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Název / Bezeichnung

Jméno / Name

Kontakt

Kadeřnictví Radium Palace
Friseur Radium Palace

Kateřina Dondová

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

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

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

Kosmetika Praha
Kosmetik Prha

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

Po - Pá / Mo - Fr: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa 10:00 - 14:00 hod. / Uhr

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

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: 1700

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

+420 353 831 217

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

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

TANEČNÍ KAVÁRNA KULTURNÍHO DOMU
TANZCAFÉ IM KULTURHAUS

Vladislav Prokop

+420 606 425 652

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

ČAROVĚJNÍK - bylinky, čaje, koření
Kräuter, Tee, Gewürze

Martina Svobodová

+420 731 656 263

Po-Pá / Mo – Fr: 10.00 - 17.00 hod. / Uhr
So / Sa: 9.00 - 12.00 hod. / Uhr
Inzerce / Insertion

Pedikúra a manikúra na Curie

Pediküre und Maniküre im „Curie“
• PEDIKÚRA • MANIKÚRA

• PEDIKÜRE • MANIKÜRE

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po dle objednávek
St 13.00 – 17.00 hod.
Pá 9.00 – 16.00 hod.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo auf Bestellung
Mi 13.00 – 17.00 Uhr
Fr 9.00 – 16.00 Uhr

KONTAKT: p. Chotašová, Curie
TEL.: 353 832 019
nebo 728 890 337 (zkrácená volba 2019)

KONTAKT: Frau Chotašová, Curie
TEL.: 353 832 019
oder 728 890 337 (Kurzwahl 2019)

O

SPA & WELLNESS
NATURE RESORTS
Tak jsme se našli, tak jsme se skamarádili. Lázně z opačných pólů republiky, obé s unikátními
přírodními zdroji, přispívajícími již přes sto let
ku zdraví všech spokojených návštěvníků. Každý
z partnerů má co nabídnout – lázně Jáchymov
unikátní léčbu pohybového aparátu a nádherné
prostředí Krušných hor, Luhačovice zase po léta
ověřenou léčbu dýchacího ústrojí a malebné údolíčko s malovanou lázeňskou promenádou. A pro
vás – naše hosty – přinášíme od každého něco.
Doufáme, že se vám u nás bude líbit.
Spojením Lázní Luhačovice, a.s. a Léčebných lázní
Jáchymov a.s. vznikla největší lázeňská skupina v České republice. Poskytujeme lázeňskou léčbu širokého
spektra onemocnění s celkovým počtem přes 2.000
lůžek pro dospělé a přes 200 lůžek pro děti.

Gesucht und gefunden. Zwei Kurorte von entgegengesetzten Enden der Republik, beide mit
einmaligen Naturheilquellen, die bereits schon
über hundert Jahre der Gesundheit aller zufriedenen Besucher zuträglich sind. Jeder der beiden
Partner kann etwas anbieten – das Heilbad St.
Joachimsthal seine Heilmethode für den Bewegungsapparat und die herrliche Umgebung des
Erzgebirges, Luhačovice die jahrelang bewährte
Heilung der Atemwege und das malerische Tal
mit Kurpromenade. Und für Sie, unsere Gäste,
bringen wir von jedem etwas. Wir hoffen, daß es
Ihnen bei uns gefallen wird.
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Durch die Verbindung der Aktiengesellschaften der
Heilbäder Luhačovice und St. Joachimsthal entstand
die größte Heilbadgruppe in der Tschechischen Republik. Wir bieten Kurbehandlung für ein breites
Spektrum von Erkrankungen mit einer Gesamtzahl
von 2.000 Betten für Erwachsene und über 200 Betten für Kinder an.
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LUHAČOVICE

Lázně z nejkrásnějších
Lázně Luhačovice, čtvrté největší a jedny
z nejkrásnějších lázní v České republice, leží
na Jižní Moravě asi 20 km jihovýchodně od Zlína.
Rozkládají se v údolí říčky Šťávnice obklopeném
zalesněnými stráněmi kopců Bílých Karpat.
Do parků s fontánami a romantickými zákoutími
jsou posazeny lázeňské domy, které svou veselou
barevností a originální architekturou ve stylu
lidové secese vytvářejí neopakovatelné kouzlo
zdejších lázní. Svou originální architekturou jim
vtiskl nenapodobitelný a neopakovatelný ráz
slovenský architekt Dušan Jurkovič.
Dlouholetá tradice lázeňské léčby, založená na využití zdejších
unikátních přírodních vod, zařadila Lázně Luhačovice mezi
známá a vyhledávaná lázeňská místa. O jedinečnosti Luhačovic
svědčí i to, že Česká republika podala návrh na zařazení
Luhačovic na seznam světového kulturního dědictví Unesco.
Příroda dala Luhačovicím do vínku léčivé prameny, které jsou
jejich největším bohatstvím. Pro vysoký obsah minerálních
látek a proplynění oxidem uhličitým jsou považovány za jedny
z nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Zdejší jedinečné
minerální vody pomáhají už více než 300 let při lázeňské
léčbě onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, poruch
pohybového aparátu a diabetu. Klasické lázeňské pobyty
zaměřené na lázeňskou léčbu indikovaných onemocnění
doplňují pobyty k regeneraci, relaxaci a wellness pobyty.
Minerální léčivé prameny vyvěrající na území Luhačovic jsou
studené, jejich teplota se pohybuje mezi 10 – 12°C a luhačovická
balneoterapie je využívá k pitným kúrám, inhalační terapii
a koupelím.
Luhačovice nabízejí také bohaté kulturní a společenské
vyžití i možnost aktivního odpočinku. Pobyt v lázních
zpestřují představení ve vlastním Lázeňském divadle, zábavné
programy a kolonádní koncerty. Kdo obdivuje památky a rád
poznává pamětihodnosti nebude také zklamán. Může se vydat
do nedalekého zámku Buchlovice nebo na hrad Buchlov,
navštívit skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, poutní místo
Velehrad, nebo zavítat do Vizovic, kde může zhlédnout zámek
a naši nejznámější palírnu známou pod značkou Jelínek.
Pohodu a radost z léčby či odpočinku umožňují vychutnat
svým hostům moderní čtyřhvězdičkové lázeňské hotely Palace,
Jurkovičův dům a Dům Bedřicha Smetany. V letošním roce
byl uveden do provozu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotel, který nabízí služby ve zrekonstruované budově ve stylu
30. let minulého století a také ve zcela nově postavené budově
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v egyptském stylu, ve které je možno vedle ubytování využít služeb
wellness centra ve stylu starořímských lázní.
Lázně Luhačovice tak skutečně mají co nabídnout – léčení, lázeňské
pobyty s procedurami v krásném přírodním prostředí, bohaté kulturní
a společenské vyžití i možnost aktivního odpočinku.

L

Lázně Luhačovice, lázně z nejkrásnějších, se na Vás těší!

LUHAČOVICE

Eins der schönsten Bäder
Bad Luhačovice, der viertgrößte und einer der
schönsten Kurorte in der Tschechischen Republik liegt in Südmähren etwa 20 km südöstlich von
Zlín. Im Tal des Flusses Šťávnice ist es umgeben
von bewaldeten Hängen der Weißen Karpaten. In
den Park mit Fontänen und romantischen Ecken
sind Kurhäuser gesetzt, die mit ihrer lustigen Far-

bigkeit und seltenen Architektur im Stil des volkstümlichen Jugendstils den unwiederholbaren
Zauber des hiesigen Kurorts bilden. Mit seiner originellen Architektur gab ihm der slowakische Architekt Dušan Jurkovič seinen unverwechselbaren
Charakter.
Durch die langjährige Tradition der Kurbehandlung, die sich auf die
Nutzung der hiesigen Naturquellen stützt, wurde Bad Luhačovice
zum bekannten und gesuchten Kurort. Von der Einzigartigkeit von
Bad Luhačovice zeugt auch der Umstand, daß die Tschechische
Republik einen Antrag auf Aufnahme von Luhačovice in die Liste des
Weltkulturerbes der Unesco stellte.
Die Natur gab Luhačovice Heilquellen in die Wiege, die ihr größter
Reichtum sind. Wegen des großen Anteils an Mineralstoffen und der
Sättigung mit Kohlendioxid wird es als eins des wirkungsvollsten
Heilquellen Europas betrachtet. Das hiesige einmalige Mineralwasser
hilft bereits mehr als 300 Jahre bei der Kurbehandlung von
Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstrakts und des
Bewegungsapparats und bei Diabetes. Die klassischen Kuraufenthalte
zur Heilung von Erkrankungen werden von Regenerations-,
Relaxations- und Wellnessaufenthalten ergänzt.
Die auf dem Gebiet von Luhačovice entspringenden
Mineralheilquellen sind kalt, ihre Temperatur bewegt sich zwischen

10 und 12°C, und die Balneotherapie von Luhačovice nutzt sie für
Trinkkuren, Inhalationstherapien und Bäder.
Luhačovice bietet sowohl ein reiches kulturelles und gesellschaftliches
Programm als auch die Möglichkeit einer aktiven Erholung.
Der Kuraufenthalt wird durch Aufführungen des eigenen
Kurtheaters, Unterhaltungsprogramme und Kolonnadenkonzerte
abwechslungsreich gemacht. Wer gerne Denkmäler und
Sehenswürdigkeiten besucht, wird auch nicht enttäuscht. Er kann
sich auf das unweite Schloß Buchlovice oder die Burg Buchlov
aufmachen oder das Freilichtmuseum Rožnov pod Radhoštěm oder
den Wallfahrtsort Velehrad besuchen oder in Vizovice das Schloß
oder unsere bekannteste Brennerei Jelínek besichtigen.
Behaglichkeit und Freude an der Kurbehandlung und der Erholung
ermöglichen ihren Gästen die modernen Vier-Sterne-Hotels Palace,
Jurkovičův dům und Dům Bedřicha Smetany. In diesem Jahr wurde
das ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotel eröffnet, das seine
Leistungen in einem rekonstruierten Gebäude im Stil der 30. Jahre
des vergangenen Jahrhunderts und in dem Neubau im ägyptischen
Stil anbietet, in dem Sie neben dem Hotel auch ein Wellness-Zentrum
im Stil eines römischen Bads finden.
Bad Luhačovice kann also wirklich etwas anbieten – Heilbehandlung,
Kuraufenthalte mit Anwendungen in schöner natürlicher Umgebung,
ein reiches kulturelles und gesellschaftliches Programm und die
Möglichkeit einer aktiven Erholung.
Bad Luhačovice, eins der schönsten Bäder, freut sich auf Sie!
Léto | 2011
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Novinky | Neuigkeiten
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VÍCE PARKOVACÍCH
MÍST PRO BĚHOUNEK
Hosté, kteří se do lázeňského hotelu Akademik Běhounek opakovaně
vracejí si jistě pamatují, že již delší dobu bojujeme s nedostatkem
parkovacích míst. Neustále přibývá nejen hostů, ale i zaměstnanců,
kteří přijíždějí do lázní svým vlastním vozidlem. Těší nás, že od
1. července vám můžeme nabídnout více parkovacích míst.
Výstavbou nového parkoviště – navazujícího na to stávající – vzniklo
20 nových parkovacích míst. Dalších 14 stání jsme získali u domu
Dalibor, kde v rámci rozsáhlé rekonstrukce vzniklo i malé parkoviště.
To slouží hlavně klientům, ubytovaným na této dependanci. Věříme,
že zvýšením kapacity parkovacích míst v blízkosti hotelu nebudeme
nuceni posílat hosty na vzdálenější záchytná parkoviště. I to by mělo
přispět k vaší dokonalé spokojenosti.

MEHR PARKPLÄTZE
FÜR BĚHOUNEK

Gäste, die wiederholt in das Kurhotel Akademik Běhounek
zurückkehren, wissen sicherlich, daß wir schon eine längere Zeit
mit einem Mangel an Parkplätzen kämpfen. Es wächst nicht nur
ständig die Anzahl der Gäste, sondern auch der Angestellten, die
mit ihrem eigenen Wagen in den Kurort kommen. Es freut uns,

Lázeňský pobyt
s vůní vánočního kapra

Vánoční pobyty se v jáchymovských lázních staly už tradicí. Po desetiletí byly doménou zahraničních, přesněji řečeno německých
hostů. Ti z převážné části využívali možnosti spojit klasickou léčbu
s vánočními radovánkami, dobrým jídlem, krásnými vánočními
a novoročními koncerty a samozřejmě pestrým silvestrovským programem. O tom, že jim spojení léčby a vánoc maximálně vyhovuje
není pochyb, neboť převážná většina z nich již po řadu let svůj zimní pobyt u nás neustále opakuje.

daß wir Ihnen seit dem 1. Juli mehr Parkplätze anbieten können.
Durch den Bau eines neuen, an den alten Parkplatz anschließenden
Parkplatzes entstanden 20 neue Parkmöglichkeiten. Weitere
14 Parkmöglichkeiten gewannen wir beim Haus Dalibor, wo im
Rahmen einer umfangreichen Rekonstruktion auch ein kleiner
Parkplatz entstand. Dieser dient vor allem den Gästen die in dieser
Dependance untergebracht sind. Wir sind überzeugt, daß wir
nach dieser Erhöhung der Kapazität der Parkplätze in der Nähe
des Hotels nicht mehr gezwungen sein werden, die Gäste auf den
entfernten Sammelparkplatz zu schicken. Auch dies sollte zu Ihrer
vollkommenen Zufriedenheit beitragen.

Nově otevřená ortopedická
ambulance poskytuje :

Die neu eröffnete
orthopädische Praxis bietet :

• komplexní péči pro pacienty s onemocněním
pohybového aparátu
• ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu
• viskosuplementaci
( intraartikulární inj. kyseliny hyaluronové )
• poradenství
• podiatrické vyšetření s komplexním systémem pro
zjišťování stavu chodidel, způsobu chůze, stavu držení
těla a možnosti následné nápravy pod záštitou České
podiatrické společnosti.

• eine allgemeine Beratung
• eine umfassende Untersuchung des
Bewegungsapparates auch mit Ultraschall
• intraartikuläre Injektionen mit Hyaluronsäure
• Podologische Untersuchungen mit einer umfassenden
Analyse des Zustandes der Füße, des Ganges , der
Körperhaltung und vieles mehr.
• Die podologische Praxis steht unter der Schirmherrschaft
der tschechischen Podologen Gesellschaft
Donnerstag: 16,00 bis 18,00 Uhr
( Termine nach Vereinbarung )

Čtvrtek: 16.00 – 18.00 hod.
( po předchozím objednání )
Vhodné pro všechny věkové kategorie -zvláště u bolestí nohou,
kloubů, hlavy, páteře apod.

Geeignet für alle Altersgruppen, insbesondere für Fußschmerzen,
Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Wirbelsäulebeschwerden,
Rückenschmerzen, usw.
Inzerce / Insertion

PEDIKÚRA NA BĚHOUNKU PEDIKÜRE IM „BĚHOUNEK“

• PEDIKÚRA • MANIKÚRA • NEHTOVÁ MODELÁŽ

• PEDIKÜRE • MANIKÜRE • NAGELMODELLAGE

Nabízíme klasickou mokrou
pedikúru – kompletní péči
a modeláž nehtů dle domluvy.

Wir bieten klassische Pediküre
– komplete Pflege und
Nagelmodellage nach Absprache.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Út - Čt
9.00 – 16.00 hod.
So
9.00 – 12.00 hod.
KONTAKT: p. Chotašová
Akademik Běhounek

ÖFFNUNGSZEITEN:
Die - Do 9.00 – 16.00 Uhr
Sa
9.00 – 12.00 Uhr
KONTAKT: Frau Chotašová
Akademik Běhounek

(
831 218 nebo 728 890 337
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( TEL.:

Novinky |Novinky
Neuigkeiten
| Neuigkeiten

353 831 218 oder 728 890 337
(Kurzwahl 1218)

V posledních letech se ovšem snažíme nabízet širokou škálu vánočních pobytů i českým hostům. Nabídka zahrnuje více druhů krátkodobých pobytů, ale i ty dlouhodobé, léčebné. V loňském roce jsme
oslovili širokou veřejnost, a poté s radostí konstatovali, že se oproti
roku předešlému celkový počet hostů dokonce i ztrojnásobil! Úplně
nejvíce nás potěšilo, že někteří využili možnosti přijet na vánoční
pobyt s lékařským návrhem, schváleným zdravotní pojišťovnou.
Hosté si vánoční čas strávený u nás velice pochvalovali, obzvláště pak výborné jídlo a profesionální přístup veškerého personálu.
Vstřícnost, ochota a příjemné prostředí jsou pro ně tím důvodem,
proč si přejí svůj pobyt u nás opět zopakovat.
Edeltraud Štěpánková
Sales manažerka hotelu Běhounek

Nechtěli byste i vy vyzkoušet vánoční atmosféru jáchymovských lázní? Nabídka je široká..... Kontaktujte nás, rádi
vám poskytneme podrobné informace! A pro ty, kteří svoji
závaznou rezervaci potvrdí do konce října máme jako bonus připravenou slevu ve výši 5%!

K

Kuraufenthalt mit dem Duft
eines Weihnachtskarpfens

Weihnachtsaufenthalte sind in St. Joachimsthal schon zur Tradition
geworden. Diese waren über Jahrzehnte von ausländischen, vor allem deutschen Besuchern besetzt, die überwiegend eine klassische
Heilbehandlung mit Weihnachtsfreuden, gutem Essen, schönen
Weihnachts- und Neujahrskonzerten und selbstverständlich mit
einem bunten Silvesterprogramm verbanden. Daß den Gästen die
Verbindung von Kurbehandlung und Weihnachten gefiel, steht außer Zweifel, denn die große Mehrheit wiederholt schon eine Reihe
von Jahren ihren Winteraufenthalt bei uns.
In den letzten Jahren bemühen wir uns jedoch, eine breite Skala
von Weihnachtsaufenthalten auch den tschechischen Gästen anzubieten. Das Angebot umfaßt mehrere Arten von Kurzaufenthalten,
aber auch langfristige Kuraufenthalte. Im vergangenen Jahr sprachen wir eine breite Öffentlichkeit an und konnten dann mit Freude
feststellen, daß sich die Gesamtzahl der Gäste gegenüber dem vorhergehenden Jahr sogar verdreifachte! Am meisten erfreute uns,
daß einige die Möglichkeit nutzten, und zum Weihnachtsaufenthalt
mit einer von der Krankenkasse gebilligten ärztlichen Empfehlung
kamen.

Die Gäste waren mit der bei uns verbrachten Weihnachtszeit sehr
zufrieden, besonders mit den ausgezeichneten Speisen und dem
professionellen Verhalten des Personals. Entgegenkommen, Bereitschaft und eine angenehme Atmosphäre sind für sie der Grund, warum sie ihren Aufenthalt bei uns wiederholen möchten.
Edeltraud Štěpánková
Sales manažerka hotelu Běhounek

Wollen nicht auch Sie die Weihnachtsatmosphäre im Heilbad St. Joachimsthal ausprobieren? Das Angebot ist breit.....
Wenden Sie sich an uns, wir werden Ihnen gern Genaueres
mitteilen! Und für die Gäste, die ihre verbindliche Reservation bis Ende Oktober bestätigen, halten wir als Bonus

eine Ermäßigung von 5% bereit!

P.S. Jako důkaz spokojenosti hostů jáchymovských lázní přikládáme básničku, kterou složil jeden z vánočních hostů – pan Kutz Harry.
P.S. Als Beweis für die Zufriedenheit der St. Joachimsthaler Kurgäste fügen wir
ein Gedicht an, das einer der Weihnachtsgäste schrieb – Herr Harry Kutz.

Weihnachtskur in Jachymov
Jedes Jahr zur Winterszeit
Ob es regnet, stürmt, obs schneit,
türmst Gepäck sich hoch im Flur,
es geht auf zur Weihnachtskur
Der Anblick des Kurorts weckt Urlaubsgefühl,
kein Weihnachtsmarktrummel, kein Kaufhausgewühl,
ein Bilderbuchwinter, verschneite Bäume,
nur baufällige Häuser reduzieren die Träume.
Im warmen Wasser, in Kabine vier,
weicht die Hektik bald von mir,
man gibt sich der Ruhe und Entspannung hin,
bis zum nächsten Massagetermin.
In Warme streckt man alle Glieder,
schließt die Augen, hört leise Lieder,
als ob man in der Karibik sei,
und das nur im Sack mit CO2.
Gymnastik im Wasser, manchmal mit Gesang,
bringt die verrosteten Glieder in Gang,
man fühlt sich so fit und herrlich in Schwung,
als wäre man dreißig Jahre jung.
Ein zentraler Punkt beim Kuraufenthalt,
ist das Essen warm und kalt.
Zweimal drei Gänge an jedem Tage,
der Schock folgt später beim Blick auf die Waage.
Nachmittags im Sessel im Wintergarten,
bei Kaffe und Rum, manche spielen Karten,
der Pianist am Klavier, sein Spiel ein Gedicht,
die fehlenden Hörer bemerkt er wohl nicht.
Und nachts in der Bar, im Jugendstilltraum,
hört man die Musik vor Gelaechter kaum,
kein Fuß bleibt still bei Polka und Rock,
im Zimmer steht vergessen der Stock.
Zum Weihnachtsfest für alle Gäste,
ein Geschenk, ein Festmahl, zum trinken das Beste,
und überall, man glaubt es kaum,
sogar im Bad ein Weihnachtsbaum.
In Gold-Glänzender Robe, passend zum Baum,
betreten die Gäste den geschmückten Raum,
und wenn festlich die Fanfare ertönt,
fühlt man, man wird hier richtig verwöhnt.
So entsteht der Entschluss, das kommende Fest,
sich am besten kurmäßig begehen lässt,
um mit Freunden bei Wellness- und Feiertagen,
gemeinsam dem Altern ein Schnippchen zu schlagen.
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Vážení čtenáři,
letní počasí (někdy i teplotně blížící se létu) vás inspirovalo k mnoha dopisům i obrázkům. To vše zase inspiruje nás, abychom stále vylepšovali nabídku a přinášeli vám měsíc
od měsíce nějakou tu novinku. Děkujeme a samozřejmě posíláme všem přispěvovatelům malé dárečky z Vašich - našich lázní.

Vzpomínka od Rangers/ Erinnerung vom Rangers

(7.července 2011)
Jsem malý poutník
mám pouze slova,
kroky mne zanesly
do Jáchymova.

Lena Kozohorská, editorka

Sehr geehrte Leser,
das Sommerwetter (manchmal auch sich in der Temperatur dem Sommer annähernd)
inspirierte Sie zu vielen Briefen und Bildern. Dies alles inspiriert wiederum uns, das Angebot ständig zu verbessern und Ihnen jeden Monat etwas Neues zu bieten. Wir danken und senden allen Einsendern selbstverständlich ein kleines Geschenk aus Ihrem
– unserem Heilbad.

Cesta mne vedla
do městečka v údolí,
kde v léčivé vodě
bolest už nebolí.
Zde česká příroda
nabízí lidem
dny zdraví a pohody
vonící klidem.

Lena Kozohorská, Redaktorin der Zeitschrift

PROČ JEZDÍM DO LÁZNÍ V JÁCHYMOVĚ?
Již mnoho let chci napsat o svých pobytech v lázních Jáchymově. Jak už to
tak bývá, člověk má plány, ale pak je vše jinak. Nyní to chci napravit. V této
uspěchané době plné starostí všichni jen kritizují a málo kdo chválí, protože
na lepší se vždycky dobře zvyká a dobro, radost a pohoda se berou jako samozřejmost – ale to tak není. Já bych chtěla chválit! S velikou radostí chválím hodné lidičky kolem mě, kteří se o mě v lázních na Běhounku starají.
Do léčebného domu Běhounek jsem začala jezdit ještě za socialismu
a od té doby jsem žádný rok nevynechala. Připadám si jako mezi blízkými
přáteli, při příjezdu mě zdraví známí recepční, príma lidičky, kteří vyhoví
v nesnázích, jsou milí a vstřícní, obchodní oddělení – paní Štěpánková,
Fučíková a Beldi vždy pomohou a jejich ochota je veliká. Také v restauraci
se na mě usmívají servírky a já jsem moc ráda, že je znovu vidím. Když jsem
držela náročnou dietu, všichni mi pomáhali. Paní Marešová, dietní sestra,
paní Anička i Maruška, vedoucí restaurací. Jídlo je mooooc dobré, posílám
chvály kuchařům. Velký dík patří i paní Janě, vedoucí celého stravování –
prímová žena.
Ale proč jezdím do lázní v Jáchymově na Běhounek? Hlavně péče milé paní
doktorky MUDr. Hany Hornátové, je to žena se zlatým srdcem, která umí naslouchat, její znalosti a vcítění se do mých starostí i radostí s bechtěrevem
mi v životě velmi pomohly. Ráda bych pochválila rehabilitaci, která je pro
moji chorobu to nejdůležitější. Za ty roky jsem vystřídala všechny milé rehábky, paní Vlastu, Evičku, Libušku, Ivu, Dášu, Janu, Mílu. Paní „ze sedmičky“
Míla Hellerová, se o moji osobu stará již mnoho let. Pomáhá mi, a když se
něco přidá k mé základní chorobě, vždy najde novou metodu jak pomoci.
Jí patří ten největší dík za to, že mě můj bechtěrev ještě neohnul k zemi.
Je mým rádcem, pomocníkem a její ruce jsou ze zlata. Vřelý dík této ženě!!
Jsem místopředsedkyně Klubu bechtěreviků o.s. a spolupracujeme s lázněni velmi dlouhou dobu, pořádáme týdenní rekondice s velikým úspěchem
a naši členové k vám rádi jezdí.Chválí jídlo, rehabilitaci, pohodu a péči. Díky
ředitelství, panu generálnímu řediteli MUDr. Bláhovi, paní Ing. Vaňkové,
paní Hájkové a paní Jandákové za vstřícnost a pomoc.
Přeji lázním, aby měli vždy tak pracovité, vlídné a milé lidičky, kteří nám,
postiženým nějakou pohybovou chorobou, budou i nadále hodně pomáhat jako to dělají ti, co jsem v lázeńském životě u vás poznala.
Díky všem i těm nejmenovaným!
Spokojená Alena Loudová, Praha

WARUM FAHRE ICH ZUR KUR NACH
ST. JOACHIMSTHAL?
Schon viele Jahre will ich etwas über meine Aufenthalte im Heilbad
Jáchymov schreiben. Aber wie das so immer ist. Man hat Pläne, aber dann
kommt alles anders. Jetzt will ich das nachholen. In unserer hastigen Zeit
8 AQUAVIVA Léto | 2011

Návštěva
v Jáchymově

Sluníčko pálí
do zeleně lesů.
S sebou si nazpět
vzpomínky nesu.

voller Sorgen wird nur kritisiert und wenig gelobt, denn an das Bessere
gewöhnt man sich schnell, und das Gute, Freude und Behaglichkeit
werden als Selbstverständlichkeit gesehen – aber das sind sie nicht. Ich
möchte loben! Und mit großer Freude lobe ich die Menschen um mich
herum, die sich im Kurbetrieb im Běhounek um mich kümmern.
Das Kurhaus Běhounek besuchte ich schon zu Zeiten des Sozialismus,
und seitdem habe ich kein Jahr ausgelassen. Ich komme mir wie
unter alten Freunden vor, es grüßen mich die bekannten Damen
an der Rezeption, feine Leute, die bei Problemen helfen, lieb und
entgegenkommend sind, die Abteilung Verkauf mit Frau Štěpánková,
Fučíková und Beldi, die immer mit großer Bereitschaft helfen. Auch
im Restaurant lächeln mich die Kellnerinnen an, und ich bin froh, daß
ich sie wieder sehe. Als ich eine anspruchsvolle Diät einhielt, halfen mir
alle, Frau Marešová, die Diätschwester, Frau Anička und Frau Maruška,
die Leiterin des Restaurants. Die Speisen sind seeeehr gut, ein Lob den
Köchen. Ein großes Dankeschön auch an Frau Jana, der Leiterin der
gesamten Beköstigung – eine wunderbare Frau.
Und warum bin ich im St. Joachimsthaler Bad im Běhounek? Vor allem
wegen der Fürsorge von Frau Doktor MUDr. Hana Hornátová, einer
Frau mit goldenem Herzen, die zuhören kann. Ihre Kenntnisse und
ihre Einfühlsamkeit in meine Sorgen und Freuden mit der BechterewKrankheit haben mir im Leben sehr geholfen. Ich möchte auch die
Rehabilitation loben, die für meine Krankheit so wichtig ist. In den vielen
Jahren haben sich viele Rehabilitationsschwestern bei mir abgewechselt,
Frau Vlasta, Evička, Libuška, Iva, Dáša, Jana und Míla. Die Frau aus der
„Nummer sieben“, Míla Hellerová, kümmert sich schon viele Jahre um
meine Person. Sie hilft mir, wenn zu meiner Krankheit noch etwas
hinzukommt, immer findet sie eine neue Methode, die hilft. Ihr gehört
mein größter Dank, daß mich die Bechterew-Krankheit noch nicht zu
Boden gedrückt hat. Sie ist mein Ratgeber und mein Helfer, ihre Hände
sind aus Gold. Heißen Dank dieser Frau!!

Vzpomínky na místa,
na milé tváře.
Ten den si zapíši
do kalendáře.
PhDr.Hana Gerzanicová

Chci Vám touto cestou moc poděkovat za příjemný víkendový relaxační pobyt v lázeňském hotelu Běhounek, který jsem absolvoval
se svou přítelkyní na základě dárkového poukazu lázní Jáchymov.
Vše bylo absolutně super, poskytnuté procedury nám daly blíže nahlédnout k tomu, co lze zde léčit. Navíc jsme se trefili do termínu
zahájení lázeňské sezóny, a s tím i spojených kulturních programů.
Přesto, že pocházím z Karlových Varů a dá se říct, že Jáchymov známe, využili jsme příležitostí poznat jak město tak i okolí důkladněji.
A určitě má Jáchymov co nabídnout. Není vyloučeno, že v budoucnosti využijeme některé léčebné procedury při delším pobytu. Přejeme vše nejlepší.
Se srdečným pozdravem
Bruno Fischer a Marie Hellerová

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg für einen angenehmen Erholungsaufenthalt über ein Wochenende im Kurhotel Běhounek
danken, den ich mit meiner Freundin auf der Grundlage eines
Geschenkgutscheins des Heilbads Jáchymov verbrachte. Alles war
absolut super, die Anwendungen ließen uns einen Einblick gewinnen, was hier geheilt wird. Außerdem trafen wir auf die Eröffnung
der Kursaison und die hiermit verbundenen Kulturprogramme.
Obwohl wir aus Karlsbad kommen und St. Joachimsthal kennen,
nutzten wir die Möglichkeit, die Stadt und die Umgebung genauer
kennenzulernen. Und St. Joachimsthal hat sicherlich etwas anzubieten. Vielleicht werden wir in der Zukunft einige Heilanwendungen bei einem längeren Aufenthalt nutzen.
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen
Bruno Fischer und Marie Hellerová

Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Klubs der Bechterew-Kranken e.V.
Wir arbeiten bereits sehr lange mit dem Heilbad zusammen, veranstalten
mit großem Erfolg Rekonditionswochen, und unsere Mitglieder
fahren sehr gern zu Ihnen. Sie loben das Essen, die Rehabilitation, die
Behaglichkeit und die Fürsorge. Dank gebührt der Leitung, dem Herrn
Generaldirektor MUDr. Bláha, Frau Ing. Vaňková, Frau Hájková und Frau
Jandáková für das Entgegenkommen und die Hilfe.
Ich wünsche dem Heilbad, daß es immer so fleißige, freundliche
und liebe Mitarbeiter haben wird, die uns, durch eine Krankheit des
Bewegungsapparates Behinderte auch weiterhin viel helfen werden, so
wie das die Mitarbeiter tun, die ich im Kurbetrieb bei Ihnen kennenlernte.
Vielen Dank an alle, auch an die nicht Genannten!
Ihre zufriedene Alena Loudová, Praha

Ing. Arch. František Vondráček, Karlovy Vary
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Kuchařské semináře
v lázních Jáchymov
Letní studená kuchyně byla hlavním tématem kuchařského semináře, který hostil lázeňský hotel Radium Palace. Mistrům kuchařům,
ředitelům lázeňských hotelů i F&B manažerům předával zkušenosti
odborník na slovo vzatý, šéfkuchař pražského hotelu STEP a člen
Pražského kulinářského institutu Tomáš Kroutil. Jeho rady lázeňské
kuchaře směřovaly k dnešním trendům, tedy používání kvalitních,
čerstvých a regionálních potravin. Moderní technologie pak zaručují, že v potravinách zůstane maximum výživných látek. Tento seminář byl již třetím pokračováním v úspěšné sérii školení kuchařů,
které pomohla zorganizovat Dr. Ivana Srdínková společně s personální ředitelkou a řediteli hotelů jáchymovských lázní.

Komfortní koridor
Jsou novinky, na které se těžko zvyká. Jsou ale novinky, na které
si každý zvykne velice rychle. Mezi ty druhé patří i propojení lázeňských domů Jitřenka a Dalibor s lázeňským hotelem Běhounek
novým krytým koridorem. Komfortní propojení všech tří objektů
mohou jejich hosté využívat už od července!

Čadíci navštívili Jáchymov
Ve dnech 18. - 21. července navštívil jáchymovské lázně kinematograf bratří Čadíků, který v době prázdnin cestuje po celé republice.
Dobrovolné vstupné, které návštěvníci kina pod otevřeným nebem zaplatili, použijí provozovatelé kinematografu jako příspěvek
do charitativního projektu Bariéry. Ač bylo dost nepříznivé počasí
(chladno, déšť, vítr), přišlo dost příznivců českého filmu, aby si užili
filmů na velkém plátně ve volné přírodě. V lázeňském parku u Agricoly jsme viděli komedii „Největší z Čechů“ od Roberta Sedláčka,
komedii „Zemský ráj to na pohled“ od režisérky Ireny Pavláskové
a drama „Kawasakiho růže“ od Jana Hřebejka. Projekci filmu „Tacho“ od Dana Landy , který se měl promítat ve středu, zhatilo bouřlivé počasí. Jsme rádi, že promítání pod širým nebem – dle vašich
ohlasů, zpestřilo nabídku kulturních programů našim lázeňským
hostům i občanům Jáchymova.

Karel
Denk
Stále se něco děje…

Co byste rád ve své nové roli ředitele dokázal?

Immer passiert etwas …

Svými zkušenostmi chci v první řadě přispět ke zvýšení kvality
služeb v komplexu Curie – Praha – Elektra. Stále je co zlepšovat,
věnovat se rozvoji na všech úrovních. Pro splnění těchto cílů
mám kolem sebe tým kvalitních kolegů a spolupracovníků. Naším
společným zájmem je dokonalá spokojenost hostů, od atmosféry
v hotelu až po kvalitní léčbu. Všechno tak, aby vám pobyt v lázních
přinesl očekávaný výsledek.

Kochseminar
im Heilbad Jáchymov
Die sommerliche kalte Küche war das Hauptthema eines Kochseminars im Kurhotel Radium Palace. Den Köchen, Direktoren von
Kurhotels und F&B Managern vermittelte ein Fachmann im wahrsten Sinne des Wortes sein Können, der Chefkoch des Prager Hotels
STEP und das Mitglied des Prager kulinarischen Instituts, Tomáš
Kroutil. Seine Ratschläge führten die Kurköche zu heutigen Trends,
also der Verwendung von qualitätsvollen, frischen und regionalen
Lebensmitteln. Moderne Technologien garantieren dann, daß in
den Lebensmitteln ein Maximum an Nährstoffen bleibt. Dieses Seminar war bereits die dritte Fortsetzung in einer erfolgreichen Reihe von Kochschulungen, bei deren Organisation Dr. Ivana Srdínková gemeinsam mit der Personaldirektorin und den Hoteldirektoren
des Heilbads Jáchymov half.

Komfortabler Korridor
Es gibt Neuheiten, an die man sich schwer gewöhnt. Es gibt aber
auch Neuheiten, an die sich jeder sehr schnell gewöhnt. In die zweite Kategorie gehört die Verbindung der Kurhäuser Jitřenka und Dalibor mit dem Kurhotel Běhounek durch einen neuen überdachten
Korridor. Die komfortable Verbindung aller drei Objekte können
ihre Gäste bereits ab Juli nutzen!

Die Gebrüder Čadík
besuchten St. Joachimsthal
In den Tagen 18. - 21. Juli war im Heilbad Jáchymov der Kinematograph der Brüder Čadík zu Besuch, die in den Sommerferien durch
die ganze Republik reisen. Das freiwillige Eintrittsgeld, das die Besucher des Freilichtkinos zahlten, verwendeten die Betreiber des
Kinematographen für das karitative Projekt „Barrieren“. Auch wenn
ein recht unangenehmes Wetter herrschte (Kälte, Regen, Wind),
kamen sehr viele Freunde des tschechischen Films, um Filme auf
einer großen Leinwand in der freien Natur zu genießen. Im Kurpark beim Agricola sahen wir die Komödie „Der größte Tscheche“
von Robert Sedláček, die Komödie „Wo ein Eden uns entzückt“ der
Regisseurin Irena Pavlásková und das Drama „Kawasakis Rose“ von
Jan Hřebejk. Die Vorführung des Films „Tacho“ von Dan Landa, die
für den Mittwoch geplant war, fiel einem Gewitter zum Opfer. Wir
sind froh, daß die Freilichtvorstellung nach Ihren Reaktionen zu urteilen das Angebot der Kulturprogramme für unsere Kurgäste und
die Einwohner von St. Joachimsthal bereicherte.
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a užívat si pohody. V Jáchymově je také celá řada možností, jak
spojit svůj pobyt se sportem a kulturou. Jsem přesvědčen, že tyto
faktory zásadně ovlivňují skutečnost, že se do Jáchymova naši stálí
hosté rádi vracejí.

„Der Ursprung dieses Ausspruchs liegt in meinem Beruf,
in dem kein Tag so ist wie der vorhergehende, wir treffen
ständig auf neue Aufgaben und leben in ständiger
Unsicherheit, was in einer Stunde, morgen und so weiter
sein wird“, sagt der neue Direktor des Komplexes Curie, Karel
Denk.
Was kann ich Ihnen von mir erzählen?
Ich komme aus Marienbad, habe zwei erwachsene Kinder, und
außer ihnen widme ich mich in meiner Freizeit der Erholung. Mein
Beruf ist eine ständige Gehirngymnastik, und Ausruhen ist die beste
Regeneration. Außerdem habe ich eine gute Küche gern, weswegen
ich auch koche.

„Původ tohoto hesla je v mé profesi, kde žádný den není
stejný jako ten předchozí, setkáváme se stále s novými
a novými úkoly, a žijeme v trvalé nejistotě, co bude
za hodinu, zítra a tak dále,“ svěřuje se nový ředitel komplexu
Curie Karel Denk.
Co nám o sobě můžete prozradit?
Jsem rodákem z Mariánských Lázní, mám dvě dospělé děti a kromě
nich samotných se rád ve volném čase věnuji relaxaci. Moje profese
je ohromnou gymnastikou pro mozek a odpočinek je tou nejlepší
regenerací. Kromě toho mám rád dobrou kuchyni, a tak se věnuji
se zájmem i vaření.
Jak na Vás Jáchymov a jáchymovské lázně působí?
Lázeňství obecně má zvláštní kouzlo a atmosféru. Jáchymov má
své kouzlo především v unikátní lázeňské léčbě radonovou vodou.
Kromě tohoto unikátního přírodního zdroje nacházím v Jáchymově
příjemné prostředí, a také zaměstnance lázní, zaručující naprosté
pohodlí hostů. Ti se mohou nerušeně věnovat svému zdraví

Was für einen Eindruck haben Sie von St. Joachimsthal und dem
Bad?
Ein Kurbetrieb allein hat schon einen besonderen Zauber. In St.
Joachimsthal ist dies vor allem die Kurbehandlung mit Radonwasser.
Außer diesem einmaligen Naturheilmittel finde ich in St. Joachimsthal
eine angenehme Atmosphäre, und auch Angestellte des Kurbetriebs,
die den Aufenthalt für die Gäste angenehm machen, die sich ungestört
ihrer Gesundheit widmen und den Aufenthalt genießen können. In
St. Joachimsthal ist auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den
Aufenthalt mit Sport und Kultur zu verbinden. Ich bin überzeugt, daß
diese Faktoren grundsätzlich für den Umstand verantwortlich sind,
daß unsere ständigen Gäste gern nach St. Joachimsthal zurückkehren.
Was würden Sie gern in Ihrer neuen Rolle als Direktor erreichen?
Mit meinen Erfahrungen möchte ich in erster Linie zu einer Erhöhung
der Qualität der Leistungen im Komplex Curie – Praha – Elektra
beitragen. Es gibt immer etwas zu verbessern, die Entwicklung muß
auf allen Ebenen vorangetrieben werden. Für die Erfüllung dieses Ziels
habe ich ein gutes Team von Kollegen und Mitarbeitern um mich.
Unser gemeinsames Interesse ist die vollkommene Zufriedenheit der
Gäste, von der Atmosphäre im Hotel bis zur Heilbehandlung. Alles
so, damit Ihnen die Kur das erwartete Ergebnis bringt.
Inzerce / Insertion

HOLIČSTVÍ LUŽICE
FRISIERSALON LUŽICE
OTEVÍRACÍ DOBA:

ÖFFNUNGSZEIT:

Po:

Mo

13.00 – 17.00 Uhr

Di - Fr

10.00 – 11.30 Uhr

13.00 – 17.00 hod.

Út - Pá 10.00 – 11.30 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Těšíme se na Vás!

13.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Přijďte nás navštívit, čekají Vás nejlevnější ceny v Jáchymově! Besuchen Sie uns, es erwarten Sie die niedrigsten Preise in Joachimsthal!
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Rádi se vracíme | Wir
gern gern
wieder
Rádikommen
se vracíme | Wir kommen
wieder

Vybudovali jsme pro vás
místo pro setkání
Prostorné místo pro bližší kontakt s vámi – našimi hosty a se
širokou nabídkou volnočasových aktivit vzniklo v prostoru bývalé
recepce hotelu Praha. SPA INFO vám nyní může poskytnout
širokou paletu služeb: plánování volného času v Jáchymově a okolí,
kulturní i sportovní program na vybrané období, organizaci zájezdů
dle vašeho výběru, výlety po okolí či prodej upomínkového zboží.
SPA INFO aktivně spolupracuje s informačními centry z blízkého
okolí, a tak v něm naleznete inspiraci opravdu pro vše, co byste
v kraji rádi navštívili. Programové specialistky budou i nadále
k dispozici také přímo v hotelu Radium Palace a Běhounek, a to
každý všední den od 10:00 do 14:00 hod. v prostoru recepce.

Otevírací doba SPA INFO
PO – PÁ 9:00 – 17:00 hod.
SO
9:00 – 14:00 hod.

Ein neuer Ort des
Zusammentreffens für Sie
In den Raum der ehemaligen Rezeption des Hotels Praha zogen
die Räume der Programmspezialistinnen ein. Es entstand so ein
geräumiger Ort für einen näheren Kontakt mit Ihnen, unseren
Gästen, mit einem breiten Angebot von Freizeitaktivitäten. SPA

pod širým nebem
Už od srpna letošního roku mají hosté jáchymovských lázní novou
možnost, jak strávit chvíle volna. Kulturní zážitky, které vám
v Jáchymově nabízíme, si můžete vychutnat pod otevřeným nebem
v amfiteátru, který vyrostl nedaleko lázeňského domu Jitřenka. Jeho
kapacita čítá neuvěřitelných 60 lidí. Pod otevřeným nebem budou
vystupovat jak hudebníci, tak divadelníci. Doufáme, že si nové
prostředí s vyhlídkou do lázeňského parku oblíbíte.

francouzské koule v radium palace
Seznam sportovišť v jáchymovských lázních se opět rozrostl.
Od května si zájemci na terase Radium Palace mohou zahrát nejen
šachy, ale také petanque. Sportu známého z francouzských filmů se
mohou zájemci věnovat na malém hřišti v bezprostřední blízkosti
terasy Radium Palace. A pak se mohou hráči posilnit douškem kávy
či sladkostmi z dílny mistra cukráře. Francouzské koule si můžete
půjčit v kavárně hotelu.

unter freiem himmel
Bereits ab dem August dieses Jahres haben die Gäste des
Heilbads Jáchymov eine neue Möglichkeit der Freizeitgestaltung.
Kulturerlebnisse, die wir Ihnen in St. Joachimsthal anbieten,
können Sie unter freiem Himmel in einem Amphitheater genießen,
das unweit des Kurhauses Jitřenka entstand. Es hat unglaubliche
12 AQUAVIVA Léto | 2011

INFO kann Ihnen jetzt eine breite Palette von Leistungen anbieten:
die Planung der Freizeit in St. Joachimsthal und Umgebung,
das Kultur- und Sportprogramm für eine ausgewählte Zeit, die
Organisation von Sonderfahrten nach Ihrer Auswahl, Ausflüge in
die Umgebung oder Souvenirverkauf. SPA INFO arbeitet aktiv mit
den Informationszentren in der nahen Umgebung zusammen, und
so finden Sie in ihm eine Inspiration wirklich für alles, was Sie in der
Gegend gerne besuchen würden. Programmspezialistinnen werden
auch weiterhin direkt im Hotel Radium Palace und Běhounek zur
Verfügung stehen, und dies jeden Werktag von 10:00 bis 14:00 Uhr
im Raum der Rezeption.

Karolína Strusková

„Jsem pozitivní člověk“

Öffnungszeiten SPA INFO
MO – FR 9:00 – 17:00 Uhr
SA
9:00 – 14:00 Uhr

60 Plätze. Unter freiem Himmel sind sowohl Musik- als auch
Theatervorstellungen geplant. Wir hoffen, daß die neue Anlage mit
Blick in den Kurpark Ihr Gefallen finden wird.

französische kugeln im radium palace
Die Liste der Sportstätten in St. Joachimsthal mußte wieder verlängert
werden. Seit Mai können Interessenten auf der Terrasse des Radium
Palace nicht nur Schach spielen, sondern ebenfalls Petanque. Den
aus französischen Filmen bekannten Sport können Interessenten
auf einem kleinen Platz in unmittelbarer Nähe der Terrasse des
Radium Palace ausüben. Danach können sich die Spieler mit einer
Tasse Kaffee oder einer Süßigkeit vom Konditormeister stärken. Die
französischen Kugeln können Sie im Hotelcafé ausleihen.

Půlkulaté výročí oslavila v letošním roce
Karolína Strusková. Do jáchymovských
lázní totiž přijela po pětadvacáté.
„Pokud nemohu něco změnit, jsem
nad věcí,“ říká o sobě jubilantka. Díky
jáchymovským
lázním
nemusela
absolvovat operaci. První „krabičku“
dostala v roce 1987 a od té doby
odložila hole.

Jak si užíváte jáchymovskou léčbu?
Do lázeňského hotelu Radium Palace jezdím s paní Kadlecovou, se kterou vždy
bydlím. Zažily jsme spolu hotel ještě před rekonstrukcí. Tehdy jsme s kamarádkami
přemluvily pány, aby se převlékli do pyžam, a uspořádali jsme společnou párty. Za ta
léta jsem si zdejší personál velmi oblíbila, a personál zase mě. Je mi líto, že jich hodně
z lázní odešlo.
O tom, že si paní Strusková za čtvrtstoletí vybudovala mezi personálem hotelu řadu
pevných přátelství, svědčí i humorná příhoda. „Stalo se mi, že se mě host, který byl
v Jáchymově poprvé, ptal, jestli zde pracuji, nebo jsem v minulosti pracovala. Všichni
se ke mně totiž chovají velice vstřícně.

KKarolína Strusková „Ich bin ein positiver Mensch“
Ein halbrundes Jubiläum feiert in
diesem Jahr Karolína Strusková. In das
Heilbad Jáchymov kam sie nämlich
zum fünfundzwanzigsten Mal. „Wenn
ich etwas nicht ändern kann, dann
erhebe ich mich über die Dinge“,
sagt die Jubilarin von sich. Dank des
Heilbads Jáchymov mußte sie eine
Operation nicht absolvieren. Die erste
„Schachtel“ bekam sie im Jahre 1987,
und seit dieser Zeit konnte sie die
Krücken ablegen.

Wie genießen Sie die Joachimsthaler Heilbehandlung?

In das Kurhotel Radium Palace fahre ich mit Frau Kadlecová, mit der ich immer
zusammen wohne. Wir haben das Hotel noch vor der Rekonstruktion erlebt. Damals
habe ich gemeinsam mit meinen Freundinnen ein paar Herren überredet, sich in
Schlafanzüge umzuziehen, und wir haben gemeinsam eine Party veranstaltet. In den
vielen Jahren habe ich das Personal lieb gewonnen, und das Personal mich. Es tut mir
leid, daß so viele aus dem Kurbetrieb weggegangen sind.
Davon, daß Frau Strusková in dem Viertel Jahrhundert eine Reihe von festen
Freundschaften mit dem Personal des Hotels schloß, zeugt auch das folgende lustige
Ereignis. „Es passierte mir, daß mich ein Gast, der zum ersten Mal in St. Joachimsthal
war, fragte, ob ich hier arbeite oder in der Vergangenheit gearbeitet habe. Alle
verhielten sich nämlich sehr vertraut zu mir.“
Léto | 2011
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PROGRAMOVÉ SPECIALISTKY
DOPORUČUJÍ
Chtěla bych vás pozvat na akci Vinobraní a vystoupení
Varmužovi cimbálové muziky z Mistřína, při které si
můžete vyslechnout originální moravskou Varmužovu
cimbálovou muziku a ochutnat výtečný burčák, pravou
moravskou slivovici i moravské koláče. Vše 29. září
od 19:30 hod. v hotelu Radium Palace.

Programová specialistka z komplexu Curie vás srdečně
zve na večerní program v Kulturním domě, dne 1. září
od 19.30 hodin. Vystoupí zde české i mezinárodní
folklórní soubory. Toto mimořádné představení se koná
v rámci mezinárodního folklórního festivalu v Karlových
Varech. Pořad Festivalový předvečer, který se tradičně
koná v Jáchymově v Domě kultury, je úvodním pořadem,
který otvírá Karlovarský folklorní festival. Je věnován
zejména souborům ze zahraničí, kteří představí folklor
svých zemí obyvatelům a lázeňským hostům.

PROGRAMMSPEZIALISTINNEN
EMPFEHLEN
Ich möchte Sie zur Weinlese und zum Auftritt der
Zymbalmusik Varmužova cimbálová muzika z Mistřína
einladen, bei der Sie originale mährische Zymbalmusik
hören und dazu ausgezeichneten Federweißen, echten
mährischen Sliwowitz und mährischen Kuchen genießen
können. Am 29. September ab 19:30 Uhr im Hotel
Radium Palace.
Die Programmspezialistin aus dem Komplex Curie lädt
Sie herzlich zu einem Abendprogramm im Kulturhaus
am 1. September ab 19.30 Uhr ein. Es treten hier
tschechische und internationale Folkloreensembles auf.
Diese außerordentliche Vorstellung findet im Rahmen
des internationalen Folklorefestivals in Karlsbad statt. Die
Veranstaltung „Vorabend des Festivals“, die traditionell in
St. Joachimsthal im Kulturhaus stattfindet, eröffnet das
Karlsbader Folklorefestival. Sie ist vor allem Ensembles aus
dem Ausland gewidmet, die Folklore aus ihren Ländern
den Einwohnern der Stadt und den Kurgästen vorführen.

Simona Klesová

Monika Peteříková

Simona Klesová

Ráda bych Vám doporučila shlédnout divadelní představení Dívčí válka. Jedná se o historickou komedii a parodii
od Františka Ringo Čecha na známou pověst v podání Divadelní scény při DK Ostrov. „NAŠI OCHOTNÍCI“ ztvárnili
naprosto bravurně všechny účinkující postavy. Jestli se chcete pobavit a v myšlenkách se ponořit do doby Přemysla Oráče
a kněžny Libuše, jste srdečně zváni 20. září od 19:30 hod. do kulturního sálu hotelu Běhounek.
Miroslava Machaňová

NENAŠLI JSTE V PROGRAMOVÉ NABÍDCE TO PRAVÉ PŘÍMO PRO VÁS?
HABEN SIE IM PROGRAMMANGEBOT NICHT DAS RICHTIGE FÜR SIE GEFUNDEN?
POMOZTE NÁM!

HELFEN SIE UNS!

V hotelovém pokoji, na recepci nebo u programových
specialistek je vám k dispozici jednoduchý
dotazník, který nám pomáhá více přiblížit nabídku
volnočasových aktivit vašim představám. Konzerty,
divadlo, sport, zájezdy... to vše zde můžete ohodnotit
a pomoci nám tak být při vaší příští návštěvě opět
o krok lepší.

In den Hotelzimmern, in der Rezeption oder bei den Programmspezialistinnen steht Ihnen ein einfacher Fragebogen zur Verfügung, der uns
hilft, das Angebot an Freizeitaktivitäten mehr an Ihre Vorstellungen
anzupassen. Konzerte, Theater, Sport, Ausflüge ... all das können Sie
hier bewerten und uns so helfen, bei Ihrem nächsten Besuch wieder
um einen Schritt besser zu sein.

DĚKUJEME VÁM

WIR DANKEN IHNEN

Inzerce / Insertion

Vítejte v kosmetickém salonu
Beauty centra Radium Palace
Nechte se hýčkat ošetřením z darů moře a přírodní
kosmetiky značek Thalgo a Rosa Graf
THALGO - francouzská prestižní kosmetika
bohatství a výjimečný potenciál moře pěstící vaší
pleť i tělo.
ROSA GRAF – německá kosmetika na bázi
přírodních látek, které dokáží udržet a podpořit
přirozenou krásu každé ženy.

Herzlich willkommen in Kosmetiksalon
bei Beauty Centrum Radium Palace
Und verwöhnen Sie sich mit Beauty-Behandlungen
aus Meerespflanzen und Naturkosmetik - Marke
Thalgo und Rosa Graf
THALGO - Französische spitzenkosmetik aus Algen
und Mineralien.
ROSA GRAF - Deutsche Kosmetik auf Naturbasis für
die einzigartige Behandlungen.
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„Kultura je součástí léčby“

„Kultur ist Teil der Heilbehandlung“

Pozitivní reference na jáchymovské lázeňství, kvalitní
zázemí a spousta chvály od zdejších hostů – to jsou
důvody, proč Simona Klesová přijala místo manažerky
SPA INFO. Náplní její práce je nyní přinášet vám bohatou
nabídku k trávení volného času a neustále zviditelňovat
pověst nádherného jáchymovského regionu.

Positive Empfehlungen des St. Joachimsthaler Kurbetriebs,
gute Bedingungen und viel Lob der hiesigen Gäste – das sind
Gründe, warum Simona Klesová die Stelle einer Managerin
von SPA INFO annahm. Ihre Arbeitsaufgabe ist jetzt ein
reiches Freizeitangebot und eine ständige Werbung für die
herrliche Region um St. Joachimsthal.

Jaký byl začátek v Jáchymově?

Wie war der Anfang in St. Joachimsthal?

Přišla jsem do období velkých změn. Stěhování knížek blíže
k hostům, budování přírodního amfiteátru, zařizování SPA
INFO,... jsem stále v pohybu. Kultura v jáchymovských lázních tu fungovala a funguje velice dobře, za což patří velké díky
i paní Vacatové. Ta mě do všeho perfektně zasvětila. V současnosti jen navazuji na její práci a chystám se postupně přidávat
něco nového.

Ich kam in einer Zeit großer Änderungen. Der Umzug der Bibliothek näher zu den Gästen, die Schaffung einer Freilichtbühne, die
Einrichtung des SPA INFO ... ich bin immer in Bewegung. Die Kultur im Heilbad Jáchymov funktionierte und funktioniert sehr gut,
wofür auch Frau Vacatová ein großer Dank gebührt. Sie hat mich in
alles perfekt eingeweiht. Gegenwärtig knüpfe ich nur an ihre Arbeit
an und will schrittweise etwas Neues hinzugeben.

Co je vaším cílem?

Was ist Ihr Ziel?

Ráda bych přiblížila služby SPA INFO obyvatelům Jáchymova,
Ostrova a samozřejmě především lázeňským hostům. Jáchymovská příroda, hory, čistý vzduch a bohatá historie – to vše
si zaslouží mnohem větší propagaci. Psychika má velký podíl
na zdraví, pozitivní zážitky pomáhají zapomenout na starosti
běžných dní. Mým úkolem je tak zkrátka zpříjemnit hostům
jejich pobyt u nás.

Ich würde die Leistungen des SPA INFO gern den Bewohnern von
St. Joachimsthal und Schlackenwerth (Ostrov) und selbstverständlich den Kurgästen näher bringen. Die Natur um St. Joachimsthal,
die Berge, die reine Luft und die reiche Geschichte – das alles verdient eine bei weitem stärkere Werbung. Die Psyche hat einen großen Anteil an der Gesundheit, positive Erlebnisse helfen, die Sorgen
des Alltags zu vergessen. Meine Aufgabe ist es, den Gästen ihren
Aufenthalt bei uns angenehmer zu machen.
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AGRICOLA

Při pohledu na více než sto let staré snímky břehů potoka v místech
dnešního lázeňského parku a dávného staveniště první lázeňské budovy
si potvrzujeme pravidlo, že stane-li se myšlenka zárodkem činu, nezůstane
osamocena. Touha dávného jáchymovského lékaře Agricoly položila
nakonec základy montánních věd. Zřízení lázeňských kabin v továrně
na uranové barvy bylo inspirativnější než by se kdo byl nadál. Počet hostů
rostl, dosavadní lázeňská zařízení začala být chápána jako „provizoria“.
Výtky, proč vláda lépe nevyužívá léčebné síly místních důlních vod,
vedly nakonec k rozhodnutí o stavbě státního léčebného ústavu. Volba
stavebního místa byla ovlivněna požadavkem, aby voda, přiváděná ze
štoly Daniel stékala do lázní samočinným tlakem. Jako nejvhodnější se
ukázal pozemek patřící továrně. Bylo zřejmé, že novostavba se neobejde
bez současné regulace jáchymovského potoka.

Ing. Štěp vzpomínal, jak zpráva o stavebních záměrech státu vyvolala řadu
spekulací. Akciová společnost „Terraingesselschaft“ skoupila pozemky
patřící dosud soukromníkům /Herenmühle – mlýn, Ameisenhülge –
hostinec/. Neváhala jejich tehdy haléřové hodnoty platit až částkou
35 korun za metr čtvereční. Na získaných pozemcích plánovala postavit
Radium Kurhaus. Rovněž koupila budovu továrny J. Samuela /loutky,
panenky/. Jejím zvýšením o jedno poschodí ji proměnila v tzv. dependance
Radium Kurhaus, v němž už v létě 1911 nabízela 50 pokojů (dnešní hotel
Praha).
Právě tehdy spěla k dokončení stavba lázeňské budovy /dnešní Agricola/,
jejímž projektantem byl stavební rada E. Zotter. Jeho projekt /za odborné
konzultace Dr. A. Kříže/ odpovídal požadavku stavebníka, podle něhož
měla být postavena „moderní, k udílení radioaktivních lázní účelně se vším
komfortem vypravená budova se 40 kabinami, inhalatoriem, s místnostmi
pro prozařování, potřebnou laboratoří,“ atd. Stavba byla zahájena v květnu
1910 a po roce bylo 1. července přikročeno prozatím k otevření prvních
šesti kabin. Slavnostního otevření celého „c. k. lázeňského ústavu“ se
veřejnost dočkala až o čtyři měsíce později.

Beim Anschauen von mehr als hundert Jahre alten Aufnahmen des
Bachufers an den Stellen des heutigen Kurparks und der Baustelle des
ersten Kurhauses müssen wir der Regel rechtgeben, daß ein Gedanke,
der am Anfang einer Tat steht, nicht allein bleibt. Das Bemühen des St.
Joachimsthaler Arztes Agricola legte letztendlich den Grundstein für die

Bergbauwissenschaften. Die Einrichtung von Badekabinen in der Fabrik
für Uranfarben war mehr inspirativ, als irgendjemand erwarten konnte.
Die Anzahl der Gäste wuchs, die bisherigen Badeeinrichtungen wurden
als „Provisorien“ angesehen. Die Vorhaltungen, warum die Regierung
die Heilkraft des örtlichen Grubenwassers nicht besser nutzt, führten
letztendlich zur Entscheidung über den Bau einer staatlichen Heilanstalt.
Die Wahl des Orts für den Bau wurde durch die Forderung beeinflußt,
daß das aus dem Stollen Daniel herbeigeführte Wasser durch eigenen
Druck in das Bad fließt. Als am geeignetsten zeigte sich ein zu einer Fabrik
gehörendes Grundstück. Es war klar, daß der Neubau nicht ohne eine
gleichzeitige Regulierung der Weseritz ausgeführt werden kann.

Ing. Štěp berichtet, wie die Nachricht von den Bauabsichten des
Staats eine Reihe von Spekulationen hervorrief. Die Aktiengesellschaft
„Terraingesellschaft“ kaufte bislang private Grundstücke auf / Herrenmühle,
Gasthaus Ameisenhügel /. Sie zögerte nicht, statt des ursprünglichen
Hellerwerts einen Betrag von bis zu 35 Kronen pro Quadratmeter zu zahlen.
Auf den erworbenen Grundstücken plante sie den Bau eines Radium
Kurhauses. Sie kaufte ebenfalls die Puppenfabrik des J. Samuel. Mit einer
Aufstockung verwandelte sie in die sogenannte Dependance Radium
Kurhaus, in der sie bereits im Jahre 1911 ein Angebot von 50 Zimmern
hatte (heute Hotel Praha).
Gerade damals ging der Bau des Kurhauses /heute Agricola/ seinem Ende
zu. Projektant war der Baurat E. Zotter. Sein Projekt /unter Konsultation
von Dr. A. Kříž/ entsprach der Anforderung des Bauherrn, nach der ein
„modernes, für radioaktive Bäder geeignetes und mit allem Komfort
ausgestattetes Gebäude mit 40 Kabinen, Inhalatorium, einem Raum für
Bestrahlung und einem notwendigen Labor“ gebaut werden sollte. Der
Bau begann im Mai 1910, und nach einem Jahr wurden am 1. Juli zunächst
die ersten sechs Kabinen eröffnet. Die feierliche Eröffnung der gesamten
„k. u. k. Badeanstalt“ erwartete die Öffentlichkeit erst vier Monate später.
Mgr. Oldřich Ježek
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