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Im Heilbad vergessen wir
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 Název / Bezeichnung Jméno / Name Kontakt Otevírací doba / Öffnungszeit

Kadeřnictví Radium Palace
Friseur Radium Palace

Kateřina Dondová

+420 724 595 488
+420 353 831 780
přímá linka / Kurzwahl: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Po - Pá / Mo - Fr: 9:00 - 18:00 hod. / Uhr, So / Sa: 9:00 - 12:00 hod. / Uhr
Ne / So: dle domluvy / nach Vereinbarung

Kiosek u Radium Palace
Kiosk am Radium Palace

Miroslava Holá
+420 353 831 740
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

Holičství LD Lužice
Herrenfriseur LD Lužice

Vojtěch Brveník +420 353 831 333 Po - Pá / Mo - Fr: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr

Tajemství přírody LD Lužice
Geheimnisse der Natur LD Lužice

Vladan Bublík +420 774 432 325 Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr, So - Ne / Sa - So: 10:45 - 16:15 hod. / Uhr

Kadeřnictví Marie Drápalová - Curie
Friseur Marie Drápalová - Curie

Marie Drápalová +420 353 832 020 Po - Pá / Mo - Fr: 9:00 - 18:00 hod. / Uhr, So / Sa: 9:00 - 13:00 hod. / Uhr

Květinářství Poměnka - Kulturní dům
Blumenladen Poměnka - Kulturhaus

Jarmila Dymáčková
+420 353 836 008
+420 353 811 744

Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 16:00 hod. / Uhr

Pedikúra a manikúra - Curie
Pediküre und Maniküre - Curie

Jana Chotašová
+420 353 832 019
+420 728 890 337
přímá linka 2019

Po / Mo: dle objednávek / nach Vereinbarung, St / Mi: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr
Pá / Fr: 9:00 - 16:00 hod. / Uhr

Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž - Běhounek
Pediküre, Maniküre, Nagelmodellage - Běhounek

Jana Chotašová
+420 353 831 218
+420 728 890 337
přímá linka / Kurzwahl: 1218

Út, Čt / Di, Do: 9:00 - 16:00 hod. / Uhr
So / Sa 9:00 - 12:00 hod. / Uhr

Porcelán, ruční práce - LD Lužice
Porzellan, Handarbeit - LD Lužice

Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa: 9:00 - 13:00 hod. / Uhr

Boutique Světlana - LD Lužice Svitlana Petráková Po - Pá / Mo - Fr: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa 10:00 - 14:00 hod. / Uhr

Kosmetika Praha
Kosmetik Prha

Hana Rudolfová
+420 353 832 010
+420 731 890 494

Út, Čt / Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. / Uhr, So / Sa: 8:00 - 11:00 hod. / Uhr

Krejčovství Jana - Kulturní dům
Schneiderei Jana - Kulturhaus

Jana Šatalíková
+420 353 836 009
+420 724 049 781

Po, Út, Čt / Mo, Di, Do: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr, St / Mi: 10:00 - 15:00 hod. / Uhr
Pá  / Fr:13:00 - 15:00 hod. / Uhr

Kavárna Agricola
Café Agricola

Jan Meruna +420 602 266 088 Po - Ne / Mo - So: 10:00 - 22:00 hod. / Uhr

Kadeřnictví Agricola
Friseur Agricola

Lucie Hellmichová
+420 353 832 121
+420 604 204 409

Po, Út: dle domluvy / Mo, Di: nach Vereinbarung, St - Pá / Mi - Fr: 9:30 - 12:00 hod. / Uhr
13:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa: 9:30 - 13:00 hod. / Uhr

Kadeřnictví
Friseur

Eva Haasová
+420 353 831 217

Út - Pá / Di - Fr: 9:00 - 15:00 hod. / Uhr, So / Sa: 7:00 - 12:00 hod. / Uhr

Kosmetický salon Darina
Kosmetiksalon Darina

Darina Töltési +420 353 831 396 Út, čt 9:00 - 15:00 hod. / Uhr, So 7:00 - 11:00 hod. / Uhr

Dřevěné zboží - Astoria
Holzwaren - Astoria

Ludovít Melicher +420 736 540 610 Sudé dny / Gerade Tage:10:00 - 17:00 hod. / Uhr

Lékárna Šalvěj
Apotheke Salbei

RNDr. Olga Jozová
+420 353 811 538
info@lekarna123.cz

Po - Pá / Mo - Fr: 8:00 - 12:30 hod. / Uhr, 13:00 - 17:00 hod. / Uhr
So / Sa: 8:30 - 13:00 hod. / Uhr

Kosmetika Radium Palace
Kosmetik Radium Palace

Jiřina Langová
+420 608 527 577
+420 353 831 700
přímá linka / Kurzwahl: 1368

Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr
So, Ne / Sa, So: dle domluvy / nach Vereinbarung 

Optik Konrád Iva Vodrážková, DiS +420 353 542 843
Út - Čt / Di - Do: 10:00 - 18:00 hod. / Uhr
Pá 10:00 - 17:00 hod. / Uhr
So 10:00 - 15:00 hod. / Uhr

Bezbolestná liposukce
Schmerzlos Fettabsaugung

Irena Hicklová
+420 728 980 766
přímá linka / Kurzwahl: 1368

na objednávku / nach Reservierung

Sklo - porcelán - keramika - Dárkové zboží
Glass - Porzellan - Keramik - Geschenkartikel

Ingeborg Štiková
+420 603 202 601
+420 353 811 588

Po - Pá / Mo - Fr: 12:00 - 17:00 hod. / Uhr
So / Sa 9:00 - 12:00 hod. / Uhr, 13:30 - 16:00 hod. / Uhr

AQUAVIVA
Pro společnost | Für die Gesellschaft
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Astoria po rekonstrukci aneb Služby přes ulici

V lázních na tradice nezapomínáme!

Podpořili jsme oběti zemětřesení v Japonsku

Lázeňský hotel Akademik Běhounek na jedničku!

Krátce z Radium Palace

Navštivte zrekonstruovaný Dalibor

Nad dopisy čtenářů | Leserbriefe

Agricola |

Kuturní program | Kultur Programm

Editorial | Editorial

Kulturní specialistky doporučují

Kultura jde blíže k vám 

Tradiční Zahájení lázeňské sezony letos
poprvé v novém

Program k zahájení lázeňské sezóny

Program k zahájení lázeňské sezóny

Die traditionelle Eröffnung der Kursaison
wird in diesem Jahr eine neue Form haben

Vzdělávání zaměstnanců jede na plný plyn 

Událost | Ereignist

Stalo se | Nachrichten

Novinky | Neuigkeiten

Seriál | Serie

Kultura | Kultur

Das Astoria nach der Rekonstruktion:
Dienstleistungen über die Straße

Im Heilbad vergessen wir die Traditionen nicht! 

Wir unterstützten die Opfer des Erdbebens in Japan

Das Kurhotel Akademik Běhounek in einem neuen Kleid!

Kurz aus dem Radium Palace

Besuchen Sie das rekonstruierte Hotel Dalibor

Programmspezialistinnen empfehlen

Die Kultur kommt Ihnen entgegen

Agricola

Die Weiterbildung der Angestellten läuft auf vollen Touren

5

8

4

SKLO - PORCELÁN
KERAMIKA

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

GLAS - PORZELLAN
KERAMIK

GESCHENKWAREN

V naší prodejně naleznete porcelán, sklo, křišťál, keramiku a svíčky 
od českých a slovenských výrobců.

Ingeborg Štiková - tel. +420 603 202 601 / +420 353 811 588

In unserer Verkaufsstelle finden Sie Porzellan, Glas, Kristall, Keramik 
und Kerzen von tschechischen und slowakischen Herstellern.

Dukelských hrdinů 863
Otevírací doba / Öffnungszeiten: 

Po/Mo - Pá/Fr  12.00 - 17.00 hod./Uhr
So/Sa  9.00 - 12.00 a/und 13.30 - 16.00 hod./Uhr

Těšíme se na vaší návštěvu. / Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

10
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Událost | KulturereignistUdálost | Ereignist

Astoria po rekonstrukci 
aneb Služby přes ulici

Das Astoria nach der Rekonst-
ruktion: Dienstleistungen über 
die Straße

V komplexu lázeňského domu totiž vyrostla zbrusu nová kuchy-
ně s restaurací a salonkem. Od dubna letošního roku nabízí tento 
provoz klientům stravování formou bufetových stolů. V suterénu je 
vybudována úschovna kol. Ubytování si klienti nově vyřizují
v protějším Lázeňském centru Agricola, kam také docházejí za pro-
cedurami.

Komplex Astoria, který na začátku 20. století vznikl spojením tří 
budov, tak po rekonstrukci nabízí zázemí pro 103 hosty. Na jedno 
a dvoulůžkových pokojích mají k dispozici jak vlastní koupelnu
a WC, tak televizi se satelitními programy, lednici, telefon či připo-
jení na internet. Většinu z pokojů je přitom možné doplnit přistýl-
kou, čímž se lázeňský hotel otevírá i rodinám s dětmi. Pro ně, ale 
nejen pro ně, je díky blízkosti Lázeňského centra Agricola připrave-
na široká paleta programů, a to nejen standardních léčebných, ale 
také wellness a relaxačních. Na své si přijdou i rodiče s dětmi, pro 
které nabízíme programy v délce 3 – 7 dní. V Lázeňském centru 
Agricola se nachází také zcela nové moderní Aquacentrum
s plaveckým bazénem, tobogánem, bazénkem pro nejmenší, suchou
a parní saunou, rehabilitačním bazénem a Kneippovým chodní-
kem. Agricola nabízí pravidelné hodiny Pilates, Zumby, Aquafitness 
a dalších moderních sportovních aktivit. Najdete zde také kvalitně 
vybavené Fitness s aerobní zónou, solárium, různé wellness a rela-

xační procedury, solnou jeskyni, kryokabinu, ale i další služby jako 
kadeřnictví či salon bezbolestné liposukce. Obdobný program pak 
mají k dispozici i ti klienti jáchymovských lázní, kteří se ubytují
v nově zrekonstruovaném objektu Dalibor či v apartmánech Ra-
dium Palace. A že se Jáchymov otevírá rodinám s dětmi, to doklá-
dají i velice příznivé rodinné balíčky. Týdenní program s wellness 
procedurami pro celou rodinu s polopenzí (tzn. dva dospělí a dvě 
děti) u nás pořídíte již od 11.640 Kč! Tomu se říká DOVOLENÁ na 
dosah ruky!

Im Komplex des Kurhauses entstand eine vollkommen neue Kü-
che mit Restaurant und Salon. Seit April dieses Jahres werden den 
Gästen hier die Speisen in Büffetform angeboten. Im Souterrein 
ist genug Platz für Ihre Fahrräder. Die Unterkunft vereinbaren die 
Gäste jetzt im gegenüberliegenden Kurzentrum Agricola, wo sie 
auch die Heilanwendungen in Anspruch nehmen.

Der Komplex Astoria, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch 
die Verbindung von drei Gebäuden entstand, bietet so nach der 
Rekonstruktion Einrichtungen für 103 Gäste. In den Ein- und 
Zweibettzimmern stehen ihnen sowohl ein eigenes Bad und 
WC als auch ein Fernseher mit Satellitenprogrammen, ein Kühl-

schrank, Telefon und Internetanschluß zur Verfügung. Die Mehr-
heit der Zimmer kann dabei noch aufgebettet werden, womit sich 
das Kurhaus auch Familien mit Kindern öffnet. Für diese – aber 
nicht nur für diese – ist in dem nahen Kurzentrum Agricola eine 
breite Palette von Programmen vorbereitet, und dies nicht nur die 
gewöhnlichen Heilprogramme, sondern ebenfalls Wellness- und 
Relaxationsprogramme. Auch Eltern mit Kindern kommen auf ihre 
Kosten – wir bieten ihnen Programme in einer Länge von 3 – 7 Ta-
gen an. Im Kurzentrum Agricola befindet sich ebenfalls ein völlig 
neues modernes Aquacentrum mit Schwimmbecken, Rutschbahn, 
Kinderplanschbecken, trockener und Dampfsauna, Rehabilitati-
onsbecken und Kneippsteg. Agricola bietet regelmäßige Stunden 
mit Pilates, Zumba, Aquafitness und weiteren modernen Sportak-
tivitäten an. Sie finden hier ebenfalls ein gut ausgestattetes Fitneß 
mit aerober Zone, ein Solarium, verschiedene Wellness- und Rela-
xationsanwendungen, eine Salzhöhle, eine Kältekammer, aber auch 
weitere Dienstleistungen wie Friseur oder Salon der schmerzlosen 
Liposuktion. 

Ein ähnliches Programm steht auch den Gästen des Heilbads Jáchy-
mov zur Verfügung, die ihre Unterkunft in dem neu rekonstruier-
ten Dalibor oder in den Appartements des Radium Palace nehmen. 
Astoria und Dalibor sind idealle Plätze für Ihre Sommerurlaubs!

Lázeňský dům Astoria prošel v poslední době výraznou rekonstrukcí. 
Díky ní se, na rozdíl od dob dnes už minulých, mohou klienti jáchy-
movských lázní těšit ze služeb vysokého standardu. S trochou nadsáz-
ky se dá říci, že za lázeňskými procedurami mohou chodit doslova
v županu. Od základu se totiž změnil systém jak ubytování, tak stravo-
vání a lázeňské léčby. 

Das Kurhaus Astoria wurde in der letzten Zeit 
einer gründlichen Rekonstruktion unterzo-
gen. Im Ergebnis können die Gäste des Heil-
bads Jáchymov Dienstleistungen auf höhe-

rem Niveau als früher in Anspruch nehmen. 
Etwas übertrieben könnte man sagen, daß sie 
zu den Kuranwendungen im Bademantel ge-
hen können. Sowohl das System der Betten-
zimmer als auch der gastronomischen Räume 
und der Räume der Kurbehandlungen erfuhr 
eine grundlegende Änderung. 
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Událost | Kulturereignist Stalo se | NachrichtenUdálost | Kulturereignist Stalo se | Nachrichten

Vzdělávání
zaměstnanců jede
na plný plyn 

V lázních na tradice nezapomínáme!

Im Heilbad vergessen wir
die Traditionen nicht!

Krejčovství Jana / Schneiderei Jana

OTEVÍRACÍ DOBA/ ÖFFNUNGSZEITEN

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ V KULTURNÍM DOMĚ/ AUFTRAGSSCHNEIDEREI IM KULTURHAUS
PŮJČOVNA KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ/ VERLEIH VON KARNEVALSKOSTÜMEN
PRODEJ LÁTEK, GALANTERIE/ VERKAUF VON STOFFEN, GALANTERIEARTIKELN
ŠITÍ A OPRAVY DÁMSKÝCH I PÁNSKÝCH ŠATŮ/ NÄHEN UND AUSBESSERN VON DAMEN UND HERRENKONFEKTION

„Dámské i pánské šaty jsou mým vlastním originálním dílem od návrhu po ušití. Těším se na nové 
návrhy pouze pro VÁS!“
„Damen- und Herrenbekleidung sind mein Originalwerk vom Entwurf bis zum Nähen. Ich freue mich 
auf neue Entwürfe nur für SIE!“

Jana Šatalíková

Wir unterstützten die Opfer
des Erdbebens in Japan

Podpořili jsme oběti
zemětřesení v Japonsku

Die Weiterbildung
der Angestellten läuft
auf vollen Touren 

O to, aby se zaměstnanci ještě kvalitněji domluvili se zahraniční-
mi lázněmi, se stará celkem sedm lektorů cizích jazyků, z nichž 
jsou čtyři rodilí mluvčí. 

Program se ovšem netýká pouze výuky cizích jazyků. Nemalá část 
z něj je vyhrazená i na kurzy a semináře pro zdravotníky. Jenom
v prvním čtvrtletí letošního roku se lázeňští fyzioterapeuté zú-
častnili několika odborných seminářů zaměřených například na 
komplexní terapie bederní páteře či ramene. Nezaháleli ani naši 
maséři, kteří se v hojném počtu proškolili mimo jiné v reflexolo-
gii plosky nohy, medové, hot stones masáži a čokoládová masáži, 
anticelulitidě, lymfatických masážích a podobně. Nesmíme ovšem 
zapomenout zmínit také akci, která proběhla hned mezi prvními. 
Naši lékaři, fyzioterapeuté a zdravotní sestry absolvovali odborný 
seminář na vysoké profesionální úrovni věnovaný resuscitaci.

Chumel malých i větších čarodějnic a černokněžníkům se 28. dubna 
prohnal jáchymovskými lázněmi. Tato očividně nebezpečná horda však 
překvapivě rozdávala malé dárečky lázeňským hostům. Za odměnu do-
staly děti z jáchymovské mateřské školy malé pohoštění na kavárně Cu-
rie. Stejně jako tradici čarodějnic ctíme v Jáchymově i Masopust. Jeho 
úspěšná oslava se uskutečnila 7. března v kavárně Curie.

Třetí z akcí má hodně společného s Velikonocemi. Sváteční tabule s ve-
likonoční tematikou, příprava jarního salátu a kuřecího soté přímo před 
hosty či ukázka skládání ubrousků (toto na první pohled lehké, ale ve 
své podstatě dost složité umění si mohli zájemci vyzkoušet). To vše byly 
atrakce, kterými sváteční dění v restauraci lázeňského hotelu Curie zpes-
třili před zraky mnoha hostů naši učni.

Ve středu 30. března se v nedalekém Kurort Oberwiesenthal 
uskutečnil v kostele Martina Luthera benefiční koncert míst-
ního chóru ve prospěch obětí zemětřesení v Japonsku. Chari-
tativní myšlenku jáchymovské lázně podpořili vysláním spe-
ciálního autobusu, který zájemce zdarma dopravil na místo
i zpět. Účastníci koncertu pak mohli dobrovolným příspěvkem 
pomoci lidem, které postihla jedna z nejhorších přírodních ka-
tastrof posledních let.  

Eine Schar kleiner und großer Hexen und Zauberer fegte am 28. April 
durch das Heilbad St. Joachimsthal. Diese auf den ersten Blick gefähr-
liche Horde verteilte dann jedoch zur Überraschung aller kleine Ge-
schenke an die Kurgäste. Zur Belohnung erhielten die Kinder aus dem 
St. Joachimsthaler Kindergarten eine kleine Erfrischung im Café Curie. 
Wie auch die Tradition der Walpurgisnacht halten wir in St. Joachimsthal 
auch die Fastnacht, die wir am 7. März im Café Curie feierten.

Am Mittwoch, dem 30. März fand im unweiten Kurort Oberwiesenthal 
in der Martin-Luther-Kirche ein Benefizkonzert des hiesigen Chors zu 
Gunsten der Opfer des Erdbebens in Japan statt. Dieser caritative Ge-
danke wurde vom Heilbad St. Joachimsthal durch einen Bus unterstützt, 
der Interessenten kostenlos hin und zurück beförderte. Die Besucher des 
Konzerts konnten dann mit einem freiwilligen Beitrag Menschen helfen, 
die von einer der schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen Jahre 
betroffen wurden.

Die dritte hier genannte Veranstaltung hat viel mit Ostern gemeinsam. 
Die Festtafel mit Osterthematik, die Zubereitung eines Frühlingssalats 
direkt vor den Augen der Gäste oder die Vorführung des Faltens einer 
Serviette (diese auf den ersten Blick leichte, jedoch dann recht kompli-
zierte Kunst konnten Interessenten ausprobieren) - all dies waren Attrak-
tionen, mit denen unsere Lehrlinge die festliche Atmosphäre im Restau-
rant des Kurhotels Curie vor den Augen vieler Gäste bereicherten.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Toto heslo 
není díky projektu, na nějž jáchymovské lázně 
získaly dotaci z Evropského sociálního fon-
du z Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost, zaměstnancům organizace cizí.

Wieviel Sprachen du kennst, so oft bist du ein 
Mensch. Dieses tschechische Sprichwort ist 
dank eines Projekts, für das das Heilbad St. Joa-
chimsthal Fördermittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds aus dem Operationsprogramm 
Humankapital und Beschäftigung erlangte, 
den Angestellten des Heilbads nicht fremd.

Insgesamt sieben Fremdsprachenlehrer, davon vier Muttersprach-
ler, sorgen dafür, daß sich die Angestellten noch besser mit den aus-
ländischen Kurgästen verständigen können. 

Das Programm befaßt sich jedoch nicht nur mit dem Fremdspra-
chenunterricht. Einen nicht kleinen Teil nehmen auch die Kurse 
und Seminare für das medizinische Personal ein. Allein im ersten 
Quartal dieses Jahres nahmen die Physiotherapeuten des Kurorts 
an mehreren Fachseminaren teil, die zum Beispiel einer komplexen 
Therapie der Lendenwirbelsäule oder der Schultern gewidmet wa-
ren. Auch unsere Masseure blieben nicht zurück, viele von ihnen 
bildeten sich unter anderem in der Reflexologie der Fußsohle, in 
Honigmassage, Massage mit heißen Steinen und Schokoladenmas-
sage, Anticellulitis, Lymphmassage und ähnlichen Anwendungen 
weiter. Wir sollten auch eine Veranstaltung nicht vergessen, die 
gleich unter den ersten war. Unsere Ärzte, Physiotherapeuten, und 
Krankenschwestern besuchten ein Fachseminar für Wiederbele-
bung, das auf hohem professionellem Niveau stand.

Ivana Kubištová
Personaldirektorin der AG

Ivana Kubištová
personální ředitelka a.s.

Inzerce / Insertion

Po, Út, Čt 13:00 – 17:00 hod. Mo, Di, Do 13:00 – 17:00 Uhr
St/Mi  10:00 – 15:00 hod./Uhr, Pá/Fr  13:00 – 15:00 hod./Uhr
Kontakt: +420 724 049 781, +420 353 836 009, krejčovství-jana@seznam.cz
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Lázeňský hotel Akademik Běhounek 
na jedničku!

KRÁTCE Z RADIUM PALACE KURZ AUS DEM RADIUM PALACE

Das Kurhotel Akademik Běhounek 
in einem neuen Kleid!

Přestavba si vyžádala týdenní uzavření provozu v prosinci loňského 
roku. V té době se připravila hrubá stavba, vybouraly se všechny 
příčky, demontovala se stará zařízení a po délce celého oddělení 
byla  souběžně s hlavní stěnou postavena další sádrokartonová stě-
na, která stavbu od ostatních prostor budovy oddělila. Díky ní bylo 
možné po týdenní pauze provoz hotelu opět obnovit. 

Je samozřejmostí, že pak další práce probíhaly s obrovským ohle-
dem  na přítomnost lázeňských hostů. Neustále jsme se snažili
o to, aby host ani nepoznal, že se za stěnami  intenzivně pracuje.
A počátkem února jsme mohli slavnostně zahlásit: „Hotovo!“ Kom-
fortně vybavené masérny, prostorné podvodní masáže a vířivky za-
ujmou moderním designem a příjemnou barevností. Novým pro-
středím nejsou nadšeni  jenom pracovníci masáží, ale především 
sami hosté, kterým požitek z procedury příjemné prostředí ještě 
umocní. Těší nás, že i tato přestavba dopadla na jedničku!

„Ten, kdo jednou navštívil lázně Jáchymovské a Radium Palace, velmi 
rád se sem vrací, aby dal odpočinouti svým nervům a upevnil své 
zdraví v idylickém horském zákoutí Krušných Hor.“
/1936 – ing. M. Šrůtek, citováno z Jáchymovského zpravodaje/

„Wer einmal das Heilbad Jáchymov und den Radium Palace besucht, 
kehrt sehr gern hierher zurück, um die Nerven ausruhen zu lassen 
und seine Gesundheit in dieser idyllischen Ecke des Erzgebirges zu 
stärken.“
/1936 – Ing. M. Šrůtek, zitiert aus den St. Joachimsthaler Nach-
richten (Jáchymovský zpravodaj)/

Věříme, že mnozí z našich hostů, kteří se k nám každoročně vra-
cejí, mohou tuto kratičkou větu potvrdit. Velmi si ceníme všech, 
snažíme se, abychom je vždy překvapili nějakou novinkou. Neji-
nak tomu bylo i začátkem letošního jara. V Radium Palace jsme 
pro větší pohodlí hostů  přestěhovali rozpis procedur z 1. patra do 
přízemí, a kancelář rezervačního oddělení získala pro své účely 
větší a reprezentativnější prostor. Nyní můžeme říci, že nově pří-
chozí host má vše takříkajíc po ruce. Na recepci jej přivítají, ses-
třičky a lékaři přijmou do lázní, na rozpise naplánují procedury. 
Léčba může začít...  A před odjezdem si v kanceláři rezervačního 
oddělení domluví další pobyt.

Těchto nových služeb  mezi prvními využili i naši významní hosté, 
Heinz Fennekold, honorární konzul Spolkové země Severní Porý-
ní–Vestfálsko, a princ  Karl Ferdinand von Thurn und Taxis, který 
nás svojí návštěvou poctil i se svým synem ve čtvrtek 17. dubna. 
Po setkání s obchodní ředitelkou lázní ing. Janou. Vaňkovou se 
domluvili se, že v blízké budoucnosti opět přijedou.

Wir sind überzeugt, daß viele unserer Gäste, die jedes Jahr zu uns 
zurückkommen, diesen kurzen Satz bestätigen können. Wir wissen 
dies sehr zu schätzen und bemühen uns, unsere Gäste jedes Mal 
mit einer Neuigkeit zu überraschen. So war dies auch zu Beginn des 
Frühjahrs dieses Jahres. Um den Gästen entgegenzukommen, zog 
im Radium Palace die Organisation der Kuranwendungen aus dem 
1. Stock ins Erdgeschoß um, und das Büro der Reservationsabtei-
lung bekam größere und repräsentativere Räume. Jetzt können wir 
sagen, daß der neu eintreffende Gast alles an einem Ort hat. An der 
Rezeption wird er begrüßt, die Schwestern und Ärzte nehmen ihn 
für die Heilbehandlung auf, die Kuranwendungen werden geplant 
– die Kur kann beginnen...  Und vor der Abfahrt kann er im Büro 
der Reservationsabteilung einen weiteren Aufenthalt vereinbaren.

Diese neuen Dienstleistungen nahmen unter den Ersten auch un-
sere bedeutenden Kurgäste in Anspruch, Heinz Fennekold, Hono-
rarkonsul des Bundeslands Nordrhein-Westfalen, und Prinz  Karl 
Ferdinand von Thurn und Taxis, der uns gemeinsam mit seinem 
Sohn mit seinem Besuch am Donnerstag, dem 17. April die Ehre 
machte. Nach einem Zusammentreffen mit der kaufmännischen 
Direktorin des Heilbads, Ing. Jana Vaňková, vereinbarten sie, daß 
sie bald wiederkommen werden.

Například Astoria. V níž mají hosté možnost celodenního stravování 
formou bufetových stolů, nabízí několik pokojů s možností přistýlky 
pro nejmenší návštěvníky jáchymovských lázní. Nespornou výhodou 
tohoto komplexu je bezprostřední blízkost Lázeňského centra 
Agricola, v němž mají hosté lázní k dispozici nejen komplet-
ní léčebnou kúru, ale také nedávno otevřené aquacen-
trum, v němž se caparti mohou dosyta vyřádit. Stejný 
komfort nabízí i nově zrekonstruovaný lázeňský 
dům Dalibor. Součástí všech „rodinných“ pokojů je i 
čajová kuchyňka. Pro náročnější pak stejnou službu 
nabízí i Radium Palace.

Cesta do jáchymovských lázní s celou rodinou? Žádný problém! Díky 
výhodným cenovým balíčkům, které lázeňská organizace nabízí, 
nemusí být pobyt celé rodiny v Jáchymově postrachem pro vaši 
peněženku. Výhodné pobyty pro rodiče s dětmi nabízí hned několik 
lázeňských domů.

Výhodné balíčky pro celou rodinu!

Rozsáhlé rekonstrukce v hotelu Běhounek, o kterých 
jsme vás  prostřednictvím našeho časopisu AQUAVIVA 
průběžně informovali, završila zdařilá přestavba  úseku 
klasických masáží, podvodních masáží a vířivek. Právě 
tato část hotelu se od zahájení provozu v roce 1975 
nedočkala prakticky žádných změn. Co nás, ale hlavně 
vás – hosty lázní trápilo? Samotné uspořádání prostor 
tohoto úseku, ale také absence možnosti zajistit hos-
tům určité zázemí a soukromí při procedurách.

Die umfangreiche Rekonstruktion des Hotels Běhounek, 
von der wir mit unserer Zeitschrift AQUAVIVA laufend 
berichteten, wurde durch einen gelungenen Umbau 
des Bereichs der klassischen Massage, der Unterwas-
sermassage und der Whirlpools abgeschlossen. Gera-
de dieser Teil des Hotels war seit der Inbetriebnahme 

im Jahre 1975 praktisch unverändert. Was uns, aber vor 
allem Ihnen, unseren Kurgästen, nicht gefiel, war die 
Anordnung der Räume dieses Bereichs, aber auch das 
Fehlen der Möglichkeit, den Gästen ein entsprechen-
des Umfeld und einen Privatbereich bei den Anwen-
dungen zu garantieren.

Der Umbau erforderte die Einstellung des Betriebs für eine Woche 
im Dezember vergangenen Jahres. In dieser Zeit wurde der Rohbau 
vorbereitet, und es wurden alle Zwischenwände herausgenommen, 
die alten Anlagen demontiert und eine Gipskartonwand durch den 
gesamten Bereich parallel zur Hauptwand errichtet, die die Bau-
stelle von den weiteren Räumen des Gebäudes abtrennte. Dadurch 
wurde es möglich, den Betrieb des Hotels nach einer Pause von nur 
einer Woche wieder aufzunehmen. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß die weiteren Arbeiten mit 
größter Rücksicht auf die Anwesenheit der Kurgäste verliefen. Wir 
bemühten uns ständig, daß der Gast gar nicht bemerkt, daß hinter 
den Wänden intensiv gearbeitet wird. Anfang Februar konnten wir 
feierlich bekanntgeben: „Fertig!“ Die komfortabel eingerichteten 
Massageräume, die geräumige Unterwassermassage und die Whirl-
pools bestechen mit ihrem modernen Design und angenehmen 
Farben. Von den neuen Räumen sind nicht nur die Mitarbeiter der 
Massage begeistert, sondern vor allem die Gäste selbst, für die die 
Wirkung der Anwendungen noch durch die angenehme Umge-
bung unterstützt wird. Wir sind zufrieden, daß auch dieser Umbau 
bestens gelang!

Edeltraud Štěpánková
Sales manažerka hotelu Běhounek

Edeltraud Štěpánková
Sales Managerin des Hotels Běhounek

Romana Bernátková
Sales manažerka Lázeňského hotelu Radium Palace

Romana Bernátková
Sales Managerin des Kurhotels Radium Palace

11.640 Kč
POUZE

*Týdenní pobyt pro dva dospělé a dvě děti včetně 
polopenze a lázeňských procedur (děti mají v ceně 
i vstup do aquacentra)

PRO CELOU RODINU*
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VTIPY

WITZE

Jak já znám Jáchymov

Již od roku 1946 jsem v Jáchymově závodně lyžoval. Jezdil se zde 
Krušnohorský přebor od Teplic až po Cheb. Byl jsem i vítězem 
mnoha závodů ve sjezdu a slalomu na lyžích. Po roce 1949 tu bylo 
vyhlášeno omezené pohraniční pásmo, a tak se již nesmělo na Klí-
novec, ani na Boží Dar a do Jáchymova jen na povolení. Sjezdová
i slalomová trať zde měla cíl nad místním hřbitovem. Byla zde také 
lanovka, no, spíše lyžařský vlek na vrchol. Léčebné pobyty byly je-
nom v Radium Palaci. My, tehdy mladí sportovci, lyžaři, jsme na 
léčení ještě nejezdili. To až pak v důchodovém věku, po opotřebení 
kloubů a s dalšími neduhy. Po prvním léčebném pobytu zde
v Jáchymově jsem poznával blahodárné účinky na svém pošramo-
ceném zdraví. Mohl jsem bezbolestně chodit.  Opakovaně tedy již žá-
dám o léčebný pobyt v jáchymovských lázních. Postupně poznávám 
lázeňské lékaře, zdravotní sestry, lázeňský personál, pokojské, per-
sonál v restauracích, v recepcích. Zde všude musím vyslovit opa-
kovaně jen chválu a uznat zásluhu na tom velkém léčebném apa-
rátu, řízeném z ředitelství celých lázní. Setkávám se vždy s mnoha 
příjemnými lidmi, s porozuměním a velkou pomáhající ochotou. 
Cítím se být velkým dlužníkem a za vše jen opakovaně děkuji. Při-
jměte tedy můj srdečný dík za všechnu tu péči.

Wie ich St. Joachimsthal kenne

Bereits seit 1946 habe ich in St. Joachimsthal Abfahrtski als Leis-
tungssport betrieben. Es wurde hier die Erzgebirgsmeisterschaft von 
Teplitz-Schönau (Teplice) bis Eger (Cheb) ausgetragen. Ich gewann 
viele Rennen in der Abfahrt und im Slalom. Nach 1949 wurde hier 
ein begrenztes Grenzgebiet erklärt, so daß es nicht mehr möglich war, 
ohne Genehmigung auf den Keilberg (Klínovec), nach Gottesgab 
(Boží Dar) oder St. Joachimsthal (Jáchymov) zu kommen. Das Ziel 
für die Abfahrts- und die Slalomstrecke war hier über dem Friedhof. 
Es führt hier eine Seilbahn auf die Spitze. Heilaufenthalte gab es nur 
im Radium Palace. Wir jungen Sportler fuhren damals noch nicht zu 
Kuraufenthalten. Dies erst im Rentenalter, mit abgenutzten Gelenken 
und weiteren Beschwerden. Nach dem ersten Heilaufenthalt hier in 
St. Joachimsthal erfuhr ich die heilende Wirkung an meiner lädierten 
Gesundheit. Ich konnte ohne Schmerzen gehen. Wiederholt bean-
tragte ich so schon einen Kuraufenthalt im Heilbad St. Joachimsthal. 
Schrittweise lerne ich die Kurärzte, die Schwestern, das Kurpersonal, 
die Zimmeraufwartung und das Personal in den Restaurants und in 
den Rezeptionen kennen. Hier muß ich wiederholt nur loben und 
diesem großen, von der Leitung des gesamten Heilbads gelenkten 
Kurapparat Anerkennung zollen. Ich treffe immer auf angenehme 
Menschen, Verständnis und große Hilfsbereitschaft. Ich fühle mich 
als großer Schuldner und danke allen wiederholt. Nehmen Sie mei-
nen herzlichen Dank für alle die Fürsorge entgegen.

Nad dopisy čtenářů | LeserbriefeNad dopisy čtenářů | Leserbriefe
Milí čtenáři,
s letním sluníčkem dorazila do redakce Aqua Vivy naprostá smršť příspěvků. Ani výzva 
k posílání vtipů z lázeňskou tematikou se neminula účinkem. Došlo neuvěřitelných 142 
kousků, bohužel však bez lázeňského tématu. I přes to vám alespoň pár vybíráme. Děku-
jeme za všechny došlé dopisy, pohledy a e-maily a všem autorům rádi zasíláme dárkový 
balíček z jáchymovských lázní!

Na ostrově, kde žije již deset let zarostlý trosečník, připlouvá krásná žena a volá: „Já jediná jsem se 
zachránila a dám ti to, po čem celý čas tady toužíš!“ Na to trosečník odpoví: „Cože? Ty mi vezeš pivo?“

Proč mají mravenci tendenci nosit vejce v zubech? Protože se zatím nevyrábějí tak malé trenýrky.

Jak dělíme děti? Na nevychované a vlastní.

Své příspěvky můžete zasílat na adresu / Ihre Beiträge können Sie an folgende Adresse schicken:
Redakce Aqua Viva / Redaktion, Léčebné lázně Jáchymov a.s., T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
nebo na e-mail / oder an die E-mail: info@laznejachymov.cz
Rádi Vás odměníme! / Wir werden Sie gern belohnen!

Auf eine Insel, auf der bereits zehn Jahre ein bärtiger Schiffbrüchiger lebt, kommt eine schöne Frau 
angeschwommen und ruft: „Nur ich konnte mich retten und gebe dir, wonach du dich schon die 
ganze Zeit sehnst!“ Worauf der Schiffbrüchige antwortet: „Was? Du bringst mir Bier?“

Wie unterteilen wir die Kinder? In unerzogene und eigene.

Warum tragen Ameisen die Eier zwischen den Zähnen? Weil noch keine so kleinen Shorts herges-
tellt werden!

Liebe Leser,
mit der Sommersonne kam auch eine Welle von Leserbriefen in die Redaktion von 
Aqua Viva. Auch die Einladung zur Einsendung von Witzen mit Kurthematik blieb nicht 
unerhört. Es gingen unglaubliche 142 Witze ein, leider jedoch ohne Kurthematik. Tro-
tzdem wählen wir einige von ihnen aus. Wir danken für alle eingegangenen Briefe, An-
sichtskarten und e-Mails und senden allen Einsendern gern ein Geschenkpäckchen aus 
dem Heilbad Jáchymov!

Lena Kozohorská, editorka časopisu

Lena Kozohorská, Redaktorin der Zeitschrift

Jindřich Mottl r. 1924, Mariánské lázně

Vtipy zaslal „žertéř Wendys“ z Jablonce nad Nisou

Die Witze wurden von dem „Spaßvogel Wendys“ aus Jablonec nad Nisou (Gablonz) eingesandt

Jindřich Mottl, Jahrgang 1924, Mariánské lázně (Marienbad)

NNavštivte
zrekonstruovaný
Dalibor

Besuchen Sie das 
rekonstruierte 
Hotel Dalibor

Vila z roku 1930 nabízela svým klientům ubytování v jednolůžko-
vých a dvoulůžkových pokojích, které měly na každém patře spo-
lečná sociální zařízení. Poptávka po vyšším komfortu ubytování 
vedla k razantní přestavbě dependance. Vznikly pokoje vybavené 
novým moderním  nábytkem, ledničkou a televizorem  s příjmem 
satelitních programů. Vlastní koupelna se sprchovým koutem a to-
aletou je samozřejmě součástí každého pokoje.

Dependance Dalibor disponuje 14 jednolůžkovými, 12 klasickými 
dvoulůžkovými pokoji, 3 apartmány a 3 pokoji s možností až dvou 
přistýlek pro rodiny s dětmi. Pokoje s možností přistýlek se nachá-
zejí v podkroví dependence,  jsou vybaveny čajovou kuchyňkou
a svým uspořádáním jsou ideální  pro rodinné pobyty. Nově zřízená 
kolárna a lyžárna v přízemí budovy umožňuje úschovu lyží a kol 
přímo v objektu. Hostům slouží i nově vybudované parkoviště
v bezprostřední blízkosti Daliboru. Hosté ubytovaní na dependanci 
Dalibor mohou čerpat  veškeré služby, které nabízí hotel Běhounek. 
O to příjemnější je skutečnost, že existuje přímé spojení  Daliboru  
-  Běhounek pomocí koridu. 

Vyzkoušejte příjemné ubytování v Daliboru!

Die Villa aus dem Jahr 1930 bot ihren Klienten Unterkunft in Ein- 
und Zweibettzimmern, die in jedem Stockwerk gemeinsame Sani-
täranlagen hatten. 

Die Nachfrage nach höherem Komfort führte zu einem rasanten 
Umbau der Dependance. Die entstandenen Zimmer sind mit ne-
uen modernen Möbeln, mit Kühlschrank und Fernsehapparat 
mit Sattelitenempfang ausgestattet. Ein eigenes Badezimmer mit 
Duschecke und Toilette ist ein selbstverständlicher Teil jedes Zi-
mmers. 

Die Dependance Dalibor verfügt über 14 Einbett-, 12 klassische 
Zweibettzimmer, 3 Apartments und 3 Zimmer mit der Möglich-
keit von zwei Aufbettungen für Familien mit Kindern. Die Zimmer 
mit der Möglichkeit von Aufbettungen befinden sich im Dach-
geschoß, sind mit einer Teeküche ausgestattet und sind mit ihrer 
Anordnung für Familienaufenthalte geeignet. Der neu eingerich-
tete Aufbewahrungsraum für Räder und Skier im Erdgeschoß des 
Gebäudes ermöglicht es, Räder und Skier direkt im Haus zu lassen. 
Den Gästen steht ebenfalls der neu eingerichtete Parkplatz in un-
mittelbarer Nähe zum Hotel Dalibor zur Verfügung. Die Gäste, die 
in der Dependance Dalibor übernachten, können alle Leistungen 
in Anspruch nehmen, die das Hotel Běhounek anbietet. Um so an-
genehmer ist die Tatsache, daß es eine direkte Verbindung Dalibor  
-  Běhounek über einen überdachten Korridor gibt. 

Versuchen Sie die angenehme Unterkunft im Dalibor!

Rozsáhlé rekonstrukce, které byly v našich 
lázních za poslední dobu provedeny, se 
zdaleka netýkaly pouze hlavních objektů. 
Totální rekonstrukcí prošla i oblíbená de-
pendance Dalibor, spadající pod lázeňský 
hotel Akademik Běhounek.

Die umfangreichen Rekonstruktionen, die in 
unserem Heilbad in der letzten Zeit verliefen, 
betrafen in keinem Falle nur die Hauptobjekte. 
Einer totalen Rekonstruktion wurde auch die 
beliebte Dependance Dalibor unterzogen, die 
unter das Kurhotel Akademik Běhounek fällt.
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To byl hlavní důvod, proč se odebral do této krajiny, kde tak kvete 
hornictví. „Do příběhů podnikání hnaného vidinou zisků z rud-
ného bohatství uložil touhu po jiném, humánnějším cíli. Měla se 
stát skutečností až v letech, kdy se vody horských bystřin smísily
s prameny dosud utajenými v podzemí, kde vytryskly pod rukama 
havířů. 

V logice příběhu nakonec došlo k tomu, že o jejich „využití k pro-
spěchu lidí“ stála dvojice báňského odborníka a lékaře. Zatímco 
MUDr. Leopold Gottlieb zkoušel účinky přírodní radioaktivní 
vody v prvních lázních v domě místního pekaře na náměstí, inže-
nýr Josef Štěp proměřoval radioaktivitu vod na šachtě, z níž byla 
voda přenášena zprvu v putnách na zádech, pak převážena povo-
zem. Později mu bylo ministerstvem uloženo /r.1908/ radioaktiv-
ní prameny zachytit a svést je „rourovodem“ k ústí štoly Daniel /
pod dnešním kruhovým objezdem v lázních/. Práce na více než 
čtyřkilometrovém vodovodu byly ukončeny koncem dubna „spon-
tánní slavností“. Ústí štoly bylo vyzdobeno chvojím, praporečky, 
shromáždil se značný počet obyvatel, havířů, zástupců úřadu. „Při 
vyfárání jsme byli přivítáni hornickou hudbou a pozdrav Glückauf 
zazněl z mnoha hrdel. V závěru slavnosti se vodovod otevřel a voda 
z něj v mocném proudu do výše 10 m stříkala /na způsob karlovar-
ského vřídla/,“ vzpomínal po letech Ing. Štěp. Brzy na to došlo ke 
zřízení čtyř lázeňských kabin v uranové továrně, provoz v nich byl 
zahájen 1. června 1908. Dopravu vody od ústí štoly do kabin obsta-
rával „soukromý dělník J. Prennig s několika mladšími, důlní práce 
neschopnými havíři“. Lékařským dozorem byl pověřen báňský lékař 
MUDr. A. Langhans.

S růstem lázeňských hostů /pětinásobek proti r. 1907/ přišla na svět 
myšlenka na výstavbu c.k.lázeňského ústavu, současného centra 
Agricola, slavícího letos sté jubileum.

Dies war der Hauptgrund, warum er in diese Gegend mit einem 
blühenden Bergbau ging. In die Unternehmertätigkeit, die von dem 
Drang nach einem Gewinn aus dem Erzreichtum getrieben wurde, 
brachte er die Sehnsucht nach einem anderen, humaneren Ziel ein. 
Diese sollte jedoch erst in den Jahren erfüllt werden, als sich die 
Wasser der Gebirgsbäche mit den bislang unterirdisch verborgenen 
Quellen vermischten, die unter den Händen der Bergleute hervor-
sprangen.

Die Logik der Geschichte führte schließlich dazu, daß die „Verwen-
dung zum Wohl der Menschen“ von einem Bergbauingenieur und 
einem Arzt angeregt wurde. Während MUDr. Leopold Gottlieb die 
Wirkung des natürlichen radioaktiven Wassers im ersten Bad im 
Haus des hiesigen Bäckermeisters auf dem Marktplatz untersuch-
te, maß der Ingenieur Josef Štěp die Radioaktivität des Wassers im 
Schacht, aus dem das Wasser zunächst in Bütten auf dem Rücken 
hochgetragen und dann mit einem Fuhrwerk weiterbefördert wur-
de. Später wurde ihm vom Ministerium auferlegt /im Jahre 1908/, 
die radioaktiven Quellen aufzufangen und sie über Rohre zum Ein-
gang des Stollen Daniel zu führen /unter dem heutigen Kreisver-
kehr im Heilbad/. Die Arbeit an der mehr als vier Kilometer langen 
Wasserleitung wurde im April mit einer „spontanen Feier“ been-
det. Der Eingang in den Stollen wurde mit Reisig und Fähnchen 
geschmückt, es versammelte sich eine große Anzahl von Einwoh-
nern, Bergleuten und Vertretern der Behörden. „Bei der Ausfahrt 
wurden wir von Bergmannsmusik begrüßt, und der Gruß Glückauf 
erklang aus vielen Kehlen. Zum Abschluß der Feier wurde die Was-
serleitung geöffnet, und das Wasser spritzte in einem mächtigen 
Strahl bis zu einer Höhe von 10 m /wie der Karlsbader Sprudel/“, 
erinnerte sich nach Jahren Ing. Štěp. Bald darauf wurden vier Ba-
dekabinen in der Uranfabrik eingerichtet, ihr Betrieb wurde am 1. 
Juni 1908 eröffnet. Die Beförderung des Wassers vom Eingang des 
Stollens in die Kabinen besorgte der „private Arbeiter J. Prennig 
mit einigen jüngeren, der Arbeit im Schacht nicht fähigen Bergleu-
ten“. Mit der ärztlichen Aufsicht wurde der Bergbauarzt MUDr. A. 
Langhans betraut.

Mit dem Anwachsen der Anzahl der Badegäste /auf das Fünffa-
che gegenüber 1907/ entstand die Idee der Errichtung einer k.u.k. 
Badeanstalt, des gegenwärtigen Zentrums Agricola, das in diesem 
Jahr sein hundertstes Jubiläum feiert.

In seiner „Bergbaukunde“ (aus dem Jahre 
1530) schreibt Agricola: „Es ist dies wirklich nur 
Unwissenheit und Achtlosigkeit, die bewirkt, 
daß uns viele Sachen unerkannt bleiben, daß 
uns ihre Nutzbarkeit entgeht…“ Unter den 
„Sachen“ verstand er die „metallica“, unter der 
Nutzbarkeit ihre Verwendung zum Wohl der 
Menschen – zur Heilung. 

HOUSLOVÝ RECITÁL IVANA ŽENATÉHO
2. června od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Pouze pro vás zahraje přední český houslista, který působí na Vysoké škole 
C. M. Webera v Drážďanech.

JAPONSKÉ INSPIRACE
7. června od 19:30 hod. v LH Běhounek 
Japonské umělkyně zahrají nejenom skladby J. S. Bacha nebo B. Martinů, 
ale i tradiční japonské písně.

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU
27. června 19:30 hod. v Kulturním Domě
Představení moderátora, baviče a imitátora Petra Martiňáka.

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA
4. července od 19:30 hod. v Kulturním domě
Klasická dechovka pro váš příjemný večer.

IRSKÉ BALADY S KYTAROU
18. července od 19:30 hod. ve Špitálním kostelíku
Balady zazpívá Věra Klásková.

PANÍ COLUMBOVÁ ZASAHUJE
19. července od 19:30 hod. v LH Běhounek
Divadelní detektivka ryze českého autora z typicky anglického prostředí. 
Hádejte, kdo ukradl diamant a věřte, že nudit se rozhodně nebudete. Hraje 
Divadelní soubor při DK Ostrov.

HLASATELKY NA CESTÁCH
21. července od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Talk show oblíbených hlasatelek Mileny Vostřákové, Marie Tomsové a Sas-
kie Burešové.

ALTRICHAM CHORAL SOCIETY
22. července od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Přijeli až z Velké Británie, aby vám svým zpěvem udělali radost.

KONCERT ITALSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH PÍSNÍ
11. srpna od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Zpívá mladý, talentovaný barytonista Jakub Pustina, který v současné 
době koncertuje se slovenskou operní hvězdou Petrem Dvorským.

MUSICA DOLCE VITA
15. srpna od 19:30 hod. ve Špitálním kostelíku
Klenoty české hudby v provedení renomovaných umělkyň.

HARMONIKOVÉ MATINÉ
28. srpna od 10:00 hod. v LH Běhounek
Duo Harmonika z Plzně s dětmi Renátkou (7) a Pepíčkem (10).

VIOLINENREZITAL VON IVAN ŽENATÝ
2. Juni 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Nur für Sie spielt einer der besten tschechischen Violinisten, der an der 
Musikhochschule C. M. von Weber in Dresden tätig ist.

JAPANISCHE INSPIRATIONEN
7. Juni 19:30 Uhr im Kurhotel Běhounek 
Japanische Künstlerinnen spielen nicht nur Werke von J. S. Bach und B. 
Martinů, sondern auch traditionelle japanische Lieder.

LEKTION IM LACHEN UND SINGEN
27. Juni 19:30 Uhr im Kulturhaus
Auftritt des Moderators, Unterhalters und Imitators Petr Martiňák.

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA
4. Juli 19:30 Uhr im Kulturhaus
Angenehmer Abend mit klassischer böhmischer Blasmusik.

IRISCHE BALLADEN MIT GITARRE
18. Juli 19:30 Uhr in der Spitalkirche
Věra Klásková singt Balladen.

ANSAGERINNEN AUF REISEN
21. Juli 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Talk Show der beliebten Ansagerinnen Milena Vostřáková, Marie Tomsová 
und Saskia Burešová.

ALTRICHAM CHORAL SOCIETY
22. Juli 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Sie kamen von weit aus Großbritannien, um Ihnen mit ihrem Gesang eine 
Freude zu machen. 

KONZERT ITALIENISCHER UND SPANISCHER LIEDER
11. August 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Es singt der junge talentierte Baritonist Jakub Pustina, der gegenwärtig 
mit dem slowakischen Opernstar Peter Dvorský konzertiert.

MUSICA DOLCE VITA
15. August 19:30 Uhr in der Spitalkirche
Perlen tschechischer Musik in der Vorführung renommierter Künstlerin-
nen.

HARMONIKA MATINÉE
28. August 10:00 Uhr im Kurhotel Běhounek
Das Duo Harmonika aus Pilsen mit den Kindern Renátka (7) und Pepíček 
(10).

AGRICOLA

K lanovce 1048
Jáchymov 362 51
     +420 353 542 843

Voucher
 -10%

LD Curie

LD Běhounek

MUDr. Leopold Gottlieb Ing. Josef Štěp

Ve své „Rozmluvě o hornictví (z roku 1530) píše 
Agricola: „Jest to opravdu jen nevědomost
a nedbalost, která způsobuje, že jest nám 
mnoho věcí utajeno, že nám uniká jejich upo-
třebení…“ Věcmi rozuměl „metallica“, upotře-
bení se týkalo jejich využití k prospěchu lidí
– k léčení.

Kultura | Kultur
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KGRILOVÁNÍ V PARKU OPĚT V LÁZNÍCH!
Prvním červnovým pátkem se navrátí oblíbené večery v lázeňském parku, 
kdy za doprovodu příjemné náladové hudby pro vás plánujeme uspořádat 
velké letní grilování. Bude-li nám přát počasí, můžete se těšit nejen na vy-
brané specialitky z grilu, ale také na indiánskou hudbu (3. června od 15:00 
hod.) a živou country zábavu (3. a 17. června od 19:00 hod.).

ZAHÁJENÍ JÁCHYMOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
12. června od 10:30 hod. v Kostele sv. Jáchyma
Nejenom to pravé léto, ale i léto kulturní začíná svou sezónu v Jáchymově! 
Tentokrát se vám představí Dětský symfonický orchestr Karlovy Vary s Kar-
lovarským pěveckým sborem. Pod vedením dirigenta Miloše Boka uslyšíte 
Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta.

FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY – MITTE EUROPA
SMYČCOVÉ KVARTETO Z LIPSKA – BRD/LEIPZIGER STREICHQUARTETT/
30. června od 19:30 hod. v LH Radium Palace
Vokální soubor Amarcord uvede německé a české lidové písně v dopro-
vodu smyčcového kvarteta v úpravě Friedricha Schillera, Maxe Regera a 
Moritze Kässmeyera.

POSEZENÍ NA TERASE
od 19:30 hod. na terase LH Radium Palace 
Přijďte si posedět při dobré hudbě a lákavém letním grilování! Terasa hote-
lu Radium Palace pro vás přichystala na každý letní měsíc něco lákavého…

24. června - SVATOJÁNSKÁ NOC
Grilování, ochutnávka vín, oldies disko a šermíři s ohnivým vystoupením. 

16. července - LETNÍ POSEZENÍ NA TERASE
Grilování, zmrzlinové a ovocné koktejly, disko oldies a kouzelnické a iluzio-
nistické vystoupení – to vše přece patří k létu!

20. srpna - LAMPIONOVÁ NOC
Disco, ochutnávka vín a grilování…

GRILLEN IM PARK WIEDER IM HEILBAD!
Am ersten Freitag im Juni wiederholen wir für Sie einen der beliebten 
Abende im Kurpark, wo wir in der Begleitung angenehmer Stimmungs-
musik ein großes Sommergrillen für Sie veranstalten werden. Wenn uns 
das Wetter gesonnen sein wird, so können Sie sich nicht nur auf ausge-
wählte Spezialitäten vom Grill freuen, sondern auch auf indianische Musik 
(3. Juni 15:00 Uhr) und Country Music live (3. und 17. Juni 19:00 Uhr).

ERÖFFNUNG DES JOACHIMSTHALER KULTURSOMMERS
12. Juni 10:30 Uhr St.-Joachims-Kirche
Nicht nur der meteorologische Sommer, sondern auch der Kultursommer 
beginnt seine Saison in St. Joachimsthal! Diesmal stellt sich Ihnen das Kin-
dersymphonieorchester Karlsbad gemeinsam mit dem Karlsbader Chor 
vor. Unter Leitung des Dirigenten Miloš Bok hören Sie die Krönungsmesse 
von Wolfgang Amadeus Mozart.

FESTIVAL MITTE EUROPA
LEIPZIGER STREICHQUARTETT
30. Juni 19:30 Uhr im Kurhotel Radium Palace
Das Vokalensemble Amarcord bringt deutsche und tschechische Volkslie-
der in Begleitung eines Streichquartetts in der Bearbeitung von Friedrich 
Schiller, Max Reger und Moritz Kässmeyer zu Gehör.

ABEND AUF DER TERRASSE
ab 19:30 Uhr auf der Terrasse des Kurhotels Radium Palace 
Lassen Sie sich bei uns bei guter Musik zum Sommergrillen nieder! Die 
Terrasse des Hotels Radium Palace hält für Sie in jedem Sommermonat 
etwas Einladendes bereit…

24. Juni - JOHANNISNACHT
Grillen, Weinverkostung, Diskooldies und Fechtvorstellung mit Feuerschau. 

16. Juli - SOMMER AUF DER TERRASSE
Grillen, Eis- und Fruchtbecher, Diskooldies und Auftritt eines Zauberkünst-
lers und Illusionisten – das alles gehört doch zum Sommer!

20. August - LAMPIONNACHT
Disco, Weinverkostung und Grillen…

Kultura | KulturKultura | Kultur

PROGRAMOVÉ SPECIALISTKY
DOPORUČUJÍ 

PROGRAMMSPEZIALISTINNEN
EMPFEHLEN

Mým tipem jsou letní šansony z Paříže. Alespoň v myšlen-
kách a s krásnými  tóny klavíru v podání Martiny Mudro-
vé - profesorky plzeňské konzervatoře, se přeneseme na 
několik minut do  francouzské Paříže, kde zazní šansony 
sopranistky Svatavy Luhanové, docentky na Západočeské 
univerzitě v Plzni. Těšit se můžete v úterý 21. června od 
19:30 hod. v Běhounku.

Naše hosty bych ráda pozvala na letní posezení na tera-
se Radium Palace s grilováním a další spoustou lákavých 
aktivit.

Společné páteční večery v lázeňském parku, na to se těším 
nejvíce! Třetího a 17. června se můžete od 19:00 hod. těšit 
na dobrou country v podání skupin Tuláci a KV Expres. 
Samozřejmě nebude chybět ani grilování, chutné pivečko 
a další občerstvení. Tak držte palce ať neprší!

Mein Tip sind die Sommerchansons aus Paris. Zumindest 
in Gedanken und mit den schönen Tönen des Klaviers 
in der Wiedergabe von Martina Mudrová – Professorin 
am Pilsner Konservatorium - versetzen wir uns für einige 
Minuten in das französische Paris, wo die Chansons der 
Sopranistin Svatava Luhanová, Dozentin an der West-
böhmischen Universität Pilsen, erklingen. Sie können 
sich hierauf am Dienstag, dem 21. Juni ab 19:30 Uhr im 
Hotel Běhounek freuen.

Ich würde unsere Gäste gern zu einem sommerlichen Be-
isammensein mit Grillen und vielen weiteren Attraktio-
nen auf der Terrasse des Hotels Radium Palace einladen.

Gemeinsame Freitag Abende im Kurpark, darauf freu-
en wir uns am meisten! Am 3. und 17. Juni können Sie 
sich ab 19:00 Uhr auf eine gute Country Musik mit den 
Gruppen Tuláci und KV Expres freuen. Selbstverständ-
lich wird auch Grillen, ein Bierchen und weitere Bekösti-
gung nicht fehlen. Drücken Sie die Daumen, daß es nicht 
regnet!

Se zcela novou službou pro klienty přichází jáchymovská lázeňská 
společnost. Prakticky veškeré služby spojené s kulturou budou nově 
k dispozici na jednom jediném místě. V někdejší recepci lázeňského 
hotelu Praha vznikne takzvané Kulturní centrum. V něm se zájemci 
o kulturní dění v jáchymovských lázních dozvědí vše potřebné.

O „své“ kulturní pracovnice ovšem návštěvníci jednotlivých lázeň-
ských hotelů nepřijdou. V předem stanovených časech budou k dis-
pozici na recepcích lázeňských hotelů Radium Palace a Běhounek. 
V už zmiňované Praze pak budou k dispozici po celou pracovní 
dobu.

Na přání klientů se mění také systém půjčování knih. Hosté jáchy-
movských lázní už nebudou muset chodit do knihoven. Svého ob-
líbeného autora najdou takřka na každém kroku. Knihy budou
v kavárně a společenských prostorách Radium Palace, v zimní za-
hradě Běhounku a na chodbách a ve společenských místnostech 
Curie. Věříme, že tato změna přispěje k vyšší spokojenosti návštěv-
níků Léčebných lázní Jáchymov.

Das Heilbad St. Joachimsthal hält eine vollkommen neue Dienst-
leistung für Sie bereit. Praktisch alle Dienstleistungen in Verbin-
dung mit der Kultur werden jetzt an eine einzige Stelle konzentriert. 
In der früheren Rezeption des Kurhotels Praha entsteht ein soge-
nanntes Kulturzentrum. Hier erfahren Interessenten am kulturellen 
Geschehen in St. Joachimsthal alles Notwendige. 

„Ihre“ Kulturbeauftragte verlieren die Besucher der einzelnen Kur-
hotels jedoch nicht. In im voraus bestimmten Zeiten werden sie an 
den Rezeptionen der Kurhotels Radium Palace und Běhounek zur 
Verfügung stehen. Im bereits erwähnten Hotel Praha werden sie in 
der gesamten Arbeitszeit auf Sie warten. 

Auf Wunsch der Klienten ändert sich auch das System des Bücher-
verleihs. Die Gäste des Heilbads St. Joachimsthal werden nicht 
mehr in die Bibliotheken gehen müssen. Ihren Lieblingsautor fin-
den sie auf jeden Schritt. Die Bücher werden im Café und in den 
gemeinsamen Räumen des Hotels Radium Palace, im Wintergarten 
des Hotels Běhounek und auf den Fluren und in den gemeinsamen 
Räumen des Hotels Curie zugänglich sein. Wir sind überzeugt, daß 
diese Änderung zu einer höheren Zufriedenheit der Besucher des 
Heilbads St. Joachimsthal beiträgt.Miroslava Machaňová

Simona Klesová

Monika Peteříková

Kultura | KulturKultura | Kultur

Inzerce / Insertion

KOSMETICKÝ SALON
KOSMETIKSALON DARINA

Nabízíme:
» veškeré kosmetické služby výhradně s použitím    
   produktů německé firmy ALCINA.
» Nadstandardní pleťové kúry pro všechny typy pleti
» Líčení denní, večerní i svatební
» Nastřelování náušnic

Nabízíme:
» Alle Kosmetikleistungen erfolgen ausschließlich unter 
   Anwendung von Produkten der deutschen Firma ALCINA.
» Exklusive Hautkuren für alle Hauttypen
» Tages-, Abends- und festliches Make Up
» Ohrringlöcher stechen

A. Běhounek
Otevírací doba:
Út – Čt: 9.00 – 15.00 hod. ; So: 7.00 – 11.00 hod.
V jiné dny po předchozí domluvě. Objednávky přijímáme do 15 hodin.
( +420 353 831 396 (zkrácená volba 1396)

A. Běhounek
Öffnungszeit:
Di – Do: 9.00 – 15.00 Uhr; Sa: 7.00 – 11.00 Uhr
An anderen Tagen nach vorheriger Vereinbarung.
Vorreservierungen nehmen wir bis 15 Uhr entgegen.
( +420 353 831 396 (zkrácená volba 1396)

Kultura jde
blíže k vám

Die Kultur kommt 
Ihnen entgegen
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Pátek 27. května
16:00 hod. Kulturní dům
ZAHAJOVACÍ VERNISÁŽ 
Výstava vítězných obrázků doprovodné soutěže „O pohár mada-
me Curie“ za účasti předsedy poroty akad. malíře Petra Strnada. 
Těšit se můžete také na zajímavé panely s obrázky Krušnohoří. 
Předání cen a celou výstavu hudebně doprovodí Lukáš Zdeněk 
a jeho Lucky Rock.

ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNY
18:00 hod. Lázeňský park - pódium
COUNTRY BAND/ RANGERS
Plápolající ohně, vůně opečených buřtíků, pivečko a ta správná 
country nálada. Předkapela ze Zwickau uvede legendu české folk 
a country – nestárnoucí Plavce.

Sobota 28. května
10:00 hod. BUDÍČEK
Probudíme celé údolí! Česká hornická kapela Barbora a německá 
Bergmännischer Musikverein Jöhstadt Grumbach vás odvedou 
do lázeňského parku, kde se navzájem pozdraví slovy i písní.
V obou průvodech jste vítáni! Kapelníci vás pak odvedou do lá-
zeňského parku, kde se navzájem pozdraví slovy i písní. 

PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU v lázeňském parku
11:00 Horníčci – vystoupení dětí
11:30 Zajíc company – koncert „velice živé“ regionální kapely
12:30 Singerbärchen – hudební vystoupení dětí
13:00 Spanilá jízda historických i současných osobností,
                   křtění pramenů
14:00 Muzikálové melodie – to nejslavnější z muzikálů
15:00 Die Traditionsgruppe „Alte Skifahrer“ – na léto
                   jsou lyže nejlepší!
15:30 DRC – stylová country skupina
16:30 Základní umělecká škola Ostrov 
17:00 Investion Blues Band

19:30 IVAN MLÁDEK
Opravdový, nefalšovaný, všemi národy milovaný Ivan Mládek za-
vítá na jáchymovské pódium!

PROGRAM V LÁZEŇSKÉM PARKU
Sobota 10:00 – 17:00 hod.

Historické kolotoče, malování obličejů a jiná zábava!

Workshop propagačních materiálů – podívejte se, jak je v Kruš-
ných horách krásně a nechte se inspirovat k výletům. Ve stanu 
Sdružení Krušné hory – západ se vám budou věnovat představi-
telé obcí a informačních center z celého západního Krušnohoří.

Tradiční krušnohorská řemesla – těšit se můžete na kováře, 
řezbáře, paličkářku, vitrážistku, hrnčíře nebo na tradiční malova-
né hedvábí.

Setkání s osobnostmi – historických osobností si letos opravdu 
užijete. Kromě spanilé jízdy na kolech je můžete mít i sami pro 
sebe, vyfotografovat se s nimi nebo si s nimi dát třeba kafíčko.
A koho tu přivítáme?

Georgius Agricola – jáchymovský badatel, lékař a autor několika 
knih o hornictví. Žil v 16. století a právě před 100 lety po něm byla 
pojmenována první lázeňská budova v Jáchymově.

Manželé Curieovi – Marie Curie Sklodowska je pevně spjata
z Jáchymovem. Vždyť díky jáchymovskému smolinci učinila svůj 
největší objev! Vrátíme se minulostí do dob, kdy si s manželem 
vyjela na svatební cestu na úžasném dvojkole a na tuto počest 
vyrazí kolmo i všichni ostatní. 

Antonín Sova – slavný český básník se právě před sto lety léčil
v Lázeňském domě Agricola. Zážitek z lázní v něm probudil inspi-
raci, a tak vznikla Jáchymovská Elegie…

Oblaka v kožich zhalená svůj obnažují modrý úběl,
cítím je dosud v lázni, jak mrazivě táhnou.
Ale teď, jak slunce pálí, ah, jak žhne do nepohnuté vody,
v kabině bílé radiových lázní.

Karl May – kdo by neznal poutavé příběhy z divokého západu
a tajemného orientu. Právě před sto lety (stejně jako básník Sova) 
zde – v jáchymovských koupelích – čerpal geniální spisovatel in-
spiraci pro příběhy Old Shaterhanda a Vinettoua. 

16:30  Altánek v lázeňském parku – Kramářské vystoupení 

Neděle 29. května
9:00 Snídaně v trávě – vezměte si deky a přijďte posnídat
                   při příjemné hudbě do lázeňského parku
10:00 Tai-chi v trávě
11:00 – 13:00  Návštěva Aquacentra – každý platící návštěvník 
                         aquacentra má v této době ke vstupence buřta ZDARMA
13:00 Soutěž v jízdě do vrchu – máte chuť si zazávodit
                        v bláznivé jízdě na kole? Do prudkého vršku vyhraje jen 
                        ten nejzdatnější. A kdo nechcete závodit, přijďte
                   podpořit snahu a úsilí borců o zdolání obávaného
                   kopce na Panoramu. 
14:00 Lázeňské centrum Agricola – pojďte s námi na výlet!
Vyšlápneme si společně na vrcholek kopce Panorama, kde na nás 
čeká pěvecký sbor Orbis Pictus. Starostové a předsedkyně Sdruže-
ní Krušné hory – západ slavnostně odemknou Bránu Krušných hor.

PROGRAM
Kultura | KulturKultura | Kultur Kultura | KulturKultura | Kultur

K ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

27. – 29. května 

Tradiční Zahájení
lázeňské sezony letos 

poprvé v novém

Kromě programu zahájení turistické a lázeňské sezony se v lá-
zeňském parku v pestré třídenní akci předvedou tradiční kruš-
nohorská řemesla i poutavé atrakce pro děti. Stěžejními body 
bude Workshop propagačních materiálů, kde si budete moci 
načerpat inspiraci k nejrůznějším volnočasovým aktivitám
a turistickým zajímavostem v Krušnohoří. Slavnostní průvod 
tentokrát vytvoří peloton historických a moderních kol. Na 
závěr akce bude předán klíč od Krušných hor starostou města 
Jáchymov Ing. Bronislavem Grulichem starostovi města Ober-
wiesenthal Dipl. Ing. Mirko Ernstovi. Samotná symbolická brá-
na bude otevřena u příležitosti prvního ročníku tohoto česko-
-německého setkání, spolufinancovaného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Určitě se přijďte po-
dívat a zúčastnit! Jste v Jáchymově vítáni.

Slavnostní průvod, křtění pramenů, 
historické osobnosti,… o to vše samo-

zřejmě nepřijdete, ale abychom vám 
mohli přinést ještě více zážitků, roz-

hodli jsme se dát prostor také projektu 
Sdružení Krušné hory – západ a města 

Oberwiesenthal s názvem Otevření 
brány Krušných hor. A o co půjde? 

27. – 29. května 

Inzerce / Insertion

Dřevěné zboží | Holzwaren

Přivezte domů originální
dárek z lázní!

Bringen Sie ein originelles
Geschenk von der
Kur nach Hause mit.

Otevírací doba | Öffnungszeit
Po/Mo - Pá/Fr  13 - 18 hod. | So/Sa  10 - 17 hod.

Garni Hotel Astoria
Tel.: +420 736 540 610
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27. – 29. Mai  

Die traditionelle
Eröffnung der Kursaison 
wird in diesem Jahr eine 

neue Form haben

Außer dem Programm der Eröffnung der Kursaison werden 
im Kurpark in einem bunten dreitägigen Programm traditio-
nelle erzgebirgische Handwerke vorgeführt und interessante 
Attraktionen für die Kinder geboten. Zentraler Punkt der Ve-
ranstaltung wird ein Workshop mit Werbematerialien sein, bei 
dem Sie sich zu den verschiedensten Freizeitaktivitäten und 
touristischen Sehenswürdigkeiten im Erzgebirge inspirieren 
lassen können. Der Festumzug wird diesmal von einem Peloton 
historischer und moderner Fahrräder gebildet. Zum Abschluß 
der Veranstaltung übergibt der Bürgermeister der Stadt St. Jo-
achimsthal (Jáchymov), Ing. Bronislav Grulich, einen Schlüssel 
des Erzgebirges an den Bürgermeister der Stadt Oberwie-
senthal, Dipl. Ing. Mirko Ernst. Das symbolische Tor wird dann 
aus Anlaß des ersten Jahrgangs dieses tschechisch deutschen 
Treffens eröffnet, das von der Europäischen Union aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionalentwicklung mitfinanziert wird. 
Kommen Sie, schauen Sie und beteiligen Sie sich! Sie sind in St. 
Joachimsthal willkommen.

Festumzug, Segnung der Quellen, histo-
rische Persönlichkeiten,… dies alles wer-

den wir Ihnen selbstverständlich nicht 
vorenthalten, aber um Ihnen noch mehr 

Erlebnisse bereiten zu können, werden 
wir auch dem Projekt des Verbands 

Westerzgebirge und der Stadt Oberwie-
senthal mit dem Titel Öffnung des Tors 
in das Erzgebirge Raum geben. Worum 

geht es hierbei? 

27. – 29. Mai  

Inzerce / Insertion
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Freitag 27. Mai
16:00 Uhr Kulturhaus
VERNISSAGE 
Ausstellung der Bilder, die im Wettbewerb um den „Pokal der Ma-
dame Curie“ erfolgreich waren, unter Beteiligung des Vorsitzen-
den der Jury, des Malers Petr Strnad. Sie können sich ebenfalls 
auf interessante Tafeln mit Bildern aus der Gegend des Erzgebir-
ges freuen. Die Übergabe der Preise und die gesamte Ausstel-
lung werden musikalisch von Lukáš Zdeněk und seinem Lucky 
Rock begleitet.

KONZERT ZUR SAISONERÖFFNUNG
18:00 Uhr Kurpark - Podium
COUNTRY BAND/ RANGERS
Flackerndes Feuer, Duft von Bratwürsten, ein Bierchen und die 
richtige Country-Laune. Auf die Vorkapelle aus Zwickau folgt die 
nicht älter werdende Legende des tschechischen Folk und Coun-
try - Plavci.

Sonnabend 28. Mai
10:00 Uhr MORGENMUSIK
Wir wecken das ganze Tal auf! Die tschechische Bergmannskapel-
le Barbora und der Bergmännische Musikverein Jöhstadt Grum-
bach führen Sie in den Kurpark, wo sie sich einander mit Worten 
und Liedern begrüßen. Sie sind in beiden Umzügen herzlich will-
kommen! Die Kapellen führen Sie dann in den Kurpark, wo sie 
sich einander mit Worten und Liedern begrüßen. 

PROGRAMM AUF DEM HAUPTPODIUM im Kurpark
11:00 Horníčci – Auftritt von Kindern
11:30 Zajíc company – Konzert einer regionalen Kapelle
12:30 Singerbärchen – musikalischer Auftritt von Kindern 
13:00 Umzug historischer und gegenwärtiger
                   Persönlichkeiten, Segnung der Quellen
14:00 Musicalmelodien – das Beste aus den Musicals
15:00 Die Traditionsgruppe „Alte Skifahrer“ – für den So-
                   mmer sind die Skier das Beste!
15:30 DRC – Countrygruppe
16:30 Musikschule Ostrov (Schlackenwerth)
17:00 Investion Blues Band

19:30 IVAN MLÁDEK
Der richtige, ungefälschte, von allen Nationen geliebte Ivan Mlá-
dek kommt auf das Joachimsthaler Podium!

PROGRAMM IM KURPARK 
Sonnabend 10:00 – 17:00 Uhr

Historische Karusselle, Gesichter malen, Münzen prägen und an-
dere Unterhaltungen!

Workshop mit Werbematerialien – schauen Sie, wie schön das 
Erzgebirge ist, und lassen Sie sich zu Ausflügen inspirieren. Im 
Zelt des Verbands Westerzgebirge werden sich Ihnen Vertreter 
der Gemeinden und der Informationszentren aus dem gesamten 
Westerzgebirge widmen.

Traditionelle Handwerke des Erzgebirges – Sie können sich 
auf einen Schmied, einen Holzschnitzer, eine Klöpplerin, einen 
Töpfer oder auf das traditionelle Malen auf Seide freuen.

Begegnung mit Persönlichkeiten – An historischen Persönlich-
keiten besteht in diesem Jahr keine Not. Außer dem Festumzug 
auf den Fahrrädern können Sie sie auch für sich haben, sich mit 
ihnen fotografieren lassen oder zum Beispiel mit ihnen einen 
Kaffee trinken. Und wen haben wir hier?

Georgius Agricola – St. Joachimsthaler Forscher, Arzt und Autor 
mehrerer Bücher über den Bergbau. Er lebte im 16. Jahrhundert, 
und gerade vor 100 Jahren wurde das erste Kurgebäude in St. 
Joachimsthal nach ihm benannt.

Eheleute Curie – Marie Curie Sklodowska hat eine enge Verbin-
dung zu St. Joachimsthal. Dank der St. Joachimsthaler Pechblen-
de machte sie ihre größte Entdeckung! Wir kehren in die Vergan-
genheit in die Zeit zurück, als sie mit ihrem Ehemann auf einem 
Tandem auf die Hochzeitsreise fuhr. Zum Gedenken hieran wer-
den auch alle anderen Persönlichkeiten auf Rädern fahren. 

Antonín Sova – Der bedeutende tschechische Lyriker war vor 
genau einhundert Jahren zu einem Heilaufenthalt im Kurhaus 
Agricola. Das Erlebnis des Heilbads inspirierte ihn, und so ent-
stand die Joachimsthaler Elegie…

Karl May – Wer würde nicht die spannenden Geschichten aus 
dem Wilden Westen und dem geheimnisvollen Orient kennen. 
Genau vor hundert Jahren (wie auch der Lyriker Sova) schöpfte 
der geniale Schriftsteller hier in den Joachimsthaler Bädern Ins-
piration für die Geschichten von Old Shatterhand und Winnetou. 

16:30  Pavillon des Kurparks – Auftritt von Krämern 

Sonntag 29. Mai
9:00 Frühstück auf der Wiese – Nehmen Sie eine Decke
                      und kommen Sie zum Frühstück bei angenehmer Musik 
                   in den Kurpark
10:00 Tai-chi auf der Wiese
12:00 – 14:00 Besuch des Aquazentrums – Jeder zahledne
                      Besucher des Aquazentrums bekommt in dieser Zeit zur 
                  Eintrittskarte eine Wurst.
13:00       Radrennen den Berg hinauf – Haben Sie Lust, an einer 
                  verrückten Radfahrt auf einen Berg teilzunehmen?
                  Gegen die starke Steigung gewinnt nur der Stärkste.
                  Und wenn Sie sich nicht am Wettrennen beteiligen wollen, 
                     so kommen Sie und unterstützen Sie die Mutigenbei der 
                  Demütigung der gefürchteten Spitze am Panorama. 
14:00 Kurzentrum Agricola – Kommen Sie mit uns
                    auf einen Ausflug! Wir gehen gemeinsam auf die Spitze 
                  des Bergs Panorama, wo der Chor Orbis Pictus
                  auf uns wartet. Die Bürgermeister und die Vorsitzende  
                  des Verbands Westerzgebirge öffnen feierlich das
                  Tor in das Erzgebirge.

Eröffnung der Touristik
und Kursaison im Heilbad
Jáchymov

Kultura | KulturKultura | Kultur

PROGRAMM

KOSMETIKA LD PRAHA – 1. PATRO
KOSMETIK KURHAUS PRAHA – 1. ETAGE

Nabízíme:
» kompletní kosmetické ošetření
» speciální ošetření pleti mužů
» termomodeláž obličeje
» depilace, barvení řas a obočí
» zeštíhlující zábaly problémových partií

Těšíme se na Vaši návštěvu Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Otevírací doba:
ÚT: 8–15 hod,  ČT: 8–15 hod,  SO: 8–11 hod
(po domluvě možné i v jiné dny)
( +420 731 840 494 nebo 2010 (vnitřní linka)

Öffnungszeit:
DI: 8–15 Uhr; DO: 8–15 Uhr; SA: 8–11 Uhr
(nach Vereinbarung auch an anderen Tagen möglich)
( +420 731 840 494 oder 2010 (Hausruf)

Unser Angebot:
» kosmetische Komplettbehandlung
» spezielle Hautbehandlung für Männer
» Gesichtsthermomodelage
» Depilation, Färben von Wimpern und Brauen
» Schlankheitspackungen für Problemzonen
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mit dem Beginn des Sommers treten wir in die Hauptkursaison ein. 
Das Heilbad ist voller Sonne, Gäste und Neuigkeiten im Angebot, aber 
wollte man nach den Zeitungen urteilen, so ziehen Gewitterwolken 
über dem tschechischen Kurbetrieb auf. Die Tage der aus der öffent-
lichen Krankenkasse bezahlten Kurbehandlung sind nach diesen ga-
rantierten Berichten gezählt. Das Gesundheitsministerium bemüht 
sich angeblich, im Rahmen der Suche nach Geld für eine Erhöhung der 
Gehälter der Ärzte zunächst Einsparungen in den Ausgaben für Kuren 
zu suchen. Diese retten angeblich keine Leben, und das Schlürfen von 
Mineralwasser aus einer Tasse auf der Kolonnade  ist nur ein Urlaub 
für öffentliches Geld. 

Durch die Optik der gesundheitlichen Beschwerden der Mehrheit un-
serer Gäste und Patienten oder der Erleichterung, die ihnen unsere 

Radonbehandlung und Rehabilitation bringen, klingt dies unglaublich 
oberflächlich. Das Ministerium hatte jedoch tatsächlich solche Ab-
sichten, und Bemerkungen über den Urlaub auf der Kolonnade wa-
ren tatsächlich zu hören. Nach einer Analyse aller Für und Wider tritt 
es jedoch schrittweise von dieser Absicht zurück. Trotzdem werden 
wir jedoch in naher Zukunft mit einigen Beschränkungen zu rechnen 
haben. Diese werden wohl am ehesten in der Verschärfung der Indi-
kationsbedingungen, einer Einengung der Diagnosen und gleichzeitig 
in einer Erweiterung der Kontraindikation für eine Bewilligung der 
Zahlung eines Kuraufenthalts oder in einer Verlängerung der Fristen 
für seine Wiederholung u.ä. Maßnahmen bestehen. 

Es sieht also aus, daß der gesunde Verstand letztendlich  siegt und daß 
eine komplexe Kurbehandlung für den tschechischen Patienten auch 
weiterhin zugänglich sein wird. Es bleibt jedoch die Frage, welche 
komplexe Kurbehandlung in welchem Heilbad. Der Druck auf Einspa-
rungen kann nämlich dazu führen, daß der Preis für die Heilbehand-
lung zum einzigen verfolgten Parameter wird und daß die Radonbe-
handlung für viele Patienten unerreichbar wird, denen sie heute hilft. 
Daß es sich nicht um unbegründete Befürchtungen handelt, bestätigt 
schon jetzt die immer häufigere Ablehnung der Radontherapie  durch 
die Versicherung OZP, und dies aus Gründen ihres Preises. Trotz einer 
eindeutigen Empfehlung von St. Joachimsthal und dem Radon durch 
den Arzt endet in der Regel der Kurantrag nach Eingriff des Vertrau-
ensarztes in Kurorten, die das sehr viel billigere Peloid u.ä. verwen-
den.  Eine Lösung kann in der Zukunft die Möglichkeit einer Zahlung 
der Differenz zur Behandlung mit Radon sein, wie dies bei weißen 
Plomben der Fall ist, oder aber der Übergang zu einer anderen Ver-
sicherung bereits jetzt. Die anderen Krankenkassen zahlen nämlich 
ihren Patienten die Radonbehandlung ohne Probleme.  

In jedem Fall müssen sich die Bäder jedoch auf eine Abnahme der 
Klienten der Krankenkassen vorbereiten und neue Klientengruppen 
suchen. Neben Gästen, die die Heilbehandlung selber zahlen, versucht 
das Heilbad St. Joachimsthal schon eine Reihe von Jahren, sich auf 
Kurzaufenthalte, Kurtouristik und neuerdings auch auf Familien mit 
Kindern zu konzentrieren. Daher ist eine Reihe neuer Leistungen in 
dieser Nummer gerade auf diese Gästegruppe ausgerichtet.  So ist 
zum Beispiel im neu rekonstruierten Hotel Dalibor ein ganzes Stock-
werk Familienappartements mit einer kleinen Küche vorbehalten. Im 
Hotel Dalibor und im Anbau des Hotels Astoria befinden sich Räume 
zur Ablage von Rädern und Skiern. Wenn Sie noch das Aquacentrum 
Agricola, die Kinderprogramme und die Skigebiete am Keilberg hin-
zugeben, so gibt es keinen Grund, warum Ihre Kinder das Heilbad 
nicht genauso lieb gewinnen sollten wie schon längst ihre Großmutter 
oder unlängst auch Sie. 

Einen schönen Sommer in St. Joachimsthal

se začátkem léta vstupujeme do hlavní části lázeňské sezóny. Lázně 
jsou plné slunce ,  hostů i novinek v nabídce, ale z novinových článků 
to vypadá, že se nad celým českým lázeňstvím stahují mračna.  Dny 
lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou podle 
těchto zaručených zpráv sečteny.  Ministerstvo zdravotnictví  se prý 
snaží v rámci hledání peněz  na zvýšení lékařských mezd  najít úspory 
mezi prvními ve výdajích na lázně. Prý nezachraňují životy a srkání 
minerálky z pohárku na kolonádě je jen dovolenou za veřejné peníze. 

Optikou zdravotních obtíží většiny našich hostů a pacientů  nebo úle-
vy,  jakou jim přináší naše radonová léčba a rehabilitace, to zní jako 
neuvěřitelná povrchnost.  Ministerstvo  takový úmysl ale skutečně  
mělo a poznámky o dovolené na kolonádě opravdu zaznívaly .  Jak  ale 
postupně analyzuje všechna námi předkládaná pro a proti , tak  od  
tohoto úmyslu   postupně ustupuje.  Přesto se asi určitých omezení   
v brzké budoucnosti  dočkáme. Budou nejspíš spočívat ve zpřísnění  
indikačních  podmínek, zúžení  diagnóz  a současně rozšíření kontra-
indikací pro schválení hrazené lázeňské péče nebo  v prodloužení lhůt 
pro její opakování apod. 
 Vypadá to tedy, že zdravý rozum zvítězí a komplexní lázeňská péče 
bude pro české pacienty stále dostupná. Otázkou ale zůstává,  jaká 
komplexní lázeňská péče a  ve kterých lázních. Tlak na úspory totiž 
může vést k tomu, že se cena léčení stane jediným sledovaným pa-
rametrem a léčení radonem se může stát nedostupným  pro mnohé,  
kterým dnes  pomáhá.  Že nejde o zbytečnou obavu   potvrzuje  už nyní  
stále  častější  zamítání  radonové  terapie  pojišťovnou OZP a to  pro 
její cenu. I přes jasná doporučení  Jáchymova  a radonu lékařem končí  
zpravidla lázeňský návrh po zásahu revizních lékařů   v lázních využí-
vajících mnohem levnější  peloid apod.  Řešením může být v budouc-
nu možnost si doplatit rozdíl za léčení radonem, jako je tomu u bílé 
plomby nebo už nyní přejít k jiné pojišťovně. Ostatní  totiž radonovou 
léčbu  svým pacientům  bez problémů hradí.  

Tak jako tak se ale lázně musí připravit na úbytek pojištěnců a hledat 
nové segmenty klientely. Vedle léčících se samoplátců,  se lázně Jáchy-
mov snaží již řadu let postupně soustředit na krátkodobé pobyty, lá-
zeňskou turistiku a nově také na rodiny s dětmi.  Proto je řada nových 
služeb, představovaných   v tomto čísle,  věnována právě  této skupině 
hostů.  Například v nově zrekonstruovaném Daliboru tvoří celé patro 
rodinné apartmány s mini kuchyňkou. V Daliboru i v přístavbě Astorie 
se nacházejí místnosti na uložení kol a lyží.  Když to spojíte s Aqua-
centrem Agricola, programy pro děti a skvělými lyžařskými terény na 
Klínovci, tak není důvod, aby si lázně Vaše děti  nezamilovaly  stejně 
jako už dávno jejich  babička  nebo nedávno i Vy.  

Krásné léto v Jáchymově 

Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde,

Vážení  hosté, milí přátelé,

EditorialEditorial

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

RADIUM PALACE
( +420 353 835 111

AKADEMIK BĚHOUNEK
( +420 353 834 111

CURIE
( +420 353 832 111

AGRICOLA
( +420 353 836 000


