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Dne 29. listopadu 2019 se 
v  Jáchymově  otevře  unikát-
ní  expozice  starých  tisků 
Knihovna  Latinské  školy. 
Vzniká  v  rekonstruovaném 
radničním sklepení. 
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Tříměsíční  zkušební  provoz 
Saunového  dolu  Agricola 
ukázal, že vize postavit kom-
plex  saun  v  duchu  hornické 
a přírodní tematiky byla tre-
fou do černého!
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Lázně  Jáchymov  prezentují 
nabídku  vybraných  služeb 
pro pod značkou Hotel & Re-
lax Resort Jáchymov. Příroda 
vybízí  k  výletům  pěšky,  na 
kole a v zimě na lyžích.

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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Expozice hornické jáchymovské 
historie zdobí park i přilehlé okolí 
lázeňského amfiteátru.
V přírodním areálu Lázní Jáchymov byla v srpnu otevřena expozice důlní techni-
ky, která tematicky dokládá jáchymovskou hornickou krajinu zapsanou od čer-
vence tohoto roku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Slavnostního  křtu  nově  vybudova-
ného portálu Lázeňské štoly Eduard 
se  zúčastnil  spolu  s  představiteli 
kraje,  měst,  obchodních  partnerů 
a čestných hostů společnosti i hlavní 
hostitel,  generální  ředitel  jáchymov-
ských  lázní, Dr. Eduard Bláha. Právě 
ten  ve  své  úvodní  řeči  komentoval 
poslední aktivity lázní, které vznikly 
v časově krátkém horizontu. Situovat 
do parku originální exponáty z dolu 
Svornost  s  sebou  nese  nejen  záměr 
navodit  lokální  téma  hornictví,  ale 
i  možnost  vzniku  zajímavého  insta-
gramového pointu. 
Každý  návštěvník  může  nahlédnout 
do interiéru portálu štoly i originální 
důlní soupravy s hornickými atribu-
ty.  Poutavé  informační  tabule  vybízí 
k zajímavým tipům na výlety v oko-
lí  a  poskytují  technické  informace 
o důlní soupravě vozíků. Zapsání no-
vých lokalit na české i saské straně na 
Seznam  světového  a  kulturního  dě-
dictví UNESCO  s  sebou přinese oče-
kávaný  vzrůst  v  oblasti  cestovního 

ruchu.  Jáchymovské  lázně  nebudou 
konkurovat  infrastruktuře  lokálních 
infocenter,  muzeí,  zajímavých  expo-
zicí  a  přístupných  dolů.  Nabízí  však 
chybějící infrastrukturu v ubytování, 
stravování a wellness službách. 
Generální  ředitel  zdůraznil,  že  lázně 
by se tak mohly stát právě výchozím 
strategickým  bodem  pro  pěstování 
turistiky za poznáním či sportovními 
aktivitami. Proto  si  lázeňská  společ-
nost  pro  své  návštěvníky  připravila 
ještě řadu dalších novinek. 
V Lázeňském centru Agricola, vůbec 
první  lázeňské budově v  Jáchymově, 

Vážení hosté, milí čtenáři,

Babí  léto  a  podzim  patří  v  Jáchy-
mově  mezi  nejkrásnější  období 
z celého roku. Je plné barev, nízkého 
slunce,  ranních  mlh  nebo  oparu 
z okolních lesů, které společně dot-
vářejí  až  snově  romantickou  nála-
du  lázeňského  parku.    Vzduch  je 
plný životadárné vody, voní tlejícím 
listím a čas běží pomaleji.  Je to ne-
jspíš příchodem zimy a s ním spoje-
ným biorytmem, ale dovolím si  tv-
rdit, že právě podzim nebo začátek 
zimy  jsou  nejpřirozenějším  časem, 
kdy navštívit naše lázně a zpomalit. 
I  naše  letošní  enormní  až  překot-
ná  investiční  aktivita  ustala.  Ne-
jen, že vás tak nic nebude rušit, ale 
navíc  můžete  dosyta  užít  všechny 
naše  nové  služby  nebo  si  prohléd-
nout  zajímavé  expozice.  Za  těmi 
ani  nemusíte  jezdit  daleko.    Zápis 
zdejší  hornické  krajiny  na  seznam 
kulturního  dědictví  UNESCO  vám 
připomene  volně  přístupná  ex-
pozice  důlní  techniky  uprostřed 
lázeňského  parku  s  nově  vybu-
dovaným vstupním portálem lá-
zeňské štoly.   V exkurzi do historie 
můžete pokračovat na ochoze haly 
Lázeňského  centra  Agricola,  kde 
se  dozvíte  o  historii  Jáchymova, 
zdejších  lázní,  lázeňské čtvrti nebo 
třeba její nejstarší zmíněné budovy 
a vyzkoušíte si, jakou zátěž nosili na 
zádech  první  přenašeči  radonové 
vody.  
Prohlídkové  doly  v  okolí  jsou  od 
října  bohužel  zavřené,  ale  nemusí-
te  zoufat.    Důl  můžete  navštívit 
v  našem  kině  virtuálně.    Nejvýz-

namnějším  dolem  –  Svorností  vás 
prostřednictvím  filmového  plátna 
každou  neděli  od  16.30  provede 
osobně její předák pan Ing. Pihera . 
Objasní vám při tom původ naší léči-
vé radonové vody, veškerou činnost 
našich  horníků,  kteří  se  v  hloubce 
500  metrů  pod  zemí  starají  o  její 
dodávky do lázní, a popíše její cestu 
do van našich balneoprovozů. 
Od hornictví se ale nemusíte vz-
dálit  ani  při  relaxaci  a  odpočinku.  
Nenechte  si  ujít  náš  Saunový  důl 
Agricola.  Oceníte  jeho  neopako-
vatelnou  hornickou  náladu,  která 
každému  připomene,  v  jaké  oblas-
ti  se  nachází,  a  jenž  skvěle  souzní 
s duchem místní přírody, který celý 
komplex  saun  prostupuje.    Poté 
ochutnejte  zdravé  občerstvení 
v Café Vital Agricola nebo se vydej-
te vyzkoušet gastronomii protilehlé 
restaurace U  vodopádu.  Její  prosk-
lený korpus se stal novou dominan-
tou  centra  lázní.  Čisté  linie,  světlo 
a příroda, která doslova vstupuje do 
interiéru,  nabízí  neopakovatelnou 
atmosféru.    Nejen  v  restauraci  sa-
motné, ale i na odpočinkové střešní 
terase,  kde  vás  zvuk  vodopádu 
určitě uspí.  
A  proč  ne?!    Jste  přeci  v  lázních. 
Věnujte  čas  sobě.  Teď  jsme  tu  pro 
Vás my. 
 MUDr. Eduard Bláha,
  generální ředitel
  Léčebné lázně Jáchymov a.s.

byl  na  jaře  letošního  roku  otevřen 
nový  saunový  svět  v  duchu Krušno-
hoří,  tematicky  zvaný  Saunový  důl 
Agricola.  V  budově  byla  instalována 
expozice  na  téma  historie  radono-
vých  lázní  v  Jáchymově  a  dokončen 
byl  i  dokumentární dvanáctiminuto-
vý film z dolu Svornost, který nabízí 
optikou kamery za doprovodu auten-
tického  výkladu  vedoucího  dolu  ex-
kurzi i do těch nejhlubších míst dolu 
Svornost,  kam  je  obtížné  všechny 
potencionální zájemce dostat. V uby-
tování  a  stravování  hraje  letos  prim 
hotel Astoria, kterému byla věnována 
pozornost  při  rekonstrukci  pokojů, 
ale zejména při výstavbě restaurace, 
která nese vzhledem ke svému umís-
tění příznačný název U vodopádu. 
Toto  jedinečné spojení staveb, expo-
zic  i  nálady  tvoří  celek,  který  před-
stavujeme  našim  hostům  a  věříme, 
že  tak  i  lázně  přispějí  k  atraktivitě 
lokality. 
Ta  si  díky  své  jedinečné  hornické 
historii patřičnou pozornost jistě za-
slouží. 

ÚVODNÍ SLOVO
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Přijeďte si užít léčbu 
i relaxaci v období 
nejkrásnějších svátků 
v roce!

Wellness si našel své místo 
v Jáchymově

Latinská knihovna 
v Jáchymově

Zima s sebou přináší i svátky z nejkrásnějších – Vánoce. I v této 
době  jsou  vám  brány  jáchymovských  lázní  otevřené. Můžete 
využít některé z nabídek vánočních či novoročních pobytů. 

Zmodernizovaný hotel Astoria je to pravé místo pro všechny, kteří 
přijíždí do Jáchymova ať už za relaxací, nebo aktivním zážitkem. 
Díky přístavbě moderní prosklené restaurace s terasami umístě-
nými nad vodopádem, nově vybudovanou recepcí, zrekonstruo-
vanými pokoji a širokou škálou možností relaxace v protilehlém 
Lázeňském centru Agricola, můžeme právem říci, že wellness si 
našel své místo v Jáchymově. 

Dne 29. listopadu 2019 se v Jáchymově otevře světově unikátní ex-
pozice starých tisků Knihovna Latinské školy. 

V období svátků na sklonku kalendářního roku 
nabízíme  jak  klasické  léčebné,  tak  relaxační 
pobyty  pro  jednotlivce  i  skupiny.  Neváhejte 
proto, a využijte naši nabídku. Přijeďte strávit 
Vánoce a příchod Nového roku k nám, a věřte, 
že  se  pro  vás  zimní  čas  stane  přímo  pohád-

kovým. Užívejte  si  naše  lázně plnými doušky 
a vkročte s námi do nového roku 2020 s  tou 
nejlepší náladou a úsměvem na tváři.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme se, 
že se nám jí bude dostávat minimálně stejnou 
měrou i v letech budoucích.

Prosklená  restaurace U vodopádu nabízí mo-
derní  gastronomii  formou  rautové  nabídky 
pro lázeňské hosty i návštěvníky. Jáchymovské 
lázně  jsou  připraveny  na  příliv  nových  turis-
tů, kteří budou chtít okusit vše, co Krušnohoří 
nabízí. 
Nadčasová restaurace ve spojení se Saunovým 
dolem Agricola potvrzuje, že wellness si v Já-
chymově  našel  své  místo.  Unikátní  saunový 
komplex,  inspirovaný  zdejšími  doly  a  příro-
dou,  navazuje  na  důlní  tradici  tak  typickou 
pro  zdejší  krajinu.  Po  aktivně  stráveném  dni 
ať turistikou či sportem tak může každý prožít 
dokonalý relax v Saunovém dole Agricola. Ten 
rozšířil  wellness  nabídku  Lázeňského  centra 
Agricola.  Sauna  je umístěna ve  „štolách“ pro-
voněných  krušnohorskými  bylinkami.  Nabízí 
nevšední zážitek v podobě saunového rituálu 
– metličkování.  Ideální  je zkombinovat saunu 
s tematickými masážemi, které jsou k dispozi-
ci přímo v saunovém komplexu. Odpočinout si 
je možné ve venkovní bylinkové odpočívárně, 
na střešní terase či v tiché zóně u krbu.

V nově zrekonstruovaných prostorech radnič-
ního sklepení bude umístěna knihařská dílna, 
přednáškový  sál  a  Knihovna  Latinské  školy, 
která  byla  v  srpnu  2019  prohlášena Národní 
kulturní památkou. 
Knihovnu latinské školy tvoří celkem 232 sta-
rých tisků, nichž nejstarší pochází už z 12. sto-
letí. Vstupné je zdarma. 
Komentované prohlídky pro větší skupiny ob-
jednávejte s týdenním předstihem na telefon-
ním čísle +420 353 808 122.

NABÍDKA SAUNOVÉHO KOMPLEXU:
finská sauna s důlním vozíkem | aroma parní sauny | bylinková sauna | infrasauna | Whirlpool s vel-
koplošnou TV a relaxačním programem | ochlazovací bazének s motivem Kýšovického vodopádu | 
ochlazovací zážitkové sprchy | odpočívárna s vyhřívanými keramickými lavicemi | odpočívárna s kr-
bem | bylinková ochlazovna ve stylu Provence | opalovací terasy | bosá stezka – suché kneippování 
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Rozšíření nabídky procedur 
v hotelu Běhounek***Superior

Lázně Jáchymov oblékly  
nové logo

Představení katalogu 2020

Rezervujte si svůj 
pobyt včas 

Jedná  se  o  příjemnou  relaxační  masáž,  která 
probíhá  na  speciálním  vodním  lůžku,  kde  přes 
tenkou membránu dochází k masírování teplým 
proudem  vody.  Tento moderní  způsob masáže 
napomáhá  ke  snížení  svalového  napětí,  celko-
vému  prokrvení  těla,  zrychlení  metabolismu 
a  stimulaci  lymfatického  systému.  Procedura 
má pozitivní vliv na oběhový systém, a díky sní-

žení hladiny toxických látek ve svalech přispívá 
k rychlejší regeneraci organismu. Je vhodná ne-
jen při bolestech zad a kloubů, ale i při ztuhlosti 
krční páteře, bolestech hlavy a při stavech vyčer-
pání či únavě.
Novou proceduru představíme na začátku roku 
2020 a věříme, že své klienty novinkou potěší-
me.

Lázně  Jáchymov  spolu  s  Lázněmi  Luhačovice 
představují  další  společný  katalog  produktů  a 
pobytů  na  rok  2020.  Naleznete  v  něm  novinky 
a  nabídky,  jak  v  jáchymovských,  tak  luhačovic-
kých lázní. Za poslední rok jsme udělali pořádný 
kus práce, do našeho katalogu jsme tak začlenili 
spousty  informací  o  zrekonstruovaných,  nebo 
nově postavených prostorech. Mezi  největší  no-
vinku  v  Jáchymově  patří  Saunový  důl  Agricola 
s  hornickou  tematikou,  který  v  Karlovarském 
kraji nemá konkurenci. Během léta se využívala 
vybudovaná sluneční louka a terasa, která podtr-
hovala odpočinek při koupání. Nadčasová restau-
race  U  vodopádu  vyrostla  k  hotelu  Astoria,  na 
jejíž střeše si mohou hosté hotelu odpočinout při 
slunečných dnech za zvuku padající vody vodopá-
du. Zrekonstruovali jsme pro své hosty také poko-
je. Na přelomu letošního roku se velké proměny 
dočkaly  pokoje  na  hotelu  Běhounek***Superior 
i v Astoria. Součástí katalogu  je nabídka pobytů 
pro  rok  2020,  kde  nabízíme  tři  nové  produkty, 
které  jsme začlenily do řady našich  již osvědče-
ných lázeňských stálic.
■  RYZÍ RADONOVÁ KÚRA – vytvořením balíčku 
čistě  s  radonovými koupelemi,  jsme  reagovali 
na  zrušení  ambulantního  podávání  radonový 
koupelí, které jsou nyní možné pouze v Lázeň-

ském centru Agricola. Balíček se skládá z deseti 
radonových  koupelí,  které  aplikujeme  v  jede-
nácti  dnech.  Hosté  tak mají  dostatek  času  na 
návštěvu nových prostor,  volnočasové aktivity 
a  kulturní  program,  který  v  lázních nabízíme. 
Balíček si hosté mohou objednat do hotelů Ra-
dium Palace, Astoria nebo do penzionu Jitřenka. 

■  SLIM LINE – kúra zaměřená na změnu životní-
ho stylu, stravování a nastartováním metaboliz-
mu směrem ke ztrátě nadbytečných kil.

■  ZKRÁCENÁ RADONOVÁ KÚRA –  léčebný po-
byt pro ty, kteří nemají moc času a, nebo chtějí 
rychle svému tělu dopřát procedury a jedineč-
nou  radonovou  koupel.  Pobyt  ocení  ti,  kteří 
spěchají do práce, nebo za rodinou, ale přesto 
myslí na své zdraví. Během šesti pracovních dní 
se vám dostane tolik péče, co běžnému hostovi 
za tři týdny.

■  DOVOLENÁ S DĚTMI NEBO TÝDEN NA HO-
RÁCH – pobytové balíčky pro ty, co chtějí užívat 
aktivně svůj volný čas s rodinou a v krásné pří-
rodě Krušných hor. 

Nezapomeňte využít FIRST MINUTE, kdy můžete 
pobyt pořídit za výhodnou cenu, kterou můžeme 
kombinovat  s  jinými  výhodami,  jakou  jet  třeba 
sleva navázaná na členství Radon Spa Clubu.

Objednáním pobytu minimálně 5 měsíců 
před nástupem získáte slevu. Podmínkou 
přiznání slevy je zaplacení zálohy ve výši 
30%  nebo  100%.  Včasnou  objednávkou 
pobytu  využijete  nejen  výhodné  slevy,  ale 
máte  možnost  vybrat  si  ubytování  a  termín, 
dle vašich představ. Nabídka first minute je kom-
binovatelná se slevami vyplývajících z členství Radon Spa Clubu. 
Za včasnou rezervaci tak můžete získat až 20% z pobytu.

V rámci rozšiřování služeb pro klienty zavádíme novou procedu-
ru – suchou masážní vanu.

V letošním roce zažívají Léčebné lázně Jáchymov a.s. velké změny 
nejen v podobě rekonstrukcí a zlepšování komfortu našich hostů. 
Letošní rok je také ve znamení změny vizuální identity, a to v po-
době  nového  loga.  Redesignu  loga  se  ujala  grafická  společnost 
DRAKON Dům reklamy v čele s grafičkou Helenou Štěpánkovou. 

Rok  2019  se  pomalu  chýlí  ke  konci  a  je  na  čase,  abychom  vám 
představili nový katalog pobytů a produktů pro rok následující.  

Paní Štěpánková, jak jste postupovali při 
tvorbě nového loga a je složité nové logo 
navrhnout?
Navrhnout vhodný design loga, i když  se to 
nezdá,  je docela věda. Jeho vizuální podoba 
by měla  předurčovat celkovou identitu pod-
nikání společnosti. Na základě definovaných 
požadavků, průzkumu trhu a konkurence je 
nutné    hledat  nejlepší  řešení.  Podmínkou 
loga  je  jeho  originalita  a  nezaměnitelnost. 
Tato vlastnost je natolik důležitá, že je záko-
nem definovaná  jako  nutná    podmínka  pro 
registraci. 
Z geneze loga společnosti Léčebné lázně Já-
chymov a.s. je patrný trend vizuální styliza-
ce.  Čím  je  logo  tvarově  i  barevně  složitější, 
tím  je  horší  jeho  vizuální  rozpoznatelnost. 
Proto bylo v roce 2014 přistoupeno ke tva-
rové i barevné stylizaci, která byla dokonče-
na  prozatím  posledním  redesignem  v  roce 
2019. Tato podoba loga stále respektuje uni-
kátnost a vychází ze základní filosofie, že se 
jedná o světové lázně, unikátní v léčbě rado-
novou vodou. 

Jak byste charakterizovala nové logo?
Logo  v  této  kvalitní  výtvarné  stylizaci  je 
výrazné a  jednoduché,  čitelné a  snadno za-
pamatovatelné,  srozumitelné  i  v  jiných  ja-
zykových mutacích,  nadčasové  a  jednoduše 
reprodukovatelné. Má svoji nezaměnitelnou 
emotivní hodnotu a stává se pro další obdo-
bí symbolem LÁZNÍ JÁCHYMOV.
Změnou  loga  došlo  k  završení  sjednocení 
Lázní Jáchymov s Lázněmi Luhačovice v nej-
větší lázeňskou skupinu v České republice – 
Spa&Wellness Nature Resorts. 
Věříme, že nové logo si vás získá stejně jako 
nás. 

Ambulantní 
podávání 
radonových 
koupelí 

Vzhledem  k  vysokému  zájmu  v  regionu 
a okolí, jsme se rozhodli našim hostům vyho-
vět v ambulantním čerpání radonových kou-
pelí. Ty se aktuálně mohly využívat jen v Lá-
zeňském centru Agricola. Nyní se můžete do 
radonové vany ponořit ve všech  lázeňských 
budovách  s  jednou  podmínkou.  Pokud  se 
rozhodnete v následujícím roce ambulantní 
léčbu opakovat, musíte si zvolit jinou budovu, 
než tu, ve které jste se již ambulantně léčili. 

VÝŠE SLEVY ÚHRADA PŘED 
NÁSTUPEM

VÝŠE ZÁLOHY Z CENY 
POBYTU

5 % 5 měsíců 30 %
7 % 5 měsíců 100 %
10 % 8 měsíců 100 %
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Tříměsíční zkušební provoz Saunového dolu Agricola ukázal, že vize 
postavit komplex saun v duchu hornické a přírodní tematiky, kterou 
byli tvůrci inspirováni, byla trefou do černého! Obdobu v této lokalitě 
těžko najdete a každým následujícím dnem se narůstající návštěv-
ností přesvědčujeme, že úsilí a myšlenka postavit dílo v tematickém 
lokálním designu udělalo ze saunového světa jedinečný projekt.

Dopřejte  si  čas  plný  relaxace  a  prožijte  neopakovatelný  vstup  do  roku 
2020. Ubytujte se v hotelu Astoria a využijte naší silvestrovské nabídky 
s nočním saunováním v Lázeňském centru Agricola, nebo v příjemné mo-
derní restauraci U vodopádu s dobrým pitím a chutným jídlem. 

Saunový  důl  Agricola  byl  poprvé  předsta-
ven  při  květnovém  zahájení  jáchymovské 
lázeňské sezóny. 
Jeho  prostory  si  v  den  otevřených  dveří 
přišlo prohlédnout více jak dvě stě návštěv-
níků a následující den byly sauny oficiálně 
uvedeny  do  ostrého  provozu  a  začalo  prv-
ní  zkušební  a  zároveň  zatěžkávací  období 
nejen  pro  saunový  důl,  ale  celé  aquacent-
rum.  Brzy  totiž  začaly  prázdniny!  Uvedení 
této  novinky  na  trh  bylo  úspěšné  i  v  létě, 
kdy  mnoho  lidí  saunování  raději  vynechá. 
Přesto náš Saunový důl Agricola navštívilo 
a relaxovalo v jeho prostorách více než 300 
osob v prvním týdnu bezprostředně po jeho 
otevření. 

Prudký růst návštěvnosti
Návštěvnost  stoupla  oproti  předchozímu 
roku ve stejném období o 200 %. To pova-

žujeme za velký úspěch nejen stavby samot-
né, ale  i personálu, který se s návštěvností 
statečně  popral  a  prostřednictvím  anket 
i  sociálních  sítí  jsme  zaznamenali  mnoho 
kladných  reakcí.  Neusínáme  na  vavřínech 
a zkušenosti z každodenního provozu stále 
sbíráme. 
Součástí  saunového  dolu  je  i  venkovní 
ochlazovna  a  střešní  terasy,  na  kterých  se 
nejen relaxuje, ale probíhají zde nově i pra-
videlná cvičení jógy. 
Snažíme  se  bryskně  reagovat  na  podněty 
našich  hostů  tak,  abychom  kvalitu  posky-
tovaných služeb nejen v saunovém dole, ale 
celém Lázeňském centru Agricola zlepšova-
li a ladili tak k dokonalosti. 

Těšíme se z každého spokojeného návštěv-
níka a jsme hrdí na jedinečnost, kterou pro 
nás tato novinka představuje. 

Pohodový Silvestr v hotelu Astoria 
Využijte možnosti  strávit  konec  roku  se  svými 
blízkými.  Užijte  si  večer  plný  dobrého  pití,  fa-
mózního  jídla,  při  svíčkách  a  reprodukované 
hudbě.  Těšit  se  můžete  na  dokonalé  pochout-
ky podávané v podobě rautové večeře a noční-
ho  občerstvení.  Silvestr  přináší  kromě  spojení 
komfortního  ubytování  a  kvalitního  stravová-
ní  také  mnoho  doplňkových  služeb:  relaxační 
a wellness procedury nebo nejrůznější sportov-
ní aktivity.

Program Silvestrovského večera:
✔ 31. 12. 2019 - silvestrovský večer - slavnost-
ní  rautová  večeře  při  svíčkách,  reprodukovaná 
hudba, noční občerstvení, půlnoční přípitek, oh-
ňostroj na terase hotelu.
✔ Alternativně  noční  saunování  v  Saunovém 
dole  Agricola  s  půlnočním  přípitkem  a  vyhlíd-
kou na ohňostroj.

POJDTE SE S NÁMI PROSAUNOVAT DO NOVÉ-
HO ROKU! 
Rozlučte  se  s  rokem  2019  ve  whirlpoolu 
pod hvězdným nebem nebo v sauně při sau-
novém rituálu a připijte si s námi na zdraví 

a  splnění všech předsevzetí, která si do na-
stávajícího roku zvolíte.  

Připravili jsme si pro vás:
• 4 hodinový vstup (20.30 – 00.30 hod.) do Sau-
nového dolu Agricola
• Koupání ve whirlpoolu pod hvězdným nebem 
s TV s relaxačním programem
• Džbány s vodou a bylinkami, čaj ze samovaru, 
ovocné freshe 
• Občerstvení v podobě exotického ovoce
• Novoroční  přípitek  na  střešní  terase  s  ohňo-
strojem
• Saunový rituál ,,metličkování“ ve finské sauně 
v každou celou hodinu

Lázeňské centrum Agricola 
zařadilo na své menu jógu jako 
další ze svých sportovních aktivit

Ohlédnutí za zkušebním 
provozem… 
nový Saunový důl Agricola

Oslavte s námi Silvestr!

Jóga může být filosofie, životní styl, cvičení pro pružnou a pev-
nou postavu,  ale  zároveň  také  skvělá kompenzace k  jinak dy-
namickým a energeticky náročným fyzickým aktivitám. Jóga je 
uvědomění si svého těla a spojení mezi dechem a tělem.

Dle  slov  manažera  Lázeňského  centra  Ag-
ricola Jana Klímy vzešla tato sportovní ini-
ciativa  nejen  z  poptávky  našich  hostů,  ale 
i ze záměru vedení využít ke cvičení novou 
střešní  terasu  nad  saunovým dolem,  která 
je koncipovaná jak na odpočinek, tak k po-
hybu.  Z  ochozů  terasy  lze  pozorovat  zeleň 
přilehlého lázeňského parku a tak si člověk 
všemi  smysly  uvědomí  nejen  své  tělo,  ale 
i krásu a vůni přírody. 
Celkový dojem ze  cvičení  se násobí  zkuše-
ným lektorem a jeho přednesem. V józe toto 

platí dvojnásobně. Lekce jógy v Lázeňském 
centrum  Agricola  jsou  podávány  certifiko-
vanou lektorkou, jejíž obliba je v Karlovar-
ském kraji  známá  a  lekce  bývají  hojně  na-
vštěvované.  
Přijďte  se  uvolnit,  nadýchnout  a  zacvičit 
si  každé  pondělí  v  nabídce  dvou  časů,  od 
16.00 do 17.00 a od 17.10 do 18.10 a to buď 
do tělocvičny či v příznivém počasí na pře-
krásnou střešní terasu. 

Všichni jste srdečně zváni k pohybu! 

Saunování nelze zakoupit samostatně, 
jedná se o součást pobytového 
silvestrovského balíčku. Více 
informací najdete na webových 
stránkách www.laznejachymov.cz 
nebo na e-mailové adrese rezervace@
laznejachymov.cz, případně 
telefonním čísle +420 353 831 111. 
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V  našich  lázních  jsme  se  zaměřili  také  na 
naše nejmladší návštěvníky. 
U dětí  jsme  se pro následující  rok  rozhodly 
pro navýšení slev. 
 
Slevy předchozí roky v Jáchymově:

►�Dítě do 2 let (včetně) mají pobyt ZDARMA 
bez nároku na služby.

►�Dítě  od  3  do  12  let  v  doprovodu  rodičů 
poskytujeme v našich  lázních 30% slevu 
z ceny hotelového ubytování a stravování.

Nově od 1. 2. 2019

►Děti do 3 let ZDARMA bez nároku na služby 

►Děti od 3 – 12 let SLEVA 50 % z ceny pobytu 

►�Dítě  od  12  –  15  let  SLEVA  30  %  z  ceny 
pobytu

Pondělí 11. 11. 2019 v 18.00 hod. 
sraz u mateřské školy (Jáchymov střed)

Program:
18.30  – start  lampionového průvodu od ma-

teřské  školy  (Jáchymov  střed)  směr 
hotel  Běhounek  k  Lázeňskému  centru 
Agricola

19.00    –  příchod  k  Lázeňskému  centru  Agri-
cola

19.05  –  Svatomartinské  společné  vystoupe-
ní a příjezd sv. Martina na bílém koni, 
malá  odměna  všem  dětem,  které  se 
s lampionem průvodu zúčastnily

19.35 –  Požehnání Svatomartinského vína

Doprovodný  program  Lázeňského  centra 
Agricola:
18.30 – 19.00  Na úvod zahraje kapela Stan & 

Tony Revival 
19.45 – 20.45  Koncert  kapely  Stan  &  Tony 

Revival 
20.00 – 21.30  Koncert  Romana  Veverky  – 

cimbál 

Lampióny si můžete zakoupit u programových 
specialistek, SPA INFO PRAHA, cena 30 Kč.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Středa 4. 12. před Lázeňským centrem Ag-
ricola, 16.00 hod. Zahájení adventního času 
se  sv. Mikulášem a  sv. Barborkou. Na pro-
gramu  rozsvícení  vánočního  stromu  a  ad-
ventního věnce. Hudebně vás naladí Kate-
řina Bodláková. Těšit se můžete na ohnivou 
show  Ohnivého  divadla  Ignis  z  Ostrova. 
Vstup zdarma.

Sleva pro dětiSvatomartinský  
průvod

Cvičení v bazénu a jeho 
pozitivní vliv na naše 
zdraví

Při  pohybu  ve  vodě  dochází 
k  odlehčení  kloubů  páteře 
i  celého  svalového  aparátu. 
Tím  se  cvičení  stává  snazší. 
Odpor  vody  pomáhá  zejmé-
na  při  posilování  svalstva, 
zároveň  ho  však  masíruje. 
Důležitou  roli  zde  hraje  také 
rychlost, razance a počet opa-
kování  prováděného  pohybu. 

Dalším  faktorem  je  teplota 
vody, která se pohybuje kolem 
30 ̊ C. Vlivem tepla dochází ke 
zlepšení  metabolismu,  způ-
sobuje  uvolnění  stažených 
svalů, měkkých tkání, snižuje 
pocit  bolestivosti  a  urychlu-
je  resorpci  otoků.  Cvičení  ve 
vodě  ovlivnuje  také  činnost 
kardiovaskulárního  a  vege-

Jít si zacvičit do bazénu se stává stále rozšířenějším zvykem. Důvod 
je jednoduchý: cvičení ve vodě má jednoznačně pozitivní vliv na lid-
ské zdraví, navíc není vyčerpávající a efekt se dostavuje poměrně 
brzy. V našich lázních využíváme cvičení v bazénu pro předcházení 
potíží nebo k jejich zmírnění.

Víte, že pouhé 3 km od nás se nachází 47 km 
sjezdovek a téměř 150 km běžkařských tratí? 
To vše díky vzniku největšího přeshraničního 
areálu  InterSkiregion  Klínovec,  který  vzni-
kl  spojením  lyžařských  středisek  Klínovec  – 
Fichtelberg – Neklid – Boží Dar. 
Užijte  si  prázdnin  na  horách.  Využijte  naše 
prázdninové slevy na pobyty TÝDEN NA HO-
RÁCH a DOVOLENÁ S DĚTMI.  

Získejte 10% slevu v době zimních 
a jarních prázdnin.

ZIMNÍ PRÁZDNINY 21. 12. – 5. 1. 2020 
JARNÍ PRÁZDNINY 1. 2. – 15. 3. 2020  

Pro  lyžaře  máme  připravené  apartmány  na 
hotelech Astoria, Dalibor a Dagmar. Vybrat  si 
můžete ale   i z našich dalších hotelů.
A nezapomeňte. Nejdelší ze sedačkových lano-
vek obsluhuje novou sjezdovku do Jáchymova, 
která s délkou 2 950 metrů a šířkou 50 – 100 
metrů  patří  k  nejdelším  a  nejširším  sjezdov-
kám v České republice. Na své si přijdou děti 
i milovníci  freeride,  freestyle  lyžování  a  běž-
kařských  stop.  Spojení  mezi  areály  zajištuje 
skibus zdarma. 
Po celodenních aktivitách si příjemně odpoči-
nete a načerpáte nové síly v útulném prostředí 
našich penzionů, hotelů a v našem aquacentru 
Agricola,  odpočívat  v  saunovém dole nebo  se 
nechat hýčkat wellness masážemi… 
Těšíme se na vás.

Více  informací  najdete  na  našich  webových 
stránkách www.resortjachymov.cz.

Tip nejen na prázdniny
Lázně  Jáchymov prezentují  svou nabídku  vybraných ubytovacích,  stravovacích  i  relaxačních  služeb 
pro turisty a rodiny pod značkou Hotel & Relax Resort Jáchymov. Divoká a nedotčená příroda doslova 
vybízí k výletům pěšky, na kole a v zimě na lyžích.

tativního  nervového  systému, 
přičemž  příznivě  působí  na 
psychiku  člověka. Aquafitness 
má  široké  využití,  nejen  při 
onemocnění pohybového apa-
rátu,  pooperačních  či  poúra-
zových stavů, revmatická one-
mocnění,  ale  působí  také  na 
redukci  hmotnosti.  Ke  cvičení 
můžete  použít  různé  rehabi-
litační  pomůcky.  Cvičit  může 
jednotlivě, nebo ve skupinách. 
Toto  cvičení  však  není  pro 
každého.  Pokud  trpíte  kožní 
infekcí,  zvýšenou  teplotou, 
alergií  na  chlór  nebo  epilep-
sií, měli byste cvičení ve vodě 
zkonzultovat  s  ošetřujícím  lé-
kařem. 
Skupinové  cvičení  v  bazénu 
patří k nejoblíbenějším lázeň-
ským  procedurám.  Dodá  vám 
pozitivní náladu, zlepšení kon-
dice, ale  také rozsahu pohybu 
a jeho koordinace. 
Jsme  tu  pro  vás  připraveni 
zlepšit vaši fyzickou i psychic-
kou kondici!
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness 
Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

Nová expozice o minerálních vodách 
přináší poučení i relaxaci
„Malé muzeum“ o vzniku a významu luhačovických minerálních vod do-
plněné relaxační zónou bylo otevřeno v hale Vincentka 14. září za účasti 
ministryně Kláry Dostálové a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. 

Cílem je představení čtyř základních témat. První téma, řešící oblast geologie, mineralogie a paleontolo-
gie nese název „Zde leželo moře“ s podtitulem „Původ luhačovických minerálek“. Druhé téma zabývající 
se chemickou stránkou minerální vody Vincentka a jejími léčebnými účinky je pojmenováno „Sůl nad 
zlato – Tajemství luhačovických minerálek“. Třetí téma se dívá na Vincentku z historického hlediska. 
Pro něj byl zvolen název „Od lovců mamutů po modernu – Historie využívání luhačovických minerálek 
a Vincentky“. Poslední, čtvrté téma je prezentováno pod názvem „Proměna místa – Urbanismus a archi-
tektura údolí s prameny.“
Jednotlivá odborná témata jsou představena atraktivní a nenásilnou formou prostřednictvím 8 světel-
ných panelů tzv. lightboxů a jsou doplněna animacemi, které se odehrávají na dalších 4 vizuálně po-
dobných lightboxech – monitorech. Pro expozici byly využity niky na ochozu haly, které byly dosud pro 
návštěvníky nepřístupné. 
Dalším prvkem, který pracuje se světlem, je nasvícení stropů obou schodišť a depozitáře. Již při vstu-
pu na obou přístupových schodištích je možné si všimnout dvou bloků horniny (pískovec a andezit), 
které díky kotvení a zrcadlení jakoby „levitují“ v prostoru.  Zvolený motiv vlnící se mořské hladiny má 
navozovat příjemnou relaxační pohodu a zároveň odkazovat na mořský původ Vincentky. Součástí 
této projekce je také opravdový šum mořských vln a měkký zátěžový koberec pískové barvy evokuje 
mořské dno nebo pláž. Tato relaxační zóna je vybavena dvěma pohodlnými křesly, na kterých může 
návštěvník odpočívat. K největším zajímavostem expozice patří tři ori ginální fosilie připomínající 
období, kdy zdejší minerální vody vznikaly. Jedná se o zub třetihorního žraloka Megalodona, mamutí 
stoličku a fosilní stopu.

„V hale budou i po otevření probíhat dokončovací práce. Jedná se 
především o restaurování čtrnácti sloupů z umělého mramoru, kde 
vzhledem ke speciální technologii nelze nic uspěchat. Naší snahou 
však bylo halu otevřít co nejdříve,“ říká MUDr. Eduard Bláha, gene-
rální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. 
„Architektonicky  hodnotná  hala  působí  nyní  mnohem  světleji,  je 
vzdušná a barevně sladěná jako před sedmdesáti lety, kdy byla po-
stavena. Je to také tradiční místo pro pořádání kulturních a spole-
čenských akcí.,“ dodává Eduard Bláha. 
Pro  zlepšení  a  zkvalitnění  klima v hale byla  instalována moderní 
vzduchotechnika. Na své místo byl po přeleštění znovu vrácen pů-
vodní výdejní pult z kubánského mramoru. Nově instalované osvět-
lení ve stropních podhledech zajistí, že ani v podvečer nebo brzo 
ráno nebude prostor působit tmavě. Technickou zajímavostí je, že 
pro údržbu a čistění prostoru mezi střechou a podhledy  je k dis-
pozici speciální posuvný vozík, který však návštěvníci při běžném 
provozu neuvidí. 
Mezi halou Vincentka a galerií vznikl otevřený průchod do klidové 
zóny  s  veřejnými  toaletami,  které  jsou  nyní  také  plně  v  provozu. 
Mezi nimi a galerií se nacházejí do zeleně zasazené lavičky a fon-

Díky  přístavbám  je  k  dispozici  hlavně  prostornější  jídelna 
a upraveno bylo  i zázemí gastroprovozů. Větší a komfortnější 
je i vstupní hala s recepcí. Nechybí ani dětský koutek, café bar 
a venkovní krytá terasa s posezením. Ve druhé části přístavby 

Hala Vincentka je po rekonstrukci otevřena. 
Nejznámější luhačovický pramen je opět 
přístupný veřejnosti 

Zrekonstruovaná dětská léčebna Vítkov je plně v provozu

Setkání EURADON v Luhačovicích 

Smetanova Prodaná 
nevěsta zazněla 
v Luhačovicích

Od poloviny srpna je možné se opět napít nej-
známějšího luhačovického pramene Vincentky 
přímo u zdroje ve stejnojmenné hale, kde byla 
dokončena téměř rok trvající rekonstrukce. 

„Udělali  jsme  velký  krok  k  dalšímu  zkva-
litnění  služeb  pro  naše  nejmenší  pacien-
ty,“ říká MUDr.  Jana Rydlová, ředitelka dět-
ských  léčeben po znovuotevření  léčebného 
domu Vítkov, který prošel více než půlroční 
rekonstrukcí  a  od  poloviny  června  je  opět 
plně v provozu. 

Ve dnech 12. 9. – 15. 9. 2019 proběhlo v Luhačovicích podzimní setkání 
lékařů a vědců z evropské asociace radonových lázní EURADON, jejímž 
jediným českým členem jsou Lázně Jáchymov. 

Letošní 28. ročník Festivalu Janáček a Luhačo-
vice  byl  slavnostně  zahájen  operou  Bedřicha 
Smetany  Prodaná  nevěsta.  První  verze  této 
nejhranější české opery z roku 1866 rozezněla 
Lázeňské náměstí 15. července 2019 v podání 
operního souboru Slezského divadla Opava.

tána. 
Celá rekonstrukce zahrnuje kromě haly Vincentka také přiléha-
jící kolonádu. Otevření haly Vincentky  je završením první části 
rekonstrukce. Se zpřístupněním kolonády se počítá v listopadu 
2019.
Většinu nákladů z investice přesahující sto milionů korun kryje 
dotace z evropských zdrojů. Lázeňská kolonáda s halou Vincent-
ka patří mezi kulturní památky České republiky. Obnova těchto 
objektů je další etapou v systematickém rozvoji a údržbě lázeň-
ského areálu, který představuje okolo 20 hektarů plných zeleně 
a ceněných staveb. Celý lázeňský areál je od roku 2006 nomino-
ván na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

vznikly čtyři nové pokoje s kapacitou dvanácti lůžek, tělocvič-
na a kolárna.
„V  prvním  patře  byla  vybudována  další  pracovna  pro  indivi-
duální  rehabilitaci,  která  nám  velmi  chyběla.  Rozšířil  se  tak 
zdravotní  úsek.  Nyní máme možnost  podávat  větší množství 
individuálních léčebných procedur. Nesmíme zapomenout ani 
na inhalatorium, které bylo vybaveno novými ultrazvukovými 
inhalátory,“ upozorňuje J. Rydlová a dodává: „Je nesmírně dů-
ležité, že byl zrekonstruován léčebný dům, kde je poskytována 
komplexní lázeňská léčebná péče. To znamená kromě ubytová-
ní, stravování také léčení. Malé děti od 1,5 roku s doprovodem 
tak nemusí několikrát denně docházet na procedury, k  lékaři 
nebo na stravování.“
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23. 12. pondělí od 15.30 – 17.00 hod., Radium Palace – 
hala, vstup zdarma
ADVENTNÍ MELODIE 
K poslechu na piano zahraje David Beznoska poslechu, 
hraje David Beznoska.
 
24. 12. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie, vstup zdarma
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Daniel Fajkus – hoboj, anglický roh, Philipp Subbotin – 
klavír.  Večer  plný  hudebních  dárků  od  nejkrásnějších 
českých a světových koled. 
 
24. 12. úterý v 19.30 hod., Radium Palace – sál, vstup 
zdarma
ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL
Jozef Brindzák – zpěv, flétna, Augustín Kužela – klavír.  

25. 12. středa ve 20.00 hod., Radium Palace – sál, vstup 
zdarma
1. VÁNOČNÍ KONCERT – PITRA FAMILY
Karlovarské rodinné muzikantské seskupení. Magdaléna 
Pitrová - zobcová flétna, violoncello, Daniel Pitra - zob-
cové flétny, housle, Renata Pitrová - klavír, cembalo, Petr 
Pitra - violoncello.
 
26. 12. čtvrtek, 19.30 hod., kavárna Curie,  
vstup zdarma
HUDBA PRO VÁNOČNÍ NÁLADU – TANEČNÍ VEČER
Nejen  vánoční  písně,  ale  i  náladové  a  taneční melodie 
vám zahrají k poslechu i tanci DUO CITIY BAND z Plzně. 
Eva Skalová – zpěv, Roman Audes – zpěv, klávesové ná-
stroje. 

26. 12. čtvrtek od 15.30 – 17.30 hod., Radium Palace - 
hala, vstup zdarma
VÁNOČNÍ A SVÁTEČNÍ MELODIE 
K poslechu zahraje Bohumila Trachtová (keyboard, kla-
rinet, zpěv). 

27. 12. pátek od 19.30 – 22.30 hod., hala, vstup zdarma
TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
Hraje Duo Libuše Smetanové.

28. 12. sobota, 19.30 hod., kavárna Curie,  
vstupné 150 Kč
VÁNOČNĚ LADĚNÉ MELODIE 
V podání Stanislavy Knejflové, doprovod Josef Škulavík.
 
28. 12. sobota ve 20.00 hod., koncertní sál,  
vstupné 150 Kč
ZNÁMÉ A KRÁSNÉ NEJEN VÁNOČNÍ MELODIE
Karolína Žmolíková – soprán, Jan Pohořalý – trubka, Lud-
mila Juránková – klavír.

30. 12. pondělí od 15.30 – 17.00 hod., hala, vstup zdar-
ma
PŘÍJEMNÉ MELODIE 
K poslechu na piano zahraje David Beznoska.

LEDEN

1. 1. středa, 19.30 hod., Běhounek - sál, vstup volný
NOVOROČNÍ HARFA - ŘEČ ANDĚLŮ
Zveme Vás na novoroční koncert, kde se Vám představí 
Duo Angelorum ve složení Katarína Ševčíková (harfa) 
a Valentýna Mužíková (soprán). Dámy Vám zahrají 
například skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších.
 
1. 1. středa, 19.30 hod., kavárna Curie, vstup zdarma
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA – NOVOROČNÍ 
KONCERT
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba 
byla hraná v New Orleans, New Yorku a Chicagu, hlavně 
Luisem Armstrongem a dalšími orchestry. Každý hráč 
orchestru Dixieland Messengers Praha je sólistou. Dixie-
land Messegers Praha vystupuje pravidelně v Jazz Clubu 
Reduta, Jazz Docku a mnoha jazzových festivalech doma 
i v zahraničí v Německu, Rakousku, Dánsku.
 
1. 1. středa, 20.00 hod., Radium Palace - koncertní sál, 
vstup zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT - PRAGUE RHYTM KINGS
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se 
originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let. 
Členové orchestru jsou absolventi Konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze. Na programu jazz, swing, 
blues, charleston, foxtrot, black bottom a další.

Sváteční menu v Radium PalaceVánoce v lázních

 
 

 

SILVESTROVSKÉ 
MENU
Becherovka

Paštika z drůbežích jatýrek v ořechovém těstě, 
cibulový konfit a želé z portského vína

Luštěninový krém se sušenými hříbky a lanýžovým olejem

Telecí svíčková pečená v bramborovém těstě, špenátová raviolka s mozarelou,  
bramborovo-mrkvové noky se silným telecím glazé

Dezert
Káva s mlékem, čaj

Červené víno

ŠTĚDROVEČERNÍ 
MENU
Becherovka

Krevetový tataráček s mangem, marinovaný pomeranč a ořechová tyčinka

1. Drůbeží consomé s játrovými nočky, zeleninkou a domácími nudlemi
2. Krémová polévka z uzené tresky s cukrovým hráškem a smaženými brambůrky

1. Variace smažených ryb (kapr, candát) v citrusové strouhance, bramborový salát
2. Řízečky z vepřové panenky a kuřecích prsíček, smažené na 

       přepuštěném másle, bramborový salát
3. Jelení hřbet na brusinkách se skořicovou hruškou, 

    mandlovým muffinem a omáčkou „Grand Marniere“

Dezert
Káva s mlékem, čaj

Vánoční cukroví
Bílé a červené víno

DALŠÍ SLUŽBY PRO NAŠE HOSTY A VEŘEJNOST

Radium Palace***
Beauty centrum  
Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra

+ 420 742 595 488 | 353 831 780 | přímá 
linka: 1780 | www.kadernictvijachymov.cz Po - Pá 10.00-17.00 hod., So 10.00 - 12.00 hod., Ne dle domluvy

Kiosek + 420 353 831 740 | přímá linka: 1740 Po - Pá 09.00 - 17.00 hod., So 09.00 - 11.00 hod., Ne 09.00 - 10.00 hod

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
Manikúra, pedikúra + 420 353 831 218 | přímá linka: 1218 Út, čt, pá 08.00 - 14.00 hod., So 10.00 - 14.00 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.
Manikúra, pedikúra + 420 353 832 019 Po, st 10.00 - 17.00 hod., Čt, pá, so dle domluvy

Praha Kosmetika + 420 353 832 010 | + 420 776 117 703 Út, čt 08.00 - 15.00 hod., So 08.00 - 11.00 hod.

Astoria Čarovějník - bylinky, čaje, koření + 420 731 656 263 Po, st 13.30 - 17.30 hod., Pá 13.30 - 18.00 hod.

Lužice

Tajemství přírody + 420 774 432 325 Po - So 10.00 - 17.00 hod.
Porcelán + 420 604 317 361 | + 420 353 821 016 Po - So 10.00 - 17.00 hod.
Bontique Svitlana + 420 736 649 028 Po - pá 13.00 - 17.00 hod.
Prodejna EM  + 420 734 482 771 Po – pá 13.00 – 17.00 hod., červenec a srpen - Po – Pá – 09.00 – 17.00 hod.
Dekorace Mahahe + 420 608 256 202 Po – pá 13.00 – 17.00 hod., So 09.00 – 12.00 hod.

Kulturní dům
Lékárna Šalvěj + 420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Po - pá 08.00 - 12.30 hod., 13.00 - 17.00 hod., So 08.30 - 13.00 hod
Květiny u Monka + 420 604 182 807 Po - pá 09.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod
Kavárna  KD + 420 606 425 652 Po, čt – 19.00 – 23.00 hod.

Lázeňské centrum Agricola Kosmetika + 420 776 117 703 Út, čt 08.00 - 15.00 hod., So 08.00 - 11.00 hod.



ŘÍJEN
12. 10. sobota 20.00 hod., Radium Palace – koncertní 
sál, vstupné 200 Kč
ZDENĚK MERTA U KLAVÍRU
Jedinečné setkání s výborným a vtipným společníkem, 
šarmantním svůdcem nečekaných myšlenek a pozoru-
hodným  vypravěčem  s  uměním  naslouchat  druhým. 
Zdeněk Merta je velmi dobrý klavírista, který autentic-
ky využívá spojení praktického muzikanta a kreativní-
ho tvůrce. Těšit se můžete na hosty, které pan Merta 
pozve.
 
14.  10.  pondělí,  19.30  hod.,  Radium  Palace  -  bar, 
vstupné 60 Kč 
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími 
cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. 
Časová  linie  začíná událostmi  let  1938  a  1939, Mni-
chovským diktátem a  zabráním zbytku Českosloven-
ska, a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy bu-
dou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých 
životních  příběhů.  Mimo  generálporučíků  a  legend 
československého letectva Františka Fajtla a Františka 
Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního ge-
nerála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovní-
ka in memoriam Františka Truhláře. Zmíněny budou 
také osudy letců z Karlovarska. Cílem je připomenout, 
představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opo-
míjené hrdiny našeho národa.  Součástí přednášky  je 
i ukázka četných dobových artefaktů. Přednáší: PhDr. 
Daniel Švec

15.  10.  úterý,  19.30  hod.,  kavárna  Curie,  vstupné 
150 Kč
ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60. – 90. léta
„Zpíváme česky“ Zazní písně od Hany Hegerové, Marty 
Kubišové, Věry Špinarové, Marie Rottrové, Yvonne Pře-
nosilové, Hany Zagorové, Waldemara Matušky, Olym-
pic… a mnoho dalších. V podání Soni Hrubé. Hudební 
doprovod Josef Škulavík.

22. 10. úterý 19.30 hod., Běhounek – sál, vstupné 
230 Kč 
FRATELLI IN CANTO
Když se rozhodnou spolu koncertovat dva mladí zpě-
váci  (tenor  a  baryton),  stálí  hosté  opery  Národního 
divadla v Praze, vznikne večer plný árii a písní z oper, 
operet a muzikálů. Účinkují: Daniel Matoušek – tenor, 
Daniel Klánský – baryton doc. Ladislava Vondráčková 
– klavír HAMU Praha.
 
29.  10.  úterý,  19.30  hod.,  kavárna  Curie,  vstupné 
150 Kč
BAREVNÝ JÁCHYMOVSKÝ PODZIM s českými a svě-
tovými hity v podání plzeňského dua CITY BAND 
Eva Skalová a Roman Audes. 

KULTURNÍ PROGRAM
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5.  11.  úterý  19.30  hod.,  Běhounek  –  sál,  vstupné 
140 Kč 
LEDECKÁ DUDÁCKÁ 
Muzika, která pochází z Plzně. Pod vedením kapel-
níka Libora Valečky předvede lidové písně převážně 
z Chodska, ale i jiných míst z naší republiky. Dudácká 
muzika vystupuje v krojích. Představí se: dudy – Bo-
humil Vaněček, housle – Jan Rezek, kontrabas – Lud-
mila Zacpalová, B-klarinet – Petr Valečka, Es-klari-
net  –  Libor  Valečka,  na  vozembouch  hraje  a  zpívá 
Alena Bartošová.

6.  11.  středa,  19.30  hod.,  kavárna  Curie,  vstupné 
160 Kč 
ČAS VÁNOC SE BLÍŽÍ
Karolína Žmolíková – soprán, Zbyňka Šolcová – har-
fa.  Repertoár  koncertu  je  sestaven  z  děl  Vincenza 
Belliniho, zazní krásné Ave Maria Franze Schuberta, 
ale také autorská skladba Zbyňky Šolcové Fantazie 
pro harfu Sedm barev duhy. Na programu nechybí 
ani nejkrásnější české a světové koledy.

7.  11.  čtvrtek,  20.00  hod.,  Radium  Palace  -  sál, 
vstupné 180 Kč
KONCERT ITALSKÝCH PÍSNÍ A ÁRIÍ
Petra de Dios byla vedena  jako mezzosoprán, poté 
absolvovala  několik mezinárodních  pěveckých mi-
strovských  kurzů.  Pod  vedením  mistra  Igora  Jana 
rozšířila svůj hlasový rozsah, a díky tomu zpívá pře-
vážně skladby sopránového charakteru. Tenor Igor 
Jan byl sólistou v Bratislavském Národním divadle, 
hostem  Státní  opery  Praha  a  držitelem  předních 
míst ve dvou světových soutěžích mezi tenory, a to 
v  soutěži Marie Callas  stříbro a v  soutěži G. Pucci-
niho. Na klavír doprovází Světlana Janová, manželka 
mistra Igora Jana. Doprovázela mnoho umělců v Ma-
riinském divadle.

12.  11.  úterý,  19.30  hod.,  kavárna  Curie,  vstupné 
150 Kč
ZIMA V JÁCHYMOVĚ 
S českými a světovými hity v podání plzeňského dua 
CITY BAND Eva Skalová a Roman Audes. 
18. 11. pondělí, 19.30 hod., sál Běhounek, vstupné 
60 Kč 
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM – 17. LISTOPAD 
Zápas o Jáchymov, jeho radium a lázně, v této netra-
dičně  pojaté  přednášce  z  jáchymovské  historie  se 
posluchač dozví, že Jáchymov nebyly pouze minerá-
ly, stříbro, uran, tolary. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.

19. 11. úterý 19.30 hod., sál, vstupné 180 Kč 
VEČER PÍSNÍ A OPERNÍCH ÁRIÍ
Martina Sehylová – koloraturní soprán. 

V loňském roce promovala na magisterském studiu 
v italském Pesaru. Norbert Heller – klavírní dopro-
vod a skladby pro klavír sólo. 
Je prvním českým klavíristou, který kompletně na-
hrál všechny Mozartovy klavírní sonáty. Na progra-
mu: G. F. Händel – Lascia ch‘ io pianga, P. Mascagni 
– Ave Maria, W. A. Mozart – Kouzelná flétna, B. Sme-
tana – Hubička, G. Puccini – Bohéma aj.

21.  11.  čtvrtek  20.00  hod.,  Radium  Palace  –  sál, 
vstupné 180 Kč 
MAGDALENA KORDÍKOVÁ A TEREZA SKALICKÁ – 
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Mladé a nadané studentky a vítězky několika sou-
těží  zahrají  celou  plejádu  slavných  kompozic,  jak 
klavír sólo tak čtyřručně. 
Magdalena Kordíková získala ceny z ústředních kol 
Karlovarské  růžičky, Mezinárodní  soutěže  Prague 
Junior. Tereza Skalická se věnuje i komornímu zpě-
vu a hře na bicí nástroje. 
Její doménou je jazzová hudba. Na programu sklad-
by od  J.  S.  Bacha,  L.  v.  Beethovena,  F.  Chopena,  Z. 
Fibicha, S. Rachmaninova, A. Chačaturjana, J. Ježka 
a S. Joplina.

26.  11.  úterý,  19.30  hod.,  kavárna  Curie,  vstupné 
150 Kč
EDITH PIAF ŠANSONY v podání Stanislavy Knejflo-
vé. Hudební doprovod Josef Škulavík.

2. 12. pondělí, 19.30 hod., sál Běhounek, vstup-
né 60 Kč 
PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM 
Poutavá  přednáška  o  stinné  stránce  Jáchymova 
zvané “ Jáchymovské peklo“. Vyprávění o koncen-
tračních  a  pracovních  táborech.  V  současnosti 
představují  jáchymovské  lágry  symbol  perze-
kuce a utrpení ve dvacátém století. Přenáší  Ing. 
Jaroslav Ochec.

3. 12. úterý 19.30 hod., sál, vstupné 150 Kč
GARY&VOLF 
Srdečně Vás zveme na koncert zpěváka, kytaris-
ty, rozhlasového redaktora a muže mnoha profe-
sí Gary Gerspitzer, kterého doprovodí český pia-
nista J. Henry Volf.
4. 12. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie, vstupné 
150 Kč
DUO FLAMINGOS 
Květa Teturová – saxofon, zpěv, Jiří Špidra – klá-
vesy, zpěv. 
Koncertují  po  celém  světě  (Las  Vegas,Chicago, 
Dubai,Čína, Kambodža  atd.)  a  v  Jáchymově vám 
zahrají světové melodie různých žánru.

LISTOPAD

PROSINEC

5.  12.  čtvrtek  20.00 hod.,  Radium Palace  –  sál, 
vstupné 150 Kč
JAZZOVÁ KAPELA 
SOUNDSCAPES TRIO
SOUNDSCAPES TRIO je projekt jedné z nejmlad-
ších  osobností  na  české  jazzové  scéně  –  19.  le-
tého  pianisty  Daniela  Bulatkina.  Zahájilo  svoji 
působnost  jako  studentská  formace  za  účelem 
složení  přijímacích  zkoušek  na  jazzovou  kated-
ru pražské HAMU. Od té doby se trio posouvá na 
profesionální úroveň. 
Zúčastnilo se několika jazzových soutěží. Sound-
scapes trio natočilo v dubnu 2019 debutové au-
torské  album  s  hostující  dechovou  sekcí  –  Tom 
Smith, Andy Schofield, Cyrille Oswald & Miroslav 
Hloucal  –  které  vyjde  na  přelomu  let  2019/20. 
Právě program z tohoto alba je středobodem re-
pertoáru  tria. & MAX MAKAGONOV  (kontrabas) 
& PETR NOHAVICA (bicí nástroje).

10. 12. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie, vstupné 
140 Kč
HONZA JAREŠ 
POPULÁRNÍ PÍSNĚ, KTERÉ MÁTE RÁDI 
Nevidomý  zpěvák  a  klavírista  –  absolvent  Praž-
ské  konzervatoře  zahraje  a  zazpívá  písně  před-
ních českých a zahraničních interpretů
 
28. 12. sobota v 15.30 hod., koncertní sál, vstup-
né 60 Kč
ČESKÁ PŘEDNÁŠKA – TÉMA: 
HISTORIE LÁZEŇSKÉHO HOTELU RADIUM PA-
LACE
V této přednášce se dozvíte o počátcích léčebné 
kůry v Jáchymově a o původu hotelu Radium Pa-
lace. Vydejte se na cestu více než stoletou histo-
rií této fascinující budovy. Kdo se zde léčil, co se 
tady stalo a kdo byli nejdůležitějšími osobnosti? 
Jste zvědaví? Pak jste srdečně zváni. Přenášející: 
Mgr. Petr Fiala
 
7. 1. úterý 2020, 19.30 hod., sál, vstup 180 Kč
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PLNÝ BAROKA A RO-
MANTISMU
Sopranistka  Mgr.  Miroslava  Časarová,    klarine-
tistka  MgA.  Eliška  Brožková  Pospíšilová  DiS.  a 
klavírista  Mgr.  Daniel  Wiesner  tvoří  trio  uměl-
ců,  jejichž  jména  jsou  známá  nejen  u  nás,  ale  i 
v zahraničí. Na pro gramu jsou skladby známých 
skladatelů jako jsou Franz Schubert, W. A. Mozart 
a jiné. 
 
13. 1. pondělí 19.30 hod., Radium Palace  - bar, 
vstupné zdarma
VEČER  S  BYLINKÁŘKOU  –  PŘEDNÁŠKA  FOR-
MOU BESEDY... 
Už  její  babička  sbírala  a  sušila bylinky,  aby  jimi 
pomáhala  lidem  i  zvířatům.  A  o  kom  je  řeč?  O 
paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené kruš-
nohorské Bylinkárny zde v Jáchymově.  

28. 1. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie, vstupné 
150 Kč 
LÁSKA JE PRÝ JAKO MOŘE
večer plný milostných písní (O sóle mio, Mamma, 
Santa Lucia, Con te partiro)
Jozef  Brindzák-tenor,  flétna.  Ludmila  Juránková 
– klavír. 

30.  1.  čtvrtek  20.00  hod.,  Radium  Palace  -  sál, 
vstupné 180 Kč
RECITÁL – V HLAVNÍ ROLI HOUSLE A KLAVÍR
Olga Šroubková se věnuje hře na housle. Účinko-
vala v Českém komorním orchestru, v Rudolfinu 
s Mistrem Josefem Sukem aj. 
Na klavír ji doprovodí vynikající klavírista Miro-
slav Sekera. Na programu J. S. Bach, N. Paganini, 
W. A. Mozart, A. Dvořák a další. 

Poznejte důl a jeho nejhlubší 
místa optikou kamery  
s autentickým výkladem 
vedoucího dolu Svornost 
Ing. Jiřího Pihery.

Pouze v kině Radium - Kulturní dům Jáchymov
každou neděli 16.30 hod.

vstup volný po předložení hotelové karty hosta


