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první muž svazu

Den ersten Preis des Vereins
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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

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

Po, Čt / Mo, 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

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

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

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

Beauty centrum Radium Palace

Miriam Tejklová

+420 724 294 436

na objednávku/nach Reservierung

Optik Konrád

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

+420 353 831 217

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

INZERCE

KIOSEK U RADIUM PALACE | KIOSK BEIM RADIUM PALACE
Nabízíme široký výběr potravin, jáchymovských suvenýrů
i tisku z celého světa!
Wir bieten eine breite Auswahl an Lebensmitteln, Joachimsthaler
Souvenirs sowie Presseerzeugnisse aus der ganzen Welt!

Otevírací doba | Öffnungszeit:
Po/Mo - Pá/Fr 9.00 – 17.00 hod. /Uhr.
SO/Sa 9.00 – 11.00 hod. /Uhr.
Ne/So 9.00 – 10.00 hod. /Uhr.
Kontakt: paní/Frau Holá, tel. 353 831 740
(zkrácená volba/Kurzwahl 1740)
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Vážení hosté, milí přátelé,

Editorial

při psaní tohoto úvodníku jsem měl vlivem tempa končícího roku neodbytný
pocit dejavú. Jako kdybych ten loňský vánoční text psal včera. A přitom se
toho během roku stalo tolik. Po spojení naší lázeňské společnosti s Lázněmi
Luhačovice jsem jej celý strávil cestováním mezi těmito lázněmi na opačných
koncích republiky a významnou část z něj také za zdmi ministerstva zdravotnictví. Byl to opravdu hektický rok a tak bych asi potřeboval lázně…..
I přes snahy ministerstva lázně úplně vyřadit ze systému úhrad se nám nakonec podařilo převážnou část indikací v systému komplexní péče zachovat a okonce tuto změnu posunout až na pololetí. Díky tomu bude možné
i v příštím roce čerpat lázeňskou péči dle dosud platných pravidel a ani po
1.červenci nebude lázeňská péče nedostupná. Optikou původního ministerského záměru je možné tento výsledek označit za náš největší vánoční dárek
pro spoustu našich pacientů i pro řadu zaměstnanců, jejichž pracovní místo
tak bude moci zůstat zachováno.
Přeji Vám , aby jste si u nás užili adventní náladu, klid, pohodu a naší péči.
Do nového roku Vám i Vašim blízkým přeji méně hektiky a stresu, dobrou
náladu, dobré zprávy, hodně zdraví a také spoustu energie. Nejlépe z „hlubin
země“!

Událost | Ereignist
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První cenu Sdružení získal první muž svazu
Den ersten Preis des Vereins erhielt der erste Mann des Bundes

6

Zima v lázeňském centru Agricola
Winter im Kurzentrum Agricola

Novinky | Neuigkeiten

7 Jehly pro krásu | Durch Akupunktur zur Schönheit
Lázně pro celou rodinu
Ein Heilbad für die ganze Familie

Radium Palace za krásou i zdravím
8 Do
In das Radium Palace der Schönheit und Gesundheit hinterher
Zdravý pohyb od A do Z aneb Jsme první!

10 Gesunde Bewegung von A bis Z oder Wir sind die Ersten!
Luhačovické okénko

12 Blick nach Luhačovice

Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde,
bei der Zusammenstellung dieser Einleitung hatte ich aufgrund des Tempos
des ausklingenden Jahres ein unabwendbares Dejavuerlebnis. So als ob ich
den Weihnachtstext des vergangenen Jahres gestern geschrieben hätte. Und
dabei ist im Laufe dieses Jahres so viel geschehen. Nach der Verbindung unserer Kurgesellschaft mit Lázně Luhačovice bin ich das gesamte Jahr zwischen
diesen beiden Kuranstalten an zwei entgegengesetzten Enden der Republik gereist und einen bedeutenden Teil des Jahres habe ich auch hinter den
Mauern des Gesundheitsministeriums verbracht. Es war ein wirklich hektisches Jahr und ich brauche wahrscheinlich eine Kur…..
Auch trotz der Bemühung des Ministeriums die Kur zur Gänze aus dem System der bezahlten Dienstleistungen zu entfernen ist es uns gelungen einen
überwiegenden Teil der Indikationen im System der komplexen Pflege beizubehalten und diese Veränderung sogar bis in Halbjahr hinauszuzögern. Dank
dem wird es auch im nächsten Jahr möglich sein die Kur gemäß den bislang
geltenden Regeln in Anspruch zu nehmen und auch nach dem 1. Juli wird die
Kur nicht unerreichbar sein. Aus der Sicht des ursprünglichen Vorhabens des
Ministeriums kann dieses Ergebnis als größtes Geschenk für eine Vielzahl
unserer Patienten und auch für unsere Mitarbeiter angesehen werden, deren
Arbeitsplatz daher erhalten bleiben kann.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei uns die Adventstimmung, Ruhe, Behaglichkeit und unsere Pflege genießen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Verwandten
weniger Hektik und Stress, gute Laune, gute Nachrichten, viel Gesundheit
und auch viel Energie. Am besten aus „den Tiefen der Erde“!

14 Nad dopisy čtenářů | Leserbriefe
Kultura | Kultur

16 Reprezentační ples | Repräsentations Ball
specialistky doporučují
17 Programové
Programmspezialistinnen empfehlen
Stalo se | Nachrichten
prezidentského páru v lázních Jáchymov
18 Návštěva
Besuch des Präsidentenpaares in Heilbad Jáchymov
Svatého Martina se staly tradicí
19 Oslavy
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Přivezte z Jáchymova originální dárek

20 Bringen Sie aus Jáchymov ein originelles Geschenk mit
Na lyže, na kola a... do školy!

Osobnost | Pesrsönlichkeit
S Jáchymovem v kapse
Mit Jáchymov in der Hosentasche

21

Seriál | Serie

22 Agricola | Agricola

Událost
| Ereignist
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JÁCHYMOVSKÁ SNOWMÁNIE
SNOWMANIA IN JÁCHYMOV
Program pro Snowmaniaky nabízí:
Das Programm für Skifans bietet:
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• Denní vstup do moderního
Preise a

Aquacentra a sauny (90 min.)

• Částečnástená masáž unavených
svalů nebo relaxace v solné jeskyni

• Unterkunft mit Halbpension

• täglich Zutritt zum Aquazentrum
Agricola inkl. Sauna (90 Min.)
• Teilmassage ermüdeter
Muskeln oder Entspannung
in der Salzgrotte

A co je dále v našich silách?
• Zajištění slevy na permanentky lyžařských areálů
na Klínovci a Božím Daru •
• Poskytnutí wellness procedur z široké lázeňské nabídky •
• 30% sleva pro děti do 12 let, 10% pro děti od 13 do 15 let •
• Zajištění dopravy ke sjezdovkám a běžeckým tratím •
Kavárny, restaurace a bohatý kulturní program čekají po návratu
ze svahu jen na vás!

Weiter im Angebot:

FOTO: Petr M. Ulrych/ C.O.T. media

První cenu Sdružení získal
první muž svazu
Cenu Osobnost českého lázeňství udělilo v letošním roce poprvé
Sdružení lázeňských míst České republiky. Jejím historicky prvním
laureátem je prezident Svazu léčebných lázní České republiky
a generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov MUDr. Eduard Bláha.
Podle předsedy sdružení, které cenu vypsalo, Jiřího Houdka, komise
nezvažovala žádné jiné jméno, a na laureátovi se jejích členové
shodli jednomyslně. Jedním z důvodů, proč se komise rozhodla
udělit cenu právě Eduardovi Bláhovi je jeho neutuchající snaha při
letošním obhajování lázeňské péče na ministerstvu zdravotnictví.
To zatím rozhodlo o půlročním odkladu zamýšlených omezení.
„Pro pacienty i pro lékaře, kteří lázeňskou péči doporučují, platí
stále pravidla nastavená v roce 1997. Schvalování návrhů bude
mít i nadále na starosti revizní lékař zdravotní pojišťovny až do
okamžiku, kdy vstoupí v účinnost avizované změny, tedy do
posledního června,“ odpověděl na dotazy, které vrtají hlavou mnoha
lidem Eduard Bláha. „Dá se tedy předpokládat, že až do září budou
moci do lázní přijíždět na komplexní péči pacienti dle dosavadních
pravidel. Právě proto bych rád vyzval všechny naše hosty, aby pro
sebe nebo své rodinné příslušníky požádali lékaře o vystavení
lékařského návrhu na lázeňskou péči co nejdříve.“
„Lázeňské organizace dostaly půlroční „oddechový“ čas na přípravu.
Tuto dobu využijeme na tvorbu nových programů pro samoplátce
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• Preisnachlässe für Skipässe der Skiorte Klínovec

und Boží Dar Breite Auswahl an Wellnessanwendungen •
a na zvyšování atraktivity služeb naší společnosti. Chceme zachovat
maximum pracovních míst i perspektivu lázní,“ konstatoval
generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov. Jáchymovské lázně
navíc připravují pro své hosty řadu novinek tak, aby i po chystané
změně zůstaly české lázně dostupné Čechům!

Den ersten Preis des Vereins
erhielt der erste Mann
des Bundes
Den Preis für die Persönlichkeit der tschechischen Kurorte vergab in
diesem Jahr das erste Mal die Kurortvereinigung der Tschechischen
Republik. Zum historisch ersten Preisträger wurde, der Präsident
des Bundes für Heilkurorte der Tschechischen Republik und
Generaldirektor des Kurortes Jáchymov, MUDr. Eduard Bláha,
gewählt. Laut dem Vereinsvorsitzenden, Jiří Houdek, der den Preis
ausgeschrieben hat, hat die Kommission keinen anderen Namen
in Betracht gezogen und hat sich auf den Namen des Preisträgers
einstimmig geeinigt. Einer der Gründe, warum die Kommission
den Preis gerade an Eduard Bláha verliehen hat ist, sein endloses
Bestreben die Kurbehandlungen beim Gesundheitsministerium zu
verteidigen. Dieses führte vorläufig zu einem halbjährigen Aufschub
der geplanten Einschränkungen.

• 30 % Preisnachlass für Kinder bis 12 Jahre
10 % für Kinder von 13 bis 15 Jahre •
• Skibus zu den Pisten und Langlaufloipen •
Cafés, Restaurants und ein Programm reich an Kultur warten
auf Sie nach Rückkehr von der Bergen!

Lyžování na Klínovci, Božím Daru a v Oberwiesenthalu
nabízí různě náročné sjezdovky od 330 do 2 500 m,
U - rampu kategorie Superpipe, snowpark a přes 140
km upravených běžeckých tratí na české i německé
straně.V kombinaci s lázeňským centrem nabízíme
všem sněhovým nadšencům ideálně strávený aktivní
den!

Wintersportorte Klínovec, Boží Dar und Oberwiesenthal
bieten verschiedene anspruchsvolle Pisten von 330
bis 2 500 m Länge, eine U-Rampe der Kategorie
Superpipe, einen Snowpark und über 140 km gepflegte
Langlaufloipen auf der tschechischen und deutschen
Seite. In Kombination mit unseren Wellnessanwendungen
bieten wir allen Schneeliebhabern einen ideal aktiven Tag!
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Rezervace | Reservation: Tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz
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Novinky |Novinky
Neuigkeiten
| Neuigkeiten

Jehly pro krásu

Jehly budí v lidech respekt, jenomže pomáhají. A dokonce mohou pomoci i ke kráse.
V jáchymovských lázních můžete nově využít kosmetickou akupunkturu, která při cílené
aplikaci akupunkturních jehel v obličejových partiích přispívá k rejuvenaci pokožky obličeje.
Zlepšuje svalový tonus, produkci kolagenu a přispívá k vyhlazení vrásek. A to například na
čele, kolem očí, rtů, nosu, brady i v dalších obličejových partiích. Program, který poskytuje
lázeňský hotel Curie a Lázeňské centrum Agricola, zahrnuje šest přenocování s polopenzí.
Za tu dobu zájemci o krásu absolvují tři akupuntkturní sezení se třemi ošetřeními
biolampou, dva parafínové zábaly na ruce, jednu celkovou klasickou masáž a tři hodinové
anticelulitidové masáže. A jako bonus si zaplavete v moderním Aquacentru.

Přijeďte si odpočinout
Klasické a sportovní masáže, aromamasáž, masáž lávovými kameny,
čokoládová masáž, reflexní masáž plosky nohy, thajská olejová
masáž, baňkování, lymfodrenáž, radonová koupel, perličková
koupel, podvodní masáž, suchá uhličitá koupel, parafínový zábal
rukou nebo solná jeskyně.

Durch Akupunktur zur Schönheit

Stačí si vybrat a rezervovat na www.laznejachymov.cz nebo tel.: 353
836 000. Jsme vám k dispozici dennodenně od desíti do desíti.

ZIMA V LÁZEŇSKÉM
CENTRU AGRICOLA
Aquacentrum
Ze sjezdovek přímo do bazénu! A užít si můžete i sauny, whirpoolu,
tobogánu nebo aquazorbingu. Pro děti máme dětský bazének
s vodopádem. Aquacentrum Agricola se rozprostírá v lázeňském
parku, kousek od autobusové zastávky Jáchymov – lázně. Pro
hosty aquacentra mají lázně připraveno parkování ZDARMA (pod
hotelem Radium Palace). A otevřeno máme každý den včetně
vánočních svátků a Silvestra!

Fitness a solárium Agricola
Fitness a solárium Agricola
• Standardně vybavená posilovna.
• Aerobní zóna s veslovacím trenažérem, běhacím pásem, steperem
a cyklotrenažéry.
• Odborné vedení tréninkového procesu se vstupní diagnostikou.
• Rekondiční posilování při nemocech pohybového ústrojí.
• Prodej doplňků výživy.
PO CELÝ LEDEN nabízíme SLEVU 10% na vstupné i na zakoupení
permanentek. Splňte si svá novoroční předsevzetí a dostaňte se
s námi do formy.

Za sportem do Agricoly!
Neseďte doma za pecí, v teple můžete být i při cvičení v Lázeňském
centru Agricola. Budete se bavit a ještě uděláte něco pro své zdraví.
Aktuální ceny, termíny cvičení a rezervace si snadno zjistíte na
www.aquajachymov.cz nebo na tel. 353 836 000.
PILATES: velmi intenzivní cvičení, vhodné pro mladé i starší,
fyzicky aktivní i neaktivní. Doporučujeme vám jako součást
rehabilitační léčby.
AQUAFITNESS: kombinace cviků a technik v nadlehčení. Pod
dohledem zkušeného instruktora zvládne vodní cvičení opravdu
každý.
ZUMBA: pohybové cvičení s prvky latinskoamerických tanců.
Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
CVIČENÍ NA POSÍLENÍ SVALSTVA PÁNEVNÍHO DNA:
devadesátiminutový kurz s odborným výkladem a cvičením pod
vedením zkušeného fyzioterapeuta.
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WINTER IM KURZENTRUM
AGRICOLA
Aquazentrum
Von der Piste direkt ins Schwimmbad! Genießen können Sie auch
die Sauna, den Whirlpool, Wasserrutsche oder Aquazorbing. Für
Kinder haben wir ein Kinderbecken mit einem Wasserfall. Das
Aquazentrum Agricola erstreckt sich im Park des Heilbades, ein
kleines Stück von der Busstation Jáchymov – Heilbad entfernt.
Für Gäste des Aquazentrums stellt das Heilbad KOSTENLOSE
Parkplätze bereit (beim Hotel Radium Palace). Geöffnet haben wir
jeden Tag, einschließlich der Weihnachtsfeiertage und Silvester!

Fitness und Solarium Agricola
Fitness a solárium Agricola
• Standardmäßig eingerichtetes Fitnesszentrum.
• Aerobic Zone mit einem Rudertrainer, einem Laufband, einem
Stepper und Zirkeltrainer.
• Professionelle Führung des Trainings mit Eintrittsdiagnose.
• Aufarbeitungstraining der Bewegungsorgane bei Krankheit.
• Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln.
DEN GANZEN JANUAR bieten wir einen PREISNACHLASS von
10 % auf den Eintritt und für den Kauf von Dauerkarten. Erfüllen
Sie ihre Vorsätze fürs neue Jahr und kommen Sie mit uns in Form.

Zum Sport treiben ins Agricola!
Bleiben Sie nicht zu Hause hinter dem Ofen sitzen. Warm können
Sie es auch während des Trainings im Kurzentrum Agricola haben.
Während Sie sich unterhalten tun Sie zusätzlich auch was für Ihre
Gesundheit. Aktuelle Preise, Trainingszeiten und Reservierungen
können Sie ganz leicht unter der Nummer +420 353 836 000
erfahren.

Vergessen Sie nicht das Ausruhen, das für die
Regeneration von Leib und Seele so wichtig ist.
Klassische Massagen und Sportmassagen, Aromamassagen,
Lavasteinmassagen, Schokoladenmassagen, Fußreflexzonenmassage,
Thai Ölmassage, Schröpfgläser, Lymphdrainage, Schaumbad,
Unterwassermassage, trockenes Kohlensäurebad, Paraffinpackung
der Hände oder Salzgrotte.
Sie müssen nur auswählen und unter www.laznejachymov.cz oder
unter der Nummer 353 836 000 reservieren. Wir stehen Ihnen
täglich von zehn Uhr vormittags bis zehn Uhr am Abend zur
Verfügung.

Z

Vor Nadeln haben Menschen Respekt. Sie helfen jedoch. Sie können sogar zur Schönheit
verhelfen. Im Heilbad Jáchymov können Sie unsere kosmetische Akupunktur ganz neu
ausnutzen. Die Anwendung von Akupunkturnadeln im Gesichtsbereich trägt zur Verjüngung
der Gesichtshaut bei. Sie verbessert den Muskeltonus, die Kollagenproduktion und verhilft
zur Glättung der Gesichtsfalten, wie z.B. auf der Stirn, im Augen- und Lippenbereich, an der
Nase, im Kinnbereich und anderen Gesichtszonen. Das Programm, welches das Kurhotel
Curie und das Kurzentrum Agricola anbieten, beinhaltet sechs Übernachtungen mit
Halbpension. In dieser Zeit absolvieren Schönheitsinteressierte drei Akupunktursitzungen
mit drei Behandlungen durch ein Biolampe, zwei Paraffinpackungen an den Händen,
eine klassische Ganzkörpermassage drei einstündige Anti-Cellulite-Massagen. Als Bonus
schwimmen Sie dann noch im modernen Aquazentrum (1x 90 Min. inkl. Sauna).

Zveme vás na oběd

Hosté jáchymovských lázní, kteří využívají ambulantní léčbu, se mohou těšit
na novinku, která udělá radost nejen jim, ale hlavně jejich žaludkům. Víme,
že při léčbě vyhládne, a proto bude naším potěšením, když si pochutnáte na
našich specialitách. Pro ambulantní klienty jsme připravili možnost poobědvání
v lázeňských hotelech. Za 129 korun si u nás můžete pochutnat na jednom ze tří
aktuálně nabízených menu. V ceně máte navíc také nápoj a volný výběr z bohaté
nabídky salátů.

L
E

Radonová kúra v šesti dnech
Dá se stihnout kúra jedenácti radonových koupelí s šesti dny dovolené? Dá! Jáchymovské
lázně vycházejí vstříc všem, kteří mají problémy ať už se zaměstnavatelem, nebo se zdravotní
pojišťovnou. V kombinaci víkendů a NON STOP péče můžeme společně zvládnout
kompletní unikátní radonovou léčbu za šest dnů vaší dovolené! Bližší informace o této
novince vám poskytnou pracovníci rezervačního oddělení.

Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne

Lázně pro celou rodinu

Chvíle odpočinku má rodina trávit pohromadě. Právě pro rodiče s dětmi proto jáchymovské
lázně připravily v krásném prostředí Krušných hor nejen pohodlné ubytování v apartmánech
i vícelůžkových pokojích s možností celodenního bufetového stravování, ale hlavně wellness
procedury, vodní relaxaci a zajímavé výlety. Při pobytu na šest nocí s polopenzí si vyberete
některou z variant VITAL pobytů (Aktivní regenerace, Aqua Vital, Beauty Vital, Regenerace pro
každý den, Štíhlá a fit). Pobyt na tři noci zahrnuje jednu radonovou koupel, jednu částečnou
masáž a jednu uhličitou koupel. Využít lze také oxygenoterapii, aquagymnastiku a pobyt v solné
jeskyni. Pro ratolesti jsou pak připravené vodní radovánky v Aquacentru a tři vstupy do solné
jeskyně.

Ein Heilbad für die ganze Familie
Augenblicke der Entspannung sollte eine Familie zusammen verbringen. Nehmen Sie die
Kindern in die Natur mit. Sie werden dort viel Vergnügen und neue Erlebnisse Haben. Wir
bieten für Familien mit Kindern eine komfortable Unterkunft in Ferienwohnungen und
Mehrbettzimmern an. Information erhalten Sie an jeder Rezeption.
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Novinky
| Neuigkeiten
Novinky | Neuigkeiten

Dědictví dávných umění
ve službách Vaší krásy
Das Erbe uralten
Wissens im Dienste Ihrer
Schönheit

D

Do Radium Palace
za krásou i zdravím

• Chcete se na okamžik dotknout mystérií starého Egypta?
• Nebo chcete zažít Rituál radosti?
• Stačí si vybrat jednu z novinek v nabídce služeb Radium Palace!

I

Hosté, kteří pravidelně přijíždějí do lázeňského hotelu Radium
Palace vědí, že se každý rok snažíme o to, aby je u nás čekalo vždy
něco nového. Ani letošní rok tomu není jinak. V balneologickém
oddělení připravujeme příjemné prostředí pro thajské masáže,
nabízet budeme i indickou masáž hlavy. Všichni se ale těšíme na
nové zážitkové procedury, které nám napomůžou oddálit stárnutí
a navrátit mládí. Jsou to procedury inspirované zkrášlujícími rituály
egyptských královen, využívající vzácné exotické oleje na přírodní
bázi. Přijďte a vyzkoušejte jednu z těchto masáží s lákavými názvy.
Záleží jen na vás, zda si vyberete Rituál královny Kleopatry nebo
Rituál radosti, a určitě nezapomeňte na Kúru pro celkové zeštíhlení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Romana Bernátková
Sales manager lázeňského hotelu Radium Palace
Rituál královny Kleopatry je ošetření vhodné spíše pro ženy. Zahrnuje
celkovou aromaterapii, celotělový peeling směsí solí z Mrtvého
moře a speciálních olejů, detoxikační zábal z bahna Mrtvého moře
a vonných esencí a celotělovou relaxační aroma masáž. Rituál radosti,
vhodný jak pro ženy, tak pro muže, pro změnu využívá revitalizační
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sílu ovoce. Výborně detoxikuje organismus, obnovuje pocity naděje,
optimismu a radosti ze života. Další z nabídky Radium Palace je
Silhouette, zeštíhlující, detoxikační a anticelulitní kúra založená
na bázi esenciálních olejů a zábalů s drenážními a vyhalzovacími
účiky. Zaručuje okamžité kosmetické vylepšení vzhledu pokožky,
vyhlazení a vypnutí celulitidy i odvodnění, pročištění a aktivaci
lymfatického toku.

In das Radium Palace der
Schönheit und Gesundheit
hinterher

• wollen Sie für einen Augenblick die Mysterien des alten Ägyptens
berühren?
• oder wollen Sie ein Freudenritual erleben?
• es genügt sich eine Neuheit aus dem Dienstleistungsangebot des
Radium Palace auszusuchen!
Gäste, die regelmäßig das Kurhotel Radium Palace besuchen,
wissen, dass wir uns jedes Jahr bemühen, den Gästen etwas
Neues zu bieten. Auch dieses Jahr ist es nicht anders. In der
balneologischen Abteilung bereiten wir eine angenehme Umgebung
für Thaimassagen vor und werden auch indische Kopfmassagen
anbieten. Wir freuen uns aber alle auf die neuen Erlebnistherapien,

die das Altern in fernere Zukunft rücken und die Jugend
wiederbringen. Es handelt sich um Therapien, die durch
Schönheitsrituale ägyptischer Königinnen beeinflusst
werden und dazu seltene exotische Öle auf natürlicher
Basis nutzen. Kommen Sie und versuchen Sie eine dieser
Massagen mit verlockenden Namen. Es liegt nur an Ihnen,
ob Sie das Ritual der Königin Kleopatra oder das Ritual
der Freude auswählen und ganz bestimmt werden Sie die
Kur des ganzheitlichen Abnehmens nicht vergessen. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
Romana Bernátková
Sales Manager des Kurhotels Radium Palace
Das Ritual der Königin Kleopatra ist eine Behandlung,
die mehr für Frauen geeignet ist. Sie enthält eine
ganzheitliche Aromatherapie, ein Ganzkörperpeeling
mit Salz aus dem Toten Meer und speziellen Ölen, eine
Detoxikationspackung mit Schlamm aus dem Toten Meer
und Duftessenzen und eine Ganzkörperaromamassage.
Das Ritual der Freude eignet sich sowohl für Frauen als
auch für Männer und nutz die Revitalisierungskraft
von Früchten. Es entgiftet perfekt den Organismus,
erneuert das Hoffnungsgefühl, Optimismus und die
Freude am Leben. Ein weiteres Angebot des Radium
Palace ist die Silhouette. Eine Kur zum Abnehmen,
Entgiften und sie enthält auch eine Anti-Cellulite-Kur,
die auf essenziellen Ölen basiert und Verpackungen mit
Drainage- und Glättungseffekt enthält. Garantiert eine
sofortige kosmetische Hautverbesserung, Glättung und
Straffung der Cellulite und Entwässerung, Säuberung und
Aktivierung des Lymphflusses.

Luxusní SPA rituály
Luxuriöse Bäderrituale
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Jáchymov

Novinky
| Neuigkeiten
Novinky | Neuigkeiten

1.
Zdravý pohyb od A do Z
aneb Jsme první!

Fakt, že jáchymovské lázně pomáhají lidem s problémy
pohybového aparátu není třeba připomínat. Léčebné lázně
Jáchymov ovšem jako první v republice poskytují služby
ortopedické ambulance garantované atestovaným ortopedem
a podiatrem v jedné osobě!
Podiatrická vyšetření a ošetření v lázních Jáchymov plně
garantuje Česká podiatrická společnost.
Nově otevřená ortopedická ambulance poskytuje

• 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

KDY? Každý čtvrtek mezi 16.00 – 18.00 hod.
(nutné předchozí objednání na tel.: 353 831 255)
KDE? Lázeňský hotel Běhounek, ordinace MUDr. Součkové
PRO KOHO? Pro všechny věkové kategorie.
Zvláště doporučujeme při bolestech nohou, kloubů, hlavy nebo
páteře.
Co to vlastně je PODIATRIE?

Obor, který komplexně řeší chorobné stavy nohou a pátrá po příčině
potíží celého pohybového aparátu. Vyšetření je určeno všem, kteří
trpí na bolesti nohou, nemocemi, které mohou zhoršovat funkci
dolních končetin, mají otlaky, mozoly, zarůstající nehty, deformity
prstců, bolesti zad, kloubů a podovbně. K vyšetření se využívá
diagnostických přístrojů – podoskopu a tenzometrické desky,
kde se pomocí piezoelektrických krystalů hodnotí tlaky plosek.
Komplexní podiatrické vyšetření obnáší podrobný odběr anamnézy
se zaměřením nejen na nohy, ale i na eventuální traumatizace
z minulosti (např. operace). Následuje vyšetření od plosek nohou
- pohmatem, vyšetření všech kloubů nohou i vyšetření na lehátku.
Na závěr lékař provede vyšetření na plantoskopu a na tenzometrické
desce.
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Gesunde Bewegung von A bis Z
oder Wir sind die Ersten!
Daran, dass das Heilbad Jáchymov versucht Menschen mit
Problemen des Bewegungsapparates zu helfen, müssen wir
niemanden erinnern. Das Heilbad Jáchymov ist jedoch das
erste Heilbad in der Tschechischen Republik, das die Dienste
einer orthopädischen Ambulanz, garantiert durch einen
attestierten Orthopäden und Podiater in einer Person anbietet!
Podiatrische Untersuchungen und Behandlungen im Heilbad
Jáchymov werden von der Tschechischen Podiatrischen
Gesellschaft garantiert.

PODANÁ RUKA
V NEJISTÉ DOBĚ

ZUSCHÜSSE DER
KRANKENKASSE ZU IHRER KUR

V době, kdy se spekuluje o rozsahu indikačního
seznamu připravovaném ministerstvem zdravotnictví
se vyrojila celá řada nejasných informací
o poskytování lázeňské péče. V jáchymovských
lázních jsme připraveni pomoci vám při rozhodování
o způsobu čerpání lázeňské péče v případě, že by jste
následkem schválení navrhovaných změn nemohli
čerpat komplexní, či příspěvkovou lázeňskou léčbu
prostřednictvím své zdravotní pojišťovny.

Seit der Aufnahme von Tschechien in die EU, bezuschussen die meisten deutschen
Krankenkassen ihren Mitgliedern eine Ambulante Vorsorgemaβnahme. Um
einen Zuschuss zu der Kur von Ihrer Krankenkasse genehmigt zu bekommen,
beachten Sie bitte folgende Punkte:
• vor der Kur besorgen Sie sich den Kurantrag bei Ihrer zuständigen
Krankenkasse. Füllen Sie diesen mit Ihrem Hausarzt aus und geben Sie Jáchymov
als Wunschziel an
• anschliessend reichen Sie den ausgefüllten Kurantrag bei Ihrer Krankenkasse
ein. Diese informiert Sie über die Art und Höhe der Kostenübernahme.
• Buchen Sie dann und bezahlen Sie Ihre Kurreise selbst. Nachträglich erhalten
Sie dann die entsprechenden Kosten von Ihrer Kasse zurück
• lassen Sie sich am Ende Ihres Kuraufenthaltes eine Bestätigung über die
absolvierte Kuranwendungen durch das Hotel/Kurhaus ausstellen und reichen
Sie diese dann bei Ihrer Krankenkasse ein

Nabízíme celou řadu zvýhodnění, jako například
možnost uplatnění kombinace různých slev
až do výše 20%, věrnostní karty, mimořádné
nabídky mimosezonních slevových termínů a jiné.
V neposlední řadě jsme připraveni vystavit i dárkové
certifikáty pro toho, kdo by právě vám chtěl připravit
a věnovat příjemný, hodnotný a především prospěšný
dárek pro zdraví. I nadále pak máte možnost
konzultovat možnost lázeňské léčby hrazené zdravotní
pojišťovnou se svým ošetřujícím lékařem.

EMPFEHLUNG: Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrer Krankenkasse.
Unsere Vertragspartner sind Gesundheitservice der BKK GmbH und
Techniker Krankenkasse.

Pokud by nastal problém v komunikaci a získávání informací touto cestou, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
Jděte svému zdraví naproti, my vám na vaší cestě rádi podáme pomocnou ruku.

Die neu eröffnete orthopädische Ambulanz bietet

• komplexe Behandlung für Patienten mit Erkrankungen des
Bewegungsapparates
• Ultraschalluntersuchung des Bewegungsapparates
• Visko-Supplementierung (intraartikuläre
Hyaluronsäureinjektionen)
• Beratung
• Podiatrische Untersuchung durch ein komplexes System, um
den Stand der Füße, die Art des Gehens und die Körperhaltung
festzustellen und mögliche Verbesserung unter der Schirmherrschaft
der Tschechischen Podiatrischen Gesellschaft zu unternehmen

WANN? Jeden Donnerstag zwischen 16.00 – 18.00 Uhr
(Anmeldung im Voraus notwendig unter der Tel.: +420 353 831 255)
WO? Kurhotel Běhounek, Praxis von MUDr. Součková
FÜR WEN? Für alle Altersgruppen.
Wir empfehlen dies vor allem im Fall von Fuß-, Gelenks- und
Kopfschmerzen oder auch bei Schmerzen der Wirbelsäule.
Was ist eigentlich Podiatrie?

Podiatrie ist ein Fachgebiet, das auf komplexe Weise
Fußerkrankungen untersucht und die Ursachen im gesamten
Bewegungsapparat sucht. Die Untersuchung ist für jeden geeignet
der an Fußschmerzen, an Krankheiten, die die Funktion der
unteren Extremitäten verschlechtern, Prellungen, Schwielen,
eingewachsenen Fußnägel, deformierten Zehen, Rückenschmerzen,
Gelenksschmerzen u.ä. leidet. Zur Untersuchung werden
Diagnosegeräte verwendet, wie das Podoskop und die DMS-Platte,
wobei durch piezoelektrische Kristalle der Sohlendruck bewertet
wird. Die komplexe podiatrische Untersuchung beinhaltet die
detaillierte Abnahme einer Anamnese mit Konzentration nicht nur
auf die Füße, sondern auch auf mögliche Traumatisierungen aus
der Vergangenheit (z.B. Operationen). Es folgt eine Untersuchung
der Fußsohlen – durch Palpation, Untersuchung aller Fußgelenke
und Untersuchung auf der Liege. Abschließend führt der Arzt eine
Untersuchung mittels des Plantoskops und der DMS-Platte durch.

Václava Hájková

tel.: 353 831 388, hajkovav@laznejachymov.cz

Eva Jandáková

tel.: 353 81 342, jandakova@laznejachymov.cz
INZERCE

Kavárna v Aquacentru Agricola
Café im Aquazentrum Agricola
Denní nabídka čerstvých zákusků a zmrzlin!
Täglich frisches Angebot an Feinbackwaren und Speiseeis!
Otevírací doba: denně 8:00 – 22:00 hod.
Öffnungszeiten: täglich von 8:00 – 22:00 Uhr
 Tel.: +420 602 266 088
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Luhačovické
okénko
| Blick nach Luhačovice Luhačovické okénko Luhačovické
| Blick okénko
nach| Blick
Luhačovice
Luhačovické okénko | Blick
nach Luhačovice
nach Luhačovice
Význam a tradice
luhačovického lázeňství

Die Kurbetreuung hat auch nach Jahrhunderten ihren
unersetzlichen Platz in der Gesundheitsfürsorge. Das Wesentliche
des Kurwesens ist die Bevorzugung von natürlichen Heilprozessen
möglichst ohne Medikamente, die in langfristiger Sicht den
Organismus belasten. Die tschechische Bädermedizin ist berühmt
für ihr Fachniveau und spielte stets eine wichtige Rolle auch
im gesamteuropäischen Kurwesen. Auf den ersten Blick mag
die Bädermedizin vielleicht veraltet anmuten. Doch gerade
diese „veralteten“ Verfahren haben ihre Tradition und sehen
den Kranken ganzheitlich. Außerdem wird im Kurbad nicht
eine Diagnose behandelt, sondern es wird eine Gesamtsicht
des Patienten bevorzugt. Das Kurwesen hat seinen festen Platz
in der Behandlung chronischer Leiden. Das kommt vor allem
bei Asthmatikern oder Bronchitiskranken zum Tragen, wobei
eine bis zu einem Jahr und länger währende Verbesserung
des Gesundheitszustands mit Verringerung der eingeführten
medikamentösen Therapie erwiesen ist.

I když se minerální prameny využívají k léčbě více než 300 let,
tak novodobá historie lázní Luhačovice, největších moravských
lázní, se začíná psát od roku 1902. V tomto roce brněnský lékař
Dr. František Veselý kupuje od tehdejšího majitele potomka rodu
Serényi Otty lázně Luhačovice a zakládá akciovou společnost. Při
budování lázní se obklopuje lidmi v čele se slovenským architektem
Dušanem Jurkovičem s cílem vytvořit ryze české lázně poskytující
kvalitní služby. Všichni usilují o jejich maximální rozvoj, vybavení
a vysokou úroveň léčby a péči o minerální prameny. Od té doby
dochází k velkému rozkvětu lázní. Na tradici a dobré jméno
původní společnosti, která luhačovické lázně budovala téměř půl
století, navázala v roce 1992 akciová společnost Lázně Luhačovice,
která je dnes garantem luhačovického lázeňství.
Lázeňská léčba i po staletích má své nezastupitelné místo v péči
o zdraví člověka. Podstatou lázeňství je preferování léčby přírodními
procesy pokud možno bez medikamentů, které v dlouhodobém
horizontu zatěžují organismus. Česká lázeňská medicína je
proslulá svou vysokou odbornou úrovní a hrála vždy významnou
úlohu i v rámci evropského lázeňství. Na první pohled možná může
lázeňská medicína vypadat jako zastaralá. Ale právě tyto „zastaralé“
postupy mají svou tradici a vnímají nemocného celostně. Navíc se
v lázních neléčí jen jedna diagnóza, ale preferuje se celkový pohled
na nemocného. Lázeňství má své nezastupitelné místo v léčbě
chronických onemocnění. Projevuje se to především u astmatiků
nebo bronchitiků, kdy je prokázáno až rok i déle trvající zlepšení
zdravotního stavu se snížením zavedené medikamentózní terapie.
Současná lázeňská léčba v Luhačovicích je založena na využití
zdejších minerálních pramenů v kombinaci s nejmodernějšími
léčebnými a rehabilitačními metodami. Luhačovické minerální
prameny jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě
nejen pro vysoký obsah minerálních látek, ale také pro vynikající
proplynění volným oxidem uhličitým. Minerální vody se používají
k pitné kúře, inhalacím a přírodním minerálním koupelím. Léčí
se zde především onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí,
diabetes a některé poruchy pohybového aparátu. V posledních
letech je stále četnější lázeňská léčba onkologických onemocnění,
která následuje po léčbě nemocniční a tvoří vhodný doplněk
následné péče. Lázeňská léčba probíhá podle individuálního
léčebného programu, který zahrnuje pitnou léčbu, balneologické
a fyziatrické procedury, pohybovou léčbu a dietoterapii. Výsledky
lázeňské léčby sice nejdou klasicky změřit, ale její význam dokládají
tisíce pravidelných hostů, kteří každoročně do Luhačovic přijíždějí
a léčebné lázeňské procedury preferují před zahlcováním organismu
medikamenty.
Vzhledem k tomu, že se v Luhačovicích dlouhodobě klade velký
důraz na lázeňskou medicínu, mohou být klasické lázeňské
pobyty doplněny o širokou nabídku regeneračních, relaxačních
a wellness pobytů. Obliba těchto pobytů, které jsou sestavovány
týmem odborníků na základě trendů v medicíně a balneologii,
každoročně roste. V nabídce nechybí oblíbené pobyty pro seniory,
pobyty zaměřené na rehabilitaci pohybového ústrojí nebo týden
pohádkové relaxace ve čtyřhvězdičkovém hotelu Jurkovičův dům.
Ojedinělý wellness komplex ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotel s vysokým standardem ubytování, gastronomických, spa
a wellness služeb pak může nabídnout služby té nejvyšší kvality.
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K nejoblíbenějším pobytům v uplynulé sezóně patřil Medical
Wellness, který získal ocenění HIT sezóny 2011 udělovaný
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Tento pobyt a celá
řada dalších novinek je připravena i v nabídce pro rok 2012.
Luhačovice jsou živým lázeňským městem, kde je na prvním místě
kladen důraz na kvalitu léčby. A tak Lázně Luhačovice přímo
vyzývají k návštěvě ty, kteří se chtějí léčit tradičními prověřenými
postupy a načerpat novou energii. Po více než sto letech můžeme
konstatovat, že vize Dr. Veselého byla naplněna.

Bedeutung
und Traditionen des
Kurwesens in Luhačovice
Auch wenn die Mineralquellen inzwischen mehr als 300 Jahre
zur Heilbehandlung genutzt werden, beginnt man die moderne
Geschichte von Bad Luhačovice, dem größten Kurbad in Mähren,
mit dem Jahr 1902 zu schreiben. In jenem Jahr kauft der Brünner
Arzt Dr. František Veselý das Bad vom damaligen Besitzer, dem
Adligen Otto Serényi, und gründet eine Aktiengesellschaft.
Beim Aufbau von bad Luhačovice umgibt er sich mit fähigen
Leuten mit dem slowakischen Architekten Dušan Jurkovič an der
Spitze, mit dem Ziel, ein rein tschechisches und hochqualitative
Leistungen bietendes Bad zu schaffen. Alle bemühen sich um eine
maximale Entfaltung und Ausstattung, um ein hohes Niveau der
Heilbehandlungen sowie der Pflege der Heilquellen. In diesen Jahren
kommt es zu einer großen Blüte des Bades. An die Traditionen
und den guten Ruf der ursprünglichen Aktiengesellschaft, die fast
ein halbes Jahrhundert Bad Luhačovice aufbaute, konnte 1992 die
Aktiengesellschaft Bad Luhačovice anknüpfen, die heute der Garant
des Kurwesens in Luhačovice ist.

Die derzeitige Kurbehandlung in Luhačovice begründet sich
auf der Nutzung der hiesigen Mineralquellen in Kombination
mit modernsten Behandlungs- und Rehabilitationsmethoden.
Die Luhačovicer Mineralquellen zählen zu den wirksamsten in
Europa, nicht nur dank ihres hohen Gehalts an Mineralstoffen,
sondern auch wegen der hervorragenden Anreicherung
mit freiem Kohlendioxidgas. Die Mineralwasser werden zu
Trinkkuren, Inhalationen und natürlichen Mineralbädern
verwendet. Man behandelt hier vor allem Erkrankungen der
Atemwege, des Verdauungsapparats, Diabetes und einige
Störungen des Bewegungsapparats. In den letzten Jahren
immer häufiger wird die an eine Krankenhausbehandlung
anschließende Kurbehandlung onkologischer Erkrankungen
als geeignete Ergänzung der Nachbehandlung. Die Kuren folgen
einem individuellen Programm, das Trinkkur, balneologische
und physiatrische Anwendungen, Bewegungsbehandlung und
Diättherapie umfasst. Die Ergebnisse einer Kurbehandlung lassen
sich zwar nicht klassisch messen, doch wird ihre Bedeutung von
den Tausenden regelmäßigen Gästen belegt, die alljährlich nach
Luhačovice kommen und die Kur einer Medikamentenüberlastung
des Organismus vorziehen.
Da in Luhačovice langfristig großer Wert auf Bädermedizin gelegt
wird, können die klassischen Heilkuren mit einem breiten Angebot
an Erholungs-, Entspannungs- und Wellnesskuren ergänzt werden.
Deren Beliebtheit wächst jedes Jahr. Zusammengestellt werden
sie von einem Team an Fachleuten aufgrund der modernen
Trends in Medizin und Bäderkunde. Im Angebot sind auch die
beliebten Seniorenkuren, Aufenthalte zur Rehabilitation des
Bewegungsapparats oder die Märchenhafte Entspannungswoche
im Viersternehotel Jurkovičův dům. Und der einzigartige
Wellnesskomplex des ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotels
mit hohem Standard für Unterkunft, Gastronomie, Spa- und
Wellnessleistungen kann höchste Qualität anbieten. Zu den
beliebten Aufenthalten der vergangenen Saison gehört das Medical
Wellness, das den Preis Hit der Saison 2011 erwarb, der von der
Tourismuszentrale Ostmähren vergeben wird. Dieser Aufenthalt
und eine Reihe von Neuheiten stehen auch im Angebot für 2012
bereit.
Luhačovice ist eine lebhafte Kurstadt, in der an erster Stelle
Betonung auf die Behandlungsqualität gelegt wird. Und so lädt Bad
Luhačovice jene direkt zum Besuch ein, die sich mit traditionellen
bewährten Verfahren behandeln lassen und neue Energie schöpfen
wollen. Nach mehr als einhundert Jahren können wir sagen, dass
sich die Vision von Dr. Veselý erfüllt hat.

HOTEL ALEXANDRIA
SLAVÍ PRVENSTVÍ
Luhačovický hotel Alexandria s celkem 3 548 hlasy suverénně
zvítězil v soutěži Regionální rady Regionu soudržnosti Střední
Morava MŮJ PROJEKT. V konkurenci 432 projektů dokonce
předstihl druhý projekt v pořadí o téměř dva a půl tisíce hlasů.
Čtyřhvězdičkový hotel Alexandria, s největším a nejluxusnějším
wellness centrem v Luhačovicích, je po náročné rekonstrukci
dominantou a chloubou Luhačovic. Jeho výstavbou vyvrcholily
rekonstrukční snahy akciové společnosti Lázně Luhačovice.
„Ocenění a jasné prvenství v prestižní soutěži je pro nás jasným
signálem, že jsme se vydali správným směrem a těší nás o to víc,
že hlasovala veřejnost,“ komentuje vítězství generální ředitel Lázní
Luhačovice MUDr. Eduard Bláha.
Jen do konce října navštívilo nově rekonstruovaný hotel Alexandria
bezmála 4 700 návštěvníků. „Těžili jsme v hlasování z jejich
spokojenosti, oslovili jsme je e-mailem a byli zvědavi, zda dají
Alexandrii svůj hlas. Myslím, že spousta z nich nám za naše služby,
ať při ubytování, v gastronomii nebo při relaxačních aktivitách,
poděkovala tím nejsprávnějším způsobem. Prvenství hotelu
v soutěži je tak především jejich zásluhou a odrazem spokojenosti,“
pochvaluje si ředitelka hotelu Alexandria Miloslava Fialová.

DAS HOTEL
ALEXANDRIA FEIERT
SEINEN SIEG
Das Hotel Alexandria, in der Gemeinde Luhačovice, siegte
souverän mit insgesamt 3 548 Stimmen in dem Wettbewerb des
Regionalrates der Kohäsionsregion Mittelmähren MŮJ PROJEKT
(MEIN PROJEKT). Neben den 432 eingereichten Projekten lag das
Hotel mit fast zweieinhalbtausend Stimmen Vorsprung vor dem
Zweitplazierten.
Das 4*-Hotel Alexandria bildet nach einer anstrengenden
Renovierung die Dominante und den Stolz der Gemeinde
Luhačovice. Mit seinem Ausbau erreichten die Renovierungsarbeiten
der Aktiengesellschaft Lázně Luhačovice ihren Höhepunkt.
„Die Auszeichnung und der klare Sieg in diesem renommierten
Wettbewerb ist für uns ein klares Signal dafür, dass wir den richtigen
Weg eingeschlagen haben und freuen uns umso mehr darüber,
dass die Öffentlichkeit entschieden hat“, kommentiert den Sieg der
Generaldirektor von Lázně Luhačovice MUDr. Eduard Bláha.
Nur bis Ende Oktober besuchten fas 4 700 Gäste das neurenovierte
Hotel Alexandria. „Bei der Abstimmung haben wir aus der
Zufriedenheit der Gäste unseren Vorteil gezogen. Wir haben sie
per E-Mail kontaktiert und waren gespannt, ob sie Alexandria
ihre Stimme geben werden. Ich glaube, dass die meisten von ihnen
uns ihre Dankbarkeit für unsere Dienste, ob es sich nun um die
Unterkunft, die Verpflegung oder die Entspannungsaktivitäten
handelt, auf dem bestmöglichen Weg gezeigt haben. Der Sieg
des Hotels in dem Wettbewerb ist daher vor allem den Gästen zu
verdanken und ein Spiegelbild ihrer Zufriedenheit“, rühmt sich die
Hoteldirektorin Miloslava Fialová.
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An das Radonbad Jáchymov

Rok utekl stejně rychle, jak prudce teče jáchymovská Bystřice. Do Krušných hor opět přišel sníh a vystrčené prsty na klávesnici mrznou, div se nezlomí.
O to více si ceníme vaší přízně a jistě pracně vyťukaných příspěvků. Všem děkujeme a posíláme drobné dárečky. Pište i nadále, rádi se při čtení vašich
milých dopisů rozehřejeme. Lyžařům zasněžené
svahy a ostatním brzké jaro přeje
Lena Kozohorská, editorka

Das Jahr ist genauso schnell vergangen wie der
Bach Bystřice durch Jáchymov fließt. Im Erzgebirge ist wieder der Schnee eingekehrt und die ausgestreckten Finger auf der Tastatur frieren so sehr,
dass sie beinahe abbrechen. Umso mehr schätzen
wir Ihre Gunst und Ihre hart erarbeiteten Spenden.
Wir danken allen und versenden kleine Geschenke.
Schreiben Sie weiterhin, wir erwärmen uns gerne
beim Lesen Ihrer freundlichen Briefe. Den Skifahrern wünschen wir verschneite Pisten und allen
anderen einen baldigen Frühling.

DOPISY

Lena Kozohorská, Redaktorin der Zeitschrift

Také si myslíte, že pobyt v lázních se vyznačuje tím, že se pije léčivá
voda, korzuje se na kolonádě v luxusním oděvu módního střihu, poslouchá se živá náladová hudba a osnují se plány na každý večer, kdy se
pravidelně koná v reprezentačním sále něco jako „víno, ženy a zpěv“?
Občas takové názory slyším, a to dokonce od vysoce postavených
lidí, kteří svoje náhledy infiltrují do různých směrodatných jednání, například v Parlamentu. Přeji jim, že jsou zřejmě mladí, zdraví
a úspěšní, a nepřeji jim, aby trpěli nějakou chronickou nemocí či
úrazem, aby pak skutečnou léčbu museli poznat zblízka a z nutnosti.
A aby byli pro každý případ informováni, tak jim podávám následující reference…
V lázních Jáchymov se uskutečňuje komplexní rehabilitace těla i ducha, a to mnoha způsoby. V popředí je léčba pomocí fyzikálních prostředků, probíhá zde i řízená a promyšlená pohybová rehabilitace,
vydatná denní vodoléčba vodou s přítomností radonu, masáže, cvičení, atd. To vše je účelně skloubeno z indikace lékaře, který předem
každého pacienta pečlivě vyšetří, a teprve poté indikuje přiměřené
léčebné metody. Jinak řečeno: individuální přístup. O duševní pohodu se zde pečuje především slušným jednáním, ochotou, vstřícností
a pochopením, a to od všech zaměstnanců od suterénu až po 5. poschodí. Příjemný je i hlídač na parkovišti, takže o svůj automobil nemusíme mít obavy. Všichni zaměstnanci, alespoň dle mého postřehu,
ovládají němčinu, ruštinu a angličtinu, takže cizinci, kterých je tady
relativně hodně, se tady musí cítit jako doma.
Nabízena je účast na různých nesčetných kulturních akcích nebo zájezdech. Pobyt je zabezpečen v moderním, krásném prostředí, o které je pečováno v rámci revitalizace původního rozsáhlého pavilonu
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Aus dem grünen Herzen Deutschlands reisen wir an,
schon jahrelang sind wir ein gutes Gespann.
In Ihrem Bad zu weilen, das ist unser Ziel.
Darauf freuen wir uns und es bedeutet uns viel.
Unsere Heimat ist der Thüringer Wald,
das Wetter dort ist rauh und oft ist es kalt.
Deshalb fahren wir, das ist klar
nach Jáchymov jedes Jahr.
Ihr Wasser ist gut für unsere quälenden Schmerzen,
deshalb kommt unser Dank aus vollen Herzen.
Auch für Ihre pflegenden Hände, die jeden Tag ihr möglichstes tun,
an uns Patienten, ohne viel auszuruhen.
Gelungen ist der Anbau im letzten Jahr
am Hotel Astoria.
Wir haben den Anblick genossen.
Der Bau ist in die vorhandene Architektur gut eingeflossen.
Es blühen die Grünanlagen in üppiger Pracht,
an die Bepflanzung und Pflege wird besonders gedacht.
Die Sauberkeit im gesamten Bereich wollen wir loben,
die Bedienung ist hilfsbereit und freundlich, auch das ist zu betonen.
13 Tage sind verflossen,
13 Tage haben wir die Zeit genossen.
Wir sagen alle „Dankeschön“,
bis zum nächsten Jahr „Auf Wiedersehen“

Elisabeth Stammberger,
Kurteam Stammberger, Schalkau

Na Vánoce či Nový rok
na ty skládám básně
užijte si v klidu lásky
a mějte se krásně.

Vzpomeňte si na ty ptáčky
či zvířátka v lese
chudák hajný, ten se nadře,
když v mrazu krmivo pak nese.

Václav Fischer alias Žertéř Wendys, Jablonec nad Nisou

z počátku 20. století. V neposlední řadě je nutno zmínit příjemný
personál i v restauraci, který se o klienty předpisově stará a nosí na
stůl vynikající jídlo. Je možný výběr z pěti druhů, a to vždy s přítomností ryby, drůbeže, vepřového, hovězího nebo bezmasého pokrmu.
Neznám lepší zdravotnický provoz, s dokonalou organizací, s přítomností zdravotnických i jiných opravdových profesionálů (určitě
také kuchař!), ze kterých čiší upřímná snaha o dokonalost odborné,
sociální a kulturní činnosti, a z toho i pocit dobře odvedené práce. Přitom však nejde o nadstandard ve smyslu zákona o zdravotní
péči. Mělo by být hovořeno o standardní součásti komplexní rehabilitace pro indikovaného nemocného. A o tom, kdo je indikovaný,
rozhoduje lékař na podkladě objektivních dokladů. Nikoliv zdravotní pojišťovna podle toho, zda jí na to zbývají peníze. Ústup od
dostupnosti této léčby by poškodilo velké množství pacientů, neboť
pohybové potíže jsou v naší populaci velmi četné a jejich výskyt přibývá se stoupajícím věkem. Péče o mobilitu a soběstačnost seniorů
by měla být jednou z priorit moderní lidské společnosti XXI. století!
A k tomu pobyt v lázních Jáchymov nepochybně vydatně přispívá.
Jediná věc, která mi tady chybí k dokonalosti, při pohledu do tváře
Marie Curie - Sklodowské na fotografii ve vestibulu Radium Paláce,
je životopisná kniha například od její dcery Evy. Bylo by především
pro cizince z Blízkého Východu nepochybnou zajímavostí, že právě
v Jáchymově našla tato slavná polská žena materiál pro získání svého významného objevu. Ale tento nedostatek se snad dá jednoduše
napravit…
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
poslankyně PS PČR a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
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Verbinden Sie einen Aufenthalt im Heilbad auch mit dem Trinken
von Heilwasser, dem Flanieren auf der Promenade in luxuriösen
Kleidern, dem Hören von Gute-Laune-Musik live und Plänen für
jeden Abend, da sich an jedem Abend im Repräsentationssaal so
etwas abspielt wie „Wein, Weib und Gesang“?
Manchmal höre ich solche Meinungen sogar von Personen mit
höherer Stellung, die Ihre Sichtweisen bei verschiedenen und ausschlaggebenden Besprechungen einbinden, wie z.B. im Parlament.
Ich gönne es ihnen, dass sie anscheinend jung, gesund und erfolgreich sind und ich wünsche ihnen nicht, dass sie an irgendeiner
chronischen Erkrankung oder einem Unfall leiden müssen, damit
sie auf diesem Wege nicht die Notwendigkeit einer Behandlung aus
der Nähe erleben müssen. Um sie für alle Fälle zu informieren, gebe
ich folgende Referenzen…
Im Heilbad Jáchymov finden komplexe Rehabilitationen des Körpers und des Geistes auf vielfältige Weise statt. Im Vordergrund
steht eine Behandlung mit physikalischen Mitteln, es findet hier
auch eine gesteuerte und durchdachte Bewegungsrehabilitation,
eine ausgiebige Wasserbehandlung mit Anwesenheit von Radon,
Massagen, Übungen usw. statt. Das alles ist miteinander verknüpft
und erfolgt aus der Initiative des Arztes heraus, der vorher jeden
Patienten gründlich untersucht und erst dann entsprechende Behandlungsmethoden festsetzt. Mit anderen Worten: individuelle
Behandlung. Die geistige Gesundheit wird hier vor allem durch
höfliches Benehmen, Zuvorkommenheit, Hilfsbereitschaft und
Verständnis erzielt und zwar von allen Angestellten, vom Keller bis
zum 5. Stockwerk. Zuvorkommend ist auch der Parkplatzwärter.
Darum müssen Sie sich um Ihr Fahrzeug keine Sorgen machen.
Meiner Meinung nach beherrschen alle Angestellten die deutsche,
russische und englische Sprache, wodurch sich Ausländer, von denen es hier viele gibt, wie zu Hause fühlen müssen.
Angeboten wird die Teilnahme an verschiedenen zahlreichen Kulturveranstaltungen oder Ausflügen. Die Unterkünfte befinden sich
in einer modernen, schönen Umgebung, die im Rahmen der Revitalisierung des ursprünglichen Pavillons vom Beginn des 20. Jahrhunderts gepflegt wird. Zuletzt sollte auch das angenehme Personal
im Restaurant erwähnt werden, welches sich den Gästen gegenüber
vorschriftlich verhält und nur ausgezeichnete Speisen serviert.
Es besteht die Wahl aus fünf Speisen, wobei immer Fisch, Huhn,
Schwein, Rind oder ein vegetarisches Gericht zur Wahl steht.

Ich kenne keine bessere gesundheitliche
Einrichtung. Mit einer perfekten Organisation, der Anwesenheit von Gesundheitsprofis und anderen Fachleuten (darunter bestimmt auch der
Koch!), die aufrichtiges Bemühen
in Sachen Professionalität, soziale
und kulturelle Aktivitäten und ein
Gefühl der gut ausgeführten Arbeit,
ausstrahlen. Dabei geht es nicht um
eine Luxusbehandlung laut dem Gesetzt.
Man sollte es als Teil einer standardmäßig,
komplexen Rehabilitation für vorgeschriebene Erkrankte sehen. Darüber, wem die Behandlung vorgeschrieben wird, entscheidet
der Arzt auf Grund von objektiven Unterlagen und nicht die Krankenversicherung
auf Grund dessen, ob ihr dafür das Geld
ausreicht. Ein Rücktritt dieser Art der Behandlung würde eine Vielzahl von Patienten schädigen, da Bewegungsprobleme in
unserer Gesellschaft sehr ausgebreitet sind
und ihr Auftreten sich mit steigendem Alter vervielfacht. Die Pflege der Mobilität
und Selbstständigkeit von Senioren sollte
eine der Prioritäten der modernen Gesellschaft des XXI. Jahrhunderts sein! Dazu
trägt ein Aufenthalt im Heilbad Jáchymov
ausgiebig bei.
Die einzige Sache, die mir hier zur Vollkommenheit fehlt, wenn
ich mir die Fotografie von Marie Curie – Sklodowska in der Eingangshalle des Radium Palace ansehe, ist z.B. die Autobiografie ihrer Tochter Eva. Es wäre vor allem für Ausländer aus dem Nahen
Osten interessant zu erfahren, dass diese berühmte polnische Frau
ausgerechnet hier in St. Joachimsthal Materialien für ihre bedeutende Erfindung gesammelt hat. Dieser Mangel dürfte nicht schwer
zu beheben sein…
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Abgeordnete des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen
Republik und Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Sozialpolitik
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Redakce Aqua Viva | Léčebné lázně Jáchymov a. s. | T.G.Masaryka 415 | 362 51 Jáchymov
…nebo je zanechte na recepcích. Využít můžete také email: info@laznejachymov.cz
…oder hinterlegen Sie sie am Empfang. Sie erreichen uns auch per E-Mail: info@laznejachymov.cz

INZERCE

Taneční kavárna v Kulturním domů | Tanzcafé im Kulturhaus
Nejlepší hudební zábava v Jáchymově
• Míchané nápoje
• Příjemná obsluha
• Příznivé ceny
Otevřeno: Po – Pá 19:00 – 23:30 hod.

Das beste Musikvergnügen in Jáchymov
• Gemixte Getränke
• Angenehme Bedienung
• Günstige Preise
Geöffnet: Mo – Fr 19:00 – 23:30 Uhr
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KulturaKultura
| Kultur
| Kultur
o prohlubování česko-australských vztahů. Tato dáma je světově
uznávanou básnířkou, oceněnou cenou „International Poetry
of Merrit Award“ a překladatelkou české literatury. V roce 2009
převzala v Senátu České republiky cenu „Významná česká žena
ve světě“. O přesném termínu dalšího povídání se informujte
u programových specialistek nebo na SPA INFO.

Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Dovolujeme si Vás pozvat na

Wir erlauben uns Sie zum traditionellen

„Wie konnten die Ureinwohner Australiens, die
Aborigines, 40.000 Jahre in der Wüste überleben
und können wir von ihnen noch was lernen?“

REPREZENTAČNÍ REPRÄSENTATIONS
PLES BALL
dne 14. ledna 2012 od 20.00 hod.
v lázeňském hotelu Radium Palace.
Sto let lázeňského hotelu
Radium Palace s námi oslaví:

• Hlavní host plesu Helena Zeťová •
• Vítěz Superstar Zbyněk Drda •
• Capoeira •
• Drumm – Band •
• Imitátor Václav Faltus •
• Laserová show Ignis •
O hudební zábavu se postará: Concordia Show Band

des Heilbades Jáchymov einzuladen.

14. Januar 2012 ab 20.00 Uhr
im Kurhotel Radium Palace
100 Jahre der Aufmachung des Kurhotels
Radium Palace feiert mit uns:

• der Hauptgast des Balls Helena Zeťová •
• der Gewinner des Wettbewerbs Superstar Zbyněk Drda •
• Capoeira •
• Drumm - Band •
• der Imitator Václav Faltus •
• Laser Show Ignis •
Um die Musik kümmert sich: Concordia Show Band

www.laznejachymov.cz
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Jsme v první pětce
– děkujeme za váš hlas!

Mezi žhavými novinkami sezony se ve stejné soutěži umístit na
čtvrté příčce také projekt IQ PARKU - prvního science centra
v Česku. Všichni, kteří máte rádi inteligentní zábavu, vědecké pokusy a hravé objevování si přijdete na své i v jáchymovských lázních.
IQ PARK zde bude pro vás v týdnu od 9. do 15. ledna!

Zajímavá série přednášek o Austrálii bude pokračovat v českém
i německém jazyce v hotelu Curie nebo Běhounek každým
měsícem. Přednášejícím je PhDr. Hana Gerzanicová, která od roku
1950 žila v Austrálii než se po 49 letech vrátila zpátky do Čech.
V Austrálii vystudovala obor Kulturní dědictví domorodců, je
taktéž podporovatelkou českého umění v Austrálii a zasloužila se

PROGRAMOVÉ SPECIALISTKY DOPORUČUJÍ
PROGRAMMSPEZIALISTINNEN EMPFEHLEN

5

Lázně Jáchymov obsadili v kategorii Západočeské lázně soutěže
KUDY z NUDY 2011 nádherné čtvrté místo. Hlasy našim lázním
posílali návštěvníci stejnojmenného portálu po celý rok. Vážíme si
vaší přízně a i nadále budeme zlepšovat nabídku služeb tak, abychom se v příštím roce dostali třeba zase o příčku víš.

„Jak mohli australští domorodci Aboriginalové
přežít 40.000 let v poušti a můžeme se od nich
ještě něco naučit?“

Eine interessante Reihe von Vorträgen über Australien folgt in
Tschechisch und Deutsch im Hotel Curie oder Běhounek jeden
Monat. Vortragende ist PhDr. Hana Gerzanicová, die seit 1950 in
Australien gelebt hat bevor sie nach 49 Jahren nach Tschechien
zurückgekehrt ist. In Australien absolvierte sie ein Studium im Fach
Kulturerbe der Ureinwohner, ist Unterstützerin tschechischer Kunst
in Australien und engagierte sich in der Vertiefung der tschechischaustralischen Beziehungen. Diese Dame ist eine weltweit anerkannte
Dichterin, die mit dem Preis „International Poetry of Merrit
Award“ ausgezeichnet wurde und sie ist Übersetzerin tschechischer
Literatur. Im Jahr 2009 nahm sie im Senat der Tschechischen
Republik den Preis „Bedeutende tschechische Frau in der Welt“
entgegen. Über die genauen Termine weiterer Vorträge informieren
Sie sich bitte bei unseren Programmspezialistinnen oder bei dem
SPAINFO.

Wir sind unter den besten fünf
– wir danken für Ihre Stimme!
Das Heilbad Jáchymov hat in der Kategorie Westböhmisches Heilbad im
Wettbewerb WOHIN aus LANGEWEILE 2011 den wundervollen vierten
Platz belegt. Ihre Stimmen haben uns die Besucher des gleichnamigen
Portals das ganze Jahr über zugeschickt. Wir schätzen Ihre Gunst und
werden auch weiterhin unser Angebot an Leistungen verbessern, damit
wir im nächsten Jahr vielleicht noch einen Rang höher steigen.
Unter den heißen Neuheiten der Saison hat sich auch auf dem vierten
Rang das Projekt IQ PARK – erstes Wissenschaftszentrum in Tschechien
eingereiht. Alle, die intelligente Unterhaltung, wissenschaftliche Versuche
und spielerische Entdeckungen mögen, kommen auch im Heilbad Jáchymov voll und ganz auf ihre Kosten. Der IQ PARK steht Ihnen in der
Woche vom 9. bis 15 Januar zur Verfügung!

V druhé polovině ledna navštíví naše lázně
Taneční škola z Prahy, která zde již tradičně
absolvuje své soustředění. V rámci programu
uspořádají studenti této školy pro naše hosty,
návštěvníky lázní a občany města vystoupení
s názvem „Nulová gravitace“. Těšit se na něj
můžete 17. ledna od 19.30 hod. v Kulturním
domě.

Pro ty zamilované i pro příznivce klasiky máme připraven koncert Smyčcového
kvarteta CANTABILE a dětí ze ZUŠ Ostrov pod vedením Heleny Šťastné. Kdy jindy, než na Valentýnský datum 14. února
od 19:30 hod. v hotelu Běhounek.

In der zweiten Januarhälfte besucht uns eine
Tanzschule aus Prag, die hier traditionell
ihr Training absolviert. Im Rahmen des
Programms veranstalten die Studenten
dieser Schule für unsere Gäste, Besucher des
Heilbades und die Bürger der Stadt einen
Auftritt mit dem Titel „Ohne Gravitation“.
Freuen können Sie sich darauf am 17. Januar
ab 19:30 Uhr im Kulturhaus.

Für Verliebte und für Anhänger der
klassischen Musik haben wir ein Konzert
des
Smyčc-Quartetts
CANTABILE
und Kinder aus ZUŠ Ostrov unter der
Führung von Helena Šťastná vorbereitet.
Ein anderes Datum als der Valentinstag
am 14. Februar um 19:30 Uhr im Hotel
Běhounek kommt wahrscheinlich nicht
in Frage.

Monika Peteříková

Miroslava Machaňová

INZERCE

INZERCE

ČAROVĚJNÍK
•bylinky

•Kräuter

•koření

•Gewürze

•čaje

•tradiční

•Tees

výrobky

•traditionelle

Produkte

otevírací doba|Öffnungszeiten
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Po/Mo – Pá/Fr 10.00 – 17.30
So/Sa 10.00 – 12.00
Garvi Hotel Astoria
Tel.: +420 731 656 263

Soukromá dekorace porcelánu
Privat Porzellanmalerei
Jáchymov lázeňský dům Lužice
Jáchymov Kurhaus Lužice
Otevírací doba | Geöffnet
Po – Pá | Mo – Fr: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr
So | Sa: 9:00 – 13:00 hod. | Uhr

Kontakt: Uršula Ledecká | Vykmanov 16 | Ostrov 363 01
tel.: + 420 604 317 361 | e-mail: ul.porcelan@seznam.cz
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Stalo
| Nachrichten
Stalo se | se
Nachrichten

Stalo se | Nachrichten
Stalo se | Nachrichten
ho jídla a pití. Jen vzpomeňte na výborné pečené kaštany, vařenou
kukuřici, opékané klobásy, domácí koláče a svařené víno! Náladu
venku doplňovaly hořící kmeny. A uvnitř si milovníci vody mohli
vychutnat pozdně večerní bazénové čvachtání.

St. Martinsfeiern sind
zur Tradition geworden

Návštěva prezidentského páru v lázních Jáchymov
Besuch des Präsidentenpaares in Heilbad Jáchymov
Úspěch celého našeho snažení vygradoval zájmem paní Livie Klausové o vysokou profesionalitu obsluhujícího personálu a osobním
poděkováním šéfkuchaři. Přes velké vypětí jsme všichni pyšní, že
jsme mohli tuto událost prožít a podílet se na ní.
Petra Novotná, F&B manažer Lázeňského hotelu Radium Palace
Anfang September haben wir erfahren, dass sich Präsident Václav
Klaus und seine Frau Livia auf einen dreitätigen Besuch der Karlsbader Region vorbereiten und sie im Rahmen dieser Reise auch
gerne unser Heilbad besuchen wollen. Für das festliche Mittagessen
mit dem Präsidentenpaar, dem Landeshauptmann der Karlsbader
Region mit seiner Gemahlin, dem Oberbürgermeister der Stadt
Karlsbad und weiteren Bürgermeistern wurde das Kurhotel Radium
Palace ausgewählt.
Chefkoch des Hotels, Jan Orlický, hat für diesen Anlass ein spezielles dreigängiges Menü vorbereitet:
Začátkem září jsme získali informaci, že se prezident Václav Klaus
s manželkou Livií chystají k třídenní návštěvě Karlovarského kraje,
v jejímž rámci se chtějí podívat i do našich lázní. Pro servírování
slavnostního oběda prezidentskému páru, dále pro hejtmana Karlovarského kraje s chotí, primátora města Karlovy Vary a další starosty
měst a obcí byl vybrán Lázeňský hotel Radium Palace.
Šéfkuchař hotelu Jan Orlický připravil pro tuto příležitost
speciální tříchodové menu:
• Salátek z hovězí svíčkové s chřestem se sušenými rajčaty a čerstvým parmezánem •
• Marinovaná vepřová panenka na tymiánu s jemnou smetanovou omáčkou,
pravými hříbky a šťouchanými brambory •
• Ostružinové mille-feuilles se sirupem z granátových jablek •

Všechny chody doplnila vynikající vína z Pálavy, která můžete
ochutnat i vy v naší hotelové kavárně.
Nikdo z našeho personálu neměl předchozí zkušenost s akcí takového významu. Proto si jistě dovedete představit, co jsme prožívali.
Téměř všechny naše myšlenky se neustále točily kolem této události.
Trápili jsme se barvou a způsobem prostírání, zasedacím pořádkem,
servírováním, výzdobou, výběrem obsluhujícího personálu, ale
hlavně protokolem... podává se jídlo nejdříve panu prezidentovi či
jeho choti? Na všechny tyto otázky jsme hledali odpovědi v knihách
i na internetu. Hádali jsme se a polemizovali v dobu denní i noční.
Samozřejmě se, díky Hradnímu protokolu, na poslední chvíli vyskytly změny. Ty jsme však s přehledem zvládli.
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• Salat mit Rinderfilet, Spargel, getrockneten Tomaten und frischem Parmesankäse •
• Mariniertes Schweinefleisch auf Thymian mit einer leichten Rahmsauce, Steinpilzen
und Kartoffelpüree •
• Mille-Feuilles aus Waldbeeren mit Granatapfelsirup •

Jeder Gang wurde durch ausgezeichnete Weine aus der Pálava-Region ergänzt, die Sie in unserem hoteleigenen Café kosten könne.
Niemand aus unserem Personal hatte vorher Erfahrungen mit einer Veranstaltung von so großer Wichtigkeit. Darum können Sie
sich bestimmt lebhaft vorstellen was wir durchgemacht haben. All
unsere Gedanken drehten sich fast ausschließlich um dieses Ereignis. Wir haben uns Gedanken um die Farbe und Art und Weise des
Tischgedecks, die Sitzordnung, die Bedienung, die Dekoration, die
Auswahl des Bedienungspersonals aber vor allem um das Protokoll
gemacht… wird zuerst der Präsident oder erst seine Gemahlin bedient? Auf all diese Fragen haben wir Antworten in Büchern und
im Internet gesucht. Wir haben uns gestritten und zu allen Tag- und
Nachtzeiten diskutiert. Selbstverständlich kam es auf Grund des
Burgprotokolls zu Änderungen in letzter Minute, die wir jedoch mit
Leichtigkeit überwunden haben.
Der Erfolg unserer gesamten Bemühungen brachte es auf den Höhepunkt als Frau Livia Klausová Interesse an der Professionalität unseres Bedienungspersonals zeigte und sich persönlich beim
Chefkoch bedanken wollte. Trotz all der großen Anspannungen
sind wir stolz darauf, dass wir diese Veranstaltung erleben und uns
an ihr beteiligen durften.
Petra Novotná, F&B Manager des Kurhotels Radium Palace

Bereits zum dritten Mal traf sich ein Lampionumzug beim Kurzentrum Agricola, um die Ankunft des weißen Pferdes zu erwarten und
gleichzeitig das hundertjährige Bestehen des Kurzentrums Agricola
und das dritte Jahr des modernen Aquazentrums zu feiern.

Oslavy Svatého Martina
se staly tradicí
Už napotřetí se sešel lampionový průvod u Lázeňského centra Agricola, aby přivítal příjezd bílého koně, a zároveň oslavil sto let Lázeňského centra Agricola a třetí rok provozu moderního Aquacentra.
Obraz o sv. Martinovi a jeho setkání se žebrákem předvedl divadelní ansámbl pod vedením Viktora Braunreitera. Stejně poutavě
nám pak herci umožnili pohlédnout do života Georgiuse Agricoly,
významné osobnosti města Jáchymova. Další významná osobnost
města, dlouholetý kronikář Mgr. Oldřich Ježek zde pak slavnostně
odhalí pamětní desku o Georgiusi Agricolovi. Celý večer vyhrávala
cimbálová hudba, lázně Jáchymov se postaraly o dostatek dobré-

Das Bildnis des heiligen Martins und sein Treffen mit dem Bettler
hat eine Theatergruppe unter der Führung von Viktor Braunreiter
aufgeführt. Genauso spannend haben es uns die Schauspieler dann
ermöglicht in das Leben von Georgius Agricola, einer bedeutenden
Persönlichkeit der Stadt Jáchymov, einzusehen. Eine weitere bedeutende Persönlichkeit der Stadt, Mgr. Oldřich Ježek, langjähriger
Chronikautor, enthüllt hier dann feierlich eine Gedenktafel über
Georgius Agricola. Den ganzen Abend hat Hackbrettmusik gespielt
und die Heilbad Jáchymov hat sich um genügend Essen und Trinken gekümmert. Erinnern Sie sich doch nur an die ausgezeichneten gerösteten Kastanien, den gekochten Mais, die Bratwürstchen,
hausgemachte Kuchen und den Glühwein! Die Atmosphäre draußen wurde durch brennende Steine ergänzt und drinnen konnten
sich Wasserliebhaber an einer abendlichen Planscherei erfreuen.
INZERCE

Beauty centrum Radium Palace | Beauty-Zentrum Radium Palace
Miriam Tejklová - podiatr II. stupně, člen České

podiatrické společnosti a.s. nabízí profesionální
přístrojovou pedikúru a manikúru včetně poradenství, nápravy zarůstajících nehtů, aplikace
špon a dalších úkonů ve spolupráci s odborníky
z řad lékařů.

Miriam Tejklová – Podiater II. Grades, Mitglied der
Česká podiatrická společnost a.s. bietet eine professionelle Pediküre und Maniküre einschließlich einer
Beratung, Ausbesserung eingewachsener Nägel, Anwendung von Spangen und weiteren damit verbundenen Leistungen, in Zusammenarbeit mit Profis aus
den Reihen der Ärzte an.

Objednávky osobně nebo telefonicky na
 Tel.: +420 724 294 436

Bestellungen persönlich oder unter der
 Tel. Nr.: +420 724 294 436

Beauty centrum

Beauty Zentrum

Lázeňský hotel Radium Palace , 1.patro, T. G. Marasyka 413
Poskytované služby jsou garantovány Českou podiatrickou
společností a. s. se sídlem v Praze.

Kurhotel Radium Palace; 1. Stock, T.G. Masaryka 413
Die angebotenen Leistungen werden durch die Česká podiatrická společnost a. s. mit Sitz in Prag garantiert.
INZERCE

S RODINOU DO LÁZNÍ
Vyzkoušejte CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY PRO RODINY S DĚTMI NEJEN NA LETNÍ OBDOBÍ v krásném prostředí Krušných hor.
Přijeďte si s celou rodinou odpočinout a užít si vycházky a sportovní aktivity v krásném prostředí
Krušných hor. V lázeňském prostředí na vás čekají nejen příjemné wellness procedury, ale také
vodní relaxace, plavecké dráhy, tobogán, dětské brouzdaliště, Whirpool v moderním Aquacentru
a příjemný odpočinek v solné jeskyni. Navíc vám doporučíme spoustu tipů na zajímavé výlety
do okolí Jáchymova.
Cena za 6 nocí s polopenzí Cena za 3 noci s polopenzí
2 dospělí
2 dospělí
2 dospělí
2 dospělí
+ 2 děti
+ 1 dítě
+ 2 děti
+ 1 dítě
Hotel Dalibor

12. 720 Kč

11. 940 Kč

8. 840 Kč

8. 100 Kč

Hotel Astoria

11. 640 Kč

11. 100 Kč

8. 880 Kč

8. 100 Kč

Hotel Radium Palace

/

15. 120 Kč

/

11. 070 Kč

Pobyt za 6 nocí s polopenzí zahrnuje pro dospělé možnost výběru některé z variant VITAL pobytů
(pro děti dětský VITAL) za zvýhodněnou cenu. Pobyt na 3 noci s polopenzí zahrnuje pro dospělé
program produktu RELAX KLASIK a pro děti zkrácený program z dětského VITAL pobytu (též za
zvýhodněnou cenu).

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
info@laznejachymov.cz | Tel.: 353 833 333
www. laznejachymov.cz
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Neváhejte využít cenově velmi výhodnou nabídku a přijeďte si vychutnat rodinný pobyt v Krušných horách s plnou nůší lázeňských zážitků!

Nabídka
Vás für
| Ein
Angebot für Sie
Nabídka pro Váspro
| Ein Angebot
Sie

Osobnost | Persönlichkeit
Osobnost | Persönlichkeit

Přivezte z Jáchymova originální dárek
Maskota jáchymovských lázní Radonka si už můžete užít i v soukromí.
Modrého plyšáka pořídíte pouze v lázních Jáchymov! Je milý, je k pomazlení a navíc vám bude připomínat jedinečné lázeňské zážitky. Udělejte
si radost nebo potěšte své blízké, a to nejen o vánocích. „Ahoj! Jsem tu
pro vás na každé recepci za bezkonkurenční plyšovou cenu 239 Kč!“
Fotografii Radonka nám až z Jižní Koree zaslal kapitán Boingu 767 Oleg
Seryy, který si zde služby jáchymovského lázeňství užíval v říjnu 2011.
Zkuste i vy zachytit našeho – VAŠEHO Radonka na zajímavý záběr. Ty
nejlepší zveřejníme a odměníme! Adresu pro vaše příspěvky naleznete
v tiráži.

Bringen Sie aus Jáchymov ein originelles Geschenk mit
Das Maskottchen Radonek des Heilbades Jáchymov können Sie jetzt auch
privat genießen. Das blaue Plüschtier können Sie nur im Heilbad Jáchymov kaufen! Es ist niedlich, zum Kuscheln und wird sie zusätzlich an die
einzigartigen Erlebnisse im Heilbad erinnern. Bereiten Sie sich selber eine
Freude oder erfreuen Sie in der Weihnachtszeit jene, die Ihnen nahe stehen. „Hallo! Ich warte auf Sie an jedem Empfang zu einem unvergleichlichen Preis von 239 Kronen!“
Ein Foto von Radonek hat uns sogar der Kapitän der Boeing 767, Oleg
Seryy, bis aus Süd Korea geschickt, der seinen Aufenthalt im Heilbad Jáchymov im Oktober 2011 genossen hat.
Versuchen auch Sie unseren – IHREN Radonek auf einem interessanten
Bild einzufangen. Die besten werden veröffentlicht und belohnt! Die Adresse
für Ihre Beiträge finden Sie im Impressum.

V D
N
Vášniví milovníci bílého
poprašku POZOR!

Die Fans von weißem

• Rádi vám zajistíme dopravu od hotelu k vybraným sjezdovkám a zpět.
• Samozřejmostí našich hotelů je uzamykatelná
místnost pro úschovu lyží.
• Krušné hory nabízí 140 kilometrů upravených
běžeckých stop.
• Těší se na vás řada vyhlášených lyžařských areálů:
Oberwiesenthal, Klínovec, Boží Dar, Neklid, Jáchymov, Abertamy
• Pro milovníky adrenalinu je připravena největší
U-rampa v České republice.

• Gerne sichern wir Ihnen den Transport vom Hotel
zu den ausgewählten Pisten und wieder zurück.
• Eine Selbstverständlichkeit für unsere Hotels ist
ein abschließbarer Skistall.
• Das Erzgebirge bietet Langlaufloipen von insgesamt 140 km Länge.
• Eine Reihe von Skiorten freut sich auf Ihr Kommen: Oberwiesenthal, Klínovec, Boží Dar, Neklid,
Jáchymov, Abertamy
• Für Adrenalinliebhaber steht hier die größte
U-Rampe „Halfpipe“ der Tschechischen Republik
bereit.

Pulverschnee AUFGEPASST!

Na lyže, na kola a... do školy!

Lyžařský výcvik, školní výlet, škola v přírodě... Kromě přestávek a prázdnin nejoblíbenější
zájmy žáků a studentů všech stupňů škol. Proč chvíle, které v mladých evokují pocity
volnosti a svobody netrávit v podhůří Krušných hor? Přímo pod nejvyšším vrcholem pohoří
je školám k dispozici samostatná budova s více než 50 lůžky a variabilní společenskou
místností s televizí. Rozverným skupinám nabízíme stravování oddělené od lázeňských hostů,
výukovou místnost s počítači a v neposlední řadě moderní Aquacentrum. Pro výuku mají
učitelé k dispozici učebnu s počítači a pro chvíle volna vám můžeme zajistit program kulturní,
sportovní i vzdělávací.
Pochopitelně jsme pro vás připravili i lákavé bonusy. Zdarma školám pronajmeme výukovou
místnost s počítači, jednou za pobyt v Jáchymově si mohou školáci zdarma vychutnat služby
Aquacentra nebo relaxovat v solné jeskyni a jeden učitelský doprovod na 10 dětí se může těšit
na ubytování zdarma. A pro učitele jsme navíc pro chvíle, kdy jejich svěřenci mají po večerce,
připravili 20% slevy na wellnessové procedury!
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Pavel Škácha
S Jáchymovem v kapse
Vejde se Jáchymov do kapsy? Pavel Škácha má na tuto na první
pohled nesmyslnou otázku jasnou odpověď: „Vejde!“
„Sbírám a studuji horniny. Tento koníček mě přivedl i do Jáchymova.
Když se mi později dostalo šance sehnat něco, co lázeňské město
připomíná, neváhal jsem,“ říká Pavel Škácha. A tak se v jeho sbírce
ocitl i přístroj zvaný Kapesní Jáchymov. Co to je? Přístroj emanuje
vodu tak, aby měla podobné vlastnosti jako přírodní zdroj z dolu
Svornost. Distribuoval se přibližně ve dvacátých letech dvacátého
století do okamžiku, než se přišlo na fakt, že zářič přímo rozpuštěný
ve vodě (byla jím uranová sůl, na jejíž výrobu měl Jáchymov
monopol), škodí zdraví. „Kamarád ten strojek koupil někde v Praze
ve vetešnictví. Když přišel na to, že i po těch letech září, odnesl
jej do ústavu, kde přišli na původní účel zařízení,“ přiblížil osud
kapesních lázní jejich současný majitel. V jeho sbírce je ale více
relikvií vztahujících se k Jáchymovu. Například původní plány štol
nebo první akcie lázeňské organizace, které koupil za pár korun na
internetové aukci.

Mit Jáchymov in der Hosentasche
Passt Jáchymov in die Hosentasche? Pavel Škácha hat auf diese zu
Beginn absurd aussehende Frage eine klare Antwort: “Es passt!”
„Ich sammele und studiere Gesteine. Dieses Hobby hat mich auch
nach Jáchymov geführt. Als ich später die Möglichkeit bekam
etwas zu bekommen, das mich an die Kurstadt erinnern würde,
habe ich nicht gezögert, “ sagt Pavel Škácha. Und so fand sich in
seiner Hosentasche etwas wieder, was als Hosentaschen Jáchymov
bezeichnet wird. Was ist das? Das Gerät bearbeitet das Wasser
so, dass es ähnliche Eigenschaften hat, wie die natürliche Quelle
aus dem Bergwerk Svornost. Das Gerät wurde ungefähr in den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts verkauft, bis man darauf
kam, dass der Strahler, der direkt im Wasser aufgelöst wurde (es war
uranhaltiges Salz, auf dessen Produktion Jáchymov ein Monopol
hatte), gesundheitsschädlich war. „Ein Freund kaufte das Gerät
irgendwo auf einem Prager Trödelmarkt. Als er festgestellt hat, dass
es noch nach Jahren strahlt, hat er es in die Heilanstalt gebracht und
dort hat man den ursprünglichen Zweck des Gerätes festgestellt,
“ schildert der gegenwärtige Eigentümer der Heilanstalt dessen
Schicksal. In seiner Sammlung befindet sich jedoch mehr, dass sich
auf Jáchymov bezieht. Er besitzt z.B. die ursprünglichen Baupläne
der Stollen oder erste Aktien der Heilanstaltsgesellschaft, die er für
wenige Kronen in einer Internetauktion erstanden hat.
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AGRICOLA
První lázeňský ústav
tohoto typu na světě

Publikace c. k. Ministerstva veřejných prací /Vídeň 1911/ pod názvem „St.
JOACHIMSTHAL“ podrobným popisem a přiloženými plány potvrzuje, že
„požadavky stavebníka na moderní lázeňský ústav“ byly splněny. K umístění
lázeňských kabin /3. třídy/ byl využit dokonce i suterén. Vzhledem k tomu,
že spočíval na metr silné betonové desce /záplavové území s náhony pod
soutokem dvou horských bystřin!/ byl dostatečně suchý. Kabiny druhé
a první třídy spolu s tzv. „salonními“ se nacházely v přízemí a v prvním
patře. Vstupní prostor ústavu tvořila „pitná“ hala, k níž patřila i čítárna.
Laboratoř byla v podkroví. Závěrečný odstavec připomíná, že „zřízením
ústavu končí provizoria, s nimiž až dosud bývala spojena různá nepohodlí
pro mnohé pacienty lázní.“ O provizoriích se zmiňuje ve vzpomínkách také
Ing. Štěp a dodává: „Tento stav trval až do 22. října 1911, tj. do slavnostního
otevření a předání státní lázeňské budovy pro léčbu radiem. Tímto, pro
staré hornické město tak význačným dnem počíná nové období v dějinách
vývinu radiových lázní.“

Provisorium endet, mit dem bis daher verschiedene Unannehmlichkeiten
für viele Patienten verbunden waren.“ An die Provisorien erinnert sich auch
Ing. Štěp und ergänzt: „Dieser Zustand dauerte bis zum 22. Oktober 1911,
d.h. bis zur feierlichen Eröffnung und Übergabe der staatlichen Heilanstalt
für Radonbehandlungen. Mit so einem bedeutenden Tag beginnt für eine
alte Bergbaustadt eine neue Zeit in der Geschichte der Entwicklung von
Radonheilanstalten.“
Die Feierlichkeit konnte nicht ohne einen kurzen Gottesdienst und eine
Bergkapelle stattfinden. Die Bürger von Jáchymov waren zahlreich
vertreten. Die Wichtigkeit dieser Veranstaltung bewies die Anwesenheit
von Vertretern verschiedener Ministerien /öffentliche Arbeit, Finanzen/
Bergämtern /Hof- und Lokalämtern/ der Bezirkshauptmannschaft und der
örtlichen Selbstverwaltung.
Auch nach hundert Jahren ist es angebracht den Bürgern der Stadt und
den Kurgästen die Worte eines berühmten Redners ins Gedächtnis zu
rufen, in denen er erwähnte, dass „es sich um die Eröffnung der ersten
Heilbadeinrichtung dieser Art auf der Welt handelt.“
Mgr. Oldřich Ježek

Slavnost se neobešla bez krátké bohoslužby a bez hornické kapely.
Hojná byla účast jáchymovských občanů. Význam události podtrhovala
přítomnost představitelů ministerstev /veřejných prací, vnitra, financí/,
báňských úřadů /dvorských i místních/, okresního hejtmanství i místní
samosprávy.
I po sto letech je snad vhodné současným obyvatelům města a lázeňským
hostům připomenout slova tehdejšího slavnostního řečníka, v nichž zmínil,
že jde o „otevření prvního lázeňského ústavu tohoto typu na světě.“

Das erste Heilbad seiner
Art auf der Welt
Publikation des k. k. Ministeriums für Öffentliche Arbeit / Wien 1911/ unter
dem Titel „St. Joachimsthal“ bestätigt durch detaillierte Beschreibung
und beigelegte Pläne, dass „die Anforderungen des Baumeisters an eine
moderne Heilanstalt“ erfüllt wurden. Zur Errichtung der Kurkabinen
/3. Klasse/ wurden auch die Kellerräume genutzt. Da es auf einer ein
Meter dicken Betonplatte errichtet wurde /Überschwemmungsgebiet
des Zusammenflusses zweier Bystřice!/ war es ausreichend trocken. Die
Kabinen der zweiten und ersten Klasse gemeinsam mit den sogenannten
„Salonkabinen“ befanden sich im Erdgeschoss und im ersten Stock. Den
Eintrittsraum der Anstalt bildete die „Trink“ Halle, zu der auch der Leseraum
gehörte. Das Labor befand sich im Dachgeschoss. Der abschließende
Absatz erinnert daran, dass mit der „Einrichtung der Anstalt das

Stařičký kolorovaný snímek novostavby na čerstvě regulovaném
břehu potoka a naproti stojící kaple sv. Barbory jako kdyby naznačoval
symboliku spojení hornictví a lázeňství, kterou nacházíme nejen ve znaku
Karlovarského kraje, ale i v tom, že „první lázeňský ústav tohoto typu na
světě“ nese na počátku třetího tisíciletí jméno Agricolovo.
Das alte Farbbild des Neubaus auf dem frisch regulierten Ufer des Baches
und gegenüber der Kapelle der Hl. Barbara, so als ob es die Symbolik der
Verbindung zwischen dem Bergbau und der Heilbäder andeuten wollte,
die wir nicht nur im Wappen der Karlsbader Region finden, sondern auch
darin, dass das „erste Heilbad dieser Art auf der Welt“ am Anfang des
dritten Jahrhunderts den Namen Agricols trägt.
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