017

WWW.LAZNEJACHYM

zdarma www.laznejachymov.cz

Zima 2020

Strana 4

Strana 5

Kolik jsme celkem za uplynulý rok ubytovali hostů? Kolik
jsme napustili radonových
Artróza - jak ji van
předejít,
a vydali jídel?
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K 500. výročí od první ražby
JÁCHYMOV
A OKOLÍ tolaru si Krájáchymovského
lovská mincovna připravila
Blatenský
příkop je
výstavu s přednáškami.

NÁZOR LÉKAŘE

oddálit potřebu TEP

lákadlem a významnou
památkou Krušných hor

V neděli dne 15. 12. 2019 byla
Z HOTELŮ přev Jáchymově slavnostně
střižena páska při otevření
Nutriční specialis
Latinské knihovny.

šéf kuchař hotelu
připravují na pod

čtěte uvnitř čísla

V prvních radonových
lázních na světě slaví!

čtěte uvnitř čísla
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí hosté našich lázní,

Jáchymov konečně pokryl první
sníh a zima nesměle ohlásila svůj
příchod. Nastal čas, který by jeden
nejraději prospal zimním spánkem
a pro druhého je obdobím aktivity a zimních sportů. Již několik let
umí naše lázně uspokojit očekávání
obou a jsem přesvědčen, že rok od
roku lépe.
S naplňováním očekávání těch
aktivních nám notně pomáhají
okolní lyžařské areály, které intenzivně investují do rozšiřování
sjezdovek, vleků a nezbytného zázemí, i nejbližší horská městečka
a obce, které upravují stále delší
úseky běžeckých stop. Ani my ale
nezahálíme. K desátému výročí
otevření Aquacentra Agricola jsme
jej letos rozšířili o úžasný saunový podstupovali první přenašeči radosvět, který našel inspiraci v krušno- nové vody, kteří ji v putnách doprahorské přírodě a všudypřítomných vovali do van vzdálených od dolu
hornických památkách. Saunový několik kilometrů.
důl Agricola, jak jsme jej nazvali, Odpočinout si pak můžete třeba ve
je prvním dolem, otevřeným v hor- zrekonstruované Astorii. Pohled
nické krajině Erzgebirge poté, co do klidné zasněžené krajiny přes
byla zapsána na Seznam kulturního skleněné stěny její nové restauradědictví UNESCO. Skvěle se v něm ce U Vodopádu vám mohu opravdu
nabírají síly po náročném dni, ať doporučit. Právě tato restaurace
už vás vyčerpala práce, sportovní a zmíněný saunový důl představuradovánky nebo třeba léčebné pro- jí spolu s rekonstrukcemi ubytovacích kapacit lázeňských hotelů
cedury.
Slavnostně jsme jej otevřeli podle Běhounek a Astoria naše klíčové
hornických tradic a zvyků, které investice roku 2019.
udržujeme pro budoucnost. Zava- Ten už je ale minulostí. „Čas letí
zuje nás k tomu fakt, že v našem jako bláznivý.“ Těmito slovy začínadole Svornost zaměstnáváme pos- la překrásná píseň Karla Gotta, jelední mohykány slavného jáchy- jíž slova jsou nyní tak příznačná.
movského hornictví. Svornost, Zima okolo nás je neklamným
která je nejstarším provozovaným znamením, že se rok zase sešel
dolem v Evropě, lze navštívit v kině s rokem, Vánoce jsou za námi a vyRadium virtuálně po celý rok. kročili jsme do roku nového. S matyto úpravy
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ŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA
Léčebné lázně Jáchymov a. s. získaly ocenění za Nejlepší
lázeňský a wellness balíček za produkt Týden na horách
na vlně UNESCO, a to v rámci 13. ročníku prestižní soutěže
Velká cena cestovního ruchu, která každoročně upozorňuje na výjimečné projekty z oblasti turismu.
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ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

Jáchymov hostil mladé olympioniky

Naše lázeňská společnost byla partnerem IX. zimních olympijských her dětí a mládeže
2020, které se uskutečnily v celém Karlovarském kraji od 19. 1. do 24. 1. 2020. Celkem
308 účastníků her z celé ČR bydlelo a stravovalo se ve třech lázeňských hotelech.
O cenné kovy se soutěžilo v lyžařském
orientačním běhu, biatlonu a běžeckém
lyžování. Bronzovou medaili v běžeckém lyžování získal i rodilý Jáchymovák
Michal Krul.
Díky sportovním nadějím lázně na týden „omládly“. Pobyt juniorů zde ale nebyl jen o sportovních kláních. Jáchymov
se pro ně stal i místem relaxace a zábavy. Navštívili aquacentrum Lázeňského centra Agricola, které se všemi
jeho službami vzbudilo pozitivní ohlas.
V kulturním domě v kině zhlédli dobrodružný film a dozvěděli se spoustu zajímavostí o Jáchymově během historické
přednášky. 
Pokračování na str. 3

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

-

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

nýbrž ČEZu, se kterým ta
lupracujeme na výrobě z
ergie. Díky vzájemné doho
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Hosté Lázní Jáchymov dle teritorií v roce 2019

Hosté Lázní Jáchymov dle teritorií v roce 2019
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Ubytovali jsme 6 057 pojištěnců, jejichž průměrná délka
pobytu činila 24 dní.

Hotelové ubytování u nás zakoupilo 3 795 hostů, kteří zde
strávili průměrně 3 dny.

Léčilo se u nás 6 317 cizinců, kteří zde strávili v průměru 14 dnů.
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Zaměstnanci

Již tradičně v závěru roku dochází k setkání všech zaměstnanců
společnosti. V tento předvánoční čas jsme měli možnost se na
malou chvíli zastavit, pobavit se, setkat se s kolegy napříč celou
firmou, zhodnotit uplynulý rok a dozvědět se, co nás čeká v roce
příštím.
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Z
a léčením na vlastní náklady přijelo 4 760 tuzemců
a průměrně zde strávili 9 dní.
C
elkem jsme ubytovali 21 518 hostů, kteří v lázních strávili
305 335 nocí, v průměru 14 dní.
A
quacentrum a Saunový důl Agricola navštívilo 56 853 lidí.

Nejlepší pracovníci získali ocenění
na zaměstnaneckém večírku

Ani loni tomu nebylo jinak a na začátku prosince
jsme se v hojném počtu sešli v Kulturním domě,
kde se setkání konalo poprvé, a tak se zaměstnanci ze všech hotelů mohli účastnit celého programu již od jeho začátku. Generální ředitel poděkoval všem, kteří se podíleli na loňské náročné
sezoně a svým úsilím přispěli k jejímu úspěšnému průběhu. Ocenil například zaměstnance,
kteří odpracovali nejvíce hodin v kuchyni, strávili
nejvíce času v obsluze v restauraci, s klientem na
masážích, u radonových van nebo na fyzioterapii.
Mezi oceněnými zaměstnanci nechyběli samozřejmě ti, kteří pracují u společnosti nejdéle.
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Vydali jsme 1 025 892 jídel.

Pro pacienty jsme napustili 229 456
radonových van.
 P
oskytli jsme 591 755 ostatních procedur
a léčebných výkonů.



Investice: co už můžete
vyzkoušet a na co se těšit

Rok rekordních investic je za námi. Rekonstrukcí prošla ubytovací část a kuchyně hotelu Běhounek, stejně jako polovina kapacit
Astorie, ke které jsme přistavěli atraktivní prosklenou restauraci
U Vodopádu, která je nejviditelnějším zhmotněním našich budovatelských aktivit roku 2019.

Vylosovaní zaměstnanci, kteří správně vyplnili vědomostní kvíz, získali hodnotné ceny, mezi
kterými byl i relaxační pobyt s wellness procedurami v Luhačovicích. Skvělé bylo, že se zúčastnili
a mnohým představili i kolegové z Luhačovic, kteří se také zapojili do soutěžního klání.
Ukázal se týmový duch jednotlivých úseků, čehož
si v této personálně nelehké době velice vážíme.
Ve skvěle připraveném kulturním programu každý našel to své, vládla příjemná nálada, všichni se
pobavili a setkání splnilo svůj hlavní cíl – poděkovat všem zaměstnancům za jejich celoroční práci,
bez nich by to nešlo.

Jednoznačně nejúspěšnější investicí z hlediska návštěvnosti je ale Saunový důl v Lázeňském centru Agricola. Spolu s investicemi menšího rozsahu to bylo víc než 110 mil
Kč!
Po takto finančně i organizačně náročném
roce je potřeba vydechnout, což ale neznamená, že nebudeme dál investovat prostředky a energii do zlepšování našich služeb.
Začneme už na konci ledna rekonstrukcí
v hotelu Praha. Od jeho rozsáhlé rekonstrukce v roce 2004 uteklo již téměř 16 let, a tak
přichází čas na řadu kosmetických i důkladných zásahů. V první etapě od 27. 1. – 23. 2.
2020 provedeme úpravy ve vstupní hale hotelu Praha a Spa Infu, úpravy vstupů do obou
restaurací. V nich provedeme obnovu interiérů a rozšíříme kapacitu restaurace v I. patře
o 24 míst.
V ubytovací části dojde k výměně koberců na
chodbách, k úpravám povrchů a výměnám
světel, která se obnoví i v pokojích. Přečalouníme sedací nábytek, vyměníme termostatické ventily a v koupelnách sprchové kouty.
Pro aktivní hosty bude vybudována nová kolárna/lyžárna se vstupem z ulice.

Ve druhé etapě přijdou na řadu obě kuchyně, sklady potravin, nákladní výtahy pro zásobování a výtah pro hosty. Nové kuchyňské
technologie zajistí efektivní provoz kuchyně
i kvalitnější úpravu potravin. Obě etapy se nijak nedotknou ostatních ubytovacích kapacit
Komplexu Curie a jen minimálně omezí hosty v uspořádání stravovacích možností komplexu. Objem plánovaných investic a oprav
pro hotel Praha činí 30 milionů korun.
Radium Palace
Během letních prázdnin se dalších investic
dočká jáchymovská dominanta – Radium
Palace. Do vlajkové lodi našich lázní investujeme trvale a rok od roku sami zvyšujeme
laťku služeb, které má svým hostům nabízet.
Zásadní rekonstrukcí proto nyní projdou
prostory saun a wellness zóna s bazénem,
aby držely krok s úrovní, kterou nově nastavil náš Saunový důl v Lázeňském centru Agricola. Dílčími úpravami projdou restaurace,
aby byly schopné uspokojit očekávání nejnáročnějších hostů. Tyto úpravy budeme provádět v srpnu a povedou k uzavření provozu od
1. – 8. 8. 2020.

www.laznejachymov.cz

3

První dekáda aquacentra
LC Agricola: 650 000 návštěvníků

Uteklo to jako voda, když se před deseti lety dne 11. 11. 2009 přesně
v 11 hodin, 11 minut a 11 sekund po roční výstavbě slavnostně
otevřelo nové aquacentrum v Lázeňském centru Agricola.

Za deset let navštívilo aquacentrum
650 000 osob, bazénem proteklo v průměru 93 milionů litrů vody, Agricola ožila
a lázně zaplnili aktivní hosté.
V propojení lyžařských areálů s Jáchymovem a přilákání lyžařů do lázní viděl
generální ředitel MUDr. Eduard Bláha příležitost, jak po vzoru z alpských středisek
zajistit udržitelný rozvoj jáchymovských
lázní. Vedle léčby unikátní radonovou vodou získaly lázně rozšířením původního
centrálního balneoprovozu další konkurenční výhodu. Kouzlo Krušných hor, roz-

růstající se Skiareál Klínovec a investice
lázní do ubytovacích kapacit, jejich komfortu, úrovně poskytovaných služeb a šíře
wellness nabídky dělají z Jáchymova místo,
kam se hosté vracejí nejen za léčbou, ale
objevují jej i noví návštěvníci přijíždějící za
aktivní dovolenou.
K desátému výročí dostalo aquacentrum
darem úžasný komplex saun inspirovaný
hornickou tradicí a přírodou Krušných hor
– Saunový důl. Jeho obliba za první půlrok
provozu potvrzuje, že jde opět o jedinečný
počin.

Nová výše a pravidla místní taxy

Od začátku roku 2020 budou stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity nově nahrazeny
jediným poplatkem z pobytu. Poplatky
jsou vybírány obcemi. Jejich výše pro rok
2020 je stanovena maximálně 21 korun
a v roce 2021 může být vybíráno až 50
korun. Rozhodnutí o výši náleží obci, pro
kterou poplatky ubytovatel vybírá. Podle

Radonové lázně

Jste v prvních radonových lázních světa. Minerální vodu s vysokým obsahem radioaktivního
plynu radonu, užívanou ke koupelím, lázně získávají z původně
stříbrného a následně uranového dolu Svornost.
I když se už dnes koupele v radonové vodě
využívají k léčbě i v jiných evropských lázních, tak nikde nenajdete takovou koncentraci radonu na litr, a tudíž účinnost léčby,
jako zde. A jak vlastně radon v minerální
vodě pomáhá?
Radonové koupele vykazují zejména protizánětlivý účinek a zároveň například
zmírňují bolesti, zlepšují pohyblivost
kloubů, prokrvení svalů a hojení ran či
pozitivně ovlivňují krevní tlak. Během
koupele je tělo vystaveno malé dávce radonového alfa záření, nicméně určitě není
potřeba se ničeho obávat, léčba je velmi
šetrná.
Celková dávka během optimálního terapeutického počtu, což je osmnáct koupelí, totiž není vyšší než při provedení jednoho rentgenového snímku krční páteře.
Účinnost i bezpečnost dokládá mimo jiné
i více jak sto let zkušeností s účinnou léčbou nemocí pohybového či oběhového
ústrojí, nemocí nervové soustavy nebo
komplikací cukrovky a dalších.

předběžných informací bude v Jáchymově tento poplatek činit v roce 2020 21 korun. Novinkou je, že poplatek budou hradit také hosté nad 70 let, kteří byli dosud
ze zákona osvobozeni. Nově od něho budou osvobozeni pacienti, kteří přijedou
na komplexní lázeňskou péči. I nadále se
poplatek nebude týkat osob mladších 18
let.

Deset důvodů,
proč vyrazit
za lyžováním
a relaxací
do Jáchymova

1. Skiareál Klínovec, největší lyžařsky propojený areál v ČR, leží v těsné blízkosti Jáchymova. Nabízí 47 km sjezdovek.

2. Pohodlí zaručují 3 nové lanovky s krycími
bublinami, z nichž jedna je vyhřívaná.

3. Lyžařská škola pro děti i dospělé nabízí
výuku začátečníkům i pokročilým.

4. Adrenalinové zážitky poskytnou 2 freestylové parky.

5. Jáchymovská sjezdovka alpských rozměrů
s délkou 3 km je jedna z nejdelších v ČR.

6. Ubytování, stravování a wellness je od sjezdovky jen 5 min. jízdy autem.

7. Bazény, vířivky, tobogán a unikátní Sauno-

vý důl v Lázeňském centru Agricola jsou
zárukou dokonalé relaxace po aktivně
stráveném dni.

8. V nové restauraci U Vodopádu je pro vás
připraveno rautové menu po celý den.

9. Slevy na pobyty pro celou rodinu během
jarních prázdnin.

10. Z Prahy do Jáchymova trvá cesta jen
2 hodiny.

Rituál metličkování, kubánské
rytmy, dárky i půlnoční ohňostroj.
Silvestr v Saunovém dole se povedl

Poslední den v roce se desítky skalních návštěvníků, lázeňských hostů
a příznivců nového Saunového dolu Agricola rozhodly prožít trochu netradičně. Příchod nového roku si všichni užili při saunování a vodních radovánkách v Saunovém dole.
Celý tým Lázeňského centra Agricola pod vedením Jana Klímy připravil skvělou silvestrovskou atmosféru. V průběhu večera nechyběl
rituál metličkování, který se těší velké oblibě
a má své stálé příznivce, kteří si jej mohli dopřát i v netradiční atmosféře.
Silvestrovské konfety protkaly pro tento večer
dřevěné trámy i kameny stropů štol, nechyběly zdravé detoxikační šťávy, džusy, ale i exotické ovoce a dokonce pro saunový svět trochu

netradiční hudba, kde se míchaly kubánské
rytmy a reggae. Novoroční přípitek proběhl se sklenkou sektu na čerstvém lázeňském
vzduchu na střešních terasách přímo nad Saunovým dolem u bylinkové odpočívárny, kde
díky překrásnému vánočnímu stromečku ještě
doznívala sváteční atmosféra. Vrcholem pak
byl o půlnoci velkolepý ohňostroj. Tečkou za
úspěšným večerem byly pro všechny hosty tematické dárky.

Jáchymovské lázně hostily mladé
olympioniky
Dokončení ze str. 1
Olympiáda dětí a mládeže je celorepubliková
akce krajských reprezentací v různých sportovních disciplínách. Při velkolepém slavnostním zahájení, které se uskutečnilo v KV Aréně,
zástupci Karlovarského kraje přivítali 1980
sportovců v doprovodu trenérů a vedení výprav.
Během úvodního ceremoniálu nechyběl ani
olympijský oheň, který hrdě nesla olympijská
vítězka slalomářka Šárka Straková. Mladé sportovce přišly podpořit i známé sportovní hvězdy

jako například krasobruslař Tomáš Verner, který předvedl s místními ostrovskými a karlovarskými krasobruslařkami show na ledě. O medaile se usilovalo na sportovištích na Božím Daru,
v Ostrově, Karlových Varech, Sokolově, Chebu
a Mariánských Lázních. Na Božím Daru vzniklo v průběhu konání her dokonce olympijské
městečko a ožil i hotel Thermal, který poskytl
zázemí pro olympijský dům. Při slavnostním zakončení olympiády nechybělo také vyhodnocení
nejúspěšnějších sportovců.
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Luhačovické okénko
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Spa & Wellness Nature Resorts

Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness
Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

Lázně Luhačovice jsou nejhezčí destinací
ČR. Získaly prestižní ocenění EDEN

Lázně Luhačovice jsou od konce listopadu držitelem významného evropského ocenění
EDEN (European Destination of Excellence). Evropskou soutěž o nejkrásnější destinaci,
která se stará o udržitelný cestovní ruch, vyhlašuje jednou za dva roky Evropská komise.
Letošním tématem bylo lázeňství
a zdravý životní styl. Základem úspěšného projektu Well, Well… Lázně Luhačovice byl soulad tradice a inovací
lázeňství, ale i využití moderních trendů v oblasti wellness, jak jej ve svém
podání šikovně prezentovala destinační agentura Zlínsko a Luhačovicko,
která s myšlenkou přišla a projekt do
soutěže přihlásila. Porota ocenila péči
o přírodní zdroje a propojení tradičního a moderního lázeňství. Kromě

procedur lákají Lázně Luhačovice
jedinečným architektonickým výrazem, unikátními minerálními vodami
a společenským životem.
Neopakovatelný genius loci, atmosféra tohoto místa, odlišuje Luhačovice
od řady jiných lázeňských míst. „Lépe
se to snad ani nedalo načasovat. Poté,
co jsme tento týden za velké mediální
pozornosti slavnostně otevřeli lázeňskou kolonádu, získávají Luhačovice výjimečné ocenění. Myslím si, že

cena je ve správných rukou, protože
nabídky zdejších subjektů stále lépe
doplňují náš lázeňský produkt. S podporou města a naším investováním
do parku a kolonády jsme tak skvěle fungující destinací," uvedl MUDr.
Eduard Bláha, generální ředitel Lázní
Luhačovice, a.s. Do letošního ročníku
se přihlásilo celkem dvanáct projektů.
Šestici finalistů odborná komise navštívila, setkala se s destinačními manažery a dalšími subjekty, které půso-

bí v cestovním ruchu v dané oblasti.
Členy hodnoticí komise byli zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism, Svazu léčebných
lázní, Sdružení lázeňských míst a Vy-

Kolonáda ve víru dějin

jsme k tomu ještě něco přidali,“ popisuje
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel
Lázní Luhačovice, a.s.
Střed lázní tak znovu ožívá a mění se na
kulturní a společenské centrum s atrak-

Po rozsáhlé rekonstrukci byla 27. listopadu 2019 zpřístupněna veřejnosti kolonáda v Luhačovicích. Jedná
se o obnovu unikátní kulturní památky v srdci Luhačovic, která je nominovaná na zápis do Světového kulturního dědictví UNESCO.
„Záměr na stavbu luhačovické kolonády v této podobě vznikal v průběhu
třicátých let minulého století. Než došlo k realizaci projektu, rozhořela se
druhá světová válka. Soutěž vyhlašovala nacistická správa Luhačovic a ta
vybrala úžasného architekta a jeho
funkcionalistický projekt, o jehož výstavbě už ale rozhodovalo krátce po
válce v samostatném státě nové vedení

státního podniku. Dokončení stavby se
ale odehrálo v socialistickém Československu až po únorovém převratu.
Uběhlo sedmdesát let a naše společnost
se ke kolonádě vrátila již ve státě, který
je jenom český a přitom je sdružený do
jedné velké Evropy, ze které jsme získali
finanční prostředky. Tak se po desetiletí rodil příběh luhačovické kolonády,
jehož poslední kapitolu jsme psali uply-

soké školy ekonomické. Při výběru
hrála roli jedinečnost produktu, kvalita dostupných služeb, udržitelnost
a také přístup destinace k životnímu
prostředí.

nulé 3 roky my. Nyní je tedy hala Vincentka a kolonáda opět v plné síle a je v podobě, v jaké jsme přesvědčeni, že by si ji přál vidět sám architekt Poříska, a možná

tivní obchodní zónou i místem pro posezení u moderní gastronomie.
Většinu nákladů z investice 115 mil.
korun kryje dotace z evropských zdrojů. Společnost Lázně Luhačovice, a.s.,
poskytla více než 17 mil. korun. Práce
probíhaly od září 2018 do listopadu
2019, ale projekt se připravoval už od
roku 2016.

Kolonáda a hala Vincentka opět slouží veřejnosti
Hala Vincentka
Architektonicky hodnotná hala
s nejznámějším luhačovickým pramenem Vincentkou byla veřejnosti zpřístupněna již v srpnu 2019.
Po rekonstrukci působí světleji, je
vzdušná a barevně sladěná jako
před sedmdesáti lety, kdy byla postavena. Do podzimu 2020 zbývá
ještě dokončit restaurování sloupů.
V dříve nepřístupných částech na
ochozech haly si lze prohlédnout
stálou interaktivní expozici věnovanou vzniku a významu luhačovických minerálních vod doplněnou
o relaxační zónu. Návštěvníci se
dozvědí o původu minerálek, jejich chemickém složení a léčebných
účincích, ale i o proměně místa, kde
se prameny podávají.

Novinky na kolonádě
Vítanou změnou pro hosty je možnost napít se Vincentky i mimo provozní dobu haly z druhého, nově
realizovaného pítka uprostřed kolonády. Nově začíná hostům a návštěvníkům sloužit informační centrum.
K němu budou postupně přibývat
zajímavé obchůdky i moderní gastronomické provozy s venkovními
zahrádkami a lehkým občerstvením
jako např. creperie. Zpřístupňují se
také v předchozích letech nepou-

žívaná atria kolonády. V průběhu
rekonstrukce se podařilo v jednom
z nich nalézt i původní, nikdy však
nepoužívanou studnu pramene Vincentky z r. 1938. V opravené nice
opěrné zdi si tak nyní bude možné
prohlédnout nejen zděnou studnu,
ale i projekt její výstavby. Nově se
vybudoval také světlík nad ústředním motivem mozaiky, osvětlení
čelní římsy kolonády v celé její délce
a osvětlení na sloupech u bývalého
pramene Amandka.
Zajímavostí je, že do základů rekonstruované kolonády byla v polovině
května umístěna časová schránka,
jejíž obsah má budoucím generacím
připomenout rozkvět luhačovických

lázní. Místo uložení nebylo zvoleno
náhodně. Nachází se uprostřed kolonády u nového pítka Vincentky.
Nové informační centrum

nově nasvícená fontána
na Lázeňském náměstí

Je otevřeno v části kolonády přiléhající k hale Vincentka. Kromě pobytů
v lázních lze na novém místě zakoupit výlety do okolí, prohlídky Luhačovic, vstupenky na kulturní akce nebo
dárkové poukazy a také získat informace o možnostech léčby a relaxace
v Luhačovicích, ale i v Jáchymově.

Kolonáda má i vlastní suvenýr
Skladný a s originálním logem připomínajícím znovuotevření kolonády.

Přesně takový je nový pohárek Kapka,
který se od ostatních liší svou velikostí.
Pohodlně se totiž vejde do kapsy.

Rekonstrukce v číslech
Při rekonstrukci kolonády, která má
délku 126 m a šířku necelých 10 m,
bylo položeno 1 270 m2 mozaikové
dlažby a 1 520 m2 střešní krytiny.
Celkový počet stropních světel je 22
a v centrální části kolonády je 60 m2
nového proskleného stropu. V hale
Vincentka, jejíž délka je 26 m, šířka
15 m a výška 8 m, bylo položeno 390
m2 nové mozaikové dlažby. V průčelí bylo osazeno 100 m2 nových oken
a restaurováno bylo všech 12 vitrážových oken. U 14 sloupů budou restaurátorské práce pokračovat až do
podzimu 2020.

www.laznejachymov.cz
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V neděli dne 15. 12. 2019 byla v Jáchymově slavnostně přestřižena
páska při otevření Latinské knihovny. Ta se nachází ve sklepních
prostorách jáchymovské radnice spolu s knihařskou dílnou a přednáškovým sálem.
Rekonstrukce suterénních prostor byla technicky velmi náročná, protože docházelo k obnově do kdysi původního stavu, a vyžádala si
více jak 25 mil. Kč. Ve vitrínách, které čítají
zhruba 232 kusů cenných svazků, objevíte
opravdu skvosty, které nelze nikde jinde spatřit. 52 děl z této sbírky bylo vytištěných do
roku 1500 – jedná se tedy o vzácné evropské
prvotisky. Sbírku tvoří z jedné třetiny teologické spisy, další třetinou jsou spisy antických klasiků a zbytek tvoří většinou latinské
slovníky a tehdy populární astronomická, astrologická díla, kalendáře a přírodovědecké,
botanické a hornické spisy. Za zmínku stojí
bezesporu spis Sarepta právě od Johanna Mathesia, epos Das Joachimsthaler Bergbuchlein,
unikátní je iluminovaná německá bible z roku
1475 a nejcennějším dílem je pravděpodobně
hebrejský Starý zákon od Eliezera ben Issaka
ze 12. století. Pro typicky hornický Jáchymov
je zde k vidění cenné dílo, ze kterého čerpali
horníci po staletí, a to Agricolovo dvanáct knih
o hornictví z roku 1557. V knihovně nalezneme i slavnou Homérovu Illiadu z roku 1535

nebo úžasnou Ptolemaiovu Cosmographii vydanou v roce 1486 se 32 barevnými mapami.
Audiovizuální technika nabídne návštěvníkovi
prostřednictvím historických postav pohled
do dávné minulosti i průvodce knihtiskem.
Jak to všechno začalo – pohled do historie
Už v roce 1519 byla pro potřeby vzdělávání
v Jáchymově založena latinská škola. Její součástí se v roce 1524 stala i latinská knihovna.
Ta byla v té době dokladem humanismu a i důkazem bohatství města. Sloužila nejen tehdejší městské elitě – lékařům, horníkům, horním
úředníkům a těžařům, ale také dětem z bohatších rodin. Zajímavostí bylo opatřování knih,
které nyní ve sbírce návštěvníci uvidí. Snad
každá kniha měla svého kupce – sponzora,
který ji škole následně věnoval. Jména všech
donátorů byla zaznamenávána přímo na knize.
A aby nedocházelo k odcizování knih, byly knihy přidělávány k pevné ploše řetězem. Rektorem latinské školy se v roce 1534 stal městský
lutheránský farář Johannes Mathesius, osobnost zapsaná pevně do historie Jáchymova.

500 let tolaru v Jáchymově

Muzeum Královská mincovna Jáchymov připravilo k výročí 500
let od první ražby jáchymovského tolaru výstavu s přednáškami.
Navštívit ji můžete až do 29. března.
Výstava přiblíží vznik a vývoj řad tolarových
měn v Evropě v 16. století. Jak známo jáchymovský šlikovský tolar z roku 1520 byl v té
době inspirací pro Evropu, ale i americký dolar, který má svůj etymologický původ právě
v názvu jáchymovských tolarů ražených na

STALO SE

šlikovském panství v Jáchymově. Šlikové v tu
dobu obývali ostrovský zámek, kde je k vidění rovněž velmi zajímavá expozice z jejich
slavné doby nazvaná „Šlikové a mincování“,
a která se již nyní těší velké návštěvnosti.
Zajímavostí této výstavy v Ostrově je ná-

Mimo výčet všech jeho ctností je uváděn jako
zakladatel nejstarší matriky na našem území
a zároveň zakladatel první městské kroniky.
V roce 1627, v období rekatolizace města, byly
škola i knihovna uzavřeny. Velká část knih byla
převezena do Německa k Martinu Lutherovi.
V roce 1871 objevil zbytky knih na půdě radnice, zasypané odpadem a sutí, jáchymovský
rodák Karl Siegl, který zde hledal původně tzv.
šlikovskou knihovnu.

rodní kulturní památka – Šlikovská stříbrná
pokladnice a unikátním exponátem je údajný
popravčí meč kata Mydláře ze 17. století.
Česká národní banka vypsala ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince,
která bude k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů vydána. Vypsání ceny se
zúčastnilo 16 výtvarníků. Bankovní rada České národní banky vybrala vítězný návrh Veroniky Adamcové, podle kterého bude pamětní
mince jáchymovského tolaru realizována.

PLES V JÁCHYMOVĚ? PATŘÍ K TĚM
NEJPRESTIŽNĚJŠÍM NA ZÁPADĚ ČECH

Hojně navštěvovaný, úspěšný a vždy vyprodaný. Tak by se dal charakterizovat tradiční Reprezentační lázeňský ples, který se konal
na začátku ledna již po dvaasedmdesáté.
Hostům nabídl atraktivní hudební a taneční
program v nádherném prostředí neoklasicistního hotelu Radium Palace****.
Letos byl ve znamení UNESCO. A toto téma
se prolnulo i do soutěžního kvízu o hodnotné ceny.
Úvodní valčík patřil hvězdám Star Dance
Karlu „Kovy“ Kovářovi a Veronice Liškové.

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pěveckými hvězdami večera byli Pepa Vojtek
s Kamilou Nývltovou. Půlnočním překvapením pro hosty byl špičkový akrobat a držitel
Guinessova rekordu ve skoku na jedné ruce
David Pargač se svou jedinečnou akrobatickou podívanou Handstand na židlích.
V pořadí již 73. Reprezentační ples se bude
konat 16. 1. 2021.

Karlovarský kraj hostil ve dnech 19. až 24. ledna olympiádu dětí a mládeže. Dějištěm byl
rovněž Jáchymov.

BETLÉM

Vánoční atmosféru v lázeňské čtvrti skvěle
doplnil úžasný vyřezávaný betlém se sochami
v životní velikosti, který majoritní akcionář lázeňské skupiny Spa&Wellness Nature Resorts
Martin Burda vydražil v dobročinné dražbě na
Třinecku a věnoval jej lázním.

V té době působil Karl Siegl jako ředitel Chebského městského archivu a začal ihned sepisovat seznam nalezených děl. Ten pak předal
hornímu mistrovi Florianu Voglovi. Toto náhodné objevení knih je vlastně zachránilo,
protože v roce 1873 postihl město Jáchymov
katastrofický požár, kterému podlehla velká
část města i radnice.
Nadšeni? Ano, právem! Je to horký tip Jáchymova, který opravdu musíte vidět.

Nový program
Štíhlá linie

Předsevzetím mnoha lidí je
zhubnout, nebo posílit svou kondici. A kdy jindy začít než právě
teď. Mnohdy však nemáme tolik
vůle, abychom si něco dobrého
odepřeli, a cvičení nám dlouho
nevydrží.

Problémy s váhou s sebou nesou mnoho dalších potíží, jako je zvýšená hladila cholesterolu, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, nebo problémy s pohybovým aparátem.
Aby vám vůle nedocházela a měli jste motivaci do dalších dní, rozšířili jsme naši nabídku
o program Štíhlá linie, který není přímo založený na velké redukci váhy, ale slouží k nastartování metabolismu a naučení základních
stravovacích návyků, což je právě pro mnohé
z nás jednou velkou neznámou. Pod dohledem
zkušených nutričních terapeutů se naučíte,
jak správně jíst, a zároveň budete dopřávat
svému tělu potřebné živiny. Kvůli nedostatku
pohybu vás mohou bolet klouby, což je úzce
spojeno s nadváhou, proto můžete program
doplnit vhodnými léčebnými procedurami,
které vás bolestí rychle zbaví, a z lázní tak
budete odjíždět v té nejlepší kondici. Balíček
Štíhlá linie je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zdravá strava se stala trendem naší
doby, proto buďte IN a FIT a vyzkoušejte naši
novinku. Nastartujte své tělo za snem k dokonalé postavě!
Program obsahuje:
✔7
 x ubytování v Radium Palace s plnou penzí – speciální redukční nutriční program
✔1
 x vstupní a výstupní konzultace s nutriční
terapeutkou
✔ 2x InBody – tělesná diagnostika
✔ 1x klasická masáž (částečná)
✔ 1x podvodní masáž
✔ 1x přísadová koupel
✔ 2x vacuwell
✔ 2x lymfodrenáž přístrojová
✔ 1x suchá uhličitá koupel
✔ Fitness aktivity s instruktorem
✔ 7x plavání v bazénu pod dohledem
✔ 1x aquafitness
✔ 1x pilates
✔ 2x nordic walking
✔ 1x aktivní chůze v přírodě
✔2
 x bazén a saunový důl
(90 min., Lázeňské centrum Agricola)

KULTURNÍ PROGRAM
ÚNOR

4. 2. úterý, 19.30 hod., sál Běhounek,
vstupné 180 Kč
DOSTAVENÍČKO S OPERETOU
Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie. Účinkují: Pavlína Millerová – soprán, Jan Berko – tenor, Petr Horák – tenor, Irena Pluháčková – klavír.

5. 2. středa, 19.30 hod., kavárna Curie,
vstupné 150 Kč
ČESKÉ I SVĚTOVÉ HITY 60. – 90. LÉTA
Písně od H. Hegerové, M. Kubišové,
V. Špinarové, M. Rottrové, Y. Přenosilové, H. Zagorové a dalších.
Účinkují: Soňa Hrubá – zpěv, Josef Škulavík – hudební doprovod.
6. 2. čtvrtek 19.30 hod., Radium Palace
– bar, vstup zdarma
VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU BESEDY…
Přednášející: Kateřina Bílková.

BŘEZEN

10. 3. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie, vstupné 140 Kč
HONZA JAREŠ – HUDEBNÍ LEGENDY
Nevidomý zpěvák a klavírista Jan Jareš – absolvent Pražské konzervatoře
– zahraje a zazpívá písně předních
českých a zahraničních interpretů.
12. 3. čtvrtek 19.30 hod., Radium Palace - bar, vstup zdarma
VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU BESEDY...
Přednášející Kateřina Bílková.
13. 3. úterý, 19.30 hod., sál Běhounek, vstupné 180 Kč

PLETKY PANÍ OPERETKY
Večer s áriemi slavných operetních
skladatelů (F. Lehár, E. Kalmán,
O. Nedbal atd.)
Účinkují: Dagmar Zelenková – soprán, Václav Krahulík – klavír.

19. 3. čtvrtek, 20.00 hod., Radium Palace – koncertní sál, vstup
180 Kč
PŘÍPITEK S J. STRAUSSEM
Členové operního souboru Národního divadla v Praze, Slezského
divadla Opava a Divadla J. K. Tyla
v Plzni.
Eva Charvátová – soprán, Barbora
Polášková – mezzosoprán, Miloslav
Pelikán – tenor z Pražského filharmonického sboru.

24. 3. úterý 19.30 hod., kavárna Curie, vstupné 180 Kč
VE VÍRU FLAMENCA ANEB ŠPANĚLSKÉ POBLOUZNĚNÍ
Láska, vášeň, temperament ve španělských rytmech. Účinkují: Karolína
Žmolíková – soprán, Miroslav Žára –
kytara.

26. 3. čtvrtek, 20.00 hod., Radium
Palace – koncertní sál, vstup 180 Kč
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ
EDITH PIAF
Marta Balejová – šansoniérka, která
patří k nejvýznamnějším zpěvačkám
tohoto hudebního žánru. Klavírní
doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající klavírista a violoncellista, který
vystudoval HAMU v Praze.

114. Zahájení
lázeňské
sezony

O víkendu 30. – 31. května proběhne již 114. zahájení lázeňské
sezony. Na rozdíl od většiny lázeňských měst není organizátorem město, ale lázně. Hlavní
kulturní program je situován na
sobotu. Vrcholem bude tradiční
alegorický průvod s jáchymovskými horníky v čele. Těšit se
můžete na bohatý kulturní program plný zábavy.

KDE SE V JÁCHYMOVĚ DOBŘE NAJÍST

11. 2. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie,
vstupné 150 Kč
DUO FLAMINGOS
Večer světových melodií různých žánrů. Účinkují: Květa Teturová – saxofon,
zpěv, Jiří Špidra – klávesy, zpěv.

13. 2. čtvrtek 20.00 hod., Radium Palace – koncertní sál, vstupné 180 Kč
TRIO BEAUTIFUL STRINGS
Účinkují: Monika Urbanová – housle,
Hedvika Mousa Bacha – harfa, Karolína
Janů – zpěv.

18. 2. úterý, 19.30 hod., sál Běhounek,
vstupné 180 Kč
VIVAT TANGO
Účinkují: Petr Nouzovský – violoncello,
Ladislav Horák – akordeon.
20. 2. čtvrtek, 20.00 hod., Radium Palace – koncertní sál, vstup 180 Kč
OPERETNÍ A OPERNÍ VEČER S NOEMOU
Noema Erba – česká sopranistka, která
vystudovala v zahraničí na Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech, nyní působí převážně v Itálii.
Klavírní doprovod – Daniel Štulpa.

25. 2. úterý, 19.30 hod., kavárna Curie,
vstupné 180 Kč
LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ…
Radka Sehnoutková – soprán, sólistka
opery J. K. Tyla v Plzni. Táňa Vaněčková
– klavír. V programu zazní známé písně
z muzikálů, árie z oper a operet A. Dvořáka, J. Strausse, F. Lehára, E. Morriconeho, B. Lanea, L. Bernsteina, A. L. Webbera a dalších.
27. 2. čtvrtek, 20.00 hod., Radium Palace – koncertní sál, vstup 150 Kč
Á TRE VOCI
Michaela Petrová – příčná flétna, Renata
Pitrová – klavír, Petr Pitra – violoncello.
Na programu: J. S. Bach, J. B. du Boismortier, W. A. Mozart, D. Popper,
A. Rowley, C. M. von Weber a další.

16:30 – 20:00

