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Radium Palace, stoletý oslavenec
Ein hundertjähriger Jubilar

Povězte nám svůj příběh
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Věrnostní klub Radonek je tu pro vás
Der Treueklub Radonek ist für Sie da

Název / Bezeichnung

Jméno / Name

Kontakt

Otevírací doba / Öffnungszeit

BEAUTY CENTRUM Radium Palace
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 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa: 9:00 - 12:00 hod. / Uhr
Ne / So: dle domluvy / nach Vereinbarung

Beauty centrum Radium Palace, manikúra, pedikúra

Miriam Tejklová, podiatr

+420 724 294 436 | 353 835 030, 353 831 780
přímá linka / Kurzwahl: 5030,1780

na objednávku / nach Reservierung

BEAUTY CENTRUM Radium Palace, Kosmetika / Kosmetik

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

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/Mo: 13:00 - 17:00 hod. | Út - Pá / Di - Fr.: 10:00 - 11:30, 13:00 - 17:00 hod. / Uhr

Tajemství přírody LD Lužice | Geheimnisse der Natur

Vladan Bublík

+420 774 432 325

Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr

Kadeřnictví Marie Drápalová - Curie
Friseur Marie Drápalová - Curie

Marie Drápalová

+420 353 832 020 | +420 728 708 673

Po, út, čt, pá / Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 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.

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

+420 736 649 028

Po - Pá / Mo - Fr: 13:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa 08:00 - 12:00 hod. / Uhr

Kosmetika Praha | Kosmetik Parha

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, oprava obuvi, půjčovna
karnevalových kostýmů | Schneiderei Jana - Kulturhaus

Jana Šatalíková

+420 353 836 009 | +420 724 049 781

Út - pá / Di - Fr :11:00 - 17:00 hod.

Kavárna / Café Agricola

Jan Meruna

+420 602 266 088

Po - So / Mo - Sa: 08:00 - 20:00 hod. / Uhr | Ne /So: 10:00 - 20:00 hod.

Kadeřnictví Agricola
Friseur Agricola

Lucie Hellmichová

+420 353 832 121
+420 604 204 409

Sudé týdny/ gerade Woche: út - pá 10:00 - 17:00 hod.
So / Sa: dle objednávek, nach Reservierung

Kadeřnictví / Friseur Běhounek

Eva Haasová

+420 353 831 217

Út, čt, pá / Di, Do, Fr: 9:00 - 15:00 hod./ Uhr |
St - dle domluvy / Mi: nach Vereinbarung | So / Sa: 7:00 - 12:00 hod. / Uhr

Kosmetický salon / Kosmetiksalon Darina

Darina Töltési

+420 353 831 396

Út, čt / Di, Do: 9:00 - 15:00 hod. / Uhr, So 7:00 - 11:00 hod. / Uhr

Dřevěné zboží / Holzwaren Astoria

Ludovít Melicher

+420 736 540 610

Po - pá / Mo - Fr: 13:00 - 18:00 hod.

Lékárna Šalvěj, Kulturní dům
Apotheke Salbei

RNDr. Olga Jozová

+420 773 299 453
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

Optik Konrád

Iva Vodrážková, DiS

+420 353 542 843

Út - Čt / Di - Do: 10:00 - 18:00 hod. / Uhr
Pá/Fr: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr
So/Sa: 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 - 12.00, 13:00 - 17:30 hod. / Uhr
So / Sa: 9.00 - 12.00 hod. / Uhr

Bižuterie, Swarowsky Lužice

Majďáková Eva

+420 734 482 771

Po - So / Mo - Sa: 9:00 - 13:00 hod.

Sladké mlsání - Kulturní dům

Kršová Marcela

+420 353 836 008

Po - Pá / Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod.

Věštírna Rufína,Kulturní dům

Jaroslava Dytrychová

+420 723 725 998

Po - pá / Mo - Fr: 9:00 - 17:00 hod.
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ČAROVĚJNÍK
•bylinky
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•čaje
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•tradiční

•Tees
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Editorial

Každé místo je naplněno historií, která vydává svědectví a ten, kdo stále zasahuje do života všeho a nás všech, je čas, jež stále plyne a ubíhá.
V letošním roce slaví své stoleté výročí lázeňský hotel Radium Palace.
Všechny ty roky přidaly tomuto hotelu jen na kráse. A jeho historie
nám vydává svědectví o tom, že jeho zdmi prošly nejenom významné
a známé osobnosti, ale hlavně to, kolik svých hostů s pomocí radonové
vody vyléčil. Je to místo, které se od samého svého zrodu pyšní příjemnou atmosférou, vynikající kuchyní a příjemným personálem.
U příležitosti stoletého výročí si Radium Palace pro své hosty připravil
řadu zajímavých akcí: dobové menu, přednášky Mgr. Oldřicha Ježka,
divadelní představení Viktora Braunreitera, slavnostní koncerty, soutěže o zajímavé ceny.... Popřejme tomuto úctyhodnému mladíkovi minimálně dalších 100 let, mnoho spokojených hostů, ale i zaměstnanců,
kteří v této práci lázeňskému hotelu budou i nadále pomáhat a mít ho
stejně tak rádi tak, jako dosud.
Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium Palace

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

vám nezestárnout
06 Pomůžeme
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Jeder Ort ist mit Geschichte erfüllt, die Zeuge ist und der, der ständig
in jedes Leben und in das Leben uns aller eingreift, ist die Zeit, die
ständig vergeht und schwindet. Dieses Jahr feiert das Kurhotel Radium Palace sein hundertjähriges Jubiläum. All diese Jahre haben dem
Hotel noch mehr Schönheit verliehen. Und seine Geschichte zeugt davon, dass sich nicht nur bedeutenden und bekannte Persönlichkeiten
in seinen Mauern aufgehalten haben, aber hauptsächlich davon, wie
viele seiner Gäste mit Hilfe des radonhaltigen Wassers geheilt werden
konnten. Dies ist ein Ort, der sich seit seiner Entstehung mit einer
angenehmen Atmosphäre, ausgezeichneter Küche und angenehmem
Personal rühmt.

11 Soutěž | Leserbriefe

Bei der Gelegenheit des einhundert jährigen Jubiläums hat das Radium Palace für seine Gäste eine Reihe von interessanten Veranstaltungen vorbereitet: zeitgenössisches Menü, Vorträge von Mag. Oldřich
Ježek, Theateraufführung von Viktor Braunreiter, feierliche Konzerte,
Wettbewerbe um interessante Preise.... Wünschen wir diesem ehrenwerten Jüngling mindestens weitere 100 Jahre, viele zufriedene Gäste,
aber auch Mitarbeiter, die diesem Kurhotel auch weiterhin bei dieser
Arbeit helfen und es ebenso gerne haben wie bisher.

Stalo se | Nachrichten

Jaroslava Vlčková, Directorin des Kurhotels Radium Palace
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Co pro vás oslavenec
na letošní rok připravil?

Stoletý oslavenec
„Lázeňský hotel Radium Palace obepíná zalesněný kopec nad
jáchymovským údolím jako perlový náhrdelník....“ , tak by mohla
začínat pohádka o našem významném oslavenci. A jeho příběh
skutečně pohádkový je. Letos, stejně jako před sto lety, tyčí se tu
v celé své kráse, aby poskytoval vám, našim hostům, zdraví, komfort
a luxusní služby čtyřhvězdičkového paláce.
V Lázeňském časopise Karlových Varů z roku 1966 nalezneme
zmínku o výstavbě jáchymovského hotelu Radium Palace: „Stavěli
dům, veliký rozložitý dům, protože to bylo potřeba pro zdraví lidí
a protože se to zdraví dalo docela dobře zpeněžit.“ Trefně formulovaná
věta dokonale popisuje tehdejší situaci v hornickém městečku
Jáchymov. Lázeňství zde bylo na vzestupu, stále více a více lidí toužilo
okusit zázračnou radonovou vodu a ubytovací kapacity nestačily.
Pro představu – v roce 1910 se v Jáchymově léčilo 373 hostů, o rok
později již 663 a v roce 1912, kdy byl dostavěn Radium-Palace-hotel
se počet lázeňských návštěvníků navýšil na 1.898! Prominentní
osobnosti vysoké aristokracie a vídeňského velkoprůmyslu vedeni
hrabětem Arnoštem Sylva Tarrocou založili ve Vídni akciovou
společnost pro stavbu lázeňského hotelu, a zakoupili pro tento
účel pozemky naproti uranové továrně. Stavbou za 13 milionů
rakouských korun byl pověřen vídeňský architekt Burian. Počátkem
června 1912 otevřel lázeňský hotel svou recepci převážně vysoké
šlechtě a zámožné mezinárodní klientele. O rok později si již do
svých hotelových záznamů napsal 2470 hostů.
Za stoletou historii může jedno místo navštívit opravdu hodně hostů.
Zvláště, pokud se jedná o místo s lákavou atmosférou, vynikající
kuchyní, přinášející zdraví a platící ve svých nejslavnějších dobách
za centrum nejvyšší smetánky. Pojďme si připomenout alespoň pár
z nich.
Tomáš Garigue Masaryk
3. srpna 1924 navštívil Radium Palace v doprovodu ministerského
předsedy Dr. Antonína Švehly a slezského zemského prezidenta
Josefa Šrámka. První prezident Československé republiky si místo
tak oblíbil, že se sem vrátil o šest let později, aby zde oslavil své
osmdesáté narozeniny (7. března 1930).
Dr. Edvard Beneš
21. června 1937 si Radium Palace prohlédl druhý československý
prezident.
Marie Curie Sklodowská
18. června 1925 v doprovodu svého žáka akademika Františka
Běhounka přijela navštívit místo, jemuž vděčila za svůj geniální
objev a Jáchymovské doly i lázně jí ukázaly, jak moc vděčí za tento
objev jí.

Ein hundertjähriger Jubilar

„Das Kurhotel Radium Palace liegt um einen bewaldeten Berg über
Jáchymov wie eine Perlenkette ...“, so könnte ein Märchen über
unseren bedeutenden Jubilar beginnen. Und seine Geschichte ist
wirklich märchenhaft. Heute, genau wie vor hundert Jahren, steht
er hier in seiner ganzen Schönheit, um Ihnen, unseren Gästen,
Gesundheit, Komfort und Luxusdienstleistungen eines Vier-SternePalastes zu bieten.
Im Karlsbader Kurjournal von 1966 finden wir eine Bemerkung
über den Bau des Jáchymov Hotels Radium Palace: „Sie errichten
ein Haus, ein sehr weitläufiges Haus, weil das war für die Gesundheit
der Menschen notwendig war und weil sich diese Gesundheit ganz
gut verkaufen ließ.“ Dieser treffend formulierte Satz beschreibt
genau die damalige Situation in dem Bergbaustädtchen Jáchymov.
Der Kurbetrieb war hier im Aufstieg, immer mehr Menschen
wollten das wundersame Radonwasser ausprobieren, und die
Unterkunftsmöglichkeiten reichten nicht mehr. Nur zur Vorstellung
– im Jahre 1910 ließen sich in Jáchymov 373 Gäste behandeln, ein
Jahr später bereits 663 und im Jahre 1912, als das Radium-PalaceHotel fertiggestellt wurde, erhöhte sich die Anzahl der Kurgäste auf
1.898! Prominente Persönlichkeiten des Hochadels und Wiener
Großindustrielle unter der Leitung von Ernst Silva-Tarouca
gründeten in Wien eine Aktiengesellschaft für den Bau eines
Kurhotels und kauften für diesen Zweck Grundstücke gegenüber der
Uranfabrik. Mit dem Bau für 13 Millionen österreichische Kronen
wurde der Wiener Architekt Burian beauftragt. Anfang Juni 1912
eröffnete das Kurhotel seine Rezeption überwiegend dem Hochadel
und vermögenden internationalen Klienten. Ein Jahr später weisen
die Hotelverzeichnisse bereits 2470 Gäste aus.
In hundert Jahren können wirklich viele Gäste einen Ort besuchen.
Vor allem dann, wenn es sich um einen Ort mit einer anziehenden
Atmosphäre handelt, der eine ausgezeichnete Küche besitzt, der
Gesundheit zuträglich ist und zu seiner Zeit als Treffpunkt der
höchsten Kreise galt. Bringen wir wenigstens einige von ihnen in
Erinnerung.
Tomáš Garigue Masaryk
besuchte das Radium Palace am 3. August 1924 in Begleitung
des Premierministers Dr. Antonín Švehla und des schlesischen
Landespräsidenten Josef Šrámek. Dem ersten Präsidenten der
Tschechoslowakischen Republik gefiel der Ort so sehr, dass er
sechs Jahre später hierhin zurückkehrte, um hier seinen achtzigsten
Geburtstag zu feiern (7. März 1930).
Dr. Edvard Beneš
Am 21. Juni 1937 besichtigte der zweite tschechoslowakische
Präsident das Radium Palace.
Marie Curie Sklodowská
besuchte am 18. Juni 1925 in Begleitung ihres Schülers, des
Akademiemitglieds František Běhounek den Ort, dem sie ihre geniale
Entdeckung verdankte, und die Joachimsthaler Gruben und das Bad
zeigten ihr, wie sehr sie ihr für diese Entdeckung dankbar sind.
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V každém čísle našeho časopisu vám dlouholetý
kronikář města Jáchymova Mgr. Oldřich Ježek
přinese nahlédnutí do historie hotelu. Velkolepou
narozeninovou oslavu chystáme u příležitosti zahájení
lázeňské sezony – poslední květnový víkend. Po celý
rok bude kulturní program nabízet zajímavá historická
ohlédnutí historika Stanislava Burachoviče i vtipné
prohlídky hotelu pod vedením Viktora Braunreitera.
Každý měsíc oslavíme narozeniny T. G. Masaryka
vynikajícím dortem z hotelové cukrárny a ani kuchyně
nezůstane pozadu. Jednou za čtrnáct dní můžete
ochutnat dobroty, které zde před sto lety nabízeli
manželé Šroubkovi. Nebude chybět ani pravidelná
soutěž o romantickou koupel pro dva Afrodité
s lahvinkou sektu a večeří při svíčkách. První otázku
objevíte již 1. března na internetových stránkách lázní
Jáchymov a na Facebooku. Tamtéž na vás bude čekat
aktuální přehled naší celoroční narozeninové párty.
A protože sto let je dlouhá doba, ve které se toho dá
spoustu prožít, vyzýváme tímto všechny hosty hotelu
Radium Palace – současné i minulé. Zavzpomínejte
na zajímavé okamžiky a příběhy, které jste zde prožili
a napište nám. Velice rádi budeme historii i současnost
sdílet s vámi a ty nejzajímavější příspěvky samozřejmě
i odměníme.

Was hält der Jubilar
in diesem Jahr für Sie bereit?

In jeder Nummer unseres Magazins gibt Ihnen der
langjährige Chronist der Stadt St. Joachimsthal,
Mgr. Oldřich Ježek, einen Einblick in die Geschichte
des Hotels. Eine großzügige Geburtstagsfeier
ist zur Eröffnung der Kursaison am letzten
Maiwochenende vorbereitet. Das ganze Jahr über
wird das Kulturprogramm interessante historische
Rückblicke des Historikers Stanislav Burachovič und
humorvolle Besichtigungen des Hotels unter Führung
von Viktor Braunreiter anbieten. Jeden Monat feiern
wir den Geburtstag von T. G. Masaryk mit einer
ausgezeichneten Torte aus der Hotelkonditorei, und
auch die Küche bleibt nicht zurück. Einmal in vierzehn
Tagen können Sie Delikatessen kosten, die die Eheleute
Šroubek hier vor hundert Jahren anboten. Es wird auch
ein regelmäßiger Wettbewerb um ein romantisches
Bad für zwei Aphroditen mit einer Flasche Sekt und
einem Abendessen im Kerzenschein nicht fehlen.
Die erste Frage erscheint bereits am 1. März auf den
Internetseiten des Heilbads St. Joachimsthal und im
Facebook. Dort finden Sie ebenfalls eine aktuelle
Übersicht unserer ganzjährigen Geburtstagsparty. Und
weil hundert Jahre eine lange Zeit sind, in der man viel
erleben kann, fordern wir hiermit alle Gäste des Hotels
Radium Palace auf, die gegenwärtigen und die früheren,
sich an interessante Ereignisse und Geschichten zu
erinnern, die Sie hier erlebten. Schreiben Sie uns
diese, wir werden sehr gern die Vergangenheit und
die Gegenwart mit Ihnen teilen. Die interessantesten
Beiträge werden wir selbstverständlich belohnen.
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Ochutnávka z dobového menu
k 100. výročí hotelu Radium Palace ****
• Králík na černo, karlovarský knedlík
• Pražská šunka s křenovým dipem a máslovým mini
croissantem
• Štika po mlynářsku se šťouchaným bramborem
a pečeným tomatem
• Krém z černého kořene zdobený čerstvou řeřichou
a kapkou lanýžového oleje
• Telecí perkelt zdobený nokem kysané smetany,
bramborové šišky

Kostprobe aus dem zeitgenössischen
Menu zum 100. Jubiläum
des Hotels Radium Palace ****
• Kaninchen auf schwarze Art, Karlsbader Knödel
• Prager Schinken mit Meerrettichschaum und
Minibuttercroissant
• Hecht nach Müllerin-Art mit Kartoffelbrei und
gebratenen Tomaten
• Creme aus Schwarzwurzel mit frischer Kresse
bestreut und mit einem Tropfen Trüffelöl
• Kalbsgulasch mit einem Löffel saurer Sahne,
Kartoffelzapfen
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Novinky
| Neuigkeiten
Novinky | Neuigkeiten

Novinky |Novinky
Neuigkeiten
| Neuigkeiten

Pomůžeme vám nezestárnout

Shoďte nadváhu
s naší pomocí

Luxusní kosmetické rituály ALQVIMIA jsme vám představili již v minulé
Aqua Vivě. Radium Palace ale od března zavádí nové dva typy ošetření pleti,
které se stanou součástí Rituálu královny Kleopatry a Rituálu Radosti. Jejich
účelem je zabránit pleti ve stárnutí a zklidnit citlivou pokožku.

Období sněhu a mrazu bude v krátké době za námi. Přijde jaro a začne se ptát,
zda jsme začali plnit všechna svá novoroční předsevzetí. Mezi ta patří u mnohých
z nás i to, že si každý rok říkáme: „Letos už ale opravdu udělám něco pro své
zdraví a změním svůj životní styl.“ Takovou myšlenkou se zabýváme i my, a právě
proto jsme pro vás v lázeňském hotelu Radium Palace připravili zcela nový
balíček. Novinku jsme nazvali Redukční program. Pomůže vám nenásilně změnit
vaše zdraví k lepšímu. Stačí týden s plnou penzí, konzultací s odborníky a řadou
procedur. Tak přijeďte k nám a zhubněte! Těšíme se na vás.

Smyslný rituál krásy a zdraví královny Kleopatry vrací pokožce jemnost,
hebkost a mladistvý jas. Kombinuje omlazující ošetření obličeje
a aromaterapeutické tělové ošetření. Dokonalý smyslový požitek dodá
každé ženě sebevědomí a pocit atraktivity. Dokonalé synergické působení
aromaterapeutické směsi esenciálních olejů obnovuje v Rituálu radosti
pocity naděje, optimismu a radosti ze života. Revitalizující síla ovoce
dodává pokožce hydrataci, regeneraci a hloubkovou výživu, povzbuzuje
sebedůvěru a psychický klid.

Romana Bernátková,
sales manažerka lázeňského hotelu Radium Palace

Befreien Sie sich mit unserer
Hilfe von Übergewicht

A jak vypadá samotná novinka, obličejové ošetření? Omlazující ošetření
obličeje je zaměřené na okamžitý výsledek – regeneraci, zpevnění a lifting.
Tato luxusní péče pomocí drahocenných vonných olejů a dalších vzácných
substancí dokonale vypíná a zpevňuje rysy tváře, zbaví pleť příznaků
únavy a dodá jí jas. Zklidnění citlivé pleti přináší ošetření díky léčebným
a zklidňujícím účinkům speciální aromaterapeutické směsi pro citlivou
nebo podrážděnou pleť. Cenné přírodní látky zbaví pokožku pocitu sucha,
svědění a napětí, odstraní zarudnutí a dodají pocit komfortu.

Die Zeit von Eis und Schnee wird bald hinter uns liegen. Wenn dann der Frühling
kommt, werden Sie sich fragen, ob Sie alle Ihre Neujahrsvorsätze erfüllt haben.
Zu denen gehört bei vielen von uns, was wir uns jedes Jahr vornehmen: „In
diesem Jahr mache ich aber wirklich schon etwas für meine Gesundheit und
ändere meinen Lebensstil.“ Mit solch einem Gedanken befassen auch wir uns,
und gerade deswegen haben wir im Kurhotel Radium Palace für Sie ein neues
Paket vorbereitet. Die Neuheit haben wir Reduktionsprogramm genannt. Sie
hilft Ihnen, Ihre Gesundheit ohne Gewalt zum Besseren zu führen. Es reicht
eine Woche Vollpension, Konsultationen mit Fachleuten und eine Reihe von
Anwendungen. Kommen Sie also zu uns, hier werden Sie schlanker! Wir freuen
uns auf Sie.

Wir helfen Ihnen nicht älter zu werden
Die luxuriösen kosmetischen Rituale ALQVIMIA haben wir Ihnen bereits
in der vergangenen Nummer von Aqua Viva vorgestellt. Das Radium Palace
führt aber ab März zwei neue Typen der Hautbehandlung ein, die Teil des
Rituals der Königin Kleopatra und des Rituals der Freude werden. Ihr
Zweck ist es, ein altern der Haut zu verhindern und eine empfindliche Haut
zu beruhigen.
Das sinnige Schönheits- und Gesundheitsritual der Königin Kleopatra gibt
der Haut Milde, Zärtlichkeit und jugendlichen Glanz zurück. Es kombiniert
eine verjüngende Behandlung des Gesichts und eine aromatherapeutische
Behandlung des Körpers. Das vollkommene Sinnenerlebnis gibt jeder Frau
Selbstbewusstsein und das Gefühl der Attraktivität. Die vollkommene
synergetische Wirkung der aromatherapeutischen Mischung von
Ölessenzen erneuert im Ritual der Freude die Gefühle Hoffnung,
Optimismus und Lebensfreude. Die revitalisierende Kraft von Obst gibt
der Haut Hydratation, Regeneration und Tiefenernährung, erhöht das
Selbstbewusstsein und die psychische Ruhe.
Und wie sieht die eigentliche Neuigkeit der Gesichtsbehandlung aus?
Die verjüngende Gesichtsbehandlung zielt auf ein sofortiges Ergebnis –

Romana Bernátková,
Sales Managerin des Kurhotels Radium Palace

Regeneration, Festigung und Lifting. Diese Luxuspflege mit Hilfe
von teuren Duftölen und weiteren seltenen Substanzen strafft und
festigt die Gesichtszüge auf vollkommene Weise, befreit die Haut
von Müdigkeitsanzeichen und gibt ihr Glanz. Die Behandlung
verursacht ebenfalls eine Beruhigung einer empfindsamen Haut
durch die heilende und beruhigende Wirkung der speziellen
aromatherapeutischen Mischung für eine empfindsame oder
gereizte Haut. Wertvolle natürliche Stoffe befreien die Haut vom
Gefühl der Trockenheit, des Juckens und der Spannung, beseitigt
eine Rötung und gibt ein komfortables Gefühl.

Stále je co zlepšovat

Es ist immer noch etwas zu verbessern

Abychom vám přinesli více pohodlí
a komfortu, zrekonstruovali jsme pokoje
kategorie I.A ve čtvrtém patře hotelu
Radium Palace. Do konce roku jistě
zvládneme zútulnit i ty ostatní. Věříme, že
se vám u nás bude dobře odpočívat i léčit
a že se k nám budete rádi vracet.

Um Ihnen mehr Bequemlichkeit und Komfort zu bieten, haben wir
die Zimmer der Kategorie I.A im vierten Stock des Hotels Radium
Palace renoviert. Bis zum Jahresende schaffen wir es sicherlich auch
die anderen gemütlich zu machen. Wir sind überzeugt, dass Sie sich
bei uns gut ausruhen und heilen werden und dass Sie gern zu uns
zurückkehren werden.

INZERCE

INZERCE

Sladké mlsání v Kulturním domě | Süßes Naschen im Kulturhaus
VÁŽENÉ ZBOŽÍ
• čokoládové bonbóny • sušené ovoce •
• plody • ořechy •
S SEBOU
• káva • kapučíno • horká čokoláda • čaj • grog •
svařené víno • dárkové zboží •
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Otevírací doba:
PO – PÁ
10:00 – 17:00 hod.
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GEWOGENE WARE
• Schokoladebonbons •Trockenobst •
• Früchte • Nüsse •
KAFFEE ZUM MITNEHMEN
• Cappuccino • heiße Schokolade • Tee •
• Grog • Glühwein •
GESCHENKWARE

(zkrácená volba 6008)
 Tel.: +420 353 836 008 (gekürzte Wahl 6008)

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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Luhačovické
okénko
| Blick nach Luhačovice Luhačovické okénko Luhačovické
| Blick okénko
nach| Blick
Luhačovice
Luhačovické okénko | Blick
nach Luhačovice
nach Luhačovice

Slavnost Otevírání pramenů

600

Luhačovice
slaví 600. výročí

Luhačovice feiert
sein 600. Jubiläum

Letos uplyne 600 let od první písemné zmínky
o Luhačovicích a proto se tato číslice bude prolínat
všemi kulturními a společenskými akcemi po celý rok.
První dochovanou písemnou zmínku o Luhačovicích
je možné najít v latinsky psané Knize Petra z Kravař, či
ze Strážnice z roku 1412.

In diesem Jahr sind 600 Jahre seit der ersten schriftlichen
Erwähnung von Luhačovice vergangen und daher wird sich
diese Zahl in allen kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen
des Jahres widerspiegeln. Die älteste erhaltene Erwähnung von
Luhačovice kann man in einem lateinisch verfassten Buch des Peter
von Kravař auf Strážnice aus dem Jahr 1412 finden.

Oslavy těchto superkulatin byly zahájeny již počátkem
roku otevřením výstavy historických pohlednic, která
bude otevřena celý rok a bude spojená a výstavou
výtvarných prací Základní umělecké školy Luhačovice.
V historickém duchu se ponesou rovněž slavnosti
Otevírání pramenů ve druhém květnovém víkendu.
Tradiční Luhačovická pout´ se výjimečně prodlouží
na dva dny. Od 7. – 8. července ožijí ulice města
a Lázeňské náměstí dechovou hudbou, mažoretkami
a jarmarkem. Tradiční hudební, divadelní či folklorní
festivaly, akademie, výstavy, kolonádní koncerty,
zábavné večery, sportovní akce a další budou letos
mnohem bohatší a pestřejší. Oslavy pak v na závěr roku
zakončí Vánoční jarmark.

Die Feierlichkeiten dieses Superjubiläums begannen bereits zum
Jahresbeginn mit der Eröffnung einer Ausstellung historischer
Ansichtskarten, die das ganze Jahr geöffnet sein wird und mit
Exponaten bildnerischer Kunst der Kunstgrundschule Luhačovice
verbunden ist. Im historischen Geist erleben wir auch das feierliche
Öffnen der Quellen am zweiten Maiwochenende. Die traditionelle
Luhačovicer Kirmes wird ausnahmsweise auf zwei Tage ausgedehnt.
Am 7. und 8. Juli leben die Straßen der Stadt und der Kurplatz auf
von Blasmusik, Majoretten und einem Jahrmarkt. Die traditionellen
Musik-, Theater- oder Folklorefestivals, Schulfeiern, Ausstellungen,
Kolonnadekonzerte, Unterhaltungsabende, Sportveranstaltungen
und weiteren Events fallen in diesem Jahr um vieles reicher und
vielfältiger aus. Die Feierlichkeiten beschließt dann zum Jahresende
ein Weihnachtsmarkt.
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Letošní Otevírání pramenů se v Luhačovicích uskuteční
o víkendu 11. – 13. května a slavnostního zahájení sezóny
v Luhačovicích se liší hlavně počtem pramenů které průvod
postupně obchází a světí. Třídenní program pro celou rodinu
bude zahájen v pátek Turnajem světlovského panství, kdy se žáci
z místních a okolních škol utkají v turnajích na novém školním
hřišti a v plavání na městské plovárně. Sobotní historický
program bude věnován různým obdobím, nebudou chybět
dobové kostýmy, historické automobily, kola, děti si budou moci
zkusit, jak si hráli naši předkové. V lázních tak bude možno
narazit na historická období od pozdního středověku přes
novověk až po moderní dobu. Souběžně bude ze Společenského
domu živě vysílán oblíbený pořad ČRo2 Tobogán s Alešem
Cibulkou a jeho hosty. Vrcholem sobotního programu bude
večerní koncert Lenky Filipové s projektem Concertino v DK
Elektra. V neděli po slavnostní mši svaté vyjde krojovaný průvod
s knězem k jednotlivým pramenům.

Feierliches Öffnen der Quellen
Das diesjährige Öffnen der Quellen fällt auf das Wochenende
11. – 13. Mai und die feierliche Eröffnung der Kursaison in
Luhačovice unterscheidet sich diesmal vor allem in der Anzahl
der Quellen, die vom Zug nacheinander abgegangen und
geweiht werden. Das dreitägige Programm für die ganze Familie
beginnt am Freitag mit dem sog. Turnier der Herrschaft Světlov,
bei dem die Schüler der hiesigen und umliegenden Schulen bei
Wettkämpfen auf dem neuen Schulsportplatz und im städtischen
Schwimmbad aufeinander treffen. Das historische Programm
am Samstag ist den verschiedenen Jahrhunderten gewidmet,
dabei fehlen auch nicht zeitgenössische Kostüme, historische
Automobile und Fahrräder, die Kinder können ausprobieren,
wie unsere Vorfahren einst spielten. Im Kurviertel kann man
auf historische Zeitalter vom Mittelalter über die Neuzeit bis zur
Moderne stoßen. Zugleich wird life aus dem Gesellschaftshaus
(Společenský dům) die beliebte ČRo2-Radiosendung Tobbogan
mit Aleš Cibulka und seinen Gästen übertragen. Der Höhepunkt
des Samstagsprogramms ist das abendliche Konzert von Lenka
Filipová mit dem Projekt Concertino im Kulturhaus Elektra. Am
Sonntag geht dann nach der feierlichen Messe ein Trachtenzug
mit dem Priester die einzelnen Heilquellen ab.
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DOPISY

Můj pobyt v Jáchymově

Vánoční
hvězdička
z Bezdružic
Hvězdičko malá,
pohádku mládí
jsi mi pošeptala,
za ruku duše
jsi mne vzala,
do srdce hluboko
jsi se podívala –
hvězdičko malá...

Hana Gerzanic-Honsová
Sydney, Austrálie
(autorka pořádá
v jáchymovských lázních
pravidelné přednášky
o Austrálii)

Dlouho jsem odvahu hledala,
abych Vám tato slova napsala.
A do Jáchymova na léčení
se opět dostala.
Je to už dlouhá doba,
před dvaceti lety co jsem tu
u Vás prvně byla a musím dodat,
že spokojená jsem tu byla.
Ani dnes tomu není jinak,
vše je skvělé, není co dodat.
Perfektně vše načasované,
kolem sebe všude tváře usměvavé.
Prožila jsem tu krásné tři neděle,
na ty je tak, moje srdce nezapomene.
Cítím se už jinak a moc
Vám chci poděkovat, nebylo
to pro mne jednoduché
se k Vám na léčení dostat.
Přála bych všem nemocným,
aby na to měli a u Vás se uzdravili,
v této těžké a složité době,
není to vůbec jednoduché.
A jestli k Vám přijedu, příští rok zas,
udělím Vám,
Jáchymovský lázeňský zlatý řád.
Co Vám na závěr přát?
Ať máte stále více spokojených
účastníků ve Vaší léčebné kúře.
Díky všem
Jiřina Lukáčová, předsedkyně STP
Bor u Tachova

Své dopisy můžete zasílat na adresu…
Ihre Briefe schicken Sie bitte an die Adresse…
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
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LESERBRIEFE

Nad
dopisy
| Leserbriefe
Nad dopisy
čtenářů | čtenářů
Leserbriefe

Soutěž | Leserbriefe
Soutěž | Leserbriefe

Vážená redakce časopisu Aqua Viva

Povězte nám svůj příběh

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Děkuji za časopis, o který jsem si požádal při posledním léčení
v Jáchymově, a který mě opět zaujal svým obsahem neb je velice
pěkný a já se doslova na něj těším. Všechna čísla si schovávám,
a rád se ve vzpomínkách vracím do Jáchymova. Jezdím tam již
po řadu roků na léčení, které mi prospívá. Samotný Jáchymov
mi vždy něco říkal a říká dodnes, jak po stránce léčení tak i kultury. Je třeba poděkovat všem těm co se o to starají včetně budov, které září novotou a krásou. Zároveň bych chtěl podkovat
za vzornou péči všem v lázeňské budově Curie. Popisovat vše
nelze, neboť se domnívám, že nejsem sám, kdo léčení chválí
a rád se do Jáchymova vrací za zdravím, a to právem, neb hanět
není ani co. Pokud mi to můj zdravotní stav dovolí, rád bych
se do Jáchymova ještě vrátil. Chtěl bych touto cestou poděkovat
paní Hájkové, co pro mě dříve udělala, když mi zasílala termíny
nástupů na léčení a to vždy dle mého přání a ku spokojenosti.
Přeji jí mnoho životních úspěchů a rovněž pevné zdraví. A ne
jen jí, ale všem, kteří se o jáchymovské lázně starají. Pevně věřím, že pan generální ředitel Eduard Bláha udělá maximum pro
naše zdraví a další chod jáchymovských lázní. Chci věřit tomu,
že budou do budoucna sloužit nadále všem těm, kteří léčení potřebují jak pan ředitel píše „z hlubin země“. Vážím si ho jako
člověka, který ví, že nemocní nejsou zdraví. I jemu patří moje
přání k udělení osobnosti lázní České republiky. Ještě jednou za
vše dík a ať se vám daří v této sdělovací činnosti a úpravě časopisu Aqua Viva. V tomto roce jen to nejlepší všem!

Jak jsme avizovali v úvodu čísla, uvítáme vaše příběhy
z našich lázní – letos na téma vašich prožitků se stoletým
oslavencem, hotelem Radium Palace. Ty nejzajímavější
zveřejníme a pro každého budeme mít připravenu i nějakou maličkost.

Wie wir bereits in der Einleitung zu dieser Nummer ankündigten, begrüßen
wir Ihre Geschichten aus unserem Kurort – in diesem Jahr zum Thema Ihrer
Erlebnisse mit unserem hundertjährigen Jubilar, dem Hotel Radium Palace.
Die interessantesten Beiträge veröffentlichen wir, und für alle Einsender bereiten wir auch eine Kleinigkeit vor.

Jak vyhrát nad Bechtěrevem,
aneb proč miluji Jáchymov

Wie man den Bechterew besiegen kann oder
warum Ich Jáchymov liebe

Koncem července 1990 mi bylo 29 let, pár dní potom mi
otekly klouby, sklátila mě vysoká horečka a brutální bolesti. V nemocnici mi řekli, že budu na vozíku, ať se s horolezectvím rozloučím. Když mi před dvaceti lety nabídli
lázně, řekl jsem, že nikam nepojedu, že to není nic pro
mě. Jak jsem se však mýlil...

Ende Juli 1990 wurde ich 29 Jahr alt, ein paar Tage später schwollen meine
Gelenke, hohes Fieber und brutale Schmerzen warfen mich nieder. Im Krankenhaus sagte man mir, dass ich im Rollstuhl ende und dass ich das Bergsteigen vergessen kann. Als man mir vor zwanzig Jahren einen Kuraufenthalt
anbot, antwortete ich, dass ich nirgendwohin fahre, dass das nichts für mich
ist. So habe ich mich geirrt...

Pravda, první pobyt v Jáchymově nelze srovnávat
s dneškem, ale stejně to byl zážitek. Po třech letech jsem
jel znovu a dnes? Dnes už si to bez jáchymovských lázní
nedovedu představit. Každoročně únor – březen, kdy tam
s partičkou, neustále se rozšiřující, trávím měsíc. A když
kamarád – taky bechtěrevik – docent Martin Čelko říká
„Pítrsi, měsíc v lázních je rok života navíc“ – má pravdu.
Klídek, pohoda a nadstandardní péče o celého člověka.
Stal jsem se chodící reklamou tohoto radonového ráje
a hlavního města lázeňských radovánek.
Před 17 lety mi invalidní důchod sebrali. Vrátil jsem se
do hor, do skal a začal zas normálně žít a pracovat. Jako
bechtěrevik jsem zdolal Cimu Grande, Matterhorn, Mont
Blanc, Hokejku v Tatrách, Ben Nevis, Dent du Geant, skály na Lofotech, norskou národní horu Stetind a spoustu
dalších skal a skalek. Živím se sám, jako osoba samostatně
výdělečně činná, dělám výškové práce, hromosvody a revize. Hodně cvičím, chodím plavat a sem tam do sauny.
Přes zimu, kdy jsou střechy sněhem zaváté, dělám každé
ráno 700 leh sedů, pak protahuji kyčle a páteř podle „rehábek“ z jáchymovských lázní, doopravdy to tam umějí.

Ich muss eigestehen, dass sich der erste Aufenthalt in Jáchymov nicht mit
heute vergleichen lässt, aber trotzdem war das ein Erlebnis. Nach drei Jahren
fuhr ich erneut, und heute? Heute kann ich mir das Leben ohne das Heilbad
Jáchymov gar nicht mehr vorstellen. Jedes Jahr im Februar – März bin ich
dort mit meiner Gruppe, die ständig wächst. Und wenn mein Freund Dozent
Martin Čelko, der auch an der Bechterew-Krankheit leidet, sagt: „Peter, ein
Monat Kur ist ein Jahr Leben länger“, so hat er einfach recht. Ruhe, Behaglichkeit und überdurchschnittliche Sorge um den ganzen Menschen. Ich wurde zur lebenden Reklame für dieses Radonparadies und die Hauptstadt der
Kurfreuden.
Vor 17 Jahren wurde mir die Invalidenrente genommen. Ich kehrte in die
Berge und Felsen zurück und begann wieder normal zu leben und zu arbeiten. Als Bechterew-Kranker bestieg ich die Große Zinne, das Matterhorn,
den Mont Blanc, Hokejka in der Tatra, Ben Nevis, Dent du Geant, Felsen auf
den Lofoten, den norwegischen Nationalberg Stetind und viele weitere kleine
und große Felsen. Ich bin selbst als Gewerbetreibender erwerbstätig, mache
Arbeiten in Höhen, Blitzableiter und Revisionen. Ich mache viel Gymnastik, gehe schwimmen und hin und wieder in die Sauna. Im Winter, wenn
die Dächer unter Schnee liegen, mache ich jeden morgen 700 Rumpfbeugen,
dann strecke ich die Hüften und die Wirbelsäule nach der Rehabilitationsanleitung aus Jáchymov, die verstehen dort wirklich etwas davon.

Takže, když vám řeknou, že máte Bechtěreva, neházejte
nikdy flintu do žita. Začněte se hýbat. Ze začátku to bolí
a moc se vám nechce, ale potom, potom to stojí za to!
A jáchymovské lázně jsou skvělý partner v tomto boji. Po
návratu z mého druhého domova se cítím skvěle a „děsivě
silnej“. „Radonový efekt“ vydrží dlouho do podzimu, pak
trošičku cestuji a těšííííím se na své lázně a všechny dobré
lidy z tohoto lázeňského městečka pod Klínovcem.

Also, wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie die Bechterewsche Krankheit haben,
werfen Sie nicht die Flinte ins Korn. Beginnen Sie, sich zu bewegen. Anfangs
tut das weh, und Sie haben keine Lust dazu, aber danach – das Ergebnis ist
es wert! Und das Heilbad Jáchymov ist ein prima Partner in diesem Kampf.
Nach der Rückkehr aus meinem zweiten Zuhause fühle ich mich bestens und
„entsetzlich stark“. Der „Radoneffekt“ hält bis lang in den Herbst an, dann
reise ich ein bisschen und schon freue ich mich auf meine Kur und auf alle
guten Leute aus diesem Kurstädtchen unter dem Keilberg.

Petr Mareš, Křivoklát

Petr Mareš, Křivoklát

Vlastislav Hromádko, Horní Holetín

Geehrte Redaktion des Magazins Aqua Viva

Ich danke für Ihre Zeitschrift, die ich bei meiner letzten
Heilbehandlung in Jáchymov bestellte und die mich wieder mit
ihrem Inhalt begeisterte. Sie ist sehr schön, und ich freue mich
immer auf sie. Alle Nummern hebe ich auf und kehre gern in
Gedanken nach Jáchymov zurück. Ich komme schon eine Reihe
von Jahren zur Kur hierher, die mir sehr hilft. Zu Jáchymov
selbst hatte ich immer eine Beziehung, und das in Bezug auf die
Heilbehandlung als auch auf die Kultur. Es sollte allen gedankt
werden, die sich hierum kümmern, und dies einschließlich der
Gebäude, die neu in ihrer Schönheit erstrahlen. Gleichzeitig
möchte ich für die vorbildliche Pflege im Kurhaus Curie
danken. Alles kann nicht beschrieben werden, denn ich meine,
dass ich nicht der Einzige bin, der die Kurbehandlung lobt und
gern seiner Gesundheit wegen nach Jáchymov urückkommt.
Wenn mir dies mein Gesundheitszustand erlauben sollte, würde
ich gern noch einmal nach Jáchymov kommen. Ich würde
gern auf diesem Weg Frau Hájková für das danken, was sie für
mich getan hat, als sie mir die Termine für meine Behandlung
immer nach meinen Wünschen und zu meiner Zufriedenheit
sandte. Ich wünsche ihr viel Erfolg im Leben und auch eine
feste Gesundheit. Und nicht nur ihr, sondern allen, die sich
um das Heilbad Jáchymov sorgen. Ich bin fest überzeugt, dass
der Herr Generaldirektor Eduard Bláha ein Maximum für
unsere Gesundheit und für den weiteren Betrieb des Heilbads
Jáchymov unternimmt. Ich denke, dass es auch weiterhin allen
dienen wird, die, wie der Herr Direktor schreibt, eine Heilung
„aus der Tiefe der Erde“ benötigen. Ich weiß ihn als Menschen
zu schätzen, der sich bewusst macht, dass ein Unterschied
zwischen Kranken und Gesunden besteht. Auch ihm gehört
mein Wunsch zur Erlangung des Titels einer Persönlichkeit des
Kurwesens der Tschechischen Republik. Noch einmal vielen
Dank für alles. Viel Erfolg bei Ihrer Redaktionstätigkeit im
Magazin Aqua Viva. In diesem Jahr das Beste für Sie alle!
Vlastislav Hromádko, Horní Holetín

Soutěž
info@laznejachymov.cz
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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PROGRAMOVÉ SPECIALISTKY DOPORUČUJÍ
PROGRAMMSPEZIALISTINNEN EMPFEHLEN

představili aktéři bubenické šou, hosty pobavil i imitátor Václav
Faltus. I hlavičky jsme potrápili a vyhlásili kvíz o ceny lázní.
Výherci si odnesli hodnotné ceny, např. relaxační pobyt v Lázních
Luhačovice. A proto si prosím do svých diářů poznamenejte: vždy
druhý víkend po Silvestru navštívit Reprezentační ples v hotelu
Radium Palace!

Přijďte strávit jarní večery do příjemného
prostředí terasy hotelu Radium Palace.
V pondělí 30. dubna pořádáme
čarodějnickou oslavu. K prodeji klobouků
a košťat nám budou plápolat ohně, vonět
první letošní buřtíky a hrát oldies melodie
Davida Keilhauera. Další večerní setkání
plánujeme na každý měsíc, přesné datum
upřesníme podle počasí.
Srdečně zvu všechny milovníky zahrádek, přírody
a zdraví na přednášku Jaroslavy Dytrychové ne téma
„Bylinky“. V úterý 15. května od 19:30 hod. v sále
hotelu Běhounek se dozvíte jak která bylinka účinkuje, jak se pěstuje a na jaké nemoci vám pomůže.

Kommen Sie und verbringen Sie
Frühlingsabende in der angenehmen
Atmosphäre des Hotels Radium Palace.
Am Montag, dem 30. April ist hier
Hexennacht. Zum Verkauf von Hüten
und Besen werden Feuer brennen, es
werden die ersten diesjährigen Würste
duften und es werden Oldies Melodien
von David Keilhauer erklingen. Weitere
Abende sind für jeden Monat geplant, das
genaue Datum wird je nach der Wetterlage
festgelegt.

Wir laden herzlich alle Liebhaber von Garten, Natur
und Gesundheit zum Vortrag von Jaroslava Dytrychová zum Thema „Kräuter“ ein. Am Dienstag, dem
15. Mai ab 19:30 Uhr erfahren Sie im Saal des Hotels
Běhounek, wie die einzelnen Kräuter wirken, wie sie
angebaut werden und gegen welche Krankheiten sie
Ihnen helfen.
Miroslava Machaňová

Simona Klesová

IQ PARK
Od začátku roku do konce února si návštěvníci Lázeňského centra Agricola mohli hrát
se zajímavými exponáty ze světa vědy a techniky. Odstředivá síla, manuální zručnost,
ježek v kleci, dřevěné skládačky... Celkem 14 exponátů zaujalo malé i velké. Právě proto
se můžete těšit na brzké opakování výstavy při zahájení lázeňské sezony v Jáchymově!
Von Jahresbeginn bis Ende Februar konnten die Besucher des Kurzentrums Agricola
mit interessanten Exponaten aus der Welt der Wissenschaft und Technik spielen.
Zentrifugalkraft, manuelle Geschicklichkeit, der Igel im Käfig, hölzerne Puzzle...
Insgesamt 14 Exponate begeisterten Kleine und Große. Daher können Sie sich auf eine
baldige Wiederholung der Ausstellung bei der Eröffnung der Kursaison in Jáchymov
freuen!

Váš průvodce volným časem v lázních
Řešíte otázku KAM za zábavou?
Pak právě pro vás je k dispozici lázeňské centrum SPA
INFO!

Lösen Sie die Frage, WO Sie sich unterhalten können?
Dann ist gerade für Sie hier das Kurzentrum SPA INFO!

• informace o volnočasových aktivitách v kraji •
• aktuální programy kin a divadel •
• koncerty, taneční večery •
• plánování výletů •
• prodej vstupenek na kulturní akce, rezervace míst •
• prodej suvenýrů •
• wi-fi •
• pomoc s plánováním volného času •
• poskytujeme informace také v němčině, ruštině
nebo angličtině •

• Informationen über Freizeitaktivitäten in der Region •
• aktuelle Programme der Kinos und Theater •
• Konzerte, Tanzabende •
• Planung von Ausflügen •
• Verkauf von Eintrittskarten für
Kulturveranstaltungen, Reservierungen •
• Souvenirverkauf •
• Wi-Fi •
• Hilfe bei der Freizeitplanung •
• Informationen auch in deutscher, russischer oder
englischer Sprache•

Každý zájemce si může přečíst na facebookových
stránkách SPA INFO co s volným časem.

Jeder Interessent kann sich auf den Facebook-Seiten SPA
INFO Freizeitinformationen holen.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 9:00 – 12:00 hod.

ÖFFNUNGSZEIT

Mo – Fr 9:00 – 12:00 Uhr

Ihr Freizeitführer im Heilbadzních

Repräsentationsball 2012

Reprezentační ples 2012

Stalo se již tradicí, že v první polovině ledna zahajuje Reprezentační
ples Léčebných lázní Jáchymov plesovou sezónu. Tímto dnem
byl letos 14. leden. Ke kvalitní a dobré zábavě přispěli známé
osobnosti. Zazpívat přijela Helena Zeťová a Zbyněk Drda, k tanci
zahrál taneční orchestr, ale i cimbálová muzika, během večera se

D

Es wurde bereits zur Tradition, dass in der ersten Januarhälfte der
Repräsentationsball des Heilbads St. Joachimsthal die Ballsaison
einleitet. Dieser Tag war in diesem Jahr der 14. Januar. Zu einer
niveauvollen Unterhaltung trugen bekannte Persönlichkeiten bei.
Es sangen Helena Zeťová und Zbyněk Drda, zum Tanz spielten das
Tanzorchester und auch eine Zimbelmusik auf, während des Abends
trat eine Trommelshow auf und die Gäste wurden von dem Imitator
Václav Faltus erheitert. Auch die Köpfchen quälten wir ein bisschen
und schrieben ein Quiz um den Preis des Heilbads aus. Die Gewinner
erhielten wertvolle Preise, zum Beispiel einen Erholungsaufenthalt
im Heilbad Luhačovice. Und deswegen vermerken Sie bitte in Ihren
Tagebüchern: immer am zweiten Wochenende nach Silvester ist
Repräsentationsball im Hotel Radium Palace!

Děvčata si výhru opravdu užila

Vítězky výtvarné soutěže O pohár madam Curie, jejíž vernisáž jste mohli
spatřit v květnu minulého roku u příležitosti zahájení lázeňské sezony, si
přišly vybrat svou výhru. A že první cena byla pro amatérské výtvarníky
opravdu lákavá! Každá z výherkyň, oceněných odbornou porotou, získala jako
zvláštní cenu učební odpoledne s předsedou odborné poroty, akademickým
malířem Petrem Strnadem. Oceněné dámy se na toto odpoledne těšily a ač se
každá zabývá jinou techniko jako je olej či grafika, rády se nechaly inspirující
osobností vést ve své další tvorbě.

Die Damen genossen ihren Gewinn

Die Siegerinnen des künstlerischen Wettbewerbs um den Pokal der Madame
Curie, deren Vernissage Sie im Mai vergangenen Jahres zur Eröffnung der
Kursaison sehen konnten, kamen, um ihren Gewinn abzuholen. Und der
erste Preis war für die Amateurkünstler wirklich anziehend! Jede der von
der Fachjury ausgezeichneten Gewinnerinnen erhielt als Sonderpreis einen
Lehrnachmittag mit dem Vorsitzenden der Fachjury, dem akademischen
Maler Petr Strnad. Die ausgezeichneten Damen freuten sich auf diesen
Nachmittag, und wenn sie sich auch jede mit einer anderen Technik wie
Öl oder Graphik befassen, so ließen sie sich gern von der inspirierenden
Persönlichkeit in ihrem weiteren Schaffen führen.
INZERCE

Kontakt: Tel.: +420 353 831 618 | GSM: +420 725 958 953 | infospa@laznejachymov.cz
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Najdete nás v Jáchymově u kruhového objezdu, v recepci hotelu Praha | Sie finden uns in St. Joachimsthal beim Kreisverkehr in der Rezeption des Hotels Praha

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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Nabídka
Vás für
| Ein
Angebot für Sie
Nabídka pro Váspro
| Ein Angebot
Sie
Věrnostní klub Radonek je tu pro vás
Der Treueklub Radonek ist für Sie da

!

Výhody věrnostního klubu jáchymovských lázní již čerpá mnoho z vás. Kromě výměny nasbíraných bodů za zajímavé dárečky můžete na věrnostní kartu čerpat i služby (např. pobyt v solné jeskyni) a slevy na další lázeňské
programy z naší široké nabídky. Ti nejvěrnější: majitelé
stříbrných a zlatých karet, zakusí při každém svém příjezdu lahodný zákusek s kávou. Zlatí navíc mohou využít zdarma služeb parkoviště a na uvítanou naleznou na
svém pokoji mísu čerstvého ovoce.

Die Vorteile des Treueklubs des Heilbads St. Joachimsthal nehmen
bereits viele von Ihnen in Anspruch. Außer dem Tausch gesammelter Punkte gegen interessante Geschenke können Sie auf die
Treuekarte auch Dienstleistungen (z.B. Aufenthalt in der Salzhöhle)
und Ermäßigungen für weitere Kurprogramme aus unserem breiten Angebot in Anspruch nehmen. Die Treuesten, die Inhaber von
silbernen und goldenen Karten, erhalten bei jeder Ankunft ein delikates Stück Kuchen mit Kaffee. Die Goldenen können außerdem
kostenlos den Parkplatz benutzen und finden zur Begrüßung auf
ihrem Zimmer eine Schale mit frischem Obst.

Chcete být také naším členem a využívat zajímavých
nabídek? Stačí si na recepci kteréhokoliv jáchymovského
lázeňského hotelu zažádat o přihlášku.

Wollen auch Sie unser Mitglied werden und die interessanten Angebote ausnutzen? Hierzu reicht es, nur an der Rezeption irgendeines Jáchymov Hotels einen Mitgliedsantrag auszufüllen.

Výhody bonusové karty:

Vorteile der Bonuskarte:

• karta je vystavena na Vaše jméno
• za veškeré služby čerpané v naší akciové společnosti
získáváte bonusové body
• bonusové body můžete využít podle vlastní úvahy (vyměnit za dárkové předměty, použít na úhradu vybraných
služeb při dalším pobytu, střádat pro dosažení vyšší slevy)
• karta je společným produktem naší akciové společnosti
a firmy SPHERE - umožňuje tedy nejen aktivaci bonusových bodů, ale zároveň ji můžete použít v průběhu
celého roku na výhodné nákupy u smluvních partnerů
SPHERE

Vaše lázně si věrnosti cení.

Zdravý mráz má příznivé účinky nejen na pohyb

• Die Karte wird auf Ihren Namen ausgestellt.
• Für alle in unserer Aktiengesellschaft in Anspruch genommenen
Dienstleistungen erhalten Sie Bonuspunkte.
• Die Bonuspunkte können Sie nach eigenem Erwägen nutzen (Austausch gegen Geschenkgegenstände, Verwendung zur Bezahlung ausgewählter Dienstleistungen bei einem weiteren Aufenthalt, Sammlung
zur Erreichung eines höheren Preisnachlasses).
• Die Karte ist ein gemeinsames Produkt unserer Aktiengesellschaft
und der Gesellschaft SPHERE – sie ermöglicht also nicht nur die Aktivierung von Bonuspunkten, sondern Sie können sie auch gleichzeitig
im Verlauf des gesamten Jahres für vorteilhafte Einkäufe bei den Vertragspartnern von SPHERE nutzen.

Ihr Kurort weiß Ihre Treue zu schätzen.

Ihr Kurort weiß Ihre Treue zu schätzen

Hostům, kteří využijí kvalitního a moderního
ubytování s nabídkou zábavného využití volného času mezi unikátním léčením jáchymovskými
radonovými koupelemi už věru nic nechybí. Ale
i přes to můžete obohatit své zdraví programem
celotělové léčby chladem.

Gästen, die die niveauvolle und moderne Unterbringung mit einem
unterhaltsamen Freizeitangebot nutzen, fehlt zwischen der einzigartigen Heilbehandlung mit den Jáchymov Radonbädern nichts
mehr. Aber trotzdem können Sie Ihre Gesundheit noch mit dem
Programm der Gesamtbehandlung des Körpers durch Anwendung
von Kälte bereichern.

Jáchymovská balneologie využívá k léčení našich
pacientů kromě energie měkkého záření alfa z radonových koupelí ještě další energii – jde o celotělovou minutovou stimulaci chladem -160°C ve
speciálním zařízení, které se jmenuje kryokabina.
Na krátkou expozici chladu reaguje tělo uzavřením
tělesného tepelného jádra, aby nedošlo k vychladnutí. Biologická termočidla v našem organismu
pak rychle spouštějí celou kaskádu fyziologických
procesů, které mají tělo před poškozením ochránit
a zregenerovat. Tyto procesy následně zužitkujeme při léčbě kloubů, úrazů, imunitních poruch,
astmatu, ekzemu a psoriázy, migreny, nadváhy,
nespavosti a dalších poruch. Tato metoda byla do terapie zavedena
v Japonsku kolem 70.let minulého století a v České republice je úspěšně
zavedena v posledních 10 letech. Pro naše klienty jde o vhodné a finančně nenáročné doplnění radonové kúry nebo jako samostatné
procedury , a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Die Jáchymov Balneologie nutzt zur Behandlung unserer Patienten
außer der Energie der weichen Alpha-Strahlung aus den Radonbädern noch eine weitere Energie – die eine Minute währende Stimulation des gesamten Körpers mit einer Kälte von -160°C in einer
Spezialeinrichtung, der sogenannten Kryokabine. Auf die kurze
Kälteaussetzung reagiert der Körper mit Abschluss des Wärmekerns
des Körpers, damit es nicht zu einer Auskühlung kommt. Die biologischen Thermofühler in unserem Organismus regen dann schnell
eine ganze Kaskade von physiologischen Prozessen an, die den
Körper vor einen Beschädigung schützen und regenerieren sollen.
Diese Prozesse nutzen wir anschließend bei der Behandlung von
Gelenken, Unfällen, Immunitätsstörungen, Asthma, Ekzemen und
Schuppenflechten, Migräne, Übergewicht, Schlaflosigkeit und anderen Störungen. Diese Methode wurde in Japan in den 70. Jahren
des vergangenen Jahrhunderts in die Therapie eingeführt und wurde
in den letzten 10 Jahren erfolgreich in die Tschechischen Republik
übernommen. Für unsere Klienten handelt es sich um eine geeignete
und finanziell nicht aufwendige Ergänzung der Radonkur oder aber
um eine getrennte Anwendung, und dies auf Empfehlung des behandelnden Arztes.

MUDr. Lenka Draská, primářka lázeňského centra Agricola
Kryokabinu si můžete objednat u svého lékaře
nebo na recepci Lázeňského centra Agricola.
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MUDr. Lenka Draská, Oberärztin des Kurzentrums Agricola
Die Kryokabine können Sie bei Ihrem Arzt
oder an der Rezeption des Kurzentrums Agricola bestellen.

M
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Manželé Janatkovi se do hotelu
Běhounek vracejí rádi

Doc. Ing. Jiřina Janatková, CSc. onemocněla prudkou formou revmatoidní artritidy ve věku 33 let. Přesto odmítla invalidní důchod
a pracovala na plný úvazek až do svých 65 let. Jak sama říká, vystřídala mnoho druhů léčby. Teprve v roce 2002 poznala lázně Jáchymov,
a to díky rekondičním pobytům, které pro své členy zajišťuje občanské
sdružení Revma Liga. Od té doby zde byla na komplexním léčebném
programu již počtvrté. Ing. Jan Janatka, doposud pracující důchodce,
se poprvé v Jáchymově léčil v roce 2008. Jako doprovod své manželky
si tehdy dopřál samopláteckou Radonovou kúru. Vzhledem k tomu,
že již několik let trpí artrózou, zažádal u zdravotní pojišťovny o poskytnutí komplexní léčebné péče, kterou vloni absolvoval již potřetí.
Jaký je váš vztah k Jáchymovu?
„Co jsem to tu poznala, snažím se léčit zde. Vždyť právě pro revmatické
choroby mají některé jáchymovské procedury své nezastupitelné místo.
Radonové koupele, které mají protizánětlivý, analgetický a biostimulační účinek, nám zásadně pomáhají od bolesti. A také si velice vážíme
komplexnosti systému vodoléčebných procedur a léčebného tělocviku.“
Vloni jste zde byli dokonce třikrát...
„V květnu jsme se zúčastnili Zahájení lázeňské sezony, v říjnu absolvovali komplexní lázeňskou léčbu a v prosinci jsme přijeli na tradiční
Revmatologické dny. Máme obavu z nepříjemných změn, které nový
systém v přidělování lázeňské péče zdravotními pojišťovnami zřejmě
přinese, jsme ale přesvědčeni o tom, že i v této složité situaci nám vyjdou
jáchymovské lázně vstříc.“
Rádi bychom manželům Janatkovým popřáli, aby v lázeňském hotelu
Běhounek prožili ještě spoustu krásných pobytů. Ujišťujeme vás, že se
na vaši návštěvu u nás budeme vždycky těšit.
Edeltraud Štěpánková,
sales manažerka lázeňského hotelu Běhounek

Die Eheleute Janatka kommen
gern in das Hotel Běhounek zurück
Frau Dozentin Ing. Jiřina Janatková, CSc. erkrankte in einem Alter
von 33 Jahren an einer starken Form der rheumatoiden Arthritis.
Trotzdem lehnte sie eine Invalidenrente ab und arbeitete bis zu einem
Alter von 65 Jahren ganztägig. Wie sie selbst sagt, versuchte sie verschiedene Heilmethoden. Erst im Jahre 2002 lernte sie das Heilbad
St. Joachimsthal kennen, und dies dank der Rekonditionsaufenthalte,
die die Rheuma Liga e.V. ihren Mitgliedern vermittelt. Seitdem war
sie bereits viermal zu einem komplexen Heilprogramm hier. Herr Ing.
Jan Janatka, der bis heute ein arbeitender Rentner ist, ließ sich erstmalig im Jahre 2008 in St. Joachimsthal behandeln. Als Begleiter
seiner Frau gönnte er sich damals eine Radonkur, die er selbst bezahl-

te. Da er bereits einige Jahre an Arthrose leidet, beantragte er bei der
Krankenkasse eine komplexe Heilbehandlung, die er im letzten Jahr
bereits zum dritten Mal absolvierte.
Was für eine Beziehung haben Sie zu St. Joachimsthal?
„Seitdem ich dies hier kennengelernt habe, versuche ich, mich hier
behandeln zu lassen. Haben doch einige St. Joachimsthaler Anwendungen gerade für rheumatische Krankheiten ihren unvertretbaren
Platz. Radonbäder, die eine entzündungshemmende und analgetische und Biostimulationswirkungen haben, befreien uns grundsätzlich
von Schmerzen. Auch wissen wir die Komplexität des Systems der
Wasserheilanwendungen und der Heilgymnastik zu schätzen.“
Im letzten Jahr waren Sie sogar dreimal hier...
„Im Mai nahmen wir an der Eröffnung der Kursaison teil, im Oktober
absolvierten wir die komplexe Kurbehandlung und im Dezember kamen wir zu den traditionellen Rheumatologischen Tagen. Wir haben
Befürchtungen wegen der unangenehmen Änderungen, die das neue
System der Zuteilung von Kurbehandlungen durch die Krankenkassen
offensichtlich mit sich bringt, wir sind jedoch überzeugt, dass uns das
Heilbad St. Joachimsthal auch in dieser komplizierten Situation entgegenkommt.“
Wir würden den Eheleuten Janatka gern wünschen, dass sie im Kurhotel Běhounek noch viele schöne Aufenthalte verleben. Wir versichern Ihnen, dass wir uns auf Ihren Besuch bei uns immer freuen
werden.
Edeltraud Štěpánková,
Sales Managerin des Kurhotels Běhounek
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.
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Jubilant

Už to tak bývá – věkem přibývá jubilejních výročí. Připomínají události, které
se časem ukázaly být uzlovými. K jedné z nich došlo před sto lety. Léčebné
lázně a. s. Jáchymov ji připomněly už vydáním kalendáře pro rok 2012. Vkusně,
ba s jemnou grácií naznačily, v jakém duchu by měla probíhat letošní sezona.
Když byla v roce 1911 vydána první část monografie „Die Wunderstadt
St. Joachimsthal“, byl mezi ilustracemi zařazen znak města, jehož
nepřehlédnutelnou součástí je dvojice sv. Jáchyma a sv. Anny. Nikdy v něm
nechyběl symbol hornictví: mlátek a želízko. Jednu ze závěrečných kapitol
monografie nazval autor „Die Stadt des Radium“. Díky několikaleté zkušenosti
soukromých lázní a prvních lázeňských kabin ve státní továrně na uranové
barvy je „Kurstadt“ Jáchymov představen jako sídlo významných okresních
úřadů, pošty s telegrafem, železniční stanice, městského muzea, veřejné čítárny,
pozoruhodného kostela. Zdůrazněny jsou existence elektrického osvětlení,
vodovodu, lékárny a blízkost poutního místa „Mariasorg“. V inzertní příloze se
tehdejší čtenáři publikace dozvěděli, že „právě jsou ve výstavbě státní lázeňský
ústav a komfortables Hotel“. Oním komfortním hotelem je míněn dnešní
Radium Palace, jehož sté narozeniny chceme připomenout kratičkým seriálem.
Dožít se sta let – a k tomu v plné svěžesti – není jen tak! Zvláště, když si
uvědomíme, že letošní jubilant prožíval mládí v sousedství chemické továrny
a léta zralého věku byla poznamenána pohnutou historií města ve dvacátém
století. Připomeneme-li si v souvislosti s výše uvedenými symboly, že zdánlivě
všední konkrétní věci (mlátek a želízko) naznačují hlubší význam, uveďme hned
na počátku vyprávění, že se náš jubilující oslavenec stal symbolem lázeňství,
které významně obohatilo jáchymovské Krušnohoří.
Mgr. Oldřich Ježek

Ein Jubilar

Wie das so schon zu sein pflegt – wenn man älter wird, nehmen auch
die Jubiläen zu. Sie erinnern uns an Ereignisse, die sich mit der Zeit als
Knotenpunkte erwiesen. Zu einem solchen kam es vor hundert Jahren.

Das Heilbad Jáchymov AG erinnerte hieran bereits mit der Herausgabe des
Kalenders für das Jahr 2012. Mit Geschmack und feiner Grazie deutete es
an, in welchem Geist die diesjährige Saison verlaufen wird.
Als im Jahre 1911 der erste Teil der Monografie „Die Wunderstadt
St. Joachimsthal“ herausgegeben wurde, wurde unter die Illustrationen
auch das Stadtwappen aufgenommen, dessen unübersehbarer Teil auch
das Paar des hl. Joachim und der hl. Anna ist. Niemals fehlte in ihm das
Symbol des Bergbaus: Schlägel und Eisen. Eins der abschließenden
Kapitel der Monografie nannte der Autor „Die Stadt des Radium“. Dank der
mehrjährigen Erfahrung des privaten Heilbads und der ersten Badkabinen
in der staatlichen Fabrik für Uranfarben wird die „Kurstadt“ Jáchymov als
Sitz bedeutender Kreisämter, mit einer Post mit Telegraphen, mit einer
Eisenbahnstation, mit einem städtischen Museum, einem öffentlichen
Lesesaal und einer bemerkenswerten Kirche vorgestellt. Es werden die
elektrische Beleuchtung, die Wasserleitung, die Apotheken und die Nähe
des Wallfahrtsorts „Mariasorg“ angemerkt. In einer Inseratsanlage erfahren
die Leser der Publikation, dass „gerade eine staatliche Kureinrichtung und
ein komfortables Hotel“ in Bau sind. Mit jenem komfortablen Hotel ist das
heutige Radium Palace gemeint, dessen hundertsten Geburtstag wir mit
einer kurzen Serie von Beiträgen in Erinnerung rufen wollen.
Das Alter von hundert Jahren zu erreichen – und dazu in voller Kraft – das
ist nicht so einfach! Insbesondere, wenn wir uns bewusst machen, dass der
heutige Jubilar seine Jugend in der Nachbarschaft einer chemischen Fabrik
verbrachte und die Jahre des reiferen Alters von der bewegten Geschichte
der Stadt im zwanzigsten Jahrhundert gekennzeichnet war. Wenn wir in
Zusammenhang mit den oben angeführten Symbolen bedenken, dass
scheinbar alltägliche konkrete Dinge (Schlägel und Eisen) eine tiefere
Bedeutung anzeigen können, so sagen wir gleich zu Beginn unserer
Erzählung, dass unser Jubilar zum Symbol für einen Bäderbetrieb wurde,
der auf bedeutende Weise die Erzgebirgsregion um Jáchymov bereicherte.
Mgr. Oldřich Ježek
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