AQUAVIVA
p o d z i m | H e r b s t

2 0 1 0

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

Z Dalibora do Bûhounku v trepkách
Aus dem Kurhaus Dalibor in das
Hotel Bûhounek in

Hausschuhen

Tatínkovi jsem do Jáchymova
y
vozila po‰tu
Ich habe für Vater die Post nach St. Joachimsthal gebracht

MUDr. Stanislav Zajíãek
„Pﬁeji Vám v‰e dobré,
pohodu, zdraví a Ïivotní optimismus!“
„Ich wünsche Ihnen alles Gute, Behaglichkeit, Gesundheit
und Lebensoptimismus!“

NÁZEV / BEZEICHNUNG

ASKLEPION LASER & BEAUTY CENTRE RADIUM PALACE

KADEŘNICTVÍ RADIUM PALACE
FRISEUR RADIUM PALACE

KIOSEK U RADIUM PALACE
KIOSK AM RADIUM PALAST
ŠPERKY A MINERÁLY LD ASTORIA
SCHMUCK UND MINERALIEN LD ASTORIA
HOLIČSTVÍ LD LUŽICE
HERRENFRISEUR LD LUŽICE
TAJEMSTVÍ PŘÍRODY LD LUŽICE
GEHEIMNISSE DER NATUR LD LUŽICE
KADEŘNICTVÍ MARIE DRÁPALOVÁ – CURIE
FRISEUR MARIE DRÁPALOVÁ – CURIE
KVĚTINÁŘSTVÍ POMĚNKA – KULTURNÍ DŮM
KVĚTINÁŘSTVÍ POMĚNKA – KULTURHAUS
PEDIKÚRA A MANIKÚRA – CURIE
PEDIKÜRE UND MANIKÜRE – CURIE
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ – BĚHOUNEK
PEDIKÜRE, MANIKÜRE, NAGELSTUDIO – BĚHOUNEK
PORCELÁN, RUČNÍ PRÁCE – LD LUŽICE
PORZELLAN, HANDARBEIT – LD LUŽICE
BOUTIQUE SVĚTLANA – LD LUŽICE
BOUTIQUE SVĚTLANA – LD LUŽICE
KOSMETIKA PRAHA
KOSMETIK PRAHA
KREJČOVSTVÍ JANA – KULTURNÍ DŮM
SCHNEIDEREI JANA – KULTURHAUS
KAVÁRNA AGRICOLA
CAFÉ AGRICOLA

JMÉNO / NAME

KONTAKT

pí / Fr. Ströherová

353 892 944

provozní manažerka

přímá linka / Kurzwahl 5030

Kateřina Dondová

Miroslava Holá

OTEVÍRACÍ DOBA / ÖFFNUNGSZEIT
Po – Pá / Mo – Fr: 8:00 – 16:30 hod. / Uhr
So / Sa: dle dohody a potřeb klientů / nach
Vereinbarung u. Bedarf

724 595 488, 353 831 780

Po – Pá / Mo – Fr: 9:00 – 18:00 hod. / Uhr

přímá linka / Kurzwahl 1780

So / Sa: 9:00 – 12:00 hod. / Uhr

www.kadernictvijachymov.cz

Ne / So: dle domluvy / nach Vereinbarung

353 831 740
přímá linka / Kurzwahl 1740

Po – Pá / Mo – Fr: 9:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 11:00 hod. / Uhr
Ne / So: 9:00 – 10:00 hod. / Uhr

Petr Bohdálek

603 515 529

Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr

Vojtěch Brveník

353 831 333

Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr

Vladan Bublík

774 432 325

Marie Drápalová

353 832 020

Jarmila Dymáčková

353 836 008, 353 811 744

Jana Chotašová

Jana Chotašová

353 832 019, 728 890 337
přímá linka / Kurzwahl 2019

Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr
So – Ne / Sa – So: 10:45 – 16:15 hod. / Uhr
Po – Pá / Mo – Fr: 9:00 – 18:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 13:00 hod. / Uhr
Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 16:00 hod. / Uhr
Po / Mo: dle objednávek / laut Reservierung
St / Mi: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
Pá / Fr: 9:00 – 16:00 hod. / Uhr

353 831 218, 728 890 337

Út – Čt / Di – Do: 9:00 – 16:00 hod. / Uhr

přímá linka / Kurzwahl 1218

So / Sa: 9:00 – 12:00 hod. / Uhr

Uršula Ledecká

604 317 361

Světlana Petráková

–

Hana Rudolfová

353 832 010, 731 840 494

Po – Pá / Mo – Fr: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:00 – 13:00 hod. / Uhr
Po – Pá / Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 10:00 – 14:00 hod. / Uhr
Út, čt 8:00 – 15:00 hod. / Uhr
So 8:00 – 11:00 hod. / Uhr
Po, Út, Čt / Mo, Di, Do: 13:00 – 17:00 hod. / Uhr

Jana Šatalíková

353 836 009

St / Mi: 10:00 – 15:00 hod. / Uhr
Pá / Fr: 13:00 – 15:00 hod. / Uhr

Jan Meruna

602 266 088

Po – Ne / Mo – So: 8:00 – 22:00 hod. / Uhr
Po, Út / Mo, Di: dle domluvy / nach Vereinbarung

KADEŘNICTVÍ AGRICOLA
FRISEUR AGRICOLA

Lucie Hellmichová

353 832 121, 604 204 409

St – Pá / Mi – Fr:
9:30 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 9:30 – 13:00 hod. / Uhr

KADEŘNICTVÍ
FRISEUR
KOSMETICKÝ SALON DARINA
KOSMETIKSALON DARINA
DŘEVĚNÉ ZBOŽÍ – ASTORIA
HOLZWAREN – ASTORIA
LÉKÁRNA ŠALVĚJ
APOTHEKE SALBEI
TANEČNÍ KAVÁRNA KULTURNÍHO DOMU
TANZCAFÉ IM KULTURHAUS
CUKRÁRNA
KONDITOREI

Eva Haasová

353 831 217

Darina Töltési

353 831 396

Ludovít Melicher

736 540 610

RNDr. Olga Jozová

353 811 538
info@lekarna123.cz

Út – Pá / Di – Fr: 9:00 – 15:00 hod. / Uhr
So / Sa: 7:00 – 12:00 hod. / Uhr
Út, Čt / Di, Do: 9:00 – 15:00 hod. / Uhr
So / Sa: 7:00 – 11:00 hod. / Uhr
Sudé dny / Gerade Tage: 10:00 – 17:00 hod. / Uhr
Po – Pá / Mo – Fr:
8:00 – 12:30 hod., 13:00 – 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 8:30 – 13:00 hod. / Uhr

Vladislav Prokop

606 425 652

Po – Pá / Mo – Fr: 19:00 – 23:30 hod. / Uhr

Marek Sura

603 219 177

Po – Pá / Mo – Fr: 8:00 – 17:00 hod. / Uhr

editorial

Vážení hosté, milí přátelé jáchymovských lázní!
Čas utíká jako voda v našich průzračných krušnohorských potůčcích, a tak máme na prahu podzimu opět
příležitost podělit se s vámi o novinky všeho druhu. A je
toho opravdu hodně co jsme pro vás nachystali.
Budeme stavět a rekonstruovat – k budově Astorie připojíme novou snídárnu s výhledem do lázeňského parku, Dalibor propojíme koridorem s lázeňským hotelem
Běhounek a všechny jeho pokoje doplníme vlastním sociálním zařízením. To vše pro vaše pohodlí – oceníte určitě hlavně v chladném zimním období!
Vějíř našich služeb doplnila akupunktura – lékaři specialisté se vám budou věnovat v láz. centru Agricola, v láz.
hotelu Radium Palace a Běhounek.
Pro ty z vás, kteří se rozhodují něco udělat se svou nevyhovující váhou a nepříliš zdravým životním stylem jsme
připravili nový týdenní program Štíhlá a fit – doporučujeme jako vánoční dárek, který pomůže realizovat novoroční předsevzetí.
A pokud váháte, kde strávit vánoční svátky, přijeďte
k nám. Kombinace vánočních dobrot, kulturních zážitků
a léčebných procedur je prostě neodolatelná.
Máme také překvapení pro milovníky dobrého vína –
v kavárně hotelu Radium Palace na vás čeká skvělé bílé
cuveé speciálně připravené moravskými vinaři a ozdobené hotelovou etiketou.
Těšíme se na vás!

Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde des Heilbads St. Joachimsthal!
Die Zeit läuft wie das Wasser in unseren klaren erzgebirgischen Bächen. So haben wir an der Schwelle zum Herbst wieder die Möglichkeit, Ihnen Neuheiten aller Art vorzustellen. Und es ist nicht wenig, was
wir für Sie bereithalten.
Wir werden bauen und rekonstruieren. An das Astoria wird ein neuer
Frühstücksraum mit Blick in den Kurpark angebaut, Dalibor wird durch
einen überdachten Gang mit dem Kurhotel Běhounek verbunden,
und alle seine Zimmer werden mit eigenen Sanitäreinrichtungen ausgestattet. Dies geschieht alles für Ihre Bequemlichkeit – sicher werden
Sie dies vor allem in der kalten Jahreszeit zu schätzen wissen!
Das Spektrum unserer Dienstleistungen wird um die Akupunktur erweitert – spezialisierte Ärzte werden sich Ihnen im Kurzentrum Agricola und in den Kurhotels Radium Palace und Běhounek widmen.
Für diejenigen unter Ihnen, die etwas mit Ihrem Gewicht und ihrem
nicht allzu gesunden Lebensstil tun wollen, haben wir ein neues Wochenprogramm Schlank und fit vorbereitet – wir können dies als ein
Weihnachtsgeschenk empfehlen, das hilft, einen Vorsatz für das neue
Jahr zu realisieren.
Wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie die Weihnachtsfeiertage verbringen werden, so kommen Sie zu uns. Die Kombination von weihnachtlichen Genüssen, Kulturerlebnissen und Heilprozeduren ist einzigartig.
Wir halten auch eine Überraschung für Liebhaber eines guten Weins
bereit – im Café des Hotels Radium Palace wartet eine weiße Cuveé auf
Sie, die von mährischen Weinspezialisten extra zubereitet wurde und
mit einem Hoteletikett versehen ist.
Wir freuen uns auf Sie!

editorial

Ing. Jana Vaňková
obchodní ředitelka
Vertriebsdirektorin
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Z Dalibora do Bûhounku v trepkách
Aus dem Kurhaus Dalibor in das
Hotel Bûhounek in
Už na podzim začne rekonstrukce lázeňského domu Dalibor
v těsném sousedství hotelu Běhounek. Jeden z několika výsledků tohoto projektu napovídá už název článku. V rámci rekonstrukce totiž vznikne bezbariérový krytý koridor, který lázeňský
dům spojí s hotelem. Takže: Trepky nesundávejte, a hurá k sousedům!
Není bez zajímavosti, že k realizaci tohoto projektu napomohl zlepšovací návrh,
který vzešel z hlav vás, lázeňských hostů.
V jednom z minulých čísel našeho čtvrtletníku totiž s návrhem propojení obou
objektů přišla paní Milena Nohová z Litvínova. Proto budeme rádi i za další vaše
skvělé nápady.
Rekonstrukce lázeňského domu Dalibor
výrazně zlepší váš komfort. Nabídne
ubytování ve čtrnácti jednolůžkových
a dvanácti dvoulůžkových pokojích.
Ubytovací služby pak doplní tři apartmány, a dvoulůžkový a třílůžkový pokoj s kuchyňkou. Tato nabídka je přímo ideální pro rodiny s dětmi. Všechny pokoje jsou
pak standardně vybavené koupelnou s WC. Samozřejmostí nabízených služeb je televize se satelitními programy a lázeňským
informačním kanálem, možnost připojení k internetu i využití
signálu WIFI.

A QUA V IVA

podzim|Herbst 2010

Hausschuhen

Bereits im Herbst beginnt die Rekonstruktion des Kurhauses Dalibor in dichter Nachbarschaft zu dem Hotel Běhounek. Eins der angestrebten Ziele dieses Projekts betrifft der Titel dieses Artikels. Im Rahmen der Rekonstruktion
entsteht nämlich ein behindertengerechter überdachter Gang, der das Kurhaus mit dem Hotel verbindet. Sie können also die Pantoffel anlassen, wenn
Sie zu den Nachbarn gehen!
Es sollte nicht unangemerkt bleiben, daß
die Realisierung dieses Projekts von einem
Neuerervorschlag ausging, der aus den
Köpfen von Ihren, den Kurgästen, stammt.
In einem der vergangenen Nummern unserer Quartalszeitschrift machte nämlich Frau
Milena Nohová aus Litvínov den Vorschlag
der Verbindung beider Objekte. Deswegen
hören wir gern auch weitere Ihrer guten Einfälle.
Die Rekonstruktion des Kurhauses Dalibor
trägt zu einer deutlichen Verbesserung Ihres
Komforts bei. Es entstehen Übernachtungsmöglichkeiten in vierzehn Einbett- und zwölf Zweibettzimmern. Hinzu kommen drei Appartements und ein Zwei- und ein Dreibettzimmer mit Küche.
Dieses Angebot ist ideal für Familien mit Kindern. Alle Zimmer sind mit Badezimmer mit WC ausgestattet. Selbstverständlich gibt es auch Fernsehen
mit Satellitenempfang und einem Kanal mit Kurinformationen sowie einen
Internetanschluß mit WIFI-Signal.

Událost

Dependance Dalibor se díky všem výše zmiňovaným úpravám
stane hotelem s atmosférou klidného „rodinného kruhu“. Neztratí ovšem ani zdaleka nic na své příslušnosti k lázeňským
ubytovacím zařízením. Naplno bude využívat přímého sousedství lázeňského hotelu Běhounek. Veškeré léčebné a wellness
procedury tak mohou hosté Dalibora (stejně jako doposud)
využívat právě v jeho prostorách. K dispozici je zde například
i unikátní sauna s výhledem na nejvyšší vrchol Krušných hor,
Klínovec. Změna ale bude podstatná, při průchodu z Daliboru
do Běhounku si nebudete muset brát kabát ani venkovní obutí.
A kam s autem? Parkování je všeobecně
velkým problémem, který se netýká pouze
Jáchymova. Hosté lázeňského domu Dalibor
se však mohou těšit na to, že jejich plechoví
miláčci nezůstanou bez parkovacího místa.
Autoři projektu rekonstrukce objektu totiž
pamatovali i na jeho motorizované návštěvníky. Pro ně vznikne nové parkoviště v těsném sousedství Dalibora s kapacitou 14 míst.

Ereignis

Das Haus Dalibor wird durch die angeführten Änderungen zu einem Hotel mit der Atmosphäre einer ruhigen Familienkreises. Es verliert jedoch
auch nichts von seinem Charakter eines Kurhauses und wird die direkte
Nachbarschaft zum Kurhotel Běhounek voll ausnutzen. Alle Heil- und Wellnessprozeduren können die Gäste von Dalibor (wie auch bisher) in dessen
Räumen nutzen. Es steht hier zum Beispiel eine einzigartige Sauna mit
Ausblick auf den höchsten Berg des Erzgebirges, den Keilberg, zur Verfügung. Wesentlich wird jedoch die Änderung sein, daß Sie beim Übergang
von Dalibor zu Běhounek keinen Mantel und keine Straßenschuhe mehr
benötigen.
Und wo lassen Sie das Auto? Parkplätze sind ein große Problem, nicht nur in St. Joachimsthal. Die Gäste
des Kurhauses Dalibor können sich jedoch darauf
freuen, daß ihre Lieblinge aus Blech und Lack nicht
ohne Parkplatz bleiben. Die Autoren des Projekts
der Rekonstruktion haben nämlich auch an die motorisierten Besucher gedacht. Für diese entsteht ein
neuer Parkplatz in enger Nachbarschaft zum Kurhaus
Dalibor mit 14 Stellplätzen.

Nabídka zrekonstruovaného domu Dalibor zcela jistě osloví
i aktivní návštěvníky Jáchymova, například lyžaře. Ti sice nadcházející „daliborskou“ lyžařskou sezonu už nestihnou, ale v té
příští mohou nové nabídky jáchymovských lázní využít naplno.
Letos mají k dispozici další ubytovací kapacity, které v kombinaci s novým Aquacentrem tvoří zajímavou alternativu pro nadšené sportovce.

Das Angebot des rekonstruierten Kurhauses Dalibor spricht sicher auch aktive Besucher von St. Joachimsthal wie Skisportler an. Zwar wird Dalibor die
anstehende Skisaison nicht schaffen, aber in der nächsten Saison können die
Skisportler das neue Angebot des Bads St. Joachimsthal voll ausnutzen. In
diesem Jahr stehen ihnen andere Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung,
die in Kombination mit dem neuen Aquazentrum für Sportbegeisterte eine
interessante Alternative bilden.

Buìte ‰tíhlá a fit

Schlank und fit

Zbrusu nový program připravily jáchymovské lázně pro dámy, které se chtějí cítit štíhlé, krásné a ve formě. Obnáší šest s nocí s plnou
penzí, které vás zavedou ke kýženému cíli – být Štíhlá a fit.

Ein nagelneues Programm bereitete das Heilbad St. Joachimsthal für Damen vor,
die schlank, schön und in Form sein wollen. Sechs Übernachtungen und Vollpension bringen Sie zu Ihrem ersehnten Ziel – schlank und fit.

Všem zájemkyním můžeme slíbit jedno – nudit se nebudou.
Program totiž obnáší:
• 2x Aquafitness v Lázeňském centru Agricola
• 1x skupinový tělocvik
• 1x lekce Nordic Walking
• 1x perličková koupel
• 1x suchá uhličitá koupel
• 1x multimasáž
• 1x fitness v Lázeňském centru Agricola
• 1x částečná masáž
• 2x taneční večer v rámci terapie
• 2x vacuwell (pro ubytované v hotelu Radium Palace)
• 2x hydroxeur (pro ubytované v hotelích Běhounek
a Dalibor)
• 2x akupunktura (pro ubytované v komplexu Curie
a Astoria)

Alle Interessentinnen können wir eins versprechen, langweilen werden Sie
sich nicht. Das Programm umfaßt:
• 2x Aquafitneß im Kurzentrum Agricola
• 1x Gruppengymnastik
• 1x Lektion Nordic Walking
• 1x Blasenbad
• 1x trockenes kohlensaures Bad
• 1x Multimassage
• 1x Fitneß im Kurzentrum Agricola
• 1x Teilmassage
• 2x Tanzabende im Rahmen der Therapie
• 2x Vacuwell (für Gäste des Hotels Radium Palace)
• 2x Hydroxeur (für Gäste der Hotels Běhounek und Dalibor)
• 2x Akupunktur (für Gäste des Komplexes Curie und Astoria)

A to není vše! V nabídce najdete ZDARMA i následující služby:
• Konzultace s nutriční specialistkou (na přání)
• Využití rotopedu
• Vstup do bazénu: Malý vodní svět včetně sauny,
90 min. denně (pro ubytované v hotelu Radium
Palace)/ Bazén – whirpool a Kneippův chodník
v hotelu Běhounek, 60 min. denně (pro ubytované v hotelích Běhounek a Dalibor Běhounek
a jeho depandance)/ Aquacentrum Agricola se
saunou, 90 min. denně (pro ubytované v komplexu Curie a Astoria)

Und das ist nicht alles! Im Angebot sind auch die folgenden kostenlosen Dienstleistungen:
• Konsultationen mit einer Ernährungsspezialistin (auf
Wunsch)
• Benutzung eines Rotopeds
• Eintritt in das Schwimmbad: Kleine Wasserwelt
einschließlich Sauna, 90 Minuten täglich (für
Gäste des Hotels Radium Palace)/ Schwimmbad – Whirlpool und Kneipp-Wassergang
im Hotel Běhounek, 60 Minuten täglich (für
Gäste der Hotels Běhounek und Dalibor
Běhounek und seine Zweigstellen)/ Aquacentrum Agricola mit Sauna, 90 Minuten täglich
(für Gäste der Komplexe Curie und Astoria)
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„Pomáhám.
A GS Condro FORTE
pomáhá mým kloubům.“
Jirka, 58 let

Doplněk stravy

80%

účinnost

GS Condro FORTE na zlepšení funkce
a pohyblivosti kloubů byla prokázána
klinickou studií Revmatologického
ústavu v Praze.2

Pomáhá udržovat zdravé klouby
Zlepšuje pohyblivost kloubů
Obnovuje strukturu kloubní chrupavky
a působí proti jejímu opotřebení

Pomůže i Vašim kloubům

1
2

Úspora při doporučené ceně pro GS Partnerskou lékárnu v ČR
Olejárová M., a kol., Česká revmatologie, 16, No. 4, p. 153-160

Stalo se...

Dakarské písky v jáchymovských lázních
Příznivci rychlých kol měli v neděli 4. července jedinečnou šanci uvidět i osahat si nákladní Tatru, s níž
fenomenální pilot Karel Loprais absolvoval jednu z nejtěžších soutěží světa, Rallye Dakar. Vedle
chlouby kopřivnické tatrovky byla před lázeňským
domem Astoria k vidění i řada historických vozidel.
Jáchymovské lázně se totiž staly partnerem projektu Trofeo Niké Bohemia 2010 v Karlovarském
kraji, jehož smyslem je především prezentace jednotlivých krajů a měst. Kolona historických vozidel
projela celým městem, před hotelem Astoria byla
protržena pomyslná cílová páska jáchymovské části projektu.

Léto v rytmu klasické hudby
Dvěma jedinečnými kulturními zážitky začalo letošní Jáchymovské kulturní léto. V neděli 27. června
zazněla v kostele svatého Jáchyma velkolepá Missa
Solemnis, jejíž autorem je karlovarský skladatel Miloš
Bok, který osobně dirigoval komorní orchestr. O hlasy
se postarali členové Karlovarského pěveckého sboru
a sboru Jelgavas – Rajons z Lotyšska. I se sólisty vystoupilo v kostele 140 účinkujících. Druhý koncert se
uskutečnil o dva dny později v rámci projektu Mitte
Europa. Ukrajinské lidové písně ve Špitálním kostelíku
zapěly členky ukrajinského Tria Oriana.

Radium Palace přivítal léto
K lázeňské kúře neodmyslitelně patří trocha té
romantiky. Plnými doušky si jí užívali hosté „Vítání
léta“, které se uskutečnilo 26. června na terase čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu Radium Palace.
V překrásném počasí servírovali zaměstnanci hotelu vítané občerstvení v podobě grilovaných špekáčků a piva. O to, aby ani uši hostů večera nepřišly
zkrátka, se postaral DJ David Keihlhauer, který pro
změnu servíroval největší hity z 80. a 90. let. A co
na to lázeňští hosté? Ti si nemohli akci vynachválit.
A shodli se na jednom: „Až příště přijedeme, chceme něco podobného zažít znovu!“

Další sezona odstartovala
Už 103 křížky má na svém kontě jáchymovské lázeňství. Ten 104. začal psát svou žhavou současnost o posledním květnovém víkendu. Dlouhá
historie jáchymovského radonového lázeňství
svědčí o tom, že je naše nabídka více než potřebná
a vyhledávaná. My si vám, našim hostům, tímto dovolujeme poděkovat za neutuchající přízeň. Vždyť
bez vás by jáchymovské lázně nebyly tím, čím jsou.

Es geschah...

Sand aus Dakar im Heilbad St. Joachimsthal
Die Freunde schneller Räder hatten am Sonntag, dem
4. Juli die einmalige Möglichkeit, den LKW Tatra von Nahem zu betrachten, mit dem der bekannte Rennfahrer
Karel Loprais eins der schwersten Rennern der Welt, die
Rallye Dakar, fuhr. Neben diesem Stolz des Autowerks
Kopřivnice war vor dem Kurhaus Astoria eine Reihe von
historischen Fahrzeugen zu sehen. Das Bad St. Joachimsthal wurde nämlich Partner des Projekts Trofeo Niké
Bohemia 2010 im Bezirk Karlsbad, dessen Zweck vor allem die Vorstellung der einzelnen Gegenden und Städte
ist. Die Kolonne historischer Fahrzeuge fuhr durch die
ganze Stadt, vor dem Hotel Astoria wurde die virtuelle
Zielschnur des Joachimsthaler Teils des Projekts zerrissen.

Sommer im Rhythmus klassischer Musik
Mit zwei einzigartigen Kulturerlebnissen begann der St.
Joachimsthaler Kultursommer. Am Sonntag, dem 27. Juni
erklang in der St.-Joachims-Kirche die großartige Missa
Solemnis des Karlsbader Komponisten Miloš Bok, der das
Kammerorchester persönlich dirigierte. Es sangen der
Karlsbader Chor und der Chor Jelgavas – Rajons aus Lettland. Einschließlich der Solisten traten in der Kirche 140
Musiker auf. Das zweite Konzert erklang zwei Tage später
im Rahmen des Projekts Mitte Europa. Ukrainische Volkslieder waren in der Spitalkirche von dem ukrainischen Trio
Oriana zu hören.

Radium Palace begrüßte den Sommer
Zu einer Bäderkur gehört auch etwas Romantik, wie sie die
Gäste bei der „Begrüßung des Sommers“ erleben konnten,
die am 26. Juni auf der Terrasse des Vier-Sterne-Kurhotels
Radium Palace stattfand. Bei herrlichem Wetter servierten
die Angestellten des Hotels Grillwürste und Bier. Damit
auch die Ohren der Gäste nicht zu kurz kamen, war DJ David Keihlhauer da, der zur Abwechslung die größten Hits
der 80. und 90. Jahre servierte. Und was sagten die Kurgäste dazu? Die waren des Lobes voll. Und in einem Punkt
waren sie sich einig: „Wenn wir das nächste Mal kommen,
wollen wir etwas Ähnliches erleben!“

Die neue Saison hat begonnen
Schon 103 Jahre hat das Heilbad St. Joachimsthal auf
dem Buckel. Die 104. Saison begann am letzten Maiwochenende. Die lange Geschichte des St. Joachimsthaler
Radiumbads ist ein Beweis dafür, daß unser Angebot
noch immer nötig und gefragt ist. Wir müssen Ihnen,
unseren Gästen, für das nicht erlöschende Interesse
danken. Ohne Sie wäre doch das Heilbad St. Joachimsthal nicht das, was es ist.
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Novinky

Neuheiten

NOVINKA
pro milovníky historie
Pokud máte rádi historii a zajímají vás osudy nespoutaného jáchymovského kraje,
nenechte si ujít novou knihu dlouholetého jáchymovského kronikáře Mgr. Oldřicha Ježka s příznačným názvem Zápisník
Jáchymovského kronikáře. „Ta je jakýmsi
souhrnem článků Pana kronikáře do měsíčníku Jáchymovský zpravodaj a zachycuje život města a jeho okolí jedinečným
vnitřním pohledem člověka, který se
s místem po léta sžíval, naslouchal mu,
a proto mu i tak dobře porozuměl,“ popisuje obsah knihy Samuel Palán, její odpovědný redaktor a vedoucí fyzioterapeut lázeňského domu Curie. Knížku lze zakoupit
na jakékoliv recepci v lázeňských domech.

Víno s pﬁíchutí
ãtyﬁhvûzdiãkového hotelu
O tom, že lázeňský hotel Radium Palace nabízí svým hostům speciální
dort se stejným jménem, jsme vás už
na stránkách Aqua Vivy informovali.
Nyní jsme ovšem připravil další specialitu, tentokrát pro příznivce dobrých
vín. Je jí značkové bílé víno cuveé Radium Palace. Jde o směs vinných odrůd
Sylvánské zelené a Müller thurgau, které speciálně pro náš hotel připravuje vinařská společnost Vinohrad. „Tuto směs
odrůd jsme pro naše hosty vybrali
ve spolupráci s hlavním sommeliérem
již zmíněné společnosti a věříme, že se
stane velmi oblíbenou,“ vybízí k ochutnávce novinky Petra Novotná, F&B managerka hotelu Radium Palace.

Páteãní odpoledne s hudbou
Altán v sousedství lázeňského centra Agricola přímo láká
k posezení u dobré hudby
a skvělého jídla. Přání našich
hostů je nám rozkazem, a tak
v červenci a srpnu každý pátek
zazněly z altánu různé hudební styly. O gurmánský požitek
se pak postarali odborníci z lázeňského hotelu Curie. A pokud počasí dovolí, nabídneme
tento program i v měsíci září.
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Eine NEUIGKEIT
für Liebhaber der Geschichte
Wenn Sie sich für Geschichte interessieren und Sie die
Schicksale des unbändigen Joachimsthaler Lands interessieren, so lassen Sie sich das neue Buch des langjährigen
St. Joachimsthaler Chronisten Mgr. Oldřich Ježek mit dem
bezeichnenden Titel Aufzeichnungen eines St. Joachimsthaler Chronisten nicht entgehen. „Das ist so etwas wie
eine Zusammenfassung der Artikel des Herrn Chronisten
in dem St. Joachimsthaler Monatsheft und fängt das Leben der Stadt und seiner Umgebung auf einzigartige Weise durch die innere Ansicht eines Menschen ein, der sich
mit dem Ort über viele Jahre hinweg zusammengefunden
und ihm zugehört hat, weswegen er ihn auch so gut versteht,“ beschreibt den Inhalt des Buchs Samuel Palán, der
verantwortliche Redakteur und leitende Physiotherapeut
des Kurhauses Curie. Das Buch kann an allen Rezeptionen
in den Kurhäusern erworben werden.

Wein mit dem Beigeschmack
eines Vier-Sterne-Hotels
Darüber, daß das Kurhotel Radium Palace seinen
Gästen eine besondere Torte mit dem gleichen
Namen anbietet, haben wir bereits auf den Seiten
von Aqua Viva geschrieben. Jetzt haben wir jedoch
eine weitere Spezialität vorbereitet, diesmal für
die Liebhaber guter Weine, nämlich den Weißwein
cuveé Radium Palace, eine Mischung von Weißweinen der Sorten Silvaner und Müller Thurgau, die die
Weingesellschaft Vinohrad speziell für unser Hotel
zubereitet. „Diese Mischung wählten wir in Zusammenarbeit mit dem Sommelier dieser Gesellschaft
für unsere Gäste aus. Wir sind überzeugt, daß sie
sehr beliebt werden wird, “ lädt Petra Novotná, F&B
Managerin des Hotels Radium Palace zu einer Kostprobe ein.

Musiknachmittag am Freitag
Der Altan in der Nachbarschaft des Kurzentrums Agricola lädt zu einer angenehmen
Weile bei guter Musik und hervorragenden
Speisen ein. Der Wunsch unserer Gäste ist uns
Befehl, so daß im Juli und im August im Altan
verschiedene Musikstile zu hören waren. Ein
kulinarisches Erlebnis bereiteten die Köche
aus dem Kurhotel Curie zu. Wenn das Wetter
dies zuläßt, bieten wir dieses Programm auch
noch im Monat September an.

Vánoãní dárek pro va‰e zdraví
Ein Weihnachtsgeschenk
für Ihre Gesundheit
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. 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 pohádkovým.

Mit dem Winter kommen auch die schönsten Feiertage, Weihnachten. Auch in
dieser Zeit stehen Ihnen die Türen des Heilbads St. Joachimsthal offen. Es gibt verschiedene Angebote von Weihnachts- und Neujahrsaufenthalten. Während der
Feiertage zum Jahresende bieten wir sowohl klassische Heilaufenthalte als auch
Erholungsaufenthalte für Einzelpersonen und Gruppen an. Zögern Sie nicht und
nehmen Sie unser Angebot an. Verbringen Sie Weihnachten und die Ankunft des
Neuen Jahres bei uns. Der Winter wird für Sie zu einer Märchenzeit werden.

Vánoce v bílé stopû

Weihnachten in der weißen Spur

Zimní měsíce lákají do Jáchymova vedle lázeňských hostů i mnoho lyžařů. Pro
ty jsme připravili zajímavou nabídku.
V některém z lázeňských domů či hotelů
se budou moci v rámci projektu „Jáchymovské Alpy“ ubytovat i s polopenzí. Samozřejmostí je lyžárna, slevy na skipasy
do blízkých lyžařských center na svazích
Klínovce, v sousedním Německu i přímo
v Jáchymově. Podle našeho hesla „Neřešte dopravu, vyřešíme ji za vás“ bude
zájemcům k dispozici i speciální skibus, který je doveze na vybranou
sjezdovku. A kde zregenerovat tělo unavené celodenní lyžovačkou?
Samozřejmě v našem Aquacentru, které nabízí nejen pětadvacetimetrový bazén, ale také například vířivku, saunu či další vymožeností
moderního wellness centra.

Die Wintermonate locken neben den Kurgästen auch viele Skisportler nach St. Joachimsthal, für die wir ein interessantes Angebot vorbereiteten. In einigen der Kurhäuser
und Hotels können Sie im Rahmen des Projekts „St. Joachimsthaler Alpen“ mit Halbpension übernachten. Eine
Selbstverständlichkeit sind Skiräume und Ermäßigungen
für Skipässe in den nahen Skizentren an den Hängen des
Keilbergs, im benachbarten Deutschland und direkt in St.
Joachimsthal. Nach unserer Losung „Machen Sie sich keine Sorgen mit der Beförderung, das lösen wir für Sie“ wird
den Interessenten auch ein besonderer Skibus zur Verfügung stehen, der sie auf die ausgewählte Piste bringt. Und wo können Sie Ihren
vom ganztägigen Skilaufen ermüdeten Körper regenerieren? Selbstverständlich in
unserem Aquazentrum, das nicht nur ein 25m-Schwimmbecken anbietet, sondern
ebenfalls einen Whirlpool, eine Sauna und weitere Attraktionen eines modernen
Wellness-Zentrums.

Originální dárek
k vánocÛm? Zdraví a relax
z Jáchymova!

Ein originelles
Weihnachtsgeschenk?
Gesundheit und
Erholung aus St.
Joachimsthal!

Vyberte svým blízkým z široké nabídky pobytů nebo léčebných
procedur. Na váš dárek rádi vystavíme dárkový poukaz. A vaši blízcí budou nejen příjemně překvapeni, ale navíc jim dárek poslouží
k regeneraci těla i duše.

Wählen Sie für Ihre Lieben aus dem
breiten Angebot von Aufenthalten
und Heilprozeduren aus. Für Ihr Geschenk stellen wir gern einen Gutschein aus. Ihre Lieben werden
angenehm überrascht sein, und
das Geschenk erneuert ihnen
Leib und Seele.

RÁDI SE VRACÍME
WIR KOMMEN GERN WIEDER
Tatínkovi jsem do Jáchymova vozila po‰tu
Ich habe für Vater die Post nach St. Joachimsthal gebracht
Dnešní rubrika, v níž představujeme „věrné“ hosty jáchymovských lázní, bude trochu netradiční. Paní Evelyn Paschola má
totiž k lázním daleko specifičtější vztah.
Její tatínek, Lois Ronge, totiž v letech 1942
až 43 pracoval jako ředitel lázeňského hotelu Radium Palace.

Unsere heutige Rubrik, in der wir „treue“ Gäste des
Heilbads St. Joachimsthal vorstellen, wird etwas ungewohnt sein. Frau Evelyn Paschola hat nämlich zum
Heilbad eine ganz besondere Beziehung. Ihr Vater
Lois Ronge war nämlich in den Jahren 1942 bis 43
Direktor des Kurhotels Radium Palace.

Jak na jáchymovská léta vzpomínáte?
V té době bydlela naše rodina na Božím
Daru. Patřil nám hotel Zelený Dům. Já
osobně jsem byla čtyři roky v penzionátu
v Ostrově. Můj pobyt v Posvátném okrsku
trval ale jen do doby, než Hitler penzionát
zavřel. Do Jáchymova jsem tatínkovi vozila poštu. Pamatuji si, že v místech, kde je
dnes kancelář rezervací byla kancelář ředitele, kde můj otec společně s ředitelem
lázní Flachem obědval. Na podzim (v listopadu) se tatínek stěhoval do Lázeňského domu Praha. Radium Palace byl totiž pouze sezónním hotelem, ústřední topení tu bylo zavedeno až roku 1947.

Was für Erinnerungen haben Sie an die Jahre in St.
Joachimsthal?
In dieser Zeit wohnte unsere Familie in Gottesgab
(Boží Dar). Uns gehörte das Hotel Grünes Haus. Ich
persönlich lebte vier Jahre im Pensionat in Schlackenwerth (Ostrov). Mein Aufenthalt an den Heiligen Stätten dauerte nur solange, bis Hitler das
Pensionat schließen ließ. Ich brachte dann für den
Vater die Post nach St. Joachimsthal. Ich erinnere
mich, daß dort, wo jetzt das Reservationsbüro ist,
das Büro des Direktors war, wo mein Vater gemeinsam mit dem Direktor des Heilbads, Herrn Flach, zu
Mittag aß. Im Herbst (November) zog mein Vater in
das Kurhaus Prag um. Radium Palace war nämlich nur ein Saisonhotel, die
Zentralheizung wurde hier erst im Jahre 1947 eingebaut.

Váš otec musel znát z pozice své funkce spoustu zajímavých
a vlivných lidí. Vybaví se vám jméno některého z nich?
Tatínek byl odpůrcem fašismu. Znal tak například československého politika Přemysla Šámala, účastníka protirakouského
a protinacistického odboje a kancléře prvního československého
prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Ihr Vater mußte in seiner Position eine Menge interessanter und einflußreicher Leute kennen. Erinnern Sie sich an einige Namen?
Mein Vater war ein Gegner des Nationalsozialismus. Er kannte zum Beispiel
den tschechoslowakischen Politiker Přemysl Šámal, den Teilnehmer des Widerstands gegen Österreich und gegen die nazistische Okkupation und Kanzler des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš G. Masaryk.

A co jáchymovská léčba?
S léčením v Radium Palace jsem spokojena. Je mi sice již přes 80
let, ale bude-li to příští rok možné, určitě přijedu znovu!

Was können Sie uns über die Joachimsthaler Kur sagen?
Mit der Heilbehandlung im Radium Palace bin ich zufrieden. Ich bin zwar
schon über 80 Jahr alt, aber wenn dies möglich sein wird, komme ich nächstes Jahr wieder!
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Pﬁedstavujeme Vám...

Wir stellen Ihnen vor...

MUDr. Stanislav Zajíãek
„Přeji Vám vše dobré,
pohodu, zdraví a životní optimismus!“
„Ich wünsche Ihnen alles Gute, Behaglichkeit,
Gesundheit und Lebensoptimismus!“

Do funkce primáře lázeňského hotelu Běhounek byl jmenován v květnu letošního roku. Před tím sbíral zkušenosti v jiných lázních a na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde působil jako vedoucí lékař lůžkového oddělení. O kom je řeč? O MUDr. Stanislavu Zajíčkovi, primáři lázeňského hotelu Běhounek.
„V oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
působím dvanáct let, jsem členem několika
odborných společností, mimo jiné i odborných společností pro akupunkturu a myoskeletální medicínu. Ordinace akupunktury
a myoskeletální medicíny začínáme v hotelu
Běhounek teprve provozovat,“ říká o sobě
nový primář.
„Když odpočívám, rád si přečtu například
knihy Oty Pavla či básně Jaroslava Seiferta.
Mám rád i hudbu. Mrazí mě jak u „Nessun
Dorma“ od Pucciniho tak u „Love me tender“
od Elvise. Sám aktivně píšu povídky a poezii.
Některé mé básně vyšly v literárních almanaších,“ prozrazuje Stanislav Zajíček.
„Jáchymovské lázně poskytují služby na vysoké úrovni. Přírodní léčebný zdroj – radonová voda – je sama o sobě ohromnou medicínskou devízou.
Přeji si, aby lázně i nadále poskytovaly svým pacientům a klientům kvalitní rehabilitační léčbu. Věřím, že s týmem našich zdravotníků a dalšího personálu kvalitu dokonce zvýšíme,“ dodává
primář.

In die Funktion des Oberarztes des Kurhotels Běhounek wurde er im Mai
dieses Jahres ernannt. Davor hat er Erfahrungen in anderen Kurorten
und in der Klinik für Rehabilitationsmedizin des Universitätskrankenhauses Königliche Weingärten in Prag gesammelt, wo er als leitender
Arzt der stationären Abteilung arbeitete. Von wem sprechen wir hier?
MUDr. Stanislav Zajíček, Oberarzt des Kurhotels Běhounek.
„Im Bereich der Rehabilitations- und physikalischen Medizin bin ich zwölf Jahre tätig, ich bin Mitglied mehrerer
Fachgesellschaften, unter anderem auch der Fachgesellschaften für Akupunktur und myoskeletale Medizin.
Der Betrieb eines Behandlungsraums für Akupunktur
und myoskeletale Medizin beginnt im Hotel Běhounek
erst“, sagt der neue Oberarzt über sich.
„Wenn ich mich ausruhen möchte, lese ich gern die
Bücher von Ota Pavel oder die Gedichte von Jaroslav
Seifert. Auch Musik habe ich gern. Es läuft mir sowohl
bei „Nessun Dorma“ von Puccini wie auch bei „Love me
tender“ von Elvis kalt den Rücken herunter. Ich selbst
schreibe Erzählungen und Poesie. Einige meiner Gedichte erschienen in literarischen Almanachen“, verrät
Stanislav Zajíček.
„Das Heilbad St. Joachimsthal gewährt Dienstleistungen auf hohem Niveau. Das natürliche Heilmittel - das
Radonwasser – ist allein bereit ein großer medizinischer Schatz. Ich würde
mir wünschen, daß das Heilbad seinen Patienten und Gästen auch weiterhin
Dienstleistungen auf hohem Niveau bietet. Ich bin überzeugt, daß wir die
Qualität mit unserem Team von medizinischem
Personal und weiteren Mitarbeitern sogar noch erhöhen“, fügt
der Oberarzt hinzu.
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Vážení čtenáři,

Sehr geehrte Leser,

období srpna, září a října je pro mě osobně srdeční záležitostí.
Vzduch dýchá teplem, příroda se začíná neuvěřitelně zbarvovat
a človíček má radost z každého slunečního paprsku. Každé období je však něčím výjimečné, něčím jiné. Stejně jako VY, NAŠI HOSTÉ. A každé období má zároveň dvě věci společné: nádherné okamžiky v jáchymovských lázních a potěšení z vašich dopisů.
Děkujeme

Die Zeit von August, September und Oktober ist für mich eine Herzensangelegenheit. In der Luft liegt Wärme, die Natur färbt sich unglaublich, und der Mensch
freut sich über jeden Sonnenstrahl. Jede Jahreszeit ist jedoch irgendwo außerordentlich und zeichnet sich in irgendeiner Hinsicht aus. Wie auch SIE, UNSERE
GÄSTE. Und jede Zeit hat auch gleichzeitig zwei Dinge gemeinsam: herrliche Augenblicke im Heilbad St. Joachimsthal und Freude über Ihre Briefe.
Wir d
danken Ihnen

Přijměte, prosím, naše poděkování
za Vaši pomoc a podporu, díky níž jste
umožnili uspořádat Dopravní soutěž
mladých cyklistů pro žáky z praktických
a speciálních škol Karlovarského kraje.
Soutěž se uskutečnila na Dětském dopravním hřišti ve Staré Roli dne 25. května a zúčastnilo se jí 52 dětí. Rádi bychom
poděkovali také všem Vašim zaměstnancům a přejeme hodně štěstí a spokoje-nosti v osobním i pracovním životě.

Neh
h
Nehmen
Sie bitte unseren Dank für die Hilfe
und Unterstützung bei der Veranstaltung
des Verkehrswettbewerbs junger Radfahrer
er für Schüler aus praktischen und Sonde
derschulen des Bezirks Karlsbad entgegen.
De
Der Wettbewerb fand auf dem Kinderverke
kehrsspielplatz in Alt Rohlau (Stará Role)
a
am 25. Mai unter der Beteiligung von 52
K
Kindern statt. Wir möchten ebenfalls alllen
e Ihren Angestellten danken und wünsschen Ihnen viel Glück und Zufriedenheit
iim persönlichen und im Berufsleben.

S pozdravem a vděčným poděkováním
Mit vielem
m Dank und freu
freundlichen
dli
Grüße
Grüß
Grüßen
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka školy
a Mgr. Ivana Mottlová, organizátorka soutěže

Sehr geehrte Frau Liskova,
d
der 12. Juni liegt nun schon zwei Wochen zurück und
t.
unser Tag des Rheumakranken ist Vergangenheit.
Eine Vergangenheit die einen bleibenden Eindruckk
bei allen Beteiligten hinterlassen hat. Auch Dank Ih-d
res Beitrages an diesem Tag, ist eine großartige und
gelungene Veranstaltung mit ca. 1500 Teilnehmern
geworden. Die positive Resonanz von den Besuchern
vermittelte uns auch ein positives Engagement von
Ihrer Seite. Unsere Mitglieder waren begeistert.
Dieser Rheumatag trug dazu bei, Betroffenen Informationen über Ihre Krankheit, Möglichkeiten zur
Krankheitsbewältigung und damit einen positiven
Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu nehmen. Nicht
nur Informationen, auch, und vor allem Lebensfreude sind ein wichtiger Baustein für Wohlgefühl
und soziale Einbindung trotz einer chronischen Erkrankung. Gleichzeitig war diese Veranstaltung ein
Dankeschön an alle Ehrenamtlichen in unseren 41
Selbsthilfegruppen in Thüringen. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und damit Ihr
Vertrauen in unsere Arbeit.
Mit freundlichen Grüssen
Ch
Prof. Dr. Christine
Jakob
Präsidentin
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Mgr. Martina Kheilová, Schuldirektorin,
und Mgr. Ivana Mottlová, Organisatorin des Wettbewerbs

Anfang Mai ist die Gruppe angekommen,
in dem Schönen St. Joachimsthal,
die Spielhölle wird in Betrieb genommen,
und Ausflüge gibt´s in grosser Zahl.
Beim Bewegungsbad hab´n wir gesungen
doch im Radon da liegen wir ganz still.
Auf dem Stuhl wird die Keule geschwungen.
Und zum Essen holt sich jeder was er will.
Unsere Kur geht nun langsam zu Ende,
ja es war mit „Euch“ wieder einmal schön
und wir reichen einander die Hände
und sagen „Aufwiedersehen“.
Ingeborg Feldt Hamburger Gruppe von „Bergfest“
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní Miroslavě Machaňové za její úžasný nápad uspořádat kurz keramiky! Pocházím
z kraje, kde tato možnost není a tady ve vašem kraji se to přímo nabízí. Prožila jsem úžasné odpoledne! Pro mě to bylo opravdu nezapomenutelné držet v ruce „hlínu“ a něco si z ní vlastnoručně vyrobit. Tak přeji všem, aby to také mohli vyzkoušet na vlastní kůži“ Považuji tento nápad za vynikající a přeji hodně zdaru do další práce.
Ještě jednou díky moc.
Jiřina Javůrková, Opočno

Ich möchte auf diesem Weg Frau Miroslava Machaňová sehr für ihren Einfall
danken, einen Keramikkurs zu veranstalten! Ich komme aus einer Gegend, wo
eine solche Möglichkeit nicht besteht, und hier in Ihrer Gegend bietet sich das
geradezu an. Ich verlebte einen herrlichen Nachmittag! Für mich war das wirklich
unvergeßlich, den Ton in der Hand zu halten und eigenhändig etwas herzustellen. Ich wünsche allen, dies einmal selbst auszuprobieren. Für mich war das ein
großartiger Einfall. Ich wünsche viel Gelingen in der weiteren Arbeit. Noch einmal
vielen Dank!
Jiřina Javůrková, Opočno

Ve středu 26. 5. jsem měla to nejhezčí odpoledne za celý pobyt
zde v Jáchymově. Trávila jsem ho spolu se stejně nadšenými hosty
u stolu, zabořená do měkoučké hlíny a užívala si tak krásné tvůrčí
odpoledne. Já i ostatní návštěvníci keramického kroužku jsme se
nemohli nabažit, co nám tohle krásné odpoledne přinášelo radosti a relaxu. Rádi bychom si ho zopakovali.

Am Mittwoch, dem 26. 5. hatte ich den schönsten Nachmittag während des gesamten Aufenthalts in St. Joachimsthal. Ich verbrachte ihn gemeinsam mit gleich
begeisterten Gästen an einem Tisch, beschäftigt mit dem weichen Ton hatten wir
einen schönen schöpferischen Nachmittag. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern des Keramikkreises konnten wir nicht genug davon bekommen, was
uns dieser schöne Nachmittag an Freude und Erholung brachte. Gern würden wir
das wiederholen.
Michaela Vojtěchová, Plzeň - Božkov

Michaela Vojtěchová, Plzeň - Božkov

ZACHYŤTE ZAJÍMAVÉ OKAMŽIKY!
Naše výzva, aby jste se s námi o zajímavé snímky z jáchymovských lázní se neminula účinkem. A tak vám dnes můžeme přinést fotografii novopečeného ministra
zahraničních věcí Karla Schwazrenberga, který Jáchymov navštívil v rámci předvolebního turné. Ministr podpisy do památníčků rozhodně nešetřil...
Děkujeme a posílejte dál! Čekají na vás krásné dárečky!

FANGEN SIE INTERESSANTE AUGENBLICKE EIN!
Unser Aufruf, uns interessante Augenblicke aus dem Heilbad St. Joachimsthal zu
schicken, wurde erhört. Und so können wir Ihnen heute eine Fotografie des neuen Außenministers Karel Schwarzenberg zeigen, der St. Joachimsthal im Rahmen
seines Wahlkampfes besuchte. Und der Herr Minister sparte gewiß nicht mit Unterschriften in das Poesiealbum...
Wir danken Ihnen! Senden Sie auch weiterhin
Ihre schönen Fotos! Es warten schöne Geschenke auf Sie!

Své příspěvky
můžete zasílat na adresu:

Ihre Beiträge können Sie
an folgende Adresse schicken:

Redakce Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
nebo na e-mail: info@laznejachymov.cz.

Redaktion Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
oder an die E-Mail-Adresse: info@laznejachymov.cz.

Děkujeme!

Vielen Dank!
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Wettbewerb

Milí inovátoři,
již od listopadu loňského roku k nám pravidelně docházejí vaše
úžasné nápady na vylepšení našich služeb a my jsme tomu rádi.
Tímto číslem soutěž uzavíráme zajímavým nápadem Milana
Ulagy, kterému tímto děkujeme a posíláme malý dárek.

Liebe Innovatoren,
bereits seit November vergangenen Jahres erreichen uns Ihre großartigen Einfälle
zur Verbesserung unserer Dienstleistungen, was uns große Freude macht. Mit dieser
Nummer beenden wir den Wettbewerb mit einem interessanten Einfall von Milan
Ulaga, dem wir hiermit danken und dem wir ein kleines Geschenk senden.

A co vy ostatní? Chcete soutěžit dál? Máme pro vás novou výzvu! Podělte se s námi o zajímavý zážitek z našich lázní – historku, vtip, fotografii, významné setkání,… Nejzajímavější opět odměníme!

Und Sie? Wollen Sie den Wettbewerb fortsetzen? Wir haben für Sie eine neue Herausforderung! Teilen Sie uns ein interessantes Erlebnis aus unserem Heilbad mit – eine
Anekdote, einen Witz, eine Fotografie, ein bedeutendes Treffen… Die interessanteste Einsendung werden wir wieder belohnen!

Již několikrát jsem navštívil Vaše lázeňské centrum Agricola a byl jsem tam velmi spokojen. Avšak v teplých dnech, které byly, jsou a budou, by mě velmi osvěžila točená zmrzlina
z Opočna. Je to výborná česká zmrzlina a ve většině aqua zařízeních jí nabízejí. Bohužel ani v jiných jáchymovských lázeňských zařízeních ji nenabízejí. Každý člověk si rád zamlsá.
Točená zmrzlina by byla dobrou investicí nejen pro lázeňské
hosty, ale i pro širokou veřejnost.
Milan Ulaga, Jáchymov

Schon mehrfach besuchte ich Ihr Kurzentrum Agricola, wo ich sehr zufrieden
war. An warmen Tagen, die es immer geben wird, hätte mich Kugeleis aus
Opočno sehr erfrischt. Ein ausgezeichnetes tschechisches Eis, das in den meisten Aquaparks angeboten wird. Leider ist es auch in anderen Joachimsthaler
Kureinrichtungen nicht zu haben. Jeder Mensch nascht einmal gern. Kugeleis
wäre eine gute Sache nicht nur für Kurgäste, sondern auch für die Öffentlichkeit.
Milan Ulaga, Jáchymov

Děkujeme za námět a v příštím roce se snad sejdeme nad porcí
lahodné točené zmrzliny.

Wir danken für die Anregung. Im nächsten Jahr treffen wir uns vielleicht bei einem
köstlichen Eis.

Své dopisy můžete zasílat na adresu…
Redakce Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T.G.Masaryka 415
362 51 Jáchymov
…nebo je zanechte na recepcích. Využít můžete také
e-mail: info@laznejachymov.cz. Obálku či předmět
e-mailu prosím označte heslem SOUTĚŽ AV

Ihre Briefe schicken Sie bitte an die Adresse …
Redakce Aqua Viva
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T.G.Masaryka 415
362 51 Jáchymov
…oder hinterlegen Sie sie am Empfang. Sie erreichen uns auch per
E-Mail: info@laznejachymov.cz. Den Umschlag beschriften Sie bitte mit
SOUTĚŽ AV, ebenso lautet der Betreff der E-Mails.

Zdraví pﬁichází i z jehel
Gesundheit durch Nadeln
Akupunktura je staletími ověřená forma léčby. Nyní ji mohou
na vlastní kůži okusit nejenom příznivci východních umění v jáchymovských lázních. Ordinace najdete v lázeňských hotelích Radium
Palace a Běhounek, ale i v centru Agricola. Tuto službu si můžete objednat přímo u lékaře, případně prostřednictvím wellness recepcí či
recepcí v hotelu Curie a centru Agricola.

Die Akupunktur ist eine über Jahrhunderte bewährte Heilmethode. Jetzt
können diese Methode nicht nur Anhänger der östlichen Kunst im Heilbad St. Joachimsthal ausprobieren. Der Behandlungsraum befindet sich
in den Kurhotels Radium Palace und Běhounek, aber auch im Zentrum
Agricola. Diese Dienstleistung können Sie direkt beim Arzt bestellen,
gegebenenfalls an der Wellness-Rezeption bzw. an den Rezeptionen im
Hotel Curie und im Zentrum Agricola.

A v čem, či proti čemu je akupunktura prospěšná? Její uplatnění je široké. Pomáhá
například při bolestech hlavy včetně migrén, při alergiích (senná rýma, atopická
dermatitida, ekzém, astma a další formy
alergií), neurologických potížích či při některých gastrointestinálních potížích. V neposlední řadě může pomoci i těm, kteří
se rozhodnou jednou pro vždy „seknout“
s kouřením.

Aber wofür oder wogegen ist die Akupunktur gut?
Ihre Anwendung ist breit. Sie hilft zum Beispiel bei
Kopfschmerzen einschließlich Migräne, bei Allergien
(Heuschnupfen, atopische Dermatitis, Ekzem, Asthma und weitere Allergieformen), neurologischen
Beschwerden und einigen gastrointestinalen Beschwerden. Nicht zuletzt kann sie Rauchern helfen,
die mit diesem Laster ein für allemal Schluß machen
wollen.

Nevěříte tomu? Věřte! a Ještě lépe: přijďte
si akupunkturu vyzkoušet. Litovat určitě
nebudete!

Können Sie das nicht glauben? Glauben Sie ruhig!
Und noch besser: kommen Sie und probieren Sie die
Akupunktur aus. Es wird Ihnen gewiß nicht leid tun!
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Vy‰lápnûte si...

Machen Sie sich auf dem Weg

…za krásami Horního hradu

… zu den Schönheiten
der Burg Hauenstein (Horní hrad)
Teplé letní počasí k vycházkám do přírody přímo láká. Cílem té aktuální
bude Horní hrad (Hauenštejn).

Das warme Sommerwetter lädt geradezu zu Spaziergängen in die Natur ein. Unser Ziel wird heute
die Burg Hauenstein (Horní hrad) sein.

Výchozím bodem výletu bude Ostrov, do kterého se lehce dostanete
autobusem. Na kraji města (necelých
1,5 km severně od centra po žluté turistické značce) se rozkládá rozlehlá
soustava rybníků ze 17. století. Největší z rybníků – Borecký je stále využíván
k chovu ryb. Čekají na Vás rozsáhlé
porosty puškvorce, rákosu nebo žluté
květy kosatců. Pro uklidnění a kochání
se, je to ta nejlepší volba.

Ausgangspunkt unseres Ausflugs ist Schlackenwerth (Ostrov), wohin Sie mit dem Bus kommen.
Am Stadtrand (nicht ganz 1,5 km nördlich des
Zentrums auf dem gelben Wanderweg) befindet
sich ein weitläufiges System von Teichen aus dem
17. Jahrhundert. Der größte der Teiche, der Teich
von Heidles (Borecký rybník), wird bis heute zur
Fischzucht genutzt. Sie sehen weite Kalmus- und
Schilfflächen und die gelben Blüten der Schwertlilien. Zum Betrachten und Beruhigen die beste
Wahl.

Kolem Boreckých rybníků (případně po cyklostezce) se dostanete do obce Květnová. Po překonání hlavního silničního
tahu Ostrov – Chomutov se dostanete do vesničky Maroltov,
odkud je to na Krásný Les a Hauenštejn už jen kousek.

Entlang der Teiche (oder auf dem Radwanderweg) kommen Sie in das Dorf Permesgrün (Květnová). Nach Überquerung der Fernstraße Schlackenwerth (Ostrov) – Komotau (Chomutov) kommen Sie in den Flecken Marletzgrün (Maroltov), von wo es
nach Schönwald (Krásný Les) und auf die Burg Hauenstein nur noch ein Stück ist.

A co je Hauenštejn? Hrad, který bývá pro
svou romantickou krásu přirovnáván k jihočeské Hluboké. Před deseti lety ho v dezolátním stavu zakoupil Pavel Palacký. Od té doby
jej dává za pomoci nadšenců, sponzorů i dotací do původní podoby. Haunštejn ovšem
není pouze mrtvou památkou s uzavřenou
branou. Naopak! Snad každý víkend ožívá
hrad různými akcemi, které na něj lákají stovky malých i velkých návštěvníků. Najdete tu
originální hornohradskou medovinu, šermíře, strašidla i ohňové divadlo. Návštěva určitě stojí za to!

Und was ist Hauenstein? Eine Burg, die wegen ihrer romantischer Schönheit mit dem südböhmischen Schloß
Hluboká verglichen wurde. Vor zehn Jahren wurde die
Burg in desolatem Zustand von Pavel Palacký gekauft.
Seitdem bringt er die Burg mit der Hilfe von Freiwilligen
und Sponsoren und Fördermitteln in ihre ursprüngliche
Form. Die Burg Hauenstein ist jedoch nicht nur ein totes Denkmal mit geschlossenem Tor, ganz im Gegenteil.
An jedem Wochenende kommt Leben in Form von verschiedensten Veranstaltungen in die Burg, die hunderte
von kleinen und großen Besuchern anlocken. Es gibt
hier originalen Hauensteiner Met, Fechtvorführungen, Gespenster und Feuertheater. Ein Besuch lohnt sich gewiß!
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AKČNÍ NABÍDKA LÁZNÍ JÁCHYMOV

AKUPUNKTURA POMÁHÁ
Ženy chtějí hubnout, sezónní plynové alergie útočí
a jáchymovské lázně navíc nabízí i šanci zbavit se zlozvyku kouření!
Akupunktura na hubnutí
Akupunktura na sezóní alergie
Akupunktura na odvykání kouření
Jednorázová aplikace tzv. permanentní jehly
do ušního boltce za ceníkovou cenu pouze 500 Kč
Kontakt: tel.: 353 836 000 • agricola@laznejachymov.cz
ZAČNĚTE HNED

Kultura

Kultur

Kulturní program

Kulturprogramm

SRPNOVÉ NOKTURNO
Pondělí 16. srpna od 19:30 hod. ve Špitálním kostelíku
V rámci jáchymovského kulturního léta se vám představí
MUSICA Á TRE s mezzosopránem Mirky Lendělové.

NOCTURNE IM AUGUST
Montag, den 16. August ab 19:30 Uhr in der Spitalkirche
Im Rahmen des St. Joachimsthaler Kultursommers stellt sich Ihnen die MUSICA Á TRE mit der Mezzosopranistin Mirka Lendělová vor.

TRAVESTIE SHOW
Čtvrtek 19. srpna od 19:30 hod. v Kulturním domě
Přední pražská skupina “SCREAMERS” předvede jedinečnou mezinárodní show s hvězdami POP MUSIC, světelnými efekty a kostýmy.

TRAVESTIE SHOW
Donnerstag, den 19. August ab 19:30 Uhr im Kulturhaus
Die Prager Gruppe “SCREAMERS” führt eine internationale Show mit Stars
der POP MUSIC, Lichteffekten und Kostümen vor.

GOLDEN GATE IN THE FOG – KLASIKA STÁLE ŽIJE
Pondělí 23. srpna od 19:30 hod. v LH Běhounek
Galavečer a premiéra písní „Golden Gate Bridge In The Fog“ „Gloomy Night“„Pigeon´s Song“ „ Why“ „Home Is The Sailor“ a Intermezzos: Španělská hudba.
VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM A HOUSLEMI
Pátek 27. srpna od 19:30 hod. v Kostele sv. Jáchyma
Vivaldi, Bach, Schumann, Dvořák a mnozí další v podání mladých
nadějí české hudby.
TAJEMSTVÍ SAKUROVÉHO KVĚTU
Úterý 31. srpna od 19:30 hod. v LH Běhounek
Koncert japonských umělkyň se skladbami J. S. Bacha, B. Martinů
a japonských písní.
FOLKLÓRNÍ SHOW
Čtvrtek 2. září od 19:30 hod. v Kulturním domě
V rámci jubilejního 15. ročníku Karlovarského folklorního festivalu uvidíte zahraniční folklorní soubory z Mexika ,Venezuely, Nového Zélandu a Číny.
VINOBRANÍ
Pátek 17. září v LH Radium Palace
Ochutnávka vína s nabídkou profesionálního someliéra. K tanci
a poslechu hraje cimbálovka z Jirkova. Burčák a koláče za atraktivní ceny!
LÁSKA A RENESANCE
Sobota 18. září od 15:00 hod. v Královské mincovně
Na rozloučenou s jáchymovským kulturním létem si přijďte poslechnout koncert renesanční hudby, poezie a tance.
TISÍCE OPERETNÍCH MELODIÍ
Úterý 28. září od 19:30 hod. v LH Běhounek
Opereta je stále „in“, to vám dokáží Christina Kluge, Jaroslav Mrázek a Daniel Wiesner.

GOLDEN GATE IN THE FOG – DIE KLASSIK LEBT NOCH
Montag, den 23. August ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Galaabend und Premiere der Lieder „Golden Gate Bridge In The Fog“ „Gloomy Night“„Pigeon´s Song“ „ Why“ „Home Is The Sailor“ und Intermezzos:
Spanische Musik.
ORGELKONZERT MIT GESANG UND VIOLINE
Freitag, den 27. August ab 19:30 Uhr in der St.-Joachims-Kirche
Vivaldi, Bach, Schumann, Dvořák und vieles mehr zu Gehör gebracht von
jungen Hoffnungen der tschechischen Musik.
GEHEIMNIS DER SAKURA-BLÜTE
Dienstag, den 31. August ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Konzert japanischer Künstlerinnen mit Werken von J. S. Bach und B.
Martinů und mit japanischen Liedern.
FOLKLORESHOW
Donnerstag, den 2. September ab 19:30 Uhr im Kulturhaus
Im Rahmen des 15. Karlsbader Jubiläumsfolklorefestivals sehen Sie ausländische Folkloreensemble aus Mexiko, Venezuela, Neuseeland und China.
WEINLESE
Freitag, den 17. September im Kurhotel Radium Palace
Verkosten von Wein aus dem Angebot eines professionellen Sommeliers.
Zum Tanzen und Zuhören spielt für Sie das Cymbalorchester aus Görkau
(Jirkov). Junger Wein und Kuchen zu niedrigen Preisen!
LIEBE UND RENAISSANCE
Sonnabend, den 18. September ab 15:00 Uhr in der Königlichen Münze
Zum Abschied vom St. Joachimsthal Kultursommer hören Sie ein Konzert
mit Renaissancemusik, Poesie und Tanz.
TAUSEND OPERETTENMELODIEN
Dienstag, den 28. September ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Die Operette ist immer noch modern, das führen Ihnen Christina Kluge,
Jaroslav Mrázek und Daniel Wiesner vor.
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Z Va‰ich vlasÛ vykouzlíme úães

Aus Ihren Haaren zaubern wir eine Frisur

Kadeřnictví
v LH Ak. Běhounka
Otevírací doba
Po
zavřeno
Út – Pá
9 – 15 hod.
So
7 – 13 hod.

Frisiersalon
im Kurhotel Běhounek
Öffnungszeiten
Mo
geschlossen
Di – Fr
9 – 15 Uhr
Sa
7 – 13 Uhr

Kontakt: p. Hassová, tel.: 353 831 217
Linka Lázní | 1217

Kontakt: p. Hassová, tel.: 353 831 217
Durchwahl Heilbad: 1217

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Čtvrtek 7. října od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Úchvatné melodie v podání Rustama Shaykhutdinova, vedoucího katedry klavírní hry na Institutu umění v Ufa.

KLAVIRREZITAL
Donnerstag, den 7. Oktober ab 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Ergreifende Melodien zu Gehör gebracht von Rustam Shaykhutdinov, dem
Leiter des Lehrstuhls für Klavierspiel am Kunstinstitut Ufa.

FLÉTNOVÉ NOKTURNO
Úterý 12. října od 19:30 hod. v LH Běhounek
Lucie Marková a Jana Wildová s malebnými tóny flétny a klavíru.

FLÖTEN NOCTURNE
Dienstag, den 12. Oktober ab 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek
Lucie Marková und Jana Wildová mit malerischen Flöten- und Klaviertönen.

Programové specialistky doporuãují…

Die Programmspezialistinnen empfehlen …

„Ráda bych vám doporučila návštěvu velkého folklorního programu, který můžete shlédnout ve čtvrtek 2. září v Kulturním domě. Vystoupí tu folklorní
soubory z Mexika,Venezuely, Nového Zélandu
a Číny. Soubory z Mexika a Nového Zélandu již
v Jáchymově v minulých letech vystoupily, a proto
mohu tento skvostný zážitek vřele doporučit – temperament, nadšení a nádherné kostýmy. Zkrátka
nezapomenutelné!“
Věra Vacatová

„Ich möchte Ihnen den Besuch des großen Folkloreprogramms
empfehlen, das Sie am Donnerstag, dem 2. September im Kulturhaus sehen können. Es treten hier Folkloreensemble aus
Mexiko, Venezuela, Neuseeland und China auf. Die Ensembles
aus Mexiko und Neuseeland traten bereits in den vergangenen
Jahren in St. Joachimsthal auf, weswegen wir dieses einzigartige
Erlebnis empfehlen können – Temperament, Begeisterung und
herrliche Kostüme. Einfach unvergeßlich!“
Věra Vacatová

„Můj tip na kulturní akci v našich lázních je koncert
japonských umělkyň Yasuko Tanaka, Satomi Nishimura a Rie Michimura. Uslyšíme nejenom skladby od známých mistrů A. Dvořáka, J. S. Bacha a B.
Martinů, ale i japonské písně. Jako zlatý hřeb zazní
tradiční japonské písně, kdy umělkyně mohou vystoupit v tradičním japonském kimonu. Nemůžete
jet do Japonska? Nevadí, japonská hudba přijela
za vámi.“
Mirka Machaňová

„Mein Tip für Kulturveranstaltungen in unseren Kurorten ist das
Konzert der japanischen Künstlerinnen Yasuko Tanaka, Satomi
Nishimura und Rie Michimura. Wir hören nicht nur die Werke der
bekannten Meister A. Dvořák, J. S. Bach und B. Martinů, sondern
auch japanische Lieder. Als die Krönung erklingen traditionelle
japanische Lieder, bei denen die Künstlerinnen im traditionellen
japanischen Kimono auftreten. Ist es für Sie nach Japan zu weit?
Macht nichts, die japanische Musik kommt zu Ihnen.“
Mirka Machaňová

„Ráda bych pozvala všechny hosty, návštěvníky
a obyvatele Jáchymova do Kulturního domu dne
19. srpna na představení pražské travestie skupiny SCREAMERS. Převedou nám jedinečnou show
s hvězdami pop-music, světelnými efekty a kostýmy. Doufám, že se budete bavit!“
Monika Peteříková

„Ich möchte gern alle Gäste, Besucher und Bewohner von St. Joachimsthal am 19. August in das Kulturhaus zur Vorstellung der
Prager Gruppe SCREAMERS einladen. Sie führen eine einmalige
Show mit Stars der Pop-music, mit Lichteffekten und Kostümen
vor. Ich hoffe, Sie werden sich unterhalten!“
Monika Peteříková

16 - 17
inzerce

10%
sleva
při předložení
vystřiženého inzerátu
a nákupu nad 300 Kč

Tajemství přírody
Vaše přírodní lékárna
Velkoobchod - maloobchod
Vladan Bublík
Hotel Lužice, K Lanovce 886, Jáchymov
Po - So: 11 - 17 hod.

• Český včelí med
• Kozí sýry
• Zdravá výživa
• Suvenýry

• Léčivé byliny
• Masti
• Včelí produkty
a mnohé další

www.tajemstvi-prirody.cz

Nabídka pro Vás

Angebot für Sie

Již 26. ročník Jáchymovského
hudebního podzimu vás zve k návštěvě!
12. – 24. října 2010

Bereits der 26. Jahrgang des Joachimsthaler
Musikherbstes lädt Sie zum Besuch ein!
12. – 24. Oktober 2010

TŘI TENOŘI ZE SLOVENSKA
14. října, 19.30 hod., LH Radium Palace
Galavečer s krásnými hlasy a nejkrásnějšími operními a operetními melodiemi a italskými písněmi.

DREI TENORE AUS DER SLOWAKEI
14. Oktober, 19.30 Uhr, Kurhotel Radium Palace
Galaabend mit schönen Stimmen und den schönsten Opern und Operettenmelodien und italienischen Liedern.

KONCERT PRAŽSKÉ DECHOVÉ HUDBY KRAJANKY
19. října, 19.30 hod., Kulturní dům
Dirigent Václav Hlaváček přináší lahůdku pro milovníky dobré dechovky.

KONZERT DER PRAGER BLASMUSIK KRAJANKA
19. Oktober, 19.30 Uhr, Kulturhaus
Dirigent Václav Hlaváček bringt Perlen für Liebhaber der Blasmusik.

ŽIDOVSKÉ HOUSLE ALEXANDERA SHONERTA /Rusko/
21. října, 19.30 hod., LH Radium Palace
Houslový recitál absolventa Novosibirské státní akademie označovaného hudebními kritiky jako „nový Paganini.“

DIE JÜDISCHE GEIGE DES ALEXANDER SHONERT /Rußland/
21. Oktober, 19.30 Uhr, Kurhotel Radium Palace
Violinrezital des Absolventen der Staatlichen Akademie Nowosibirsk,
der von Musikkritikern der „neue Paganini“ genannt wird.

NEDĚLNÍ MATINÉ NA ZAKONČENÍ
JÁCHYMOVSKÉHO HUDEBNÍHO PODZIMU

SONNTAGSMATINÉE ZUM ABSCHLUSS
DES JOACHIMSTHALER MUSIKHERBSTES

HUDBA MISTRŮ BAROKA
24. října, 10.00 hod., LH Radium Palace
Hrají členové karlovarského symfonického orchestru
a komorní soubor CON SILENCIO.

MUSIK DER BAROCKMEISTER
24. Oktober, 10.00 Uhr, Kurhotel Radium Palace
Es musizieren die Mitglieder des Karlsbader Symphonieorchesters
und das Kammerorchesters CON SILENCIO.

Seniorům vstup doporučen

Senioren Eintritt empfohlen

Jáchymovské lázně jsou i letos jedním z partnerů akce občanského
sdružení Život 90, kterou je Den seniorů. V rámci této akce, která se
letos koná už popatnácté, je i Seniorská míle, běh z Kampy na Žofín.
Pro vítěze tohoto běhu je opět připravená lákavá cena v podobě relaxačního pobytu v našich lázních. Takže nezapomeňte 9. října obout
sportovní obuv, a vzhůru do Prahy. Zaregistrovat se můžete na tel.
č. 222 333 555 denně od 9:00 do 16:00 hod.

Das Heilbad St. Joachimsthal ist auch in diesem Jahr einer der Partner
der Aktion des gemeinnützigen Verbands Život 90, dem Tag der Senioren. Im Rahmen dieser Aktion, die in diesem Jahr bereits zum fünfzehnten Mal stattfindet, wird auch die Seniorenmeile gelaufen, die von der
Insel Kampa auf die Sophieninsel führt. Für den Sieger dieser Aktion ist
wieder ein attraktiver Preis in Form eines Erholungsaufenthalts in unserem Heilbad vorbereitet. Vergessen Sie also nicht, am 9. Oktober Sportschuhe anzuziehen und auf nach Prag! Registrieren können Sie sich
unter der Telefonnummer 222 333 555 täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr.

A QUA V IVA

podzim|Herbst 2010

Dámské a pánské kadeřnictví
„Radium Palace“

Damen- und Herrenfriseur
„Radium Palace“

Přivítáme Vás ve velmi příjemném prostředí v prvním patře hotelu. Upřednostňujeme profesionální,
individuální přístup k zákazníkům s využitím kvalitní kosmetiky.

Wir begrüßen Sie in dem sehr angenehmen Ambiente in der ersten Etage des Hotels. Wir bevorzugen
das professionelle, individuelle Konzept gegen unseren Kunden und verwenden Qualitätskosmetik.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Denně
9.00 – 17.00 hod.
Případně dle domluvy na objednávku

ÖFFNUNGSZEIT:
Täglich
9.00 – 17.00 Uhr
Gegebenenfalls nach Vereinbarung auf Bestellung

Kontakt:
Anita Pomahačová
Tel.: 353 831 780, 777 800 696

Kontakt:
18
Anita Pomahačová
Tel.: 353 831 780, 777 800 696

Těšíme se na Vaši návštěvu

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Neue Wellnesspakete
für behagliche Augenblicke

REGENERACE - pro příjemné chvíle…

REGENERATION - für angenehme Augenblicke…

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

suchá uhličitá koupel
perličková koupel s přísadou
ruční lymfodrenáž
vstup do Saunového světa (45 min.)
vstup do Malého vodního světa (90 min.)
dáreček (malé překvapení)
Cena: 1 000 Kč

IMUNITA - pro uvolnění a posílení imunity…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suchá uhličitá koupel
perličková koupel s přísadou
radonová koupel
reflexní masáž plosky nohy
částečná masáž klasická
aroma masáž
vstup do Saunového světa (45 min.)
vstup do Malého vodního světa (90 min.)
dáreček (malé překvapení)
Cena: 2 000 Kč

HOTEL RADIUM PALACE

Nové wellnessové balíčky
pro vaše nové chvíle pohody

trockenes kohlensaures Bad
Perlbad mit Zusatz
manuelle Lymphdrainage
Eintritt in die Welt der Sauna (45 Minuten)
Eintritt in die Kleine Wasserwelt (90 Minuten)
Geschenk (kleine Überraschung)
Preis: 1.000 Kč

IMMUNITÄT - für die Entspannung und die Stärkung der Immunität…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trockenes kohlensaures Bad
Perlbad mit Zusatz
Radonbad
Reflexionsmassage der Fußsohle
klassische Massage (teilweise)
Aromamassage
Eintritt in die Welt der Sauna (45 Minuten)
Eintritt in die Kleine Wasserwelt (90 Minuten)
Geschenk (kleine Überraschung)
Preis: 2.000 Kč

BECHTEREW PLUS - Nicht nur für an der Bechterew-Krankheit Leidende…

• individuální léčebný tělocvik (po konzultaci s lékařem)
• částečná masáž
• bazén se saunou
Cena: 420 Kč

• individuelle Heilgymnastik (nach Konsultation mit dem Arzt)
• teilweise Massage
• Schwimmbecken mit Sauna
Preis: 420 Kč

ANTISTRES - pro chvíle příjemného odpočinku…
• masáž lávovými kameny
• uhličitá koupel se zábalem
Cena: 750 Kč

RELAX PRO TĚLO A DUŠI - pro voňavé uvolnění…
•
•
•
•

perličková koupel s přísadou HERBADEN Spa
částečná masáž
sauna
zapůjčení županu
Cena: 520 Kč

HOTEL BĚHOUNEK

BECHTĚREV PLUS – nejen pro bechtěreviky…

ANTISTRESS - Für angenehme Augenblicke des Ausruhens …
• Massage mit Lavasteinen
• kohlensaures Bad mit Packungen
Preis: 750 Kč

RELAXATION FÜR KÖRPER UND SEELE - Für eine duftende Entspannung…
•
•
•
•

Perlbad mit Zusatz HERBADEN Spa
teilweise Massage
Sauna
Verleih eines Bademantels
Preis: 520 Kč

TOP WELLNESS - Für Massageliebhaber…

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

čokoládová masáž
thajská olejová masáž
masáž lávovými kameny
aroma masáž
anticelulitidová masáž (nebo klasická či rekondiční masáž)
masáž shiatsu
Cena: 3 300 Kč

COMFORT – pro milovníky luxusu…
•
•
•
•
•
•

celková masáž
podvodní masáž
indická masáž hlavy
parafínový zábal rukou
baňkování
suchá uhličitá koupel
Cena: 1 000 Kč

Jakýkoliv balíček si můžete zakoupit na jakékoliv recepci
nebo věnovat jako milý a originální dárek svým blízkým –
dárkové pokazy vám rádi vystavíme!

LC AGROCOLA

TOP WELLNESS - pro milovníky masáží…

Schokoladenmassage
Thai-Ölmassage
Massage mit Lavasteinen
Aromamassage
Anticellulitemassage (oder klassische oder Rekonditionsmassage)
Massage Shiatsu
Preis: 3.300 Kč

COMFORT - Für Luxusliebhaber…
•
•
•
•
•
•

Ganzmassage
Unterwassermassage
indische Kopfmassage
Paraffinpackung der Hand
Schröpfkopfmassage
trockenes kohlensaures Bad
Preis: 1.000 Kč

Jedes Paket können Sie an jeder Rezeption kaufen oder Ihren Lieben ein
angenehmes und originelles Geschenk machen - wir stellen Ihnen gern einen Geschenkgutschein aus.

KADEŘNICKÝ SALON LD CURIE
Otevírací doba:
Pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

9 - 18 hod.
9 - 18 hod.
7 - 18 hod.
9 - 18 hod.
7 - 18 hod.
9 - 13 hod.

Kontakt: p. Marie Drápalová, tel.: +420 353 832 020, linka lázní 2020

FRISEURSALON LD CURIE
Öffnungszeit:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

9 - 18 Uhr
9 - 18 Uhr
7 - 18 Uhr
9 - 18 Uhr
7 - 18 Uhr
9 - 13 Uhr

Kontakt: Hr. Marie Drápalová, Tel.: +420 353 832 020, Durchruf des Bads 2020

Aquafi
Aqua
fitness
tness v Agricole

Aquafi
Aqua
fitness
tness Agricola

Nabízíme vám být fit pomocí cvičení ve vodě s využitím speciálních
pomůcek

Seien Sie fit durch unsere Übungen im Wasser mit speziellen Übungsgeräten

Cvičení je zaměřené na:
•
•
•
•

zvýšení zdatnosti karsko – respiračního systému
zlepšení svalového tonu a tvarování postavy
zvýšení flexibility
odbourání stresu a zlepšení regenerace po náročné psychické
a fyzické činnosti

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví,
všechny typy tělesných konstitucí, pro osoby s nadváhou (díky hydrostatickému vztlaku odlehčíte svým kloubům i páteři). Cvičit mohou
i neplavci!

Die Übungen richten sich auf die folgenden Punkte:
•
•
•
•

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Atemsystems
Stärkung der Muskulatur und Verbesserung der Figur
Erhöhung der Flexibilität
Abbau von Streß und Verbesserung der Regeneration für anspruchsvolle psychische und physische Tätigkeiten

Die Gymnastik ist für alle Alterskategorien ohne Unterschied des Geschlechts und
verschiedener körperlicher Konstitutionen sowie für Personen mit Übergewicht
(dank des hydrostatischen Auftriebs schonen Sie Ihre Gelenke und Ihre Wirbelsäule) geeignet. Auch Nichtschwimmer können sich an den Übungen
beteiligen!

1 lekce trvá 45 minut
Cena lekce 100 Kč

1 Lektion dauert 45 Minuten.
Preis pro Lektion 100 Kč

pondělí až čtvrtek vždy v celou od 16:00 do 19:00 hod.

Montag bis Donnerstag
zu jeder vollen Stunde
von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Rezervace možná na tel. čísle: +420 353 836 000 nebo přímo
v recepci LC Agricola

Eine Reservierung ist unter der Telefonnummer +420 353 836 000 oder direkt
in der Rezeption des Kurzentrums
Agricola möglich.

KONTAKTY NA RECEPCE JEDNOTLIVÝCH LÁZEŇSKÝCH DOMŮ / KONTAKTE ZUR REZEPTION DER EINZELNEN KURHÄUSER

PALACE
AKADEMIK BĚHOUNEK
A QUA VRADIUM
IVA
podzim|Herbst
2010
Tel.: +420 353 835 111
Tel.: +420 353 834 111

CURIE
Tel.: +420 353 832 111

AQUACENTRUM AGRICOLA
Tel.: +420 353 836 000

