hudbou živit. Pokud se ptáte, co jiného bych mohl dělat, 
tak mě napadají jazyky, konkrétně angličtina, kterou mám rád a do-
mluvím se. Možná bych ji mohl učit, ale zatím to naštěstí není potře-
ba. Náš nejbližší plán, tedy můj a Tomáše Kympla, je dokončit zmí-
něnou desku Doktor duší a pokud možno písničky dostat k lidem. 
Kdyby se jim líbily, budu šťastný. 

co přejete Léčebným lázním Jáchymov do budoucna? co byste 
vzkázal čtenářům? 
Rád bych Léčebným lázním Jáchymov popřál další úspěšnou sezo-
nu, mnoho spokojených klientů a další krásné kulturní zážitky, které 
hostům umíte nabídnout! Všem čtenářům děkuji, že si náš rozhovor 
přečetli, a budu moc rád, pokud se osobně setkáme na některém 
z mých koncertů v Lázních Jáchymov. A jezděte do Jáchymova, jsou 
to skvělé lázně!

Vedle dopisu s poselstvím budoucím gene-
racím obsahuje například vzorek jáchymov-
ské léčivé minerální radonové vody s údaji 
o změřené aktivitě radonu, vzorek žíly z dolu 
Svornost, fotografie vedení společnosti, den-
ní tisk, tiskoviny lázní i města, napodobeninu 
jáchymovského tolaru, současné mince nebo 
lokální bylinný likér, projekty saunového 
dolu či popisující historii Lázeňské budovy.
Původní Lázeňská budova, neboli Kurbäder-
haus, plnila úlohu centrálních lázní. Byly v ní 
podávány koupele či pitné kúry a stala se 

Hlavní kulturní program byl opět situován na 
sobotu. Jeho vrcholem byl tradiční alegoric-
ký průvod s jáchymovskými horníky v čele. 
Téma jáchymovského hornictví bylo letos 
ještě umocněno otevřením Saunového dolu 
Agricola. Jedná se o unikátní komplex saun 
v lázeňském centru Agricola, který je inspi-
rován důlní historií Jáchymova. Jde o první 
„vyhloubený důl“ v regionu po dlouhých 62 
letech a druhý důl lázní, které získávají léči-
vou radonovou vodu z nejstaršího provozo-
vaného dolu ve střední Evropě, ze Svornosti.

STALO SE

Recept na zdraví? Podle Jana Jareše je to jasné! „Radon, 
fyzioterapie a výborné jídlo uzdraví každého.“

Uložení časové schránky

Zahájení lázeňské sezony

základním kamenem rozvíjející se lázeňské 
čtvrti. Podobný impulz k proměně části uby-
tovacích kapacit i služeb lázní vyslalo před 
deseti lety vybudované aquacentrum, které 
propojilo lázně se stále atraktivnější a popu-
lárnější nabídkou okolních lyžařských areálů. 
Zmíněné propojení má ještě posílit atraktiv-
ní saunový svět, inspirovaný zdejší přírodou 
a hornickou historií, která se promítla do 
jeho vskutku důlní podoby. Právě proto našla 
časová schránka své místo symbolicky pod 
sochou Sv. Barbory, ochránkyně horníků.



DALší SLUžBy prO NAšE HOSTy A VEřEJNOST

Radium Palace*** 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

Běhounek***Superior
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

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

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

Praha Kosmetika +420 353 832 010
+420 731 840 494 Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.

Lázeňské centrum 
Agricola Kosmetika + 420 776 117 703 Po, St, Pá 13:00–16:00 hod., Út, Čt 10:00–13:00 hod.
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S elektronickým dotazníkem spokojenosti AskNow jste se již seznámili. pokud ne, určitě tak učiňte 
a dejte nám zpětnou vazbu, která může být stavebním kamenem pro lepší pochopení a komunikaci. 

Voda je základem života na Zemi. Ta jáchy-
movská, minerální s vysokým obsahem ra-
donu, zlepšuje nemocným jeho kvalitu.  Na 
základě unikátnosti přírodního léčivého zdro-
je, kterým radonová voda je, zavádíme do 
prodeje nový léčebný balíček PURE. Skládá se 
z 10 radonových koupelí, lékařského a labo-
ratorního vyšetření, 3 vstupů do Lázeňského 
centra Agricola a Saunového dolu a hotelové-
ho ubytování s plnou penzí. A jak dlouho vám 
načerpaná energie pomůže od bolestí? Něko-
mu i déle než půl roku. Ve většině případů také 
výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných 
léků. Zavedením tohoto nového léčebného 
balíčku ukončíme ambulantní prodej radono-
vých koupelí pro neubytované hosty v našich 
hotelových provozech, abychom zajistili větší 
komfort pro léčbu a relax našich ubytovaných 
hostů. Ambulantní prodej balíčku 10 koupelí 
budeme pro všechny neubytované zájemce 
zajišťovat v Lázeňském centru Agricola. Více 
na  webových stránkách společnosti. 

Od 1. 1. 2019 do 1. 6. 2019 vyplnilo dotazník 
797 hostů (452 Čechů, 257 Němců, 71 Rusů a 17 
Angličanů).  Každý host je pro nás důležitý a ob-
zvláště si vážíme všech, kteří se k nám rádi vra-
cejí. Proto je nám ctí, že více než polovina z vás 
k nám jezdí pravidelně!

Opakované pobyty

Radonová kúra

Vaše spokojenost je pro nás odměnou!

www.laznejachymov.cz

RADONOVÁ KÚRA

„PURE“

11x ubytování•  

11x plnou penzi•  

1x konzultaci s lékařem•  

1x laboratorní vyšetření (krevní obraz)•  

10x radonovou koupel•  

3x volný vstup do bazénu •  

  + Saunového dolu na 90 minut 

   v Lázeňském centru Agricola

1x minerální vodu Vincentka (0,7 l)•  

Rezervujte nejpozději 16. 9. 2019

na e-mail: rezervace@laznejachymov.cz 

nebo tel.: 353 831 111

BOLEST 

UŽ VÁS 

NEZASTAVÍ...

PROGRAM ZAHRNUJE:

NOVINKA

Lázeňské procházky

Jáchymovské peklo
Okolím lázeňského Jáchymova vede naučná stezka 
připomínající život tisíců politických vězňů z blíz-
kých pracovních táborů při uranových dolech. Na-
učná stezka Jáchymovské peklo měří 8,5 km a má 
12 zastávek, na nichž informuje nejen o uranových 
dolech a lágrech, ale okrajově také o krušnohor-
ské přírodě a ekologii.  První informační tabule je 
umístěna u kostela sv. Jáchyma. Stezka pak pokra-
čuje kolem dolu Svornost. V hornickém skanzenu 
si můžete prohlédnout expozici důlní techniky 
a nahlédnout do zpřístupněné středověké stříbrné 

štoly a novodobé uranové štoly. Na každé další za-
stávce vás čeká něco zajímavého. Stezka je zakon-
čena u Šlikovského hradu.

první naučná radonová stezka na světě
Vydejte se na procházku po naučné stezce, která 
byla umístěna do oblasti Jáchymova, neboť histo-
ricky první měření radonu v bytech na území ČR se 
uskutečnilo právě zde. Vyšší koncentrace ve star-
ších jáchymovských domech jsou i důsledkem bý-
valé důlní činnosti - stavby byly stavěny na vysoce 
propustných důlních výsypkách a ke stavbě domů 

Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní pla-
niny korunované vrcholky Krušných hor zvyšují snivou krásu Já-
chymovska. Největší poklad je ovšem skryt v hlubokém podzemí. 
Odtud vyvěrají léčebné prameny, které dávají zdraví mnoha lidem 
ve světoznámých lázních Jáchymov.

byly používány radioaktivní odpady z místního 
smolince vzniklé při výrobě barev pro keramický 
a sklářský průmysl. Na pozůstatky hornické čin-
nosti narazíte i na trase naučné stezky o radonu. 
Jedná se o kamenité odvaly či Důl Svornost, jehož 
radonová voda slouží k léčebným procedurám 
v našich lázních. Stezka v délce 3 km vychází od 
muzea, pokračuje po úpatí západních svahů a kon-
čí u lázeňského domu Radium Palace. Postupně 
projdete klidnými místními komunikacemi s pře-
krásným výhledem na východní svah a za Špitál-
ním kostelíkem dojdete do cíle po lesní cestě. 

Mlýnské údolí
Promenádní cesta Mlýnským údolím v délce tří ki-
lometrů nesla německý název Roseggerweg. Před-
lohou tohoto označení byl známý C. K. spisovatel. 
Vedla z Jáchymova až do Ostrova. Český název, tedy 
Severinova stezka, odvozujeme dle prvního ředite-
le Radium Palace Severina. Promenáda prochází 
Mlýnským údolím a můžeme zde nalézt pozůstat-
ky po důlní činnosti a mlýnech, které neodmysli-
telně patřily k tomuto údolí. Od konce Jáchymova 
bychom napočítali k Ostrovu celkem 11 mlýnů.

Vlčí jámy 
Západně od Horní Blatné se zachovaly rozsáhlé 
sejpy, které jsou pozůstatkem rýžování cínu. Na 
svahu Blatenského vrchu se nacházejí propadliny 
bývalých dolů. I v nejparnějším létě na vás dých-
ne zima z pozůstatků po dolování rud komorovým 
způsobem, který vytvořil propadlinu. Klima je zde 
takové, že led a sníh neroztává po celý rok. 

Blatenský příkop
Unikátní konstrukce umělého kanálu, užívaného 
k těžbě rud. Voda z božídarských rašelinišť byla 
používána na rýžování a na pohon strojů nejen 
v dolech na Hornoblatensku. Výstavba příkopu za-
čala v roce 1540. Dnes, po rekonstrukci, je uprave-
na převážná část z celé 12km trasy. 

Důl Svornost 
Důležitou součástí lázní je důl Svornost, kde se jí-
mají léčivé radonové vody a odkud jsou potrubím 
sváděny do balneoprovozů v lázeňských sanato-
riích. Důl Svornost byl založen téměř současně 
s městem Jáchymov (1518), svůj současný název 
(německy Einigkeit) nese od roku 1530. Jedná se 
tedy o nejstarší dosud provozovaný důl v ČR.

Od vás pro nás
Vážená paní ředitelko, dovolte, abychom Vám 
co nejsrdečněji poděkovali za příjemný pobyt 
v lázeňském hotelu Běhounek. Lázeňský po-
byt jsme absolvovali s manželkou jako KLP 
v době od 9. 4 do 30. 4. 2019. 
Chceme poděkovat všem zaměstnancům za je-
jich vlídné jednání, ochotu a obětavost, kterou 
věnovali nejen nám, ale i ostatním klientům. 
Voucher, který jsme obdrželi za absolvování 
pěti léčebných let, nás mile překvapil. Uvede-
ná pozornost svědčí o Vaší péči a pozornosti 
ke klientovi. Náš lázeňský pobyt byl po celou 
dobu léčby příjemný jak po stránce léčby, tak 
po stránce duševní. Všem, kteří se zajímají 
o léčbu v lázních Jáchymov, vřele doporučuje-
me, léčba skutečně pomáhá, včetně příjemné-
ho personálu.

 Mnohokrát děkujeme, s pozdravem
 manželé Kreslovi    

Byli jste u nás spokojení? Líbilo se vám ubyto-
vání, chutnala gastronomie a léčebné procedury 
vám byly k užitku? Doporučíte i vy naše lázně 
svým blízkým? NE: 44,13 %

NE: 7,25 %

ANO: 92,75 %

Spokojenost – doporučili byste naše lázně 
svým blízkým?

ANO – jezdím opakovaně: 55,87 %
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod ná-
zvem Spa & Wellness Nature resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.

Alexandria slaví 80 let

V září bude 
v Luhačovicích znít 
slovenština

Dobový tisk považoval stavbu hotelu ,,za poslední architektonic-
ký počin, který Luhačovice povznesl na lázně světového formátu 
a středisko moderní společnosti“. Precizně řemeslně zpracované 
a architektonicky zdařilé dílo získalo svůj věhlas od samého začát-
ku také díky špičkovým službám. Během okupace padla Alexandria 
do německých rukou. Nechybělo mnoho a v závěru války s ústupem 
německého vojska byl hotel dokonce málem srovnán se zemí. Jistou 
zkázu na poslední chvíli zachránil tehdejší majordomus Vincenc Jan-
čařík. V socialistické éře byl hotel pod správou cestovní kanceláře Če-
dok. Alexandrii si oblíbili představitelé vládnoucí strany k odpočinku 
i pro setkávání se zahraničními delegacemi. 
Součástí akciové společnosti Lázně Luhačovice se stal hotel od roku 
1998. Zásadním přelomem v jeho historii byla kompletní rekonstruk-
ce v letech 2008 – 2010, po níž hotel získal novou přístavbu s velko-
rysým wellness centrem. Od té doby zde strávily pobyt desítky tisíc 
hostů. Hotel získal řadu ocenění za stavební zpracování, produktovou 
nabídku i celkovou úroveň služeb. Opakovaně byl v soutěži Czech Ho-
tel Awards vyhlášen jako Hotel roku v kategorii Spa & Wellness ve 
Zlínském kraji.
K narozeninám dostala Alexandria novou venkovní relaxační zónu 
se dvěma whirlpooly. Nachází se mezi historickou budovou hotelu 
z roku 1939 a nově přistavenou částí v místech původní římské za-
hrady. Počátkem roku byl také spuštěn nový web hotelu s rozšířenou 
fotogalerií, videi i virtuální prohlídkou celého hotelu. 
Alexandria, luhačovická první dáma, ani po 80 letech neztratila nic ze 
své prvorepublikové atmosféry. Daří se jí propojit příběhy, kterých se 
zde událo nespočet, s požadavky moderní doby.

I v letošním roce se představí zástupci slovenské hudby, divadla, 
filmu i folklóru. Zajímavostí letošního ročníku bude promítání 
thrilleru režiséra Petera Bebjaka Trhlina, který se setkal s ob-
rovským diváckým zájmem. V Lázeňském divadle budou mít 
návštěvníci možnost vidět komedii Mandarínková izba, ve které 
hrají Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková a Bibiana 
Ondrejková. V pátek 6. 9. v MěDK Elektra vystoupí s folklorním 
programem Michal Smetanka, který koncertoval mimo jiné i pro 
britskou královnu Alžbětu II. a řadu státníků. Závěrečný večer 
bude patřit humorné hudební mozaice Melody Perkelt skupiny 
Funny Fellows s hosty Csongorem Kassaiem a Janikou Kolářovou. 
Zazní skladby, které jakoby hrálo rádio v roce 1929, kdy začínalo 
rozhlasové vysílání na Slovensku.   

psal se rok 1939. předválečné Československo 
patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám světa 
a udávalo trend v mnoha oblastech. V nedale-
kém Zlíně byl dostavěn Baťův mrakodrap, v té 
době druhá nejvyšší budova Evropy. A v Luhačo-
vicích právě před osmdesáti lety hotel Alexand-
ria přivítal první hosty.

Akciová společnost Lázně Luhačovice připra-
vila v týdnu od 4. do 7. září 2019 již 7. ročník 
Dnů slovenské kultury, které jsou jedním 
z vrcholů kulturního léta. 

V čase adventu si hosté mohou opět dopřát uvolňující wellness 
pobyty na 2 až 7 nocí ve vánočně vyzdobeném hotelu Alexandria. 
Po celou dobu pobytu budeme denně otevírat jedno okénko z na-
šeho adventního kalendáře a hosté se tak mohou každý den těšit 
na nové překvapení. Adventní víkendový wellness obohatí i malý, 
punčem provoněný vánoční jarmark 6. 12. a 13. 12. 2019 na te-
rase Francouzské restaurace. V předvánočním čase jsme připra-
vili také týdenní pobyty v útulném Jurkovičově domě s lékařskou 
konzultací a deseti procedurami, mezi nimiž nebude chybět ani 
uhličitá koupel. 
Pro ty z vás, kteří chtějí oslavit v Luhačovicích příchod nového 
roku, jsou v nabídce silvestrovské pobyty v nejširší škále ubyto-
vání v Luhačovicích. Váš pobyt můžete strávit v luxusním hotelu, 
vile v alpském stylu nebo útulném penzionu. Vrcholem silvest-
rovských pobytů bude pro všechny hosty slavnostní galavečer 
ve Společenském domě, během kterého bude hrát nejen taneční 
hudba, ale také moravská cimbálová muzika ze Strážnice. Hlavní-
mi hosty budou Marcela Holanová a Kroky Michala Davida revi-
val. Večerem bude provázet populární tanečník a moderátor Jan 
Onder. Sváteční odpoledne na Nový rok zpříjemní koncert  v Kos-
tele svaté Rodiny. 

Díky přístavbám mají k dispozici hlavně prostornější jídelnu 
a upraveno bylo i zázemí gastroprovozů (příprava a výdej jí-
del). Děti a jejich doprovody se mohou těšit i na větší a kom-
fortnější vstupní halu s recepcí. Nechybí ani dětský koutek, 
malá prodejna s denním barem a venkovní krytá terasa s pose-
zením. Ve druhé části přístavby vznikly čtyři nové pokoje s ka-
pacitou dvanácti lůžek, tělocvična a kolárna. Změna je patrná 
na první pohled vzhledem k proskleným balkonům a nové ba-
revnosti fasády, kde převládá šedá doplněná červenou. Vítkov 
tak získal moderní „hotelový“ vzhled.

Atraktivní konec roku? Jeďte do Lázní Luhačovice

Dětská léčebna po 
rekonstrukci přivítala 
první pacienty  

Sváteční pobyty a bohatý kulturní program 
budou charakterizovat závěr roku v Lázních 
Luhačovice. 

Dětská léčebna Vítkov po více než půlroční re-
konstrukci a celkovém rozšíření opět ožívá. 
první pacienti především s dýchacími onemoc-
něními se začali léčit již na konci května. 
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prOcHáZKA S HŮLKAMi
Po stopách stříbra s historií Jáchymova, každá středa a sobota 14:30–17:30 hod., sraz před lázeň-
ským centrem Agricola, cena 60 Kč 
Nutná rezervace předem, platba u programových specialistek.

LáZEňSKé SpOrTOVišTě 
Navštivte naše lázeňské sportoviště, kde si můžete zahrát minigolf, kuželky nebo pétanque. Kde? 
Pod hotelem Radium Palace. V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřené.  Oteví-
rací doba – od pondělí do pátku 13:00–18:00 hod. a sobota, neděle 9:00–18:00 hod.

cOOL cLUB
Pro zájemce je zde připraven ping-pong, stolní fotbálek a šipky. Otevírací hodiny 8:00–20:00 hod. 
Bližší informace o provozu a možné rezervaci získáte v recepci hotelu Curie.

piLATES
Úterý od 16:15 hod., a čtvrtek od 16:00 hod., 
v tělocvičně
délka lekce: 60 min., cena 80 Kč
Permanentka na 10 vstupů: 600 Kč

NOrDicWALKiNG
Úterý v 15:00 u LC Agricola

Cena lekce se zkušeným instruktorem  
(včetně zapůjčení holí): 
50 Kč/osobu

AQUAFiTNESS
cena 1 lekce: 100 Kč
Čtvrtek od 17:30 hod.,
Permanentka na 10 vstupů: 800 Kč

6. 7. sobota 19:30–22:00 hod., radium palace - terasa, vstupné zdarma
OBLíBENÝ HUDEBNí, TANEČNí A pOSLEcHOVÝ VEČEr NA VENKOVNí TErASE hotelu 
Radium Palace s varietním vystoupením Bikeshow v podobě Jana Sladkého, vítěze Českého 
poháru v trialu. Exhibice je zajímavá tím, že se na kole zdolávají různé mobilní překážky 
a někdy se zapojí do show i diváci. K poslechu a tanci hraje Jindřich Volf ml. a zpívá vynikající 
česká popová a jazzová zpěvačka Kateřina Bodláková. 
Z gastro nabídky můžete ochutnat: Léto na venkově, Olivové domácí tyčinky.
V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly. 

20. 7. sobota 19:30–22:00 hod., radium palace - terasa, vstupné zdarma
OBLíBENÝ HUDEBNí, TANEČNí A pOSLEcHOVÝ VEČEr NA VENKOVNí TErASE hotelu Ra-
dium Palace s varietním vystoupením taneční skupiny Arvena z Plzně, špičkové taneční vy-
stoupení ve výjimečných kostýmech na téma cikánské tance a charleston. K poslechu a tanci 
hraje Jan Horych (kytara) a zpívá skvělá zpěvačka Lucie Víšková.
Z gastro nabídky můžete ochutnat: Hugo Spritz, Česnekové grissini se schwarzwaldskou šun-
kou a olivovo-rajčatovou tapenádou. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř 
hotelu, do haly. 

3. 8. sobota 19:30–22:00 hod., radium palace - terasa, vstupné zdarma
OBLíBENÝ DiScO VEČEr NA VENKOVNí TErASE hotelu Radium Palace s varietním vystou-
pením Street Hard Workers, jedná se o akrobatický tým, který vystupuje na hrazdě nebo bra-
dlech, nebo na zemi předvádí silovou akrobacii, dle prostor i bez nářadí. K poslechu a tanci 
hraje DJ David Keilhauer. 

Z gastro nabídky můžete ochutnat: Pivo Pilsner Urquell za příznivé ceny, Lotrinský koláč se 
slaninou, sýrem a špenátem.
V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly. 

17. 8. sobota 19:30–22:00 hod., radium palace - terasa, vstupné zdarma
OBLíBENÝ HUDEBNí, TANEČNí A pOSLEcHOVÝ VEČEr NA VENKOVNí TErASE hotelu 
Radium Palace s varietním vystoupením Bikeshow v podobě Jana Sladkého, vítěze Českého 
poháru v trialu. Exhibice je zajímavá tím, že se na kole zdolávají různé mobilní překážky 
a někdy se zapojí do show i diváci. K poslechu a tanci hraje Jindřich Volf ml. a Jan Jirmásek 
(zpěv, kytara a baskytara). 
Z gastro nabídky můžete ochutnat: Cucumber Gin Tonic, Talířek mix kanapek. V případě ne-
přízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly. 

31. 8. sobota 19:30–22:00 hod., radium palace - terasa, vstupné zdarma
OBLíBENÝ DiScO VEČEr NA VENKOVNí TErASE hotelu Radium Palace s varietním vystou-
pením moderního kouzelníka a iluzionisty Jana Vaidiše s partnerkami. K poslechu a tanci 
hraje DJ David Keilhauer. Z gastro nabídky můžete ochutnat: Campari Orange, Olivová ta-
penáda s pečivem. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly. 

 Jana rauscherová,
 F&B manažerka LH Radium Palace
 Miroslava Machaňová, 
 programová specialistka LH Radium Palace

ČERVENEC

5. 7. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
KABArET 
Zdeněk Lahoda – David Kovář
Odpoledne plné vtipných písniček a scének.

12. 7. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
pEpA šTrOSS A SyN
Zahrají vám písničky swingové, texty většinou 
o lásce, psány s lehkou ironií a nadhledem. Prů-
vodní slovo vtipné, nechybí ani recitace /Kainar, 
Villon, Ferlinghetti, Precert.

19. 7. pátek v 15:00 hod., lázeňský park 
EVA HENycHOVá 
Folkový recitál charismatické zpěvačky, kytarist-
ky, skladatelky i textařky v jedné osobě. Její písně 
jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahléd-
nout hluboko pod povrch skutečností všedního 
života.

26. 7. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
iVETA MÜLLErOVá - housle
Vám k poslechu zahraje známé melodie Franze 
Lehára, filmovou hudbu, klasickou, lidovou a hud-
bu populární.

SRPEN

2. 8. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
Koncertní trio KATKA & HENry & JAN 
Uskupení vzniklo rozšířením původního sehrané-
ho dua KATKA & HENRY – výborné zpěvačky Ka-
teřiny Bodlákové a jazzového pianisty a skladatele 
J. Henry Volfa. Když se duo rozšířilo o mimořádně 
skvělého klasicky vzdělaného kontrabasistu, ky-
taristu a zpěváka Jana Jirmáska, vzniklo koncertní 
trio s neobyčejně širokým repertoárem, mimo-
řádnou odbornou erudicí a schopností překvapit 
posluchače možností přesvědčivě interpretovat 
širokou žánrovou paletu od populárních písní 
přes evergreeny, jazzové standardy s nádechem 
blues až po šanson. 

9. 8. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
LEDEcKá DUDácKá KApELA
Krojovaná kapela z Plzně v zábavném programu 
zahraje lidové písně z Chodska, Plzeňska a jižních 
Čech.

16. 8. pátek v 15:00 hod., lázeňský park 
STANA ZpíVá EDiTH piAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné 

skladby v podání Stanislavy Knejflové. Hudební 
doprovod Josef Škulavík.

23. 8. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
ZLEJ SEN 
Folková kapela ,Zlej sen“ z Chomutova svými pís-
ničkami zpříjemní odpoledne v jáchymovském 
altánku.

30. 8. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
HANA rOBiNSON
Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes 
známá zpěvačka a skladatelka, absolventka 
Berklee College of Music v Bostonu. Jako skla-
datelku a klavíristku si ji vybral Michal Horáček 
pro svoje album Ohrožený druh a sama již vydala 
několik alb. Koncert plný jazzové hudby, šansonu 
a pohody.

ZÁŘí

6. 9. pátek v 15:00 hod., lázeňský park
HONZA JArEš – pOpULárNí píSNě, KTEré 
MáTE ráDi 
Nevidomý zpěvák a klavírista – absolvent Pražské 
konzervatoře, zahraje a zazpívá písně předních 
českých a zahraničních interpretů.

13. 9. pátek v 15:00 hod., lázeňský park 
LUKáš ZDENěK S AKUSTicKOU KyTArOU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje, ale také 
známé písně od Tomáše Kluse, skupiny Chinaski, 
Lucie a dalších.

20. 9. pátek v 15:00 hod., lázeňský park 
DiXiELAND MESSENGErS prAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. 
Tato hudba byla hraná v New Orleans, New 
Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem 
a dalšími orchestry. Každý hráč orchestru Di-
xieland Messengers Praha je sólistou a někteří 
členové orchestru spolu hrají několik let, což 
důležitě přispívá k stylové jednotě orchest-
ru. Dixieland Messengers Praha byl založen 
v roce 1998 a od té doby vystupuje pravidelně 
v Jazz Clubu Reduta, Jazz Docku a mnoha ja-
zzových festivalech doma i v zahraničí – v Ně-
mecku, Rakousku.

Jáchymovské kulturní léto 2019 Volný čas v lázních

Lázeňské centrum Agricola

Léto v Jáchymově nabízí bohaté možnosti kulturního vyžití. Velkou ob-
libu si získaly pravidelné páteční koncerty v lázeňském parku, které si 
navíc můžete zpestřit také hrou pétanque, se kterou vám pomůže naše 
programová specialistka. Těšit se můžete také na taneční večery na te-
rase hotelu radium palace nebo v zimní zahradě hotelu Běhounek. Letní 
večery jsou oživeny vstupy tanečníků, kouzelníků nebo jiných varietních 
umělců.

TEMATicKé VEČEry NA TErASE

Vstup na akce Jáchymovského kulturního  
léta je ZDArMA.



ČERVENEC

1. 7. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
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 krušno-
horské Bylinkárny zde v Jáchymově.

2. 7. úterý 19:30 hod., Běhounek – sál, vstupné 180 Kč
KONcErT NEJSLAVNěJšícH OpErETNícH A MUZi-
KáLOVÝcH SKLADEB 
Věra Likérová – soprán, vystudovala na Pražské kon-
zervatoři u prof. A. Denygrové, od roku 2006 u prof. 
Y. Škvárové zpěv. Od roku 2011 úzce spolupracuje se 
světovou operní pěvkyní Sylvií Sass. Klavírní doprovod 
- Vítězslav Podrazil

4. 7. čtvrtek 20:00 hod. Radium Palace – sál, vstupné 
180 Kč 
NUOVO TriO FAUré MiLANO
Jedinečný koncert italského tria v podání vynikajícího 
houslisty Silvano Minella, klavíristky Flavia Brunetto 
a violoncellisty Marco. Na programu W. A. Mozart, 
A. Dvořák a J. Suk.

9. 7. úterý, 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné 150 Kč 
ZLEJ SEN 
Folková kapela Zlej sen z Chomutova

15. 7. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
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 krušno-
horské Bylinkárny zde v Jáchymově.

16. 7. úterý 19:30 hod., Běhounek – sál, vstupné  
180 Kč
řEČ ANDěLŮ
Představí se vám Duo Angelorum ve složení Kata-
rína Ševčíková (harfa) a Valentýna Mužíková (sop-
rán). Dámy vám zahrají například sklady J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta, E. Morriconeho a dalších.

22. 7. pondělí, 19:30 hod., sál Běhounek, vstupné 
60 Kč 
přEDNášKA S prOMíTáNíM
Co vše Jáchymov dal světu. V této netradičně pojaté 
přednášce z jáchymovské historie se posluchač dozví, 

KULTUrNí prOGrAM
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Kompletní program na 
www.spainfojachymov.cz

že Jáchymov nebyly pouze minerály, stříbro, uran, to-
lary. V Jáchymově vznikly i významné vynálezy jako 
mihadla, dokonce vynález největší, „motum perpe-
tum“. I v současnosti Jáchymov zanechává ve světě 
významnou stopu, např. na sopce Etně. Přenáší Ing. 
Jaroslav Ochec. 

23. 7. úterý, 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné  
180 Kč 
HANA rOBiNSON
Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes 
známá zpěvačka a skladatelka, absolventka Berklee 
College of Music v Bostonu. Jako skladatelku a kla-
víristku si ji vybral Michal Horáček pro svoje album 
Ohrožený druh a sama již vydala několik alb. Kon-
cert plný jazzové hudby, šansonu a pohody.

25. 7. čtvrtek, 20:00 hod., Radium Palace - sál, 
vstupné 140 Kč
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.

29. 7. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
VEČEr S ByLiNKářKOU – přEDNášKA FOrMOU 
BESEDy
Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z gene-
race na generaci. Už její babička sbírala a sušila by-
linky, aby jimi pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je 
řeč? Přeci o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhláše-
né krušnohorské Bylinkárny zde v Jáchymově.

31. 7. úterý, 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné  
140 Kč
„OD BAcHA pO VLAcHA‘‘
Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘. 
V podání Vladislav Liněckij – housle, Iveta Madara-
sová – klavír. Legendy populární hudby, jako jsou 
Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John a další.

1. 8. čtvrtek 20:00 hod., Radium Palace – sál, vstup-
né 180 Kč
Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho s ta-
nečním a klavírním doprovodem. V koncertu zazní 
klasické italské, francouzské a španělské písně, taneč-
ní hudba, americké písně z filmového plátna, operetní 
árie a klasické neapolské písně. Účinkující: Giancarlo 
Ruggieri (Itálie) – tenor, Soňa Ruggieri – balet a Václav 
Krahulík – klavír.

5. 8. pondělí, 19:30 hod., sál Běhounek, vstupné 
60 Kč 
přEDNášKA S prOMíTáNíM
Poutavá přednáška o stinné stránce Jáchymova 
zvané „Jáchymovské peklo“. Vyprávění o koncen-
tračních a pracovních táborech. Přenáší Ing. Ja-
roslav Ochec.

7. 8. středa 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné  
140 Kč
LiBOr JANEČEK - kytara
Kytarový recitál - Od baroka po současnost
(Ivan Jelínek, Fernando Sor, Isaac Albéniz,  Agus-
tin Barrios  a další) 

8. 8. čtvrtek 15:30 hod., zimní zahrada, vstup 
volný
JAZZOVé KLAVírNí ODpOLEDNE NA ZiMNí 
ZAHrADě
Na klavír hraje J. Henry.

12. 8. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
VEČEr S ByLiNKářKOU – přEDNášKA FOr-
MOU BESEDy
Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z ge-
nerace na generaci. Už její babička sbírala a su-
šila bylinky, aby jimi pomáhala lidem i zvířatům. 
A o kom je řeč? Přeci o paní Kateřině Bílkové, 
majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny 
zde v Jáchymově.

15. 8. čtvrtek 19:30 hod., Běhounek – sál, 
vstupné 180 Kč, v předprodeji 160 Kč
MpK – SLAVNOSTNí ZAHAJOVAcí KONcErT 
TENOriSTy JAKUBA pUSTiNy – iTALSKé 
A špANěLSKé píSNě
Tenorista s nezaměnitelným a strhujícím hlasem 
Jakub Pustina představí nejkrásnější italské 
a španělské písně, jako jsou O sole mio, Granada, 
Santa Lucia a další za doprovodu dirigenta Slo-
venského národního divadla v Bratislavě Branka 
Ladiče, který přednese i sólové klavírní skladby.
 

21. 8. středa 19:30 hod., Kulturní dům, vstupné  
200 Kč, v předprodeji 180 Kč
MpK – OpErETNí áriE A DUETy
Program složený z těch nejpůsobivějších oper-
ních a operetních árií a duetů, které přednesou 
všichni účastníci Mistrovských pěveckých kurzů 
ředitelky opery v Panamě Ireny Sylya. 
Celý program za doprovodu dirigenta Slovenské-
ho národního divadla v Bratislavě Branka Ladiče.

22. 8. čtvrtek 20:00 hod., Radium Palace – sál, 
vstupné 220 Kč, v předprodeji 200 Kč
MpK – SLAVNOSTNí ZáVěrEČNÝ GALAVEČEr 
Operní galavečer, který v podání všech účastníků 
bude vyvrcholením Mistrovských pěveckých 
kurzů  ředitelky opery v Panamě Ireny Sylya. 
Program za doprovodu dirigenta Slovenského 
národního divadla v Bratislavě Branka Ladiče.

20. 8.  úterý 19:30 hod. kavárna Curie, vstupné 
140 Kč
HONZA JArEš – pOpULárNí píSNě, KTEré 
MáTE ráDi 
Nevidomý zpěvák a klavírista, absolvent Pražské 
konzervatoře, zahraje a zazpívá písně předních čes-
kých a zahraničních interpretů.

26. 8. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
VEČEr S ByLiNKářKOU – přEDNášKA FOrMOU 
BESEDy
Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z genera-
ce 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.

28. 8. středa, 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné  
150 Kč
KATEřiNA A JEJí rEciTáL
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem 
pianisty J. Henry Volfa je poskládaný ze známých svě-
tových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického 
popu s přídechem jazzu. 

3. 9. úterý, 19:30 hod., kavárna Curie, vstupné 150 Kč
LEDEcKá DUDácKá KApELA
Krojovaná kapela z Plzně v zábavném programu za-
hraje lidové písně z Chodska, Plzeňska a jižních Čech.

5. 9. čtvrtek 15:30 hod., zimní zahrada, vstup volný
JAZZOVé KLAVírNí ODpOLEDNE NA ZiMNí ZA-
HrADě
Na klavír hraje J. Henry.

9. 9. pondělí 19:30 hod., bar, vstupné zdarma 
VEČEr S ByLiNKářKOU – přEDNášKA FOrMOU 
BESEDy 
Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z genera-
ce 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.

10. 9. úterý 19:30 hod., Běhounek-sál, vstupné  
180 Kč
KONcErT pANí OpErETy
Christina Kluge (SRN) – soprán – německá pěvkyně ži-
jící v České republice. Bohatá je její koncertní činnost 
písňová i oratorní. Jaroslav Mrázek – tenor – první 
angažmá získal v Slezském divadle v Opavě. Věnuje 
se koncertní a pedagogické činnosti. Vladimír Strnad 
– klavír – věnuje se především komorní hře, spolupra-
cuje s pěveckými sólisty, ale také se sólisty různých 
hudebních nástrojů i v komorních sdruženích. Na pro-
gramu F. Lehár, R. Friml a další.

12. 9. čtvrtek 19:30 – 21:30 hod., Radium Palace – 
sál a hala, vstupné zdarma
ViNOBrANí S BUrČáKEM A koncertem zpěváka 
a cimbalisty Romana Veverky a jeho kapely Blue Hot 
Chilli Cimbal. Díky zvonivému a barvitému zvuku 
originálního nástroje uslyšíte v naprosto jedinečné 
podobě písně velkých světových jmen, jako jsou U2, 
Pink Floyd, Sting, Beatles, Elton John a mnoha dalších, 
ale také písně středověké a historické, známé i ne-
známé lidové písně a v neposlední řadě také vlastní 
tvorbu. 

17. 9. úterý, 19:30 hod. kavárna Curie, vstupné  
140 Kč
„OD BAcHA pO VLAcHA‘‘
Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘. 
V podání Vladislav Liněckij – housle, Iveta Madaraso-
vá – klavír. 

SRPEN

ZÁŘí

KřížOVKA
K Jáchymovu patří neodmyslitelně důlní činnost. 
Hornictví tu má úctyhodnou tradici. S tematikou 
proto souvisí i naše tajenka. Víte, jaký je typický 
pozdrav mezi horníky?


