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Komplexní lázeňská péče zůstane zachována

Okuste staletím prověřené chutě!
Kosten Sie, die seit Jahrhunderten
bewehrten Geschmäcker!

O

OBSAHInhalt

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

Vážení a milí hosté!

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

Každý z nás dobře zná ten zvláštní pocit, který cítíme při důležitých životních výročích – jsou to chvíle zamyšlení nad časem uplynulým, hodnocení
všeho dobrého i špatného co jsme prožili a uvažování na tím, co je ještě
před námi.

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.

Sehr geehrte Gäste

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

Jeder von uns kennt das seltsame Gefühl, welches wir bei einem wichtigen
Jubiläum verspüren – es sind jene Momente in denen wir uns an die vergangene Zeit erinnern, die Bewertung all dessen, was wir Gutes erlebt haben
und darüber nach denken, was noch vor uns liegt.

Lékárna Šalvěj, Kulturní dům
Apotheke Salbei
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.

Kosmetické služby, Lázeňské centrum/Kurzentrum Agricola

Tulejová Simona

+420 777 709 600 | sim.tulejova@seznam.cz

Po – Pá 9:00 – 17:00 hod. | Mo – Fr 9:00 – 17:00 Uhr
INZERCE

Dámské a pánské kadeřnictví Radium Palace
Přivítáme Vás ve velmi příjemném prostředí v prvním patře hotelu.
Upřednostňujeme profesionální, individuální přístup k zákazníkům s využitím kvalitní kosmetiky.
Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 17:00 hod., So 9:00 – 12:00 hod., Ne – dle domluvy
Případně dle domluvy na objednávku
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Damen – und Herrenfriseur Radium Palace
Wir begrüßen Sie in dem sehr angenehmen Ambiente in der ersten Etage des Hotels.
Wir bevorzugen das professionelle, individuelle Konzept gegen unseren Kunden und verwenden Qualitätskosmetik
Öffnungszeit: Mo - Fr 9:00 – 17:00 Uhr, Sa 9:00 – 12:00 Uhr, So – nach Vereinbarung
Gegebenenfalls nach Vereinbarung auf Bestellung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Anita Pomahačová | tel.: + 420 356 831 780 | 724 595 488

Událost | Ereignist

Editorial

Letošní rok naší firmě nadělil hned dvě významná výročí: před 100 lety
přivítal první klienty lázeňský hotel Radium Palace, před 20 lety vznikla
transformací původně státního podniku akciová společnost Léčebné lázně
Jáchymov.
Hotel Radium Palace si se svým požehnaným věkem věru starosti nedělá –
jakoby prameny radonové vody předávaly svoji pozitivní energii nejen hostům v koupelích, ale celé monumentální budově. Vznáší se jako opravdový
lázeňský švihák v něžném a voňavém objetí lesů, každý rok obléká nějakou
módní novinku aby překvapil další v řadě tisíců svých návštěvníků. A my
jsme rádi, že s ním můžeme společně vkročit do dalšího století existence.
A co dodat k naší druhé jubilantce? Akciová společnost je ještě mladá slečna
– plná elánu, nových myšlenek a vizí. Zároveň ale jako správná pokračovatelka rodu přebírá všechny dobré tradice a váží si jich stejně jako si vážíme
úžasných babiččiných receptů.
Svá výročí nejraději prožíváme v kruhu těch nejbližších – rodiny a přátel.
Pro nás jste takovým kruhem vy všichni – naši hosté, spolupracovníci, obchodní partneři. Zveme vás proto co nejsrdečněji ke společným oslavám!

Dieses Jahr hat unserer Firma gleich zwei wichtige Jubiläen gebracht: vor
100 Jahren hat das Kurhotel Radium Palace die ersten Klienten willkommen geheißen, vor 20 Jahren entstand durch eine Transformierung von
einem staatlichen Unternehmen die Aktiengesellschaft Kureinrichtung Jáchymov.
Das Hotel Radium Palace macht sich über sein begnadetes Alter keine Gedanken – als ob die Quellen des Radonwassers ihre positive Energie nicht
nur an die Gäste in den Bädern übergeben würden, sondern an das gesamte
monumentale Gebäude. Es erhebt sich wie ein richtiger Kerl in der sanften
und duftenden Umarmung der Wälder, zieht jedes Jahr eine modische Neuheit an, um eine weitere Reihe von Besuchern zu überraschen. Und wir sind
glücklich, dass wir mit ihm in ein weiteres Jahrtausend seiner Existenz treten dürfen. Was können wir noch zu unserem zweiten Jubiläum ergänzen?
Die Aktiengesellschaft ist noch ein junges Fräulein – voll Elan, neuer Gedanken und Visionen. So übernimmt sie als Nachfolgerin des Geschlechts
alle guten Traditionen und weiß diese zu schätzen, genauso wie wir all die
köstlichen Rezepte unserer Oma zu schätzen wissen. Unsere Jubiläen feiern
wir am liebsten im Kreis derer die uns nahe stehen – Familie und Freunde.
Für uns stellt ihr alle so einen Kreis dar – unsere Gäste, Mitarbeiter,
Geschäftspartner. Wir laden euch daher herzlichst zu unseren gemeinsamen Feiern ein!
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VYCHÁZÍME VÁM VSTŘÍC
Jsme připraveni pomoci vám při rozhodování o způsobu
čerpání lázeňské péče v případě, že by jste nemohli
čerpat komplexní, či příspěvkovou lázeňskou léčbu
prostřednictvím své zdravotní pojišťovny.
• možnost uplatnění
kombinace různých slev
až do výše 20%
• věrnostní klub
s množstvím výhod
• nabídky mimosezonních
slevových termínů
• mimořádné LAST MINUTE
nabídky
a jiné...

Rok 2012 pro české lázeňství

aneb Komplexní lázeňská péče zůstane zachována
Vážení hosté, milí čtenáři,
téměř celý loňský rok a stejně i v tom letošním přinášela média řadu
zaručených zpráv o konci tzv. lázní na křížek a o tom jak rozsáhlé
změny v úhradách lázeňské péče chystá ministerstvo zdravotnictví
nebo o tom, jak proti tomu provozovatelé lázní, odbory a pacientská
sdružení protestují. Pravda je taková, že ministerstvo před rokem
opravdu v rámci reformy zdravotnictví, respektive připravovaných
úspor, zvažovalo vyřazení lázeňské péče z úhrad nebo jejím naprosto
zásadním zúžení a tyto své záměry postupně pod tlakem balilo do
vět o pokroku v medicíně a klesající potřebě následného doléčení
v lázních po stále méně zatěžujících operačních zákrocích. Pravda
je i to, že všechny zmíněné organizace pochopitelně protestovaly
a lobovaly,kde jen mohly. Mezi deklaracemi, protesty a mediálními
výstupy se ale téměř rok vedla vyjednávání, pracovala ministerstvem
pověřená pracovní skupina a postupně se tupily hrany.
Novela vyhlášky, která přiznává nárok na tzv. komplexní
a příspěvkovou lázeňskou léčbu, by měla vstoupit v platnost v červenci
letošního roku a přes všechny změny a omezení, které přináší , je
hlavní, že oba typy lázeňské hrazené péče zachovává i pro další roky ,
lékařské návrhy vystavené do konce června se budou řídit původními
pravidly a při posuzování nároku na lázně se do celkového limitu
opakovaných pobytů budou započítávat jen pobyty od roku 2010.
I když pacienti, kteří lázně opravdu potřebují, nebo lázně a jejich
zaměstnanci se jistě nemohou z těchto změn radovat a rádi by
viděli ještě mnohá změkčení, tak je třeba si uvědomit, že i po
těchto regulacích se bude systém poskytování lázeňské péče blížit
modelům známým z okolních států. Zkrácení základní délky
komplexního pobytu na 21 dní může být u některých postoperačních
diagnóz vnímáno jako nevhodné. Je ale vyváženo možností pobyt
prodloužit na návrh lázeňského lékaře po schválení revizním lékařem
pojišťovny. Naopak zkrácení příspěvkové léčby na 14 vnímáme
jako šanci lázně zpřístupnit i těm, kteří na třítýdenní pobyt nemají
prostředky nebo dostatek dovolené. Pro naše jáchymovské pacienty
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je hlavní, že se nově zaváděná
klíčová omezení opakování lázeňské
léčby nedotknou bechtěreviků
ani
pacientů
s
revmatoidní
artritidou, a že prakticky žádná
jáchymovská diagnóza ze seznamu
nevypadla, ba právě
naopak.
Pokud dokážeme připravit správné
léčebné plány a získat pro nové
indikace smlouvy s pojišťovnami, tak
budeme moci v Jáchymově nabídnout léčbu i diabetikům, pacientům
s nemocněními centrálního nervového systému, s některými kožními
či cévními onemocněními apod.

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.
Konzultujte své možnosti hrazené lázeňské léčby zdravotní
pojišťovnou se svým ošetřujícím lékařem. Pokud by nastal
problém v komunikaci a získávání informací touto cestou,
neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

Držte nám (i sobě) palce
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel jáchymovských lázní

MINIURLAUB

Um sich wie neugeboren zu fühlen, braucht man
manchmal nur ein paar Tage Erholung. Und gerade
diese Möglichkeit bieten wir Ihnen jetzt an. Ruhe,
Relaxbäder, wohltuende Massagen und Entspannung
vom Alltagsstress. Hier ist ein kurzer Urlaub mit einem
Entspannungsprogramm nur für Sie, wir werden uns
um Ihre vollkommene Zufriedenheit kümmern.

DAS PROGRAMM UMFASST:
• Unterkunft mit Halbpension
• Begrüβungsgetränk
• Behandlungen und Dienstleistungen laut
Wellnessprogramm
• Kurtaxe

Wellnessprogramm bei 2 Übernachtungen:

Nejvýznamněji novela omezí četnost opakování pobytů u pacientů
s neoperativními artrózami nebo s vertebrogenním syndromem. Pro
ně ale bude jistě řešením možnost co dva roky využít příspěvkovou
dvou-či třítýdenní léčbu a v mezidobí některý z léčebných programů
pro samoplátce, kterými se snažíme těmto pacientům vycházet
vstříc.
Rok 2012, stejně jako roky další nebudou pro lázně ani jejích pacienty
jednoduché a rozvoj lázní, jako v letech předchozích už rozhodně
čekat nemůžeme. Lázeňství už ale přežilo horší časy a vždy se
dokázalo obrodit. A stejně jako naši předchůdci, i my nyní děláme
v lázních Jáchymov vše pro to, aby Vám byly tyto unikátní české
lázně stále dostupné , rozvíjely se a v obrození a rozvoji pomáhaly
i městu, stejně jako pracujeme na tom, aby v budoucnu mohly lázně
dávat práci třeba další generaci těch skvělých lidi, kteří se o Vás léta
starají.

WELLNESS ANGEBOTE

• 1x Radonbad
• 1x Salzhöhle
• 1x Teilmassage
• 1x Aquagymnastik

Wellnessprogramm bei 3 Übernachtungen:
• 1x Radonbad
• 1x Salzhöhle
• 1x Teilmassage
• 1x Aquagymnastik
• 1x Trockenes Kohlensäurebad
• 1x Oxygentherapie
Eva Jandáková
Václava Hájková
tel.: 353 81 342
tel.: 353 831 388
jandakova@laznejachymov.cz hajkovav@laznejachymov.cz

info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/de
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Přijďte se pocvičit v chození po horách!

„Infra-pocení“ nyní nabízí i Agricola

Máte rádi procházky přírodou? Ať je vám pět nebo osmdesát, určitě vyzkoušejte severskou chůzi NORDIC WALKING se speciálně navrženými holemi.
Díky nim tělo spaluje až o 40% více kalorií než při běžné chůzi a zapojuje se až
90% veškerého svalstva. Posiluje se kardiovaskulární systém i dýchací ústrojí,
což napomáhá odstraňovat potíže při chronické bronchitidě či astmatu. Při
chůzi s hůlkami se zpevňují bederní, zádové, krční a ramenní svaly, a zároveň
se tím zlepšuje správné držení těla. Díky hůlkám se zátěž na klouby snižuje
až o 30% , proto je Nordic walking vhodný pro všechny, kdo cítí bolesti v kolenou.

Milovníkům zdravého saunování doposud nabízelo jáchymovské aquacentrum
finskou a parní saunu. Od teď si můžete vychutnat navíc i saunování v infrasauně.
Cena za využití celého saunového komplexu přitom zůstává nezměněna. Za
hodinu a půl odpočinku tu zaplatíte 130 Kč, jako bonus navíc můžete využít
i přilehlý bazén.
Hřejivý balzám z infračervených paprsků prohřeje a uvolní celé tělo, rozproudí
krevní oběh, a tím tělo zbavuje škodlivých látek. Pokožka se čistí a regeneruje.
„Zkrátka se budete cítit mladší a krásnější“, shrnuje manažerka Lázeňského
centra Agricola Iva Vodrážková.

Stačí přijít do Lázeňského centra Agricola a vyzkoušet si lekci NORDIC WALKING s našimi certifikovanými instruktorkami. Vycházíme každé pondělí a pátek od 15:30 hod. Pro velký zájem doporučujeme si předem rezervovat místo v kurzu, a to na tel. 353 836 000 nebo
e-mailu agricola@laznejachymov.cz. Rezervaci vám rády zajistí i naše recepce. Hodinová lekce včetně zapůjčení speciálních holí vás vyjde na 50 korun.

„Wärmekabine“ bietet jetzt
auch Agricola an

Kommen Sie und trainieren Sie das Wandern in den Bergen!

Saunaliebhabern standen bis jetzt im Aquazentrum Jáchymov finnische und
Dampfsaunen zur Verfügung. Von jetzt an können Sie auch Wärmekabinen
genießen. Der Preis für die Nutzung des gesamten Saunakomplexes bleibt dabei
unverändert. Für eineinhalb Stunden Entspannung zahlen Sie 130 CZK und als
Bonus können Sie auch den anliegenden Pool benutzen.

Mögen Sie gerne Spaziergänge durch die Natur? Ob Sie fünf
oder achtzig Jahre alt sind, versuchen Sie NORDIC WALKING mit speziell dafür entworfenen Stöcken. Dank ihnen
verbrennt der Körper bis zu 40% mehr Kalorien als beim
normalen Gehen und bezieht bis zu 90% der gesamten Muskulatur mit ein. Es werden das kardiovaskulare System und
die Atemwege trainiert, was beim Entfernen von Beschwerden
bei chronischer Bronchitis oder Asthma hilft. Beim Gehen
mit den Stöcken wird die Lenden-, Rücken-, Genicks- und
Schultermuskulatur gestärkt, und gleichzeitig wird dabei die
richtige Körperhaltung verbessert. Dank den Stöcken wird die

Der Balsam der Infrarot-Strahlen wärmt und lockert den ganzen Körper,
stimuliert den Blutkreislauf und befreit den Körper so von Schadstoffen. Die
Haut wird gereinigt und regeneriert. „Kurzgesagt werden Sie sich jünger und
schöner fühlen“, fasst die Managerin des Heilbades Agricola, Iva Vodrážková,
zusammen.

Do Aquacentra bez plavek...
....bychom vás samozřejmě nepustili, ale myslíme na ty, kdo plavky
nemají nebo si je zapomněli doma. V Lázeňském centru Agricola vám
bude v průběhu léta k dispozici malý obchůdek nejenom s plavkami,
ale i s dalším vodním vybavením.

Ohne Badeanzug ins Aquazentrum...
....würden wir Sie selbstverständlich nicht lassen, aber wir denken
an jene die keinen Badeanzug haben oder ihn zu Hause vergessen
haben. Im Kurzentrum Agricola wird Ihnen während des Sommers
ein kleines Geschäft nicht nur mit Badeanzügen, sondern auch mit
anderer Wasserausstattung zur Verfügung stehen.

INZERCE

SPORTOVNÍ PROGRAM
V AQUACENTRU
AGRICOLA
AQUAFITNESS

Kommen Sie einfach in das Kurzentrum Agricola und probieren sie eine
Lektion NORDIC WALKING mit unseren zertifizierten Ausbilderinnen
aus. Wir gehen jeden Montag und Freitag von 15:30 Uhr hinaus. Aufgrund des großen Interesses empfehlen wir Ihnen vorher einen Platz
im Kurs zu reservieren, und das unter der Tel.-Nr. 353 836 000 oder per
E-Mail an agricola@laznejachymov.cz. Die Reservierung sichert Ihnen
auch gerne unsere Rezeption. Die einstündige Lektion inklusive Ausborgen der speziellen Stöcke kommt Sie auf 50 Kronen.

SPORTPROGRAMM
IM AQUAZENTRUM
AGRICOLA
AQUAFITNESS

každé úterý a čtvrtek
od 16.00, 17.00 a 18.00 hod.
cvičení ve vodě pro zlepšení osobní
kondice a zpevnění postavy.
vstupné: 100 Kč – 1 lekce

jeden Dienstag und Donnerstag
um 16.00, 17.00 und 18.00 Uhr
Wassergymnastik, die ihre
Kondition und ihre Figur verbessert.
Eintritt:100 CZK

TANEČNÍ KURZ – ZUMBA

ZUMBA- TANZKURS

každé pondělí a středa
od 17.30 hod.
zumba v sobě spojuje několik
tanečních a hudebních stylů.
vstupné: 60 Kč

PILATES

jeden Montag und Mittwoch
um 17.30 Uhr
tanzen und Freude haben, das ist
der Zweck des Zumbas.
Eintritt: 60 CZK

PILATES

každé pondělí a středa
od 16.30 hod.
cvičení, doporučované jako
pokračování rehabilitační léčby.
vstupné: 60 Kč

jeden Montag und Mittwoch
um 16.30 Uhr
Pilates ist empfohlen als eine
Fortsetzung der Rehabilitationstherapie.
Eintritt: 60 CZK

REZERVACE
V AQUACENTRU AGRICOLA

RESERVIERUNG
IM AQUAZENTRUM AGRICOLA

(přímá linka 6 000)

(KURZWAHL 6 000)

353 836 000
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Gelenksbelastung um bis zu 30% reduziert, deswegen ist Nordic Walking
für alle geeignet, die Schmerzen in den Knien verspüren.

353 836 000
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Novinky
| Neuigkeiten
Novinky | Neuigkeiten

Novinky | Novinky
Neuigkeiten
| Neuigkeiten

H
D

Největšími poklady jáchymovské léčby je kromě jedinečné přírody
a špičkové fyzioterapie bezesporu unikátní radonová voda. Někteří
hosté ale z nejrůznějších důvodů radonovou léčbu absolvovat
nemohou. Aby i přesto nepřišli o profesionální lázeňskou péči,
přinášejí jáchymovské lázně program REHABILITAČNÍ KÚRY bez
radonových koupelí.

Hosté Curie už
popíjejí kávu v novém
Kavárna hotelu CURIE prošla na přelomu března a dubna
mnoha změnami. Proběhly zde úpravy interiéru, přičemž tu
nejvýznamnější proměnu zaznamenal bar. Vznikl nový barový
pult vybavený moderními technologiemi pro chlazení nápojů,
čepování piva a přípravu vynikajících druhů káv. Také pracovní
zázemí kavárny a skladba jídelního a nápojového lístku
doznaly změny k lepšímu. Sedací nábytek v kavárně CURIE
byl renovován, a tak celé prostředí díky citlivému návrhu Ing.
arch. Petra Martínka získalo na útulnosti a atraktivitě. Všechny
tyto novinky hned přilákaly velké množství hostů, kteří si
pochutnávají na dobré kávě, zákuscích, koktejlech a jiných
lákavých kavárenských dobrotách. Přejme proto obnovené
kavárně hodně štěstí a spokojených hostů.
Karel Denk, ředitel komplexu Curie***

Die Curie-Gäste trinken
Kaffee bereits im Neuen
Das Café des Hotels CURIE machte Ende März und Anfang
April zahlreiche Änderungen durch. Es wurden Ausbesserungen
an der Inneneinrichtung vorgenommen, wobei die größte
Änderung die Bar betraf. Es entstanden neue Bartheken, die
mit modernster Technik für die Kühlung von Getränken, das
Zapfen von Bier und die Vorbereitung von köstlichen Kaffees,
ausgestattet sind. Auch das Arbeitsumfeld des Kaffees und die
Zusammensetzung der Getränke- und Speisekarte haben sich
zum besseren geändert. Die Möbel im Café CURIE wurden
renoviert und überhaupt erlangte die gesamte Umgebung,
dank dem Entwurf von Architekt Ing. Petr Martínek, einen
gewissen Grad an Gemütlichkeit und Attraktivität. All diese
Neuheiten haben direkt eine große Menge an Gästen angelockt,
die ausgezeichneten Kaffee, Desserts, Cocktails und andere
Köstlichkeiten des Cafés genießen. Wir wünschen daher dem
erneuerten Café viel Glück und zufriedene Gäste.
Karel Denk, Direktor des Komplexes Curie***

Hlavní náplní plnohodnotného léčebného programu, ve kterém
jsme radonovou koupel nahradili jinou vodoléčebnou lázní, jsou
cílené
fyzioterapeutické
procedury. Stejně jako
u Tradiční jáchymovské
kůry, i zde vám lékař
po vstupním vyšetření
předepíše ty nejvhodnější.
Minimálně jich absolvujete
21 týdně. „Rehabilitační
kúra je určena i pro
osoby po CMP, spinálním
poranění
s možností
doprovodu blízké osoby,
kterou
rádi
budeme
edukovat v individuálním
procvičování s cílem minimalizace následků poruch pohybového
aparátu,“ dodává lékařka lázeňského domu Běhounek MUDr. Marie
Součková.

Von Radonbädern
zu intensiver Rehabilitation

Der größte Schatz im Heilbad von Jáchymov ist neben der
einzigartigen Natur und der guten Physiotherapie ohne Zweifel
das einzigartige Radonwasser. Einige Gäste können jedoch aus
verschiedenen Gründen die Radonbehandlung nicht antreten. Damit
diese jedoch nicht um die professionelle Kurbehandlung des Heilbades
Jáchymov gebracht werden, bietet das Heilbad das Programm
REHABILITATIONSBEHANDLUNGEN ohne Radonbäder an.
Der Hauptinhalt des vollwertigen Behandlungsprogrammes, in dem
wie dir Radonbäder durch andere Wasserbehandlungen ersetzt haben,
sind gezielte physiotherapeutische Prozeduren. Genauso wie bei der
traditionellen Joachimskur, verschreibt Ihnen auch bei diesen der
Arzt nach der Einstiegsuntersuchung die geeignetsten. Sie absolvieren
mindestens 21 in der Woche. „Rehabilitationsbehandlungen sind für
Personen nach Schlaganfällen, Verletzungen der Wirbelsäule gedacht.
Diese können in Begleitung einer vertrauten Person kommen, welche
wir individuell in Übungen unterrichten werden, um die Schäden des
Bewegungsapparates zu minimalisieren“, fügt die Ärztin des Hauses
Běhounek MUDr. Marie Součková hinzu.

Okuste
staletím prověřené chutě!

Kosten Sie, die seit Jahrhunderten
bewehrten Geschmäcker!

Oslavy stoletého výročí lázeňského hotelu Radium Palace
se nevyhnuly ani jeho věhlasné kuchyni. V době největší
slávy hotelu se o chuťové pohárky zdejších hostů starali
manželé Šroubkovi, dnes vám podle jejich menu vaří šéfkuchař Jan Orlický. Každých čtrnáct dní tu můžete ochutnat dobová menu či zakusit speciální moučník, připravený k oslavě 100. výročí. A nad čím se budete rozplývat?

Die Feiern des hundertjährigen Jubiläums des Kurhotels Radium Palace sind
auch nicht um seine berühmte Küche herum gekommen. In Zeiten des größten Ruhms des Hotels hat sich das Ehepaar Šroubek um die Geschmacksknospen der hiesigen Gäste gekümmert – heute kocht nach deren Menü der Chefkoch Jan Orlický für Sie. Alle vierzehn Tage können Sie hier ein zeitgemäßes
Menü oder spezielle Nachspeisen probieren, die für die 100-Jahr-Feier vorbereitet werden. Und was wird Sie zum dahinschmelzen bringen?

15. – 17. června Ovocné dny

15. – 17. Juni Obsttage

13. – 15. července Letní lehká kuchyně

13. – 15. Juli Leichte Sommerküche

aneb Gastronomický kalendář Hotelu Radium Palace**** oder Kulinarischer Kalender des Hotels Radium Palace ****

Sladké cukrářské speciality – třešně, jahody, meruňky, rebarbora... vše se bude lahodně rozplývat na
vašem jazýčku.
Jak by měl vypadat letní jídelníček s nabídkou
pečených mas, ryb a čerstvé zeleniny?

13. – 19. srpna Borůvkový týden

Koláče, zákusky, poháry a jiné lahůdky
z tradičního sezónního ovoce.

Pokud nejste hosty hotelu Radium Palace,
navštivte jeho kavárnu v zimní zahradě.
I tam na vás vyhlášené lahůdky čekají.
Přejeme dobrou chuť!

Süße Konditorspezialitäten – Kirschen, Erdbeeren,
Aprikosen, Rhabarber,... alles wird lieblich auf
Ihrer Zunge zergehen.
Wie sollte eine Sommerspeisekarte mit Angebot
an gebratenem Fleisch, Fisch und frischem Gemüse aussehen?

13. – 19. August Heidelbeerwoche

Kolatschen, Desserts, Eisbecher und andere Köstlichkeiten mit traditionellem Saisonobst.

Falls Sie keine Gäste des Hotels Radium Palace sind,
besuchen Sie das Café im Wintergarten. Auch dort
erwarten Sie die berühmten Leckereien. Wir wünschen einen guten Appetit!

U příležitosti výročí otevření lázeňského
hotelu Radium Palace pro vás připravujeme:
• dobové menu pro hosty Radium Palace
• výroba speciálních dortů a zákusků
• prodej upomínkových předmětů
• přednášky Mgr. Oldřicha Ježka
• přednášky a promítání historických
fotografií PhDr. Stanislava Burachoviče
• pořádání slavnostních koncertů
• prohlídka hotelu v podání
divadla Viktora Braunreitera
• poslechová odpoledne - taneční večery
• akce na terase
• soutěže o zajímavé ceny
• výstava historických předmětů,
dokumentů a fotografií

INZERCE

Od radonek
k intenzivní rehabilitaci

Bližší informace u programových specialistek lázní

Zum Anlass des Jubiläums der Eröffnung des Hotels
Radium Palace haben wir für Sie folgendes vorbereite:
• zeitgerechtes Menü für die Gäste des Radium Palace
• Herstellung von speziellen Torten und Desserts
• Verkauf von Souvenirs
• Vortrag von Mgr. Oldřich Ježek
• Vortrag und Projektion von historischen Fotos
von PhDr. Stanislav Burachovič
• Ausrichtung von feierlichen Konzerten
• Besichtigung des Hotels dargestellt durch
das Theater von Viktor Braunreiter
• Nachmittage zum Zuhören - Tanzabende
• Veranstaltungen auf der Terrasse
• Wettbewerb mit verlockenden Preisen
• Ausstellung historischer Gegenstände, Dokumente und Fotografien

Otevírací doba / Öffnungszeit:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 13

Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag
Samstag

Marie Drápalová, tel.: + 420 353 832 020,
GSM: 728 708 673, linka lázní 2020 / Kurzwahl 2020

Nähere Informationen bei den Programmspezialistinnen des Heilbades
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Luhačovické
okénko
| Blick nach Luhačovice Luhačovické okénko Luhačovické
| Blick okénko
nach| Blick
Luhačovice
Luhačovické okénko | Blick
nach Luhačovice
nach Luhačovice
Lázně Luhačovice jsou
opět Dobrá značka

Lázně Luhačovice, a.s., obhájily první místo v kategorii
Lázně v evropské anketě DOBRÁ ZNAČKA roku
2012, kterou uděluje časopis Reader’s Digest
v celé řadě odvětví. Prvenství mezi českými
lázeňskými organizacemi získaly již potřetí,
tedy ve všech ročnících, kdy byla tato
kategorie vypsána.

2012

„Úspěšný výsledek jednoho z největších
spotřebitelských průzkumů je vždy velmi
cenný. Čtenáři časopisu tak ocenili léčebnou
péči, naše služby a jejich rozvoj, kvalitu ubytování
i další zázemí největších moravských lázní“ řekl
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.,
který prestižní ocenění v pražském Obecním domě přebíral.

Reader’s Digest in einer ganzen Reihe von Bereichen verliehen wird. Die
Erstplatzierung zwischen tschechischen Heilbadorganisationen erlangte
es bereits zum dritten Mal, also in allen Jahren, in denen diese Kategorie
ausgeschrieben war.
„Ein Erfolg, in einer der größten Verbraucherumfragen, ist immer sehr
wertvoll. Die Leser haben die Heilbehandlung wertgeschätzt, unsere
Leistungen und ihre Entwicklung, die Qualität der Unterkunft und
das Umfeld des größten mährischen Heilbades, “ sagte MUDr. Eduard
Bláha, Generaldirektor von Lázně Luhačovice, a.s., der die renommierte
Auszeichnung im Prager Gemeindehaus übernommen hat.
Die Auszeichnung Gute Marke erhielten in anderen Bereichen
zB die Kreditkarte VISA, Kaufland, Česká televize (Tschechischer Fernsehsender),
Český rozhlas (Tschechischer Rundfunk), Seznam.cz oder Whirlpool.

Dobrou značku letos obdrželi v dalších odvětvích například
platební karta VISA, Kaufland, Česká televize, Český rozhlas,
Seznam.cz nebo Whirlpool.

Das Heilbad
Luhačovice ist wieder
eine Gute Marke

Lázně Luhačovice připravují na závěr roku novinku - vánoční
pobyty v luxusním ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.
Podobně jako v Jáchymově, kde vánoční pobyty již mají tradici,
nabídnou také Luhačovice klid, relaxaci a služby nejvyšší
kvality. Obliba vánočních pobytů každoročně roste, protože
tradiční svátky lze zažít nově, bez stresu, shonu a spousty času
stráveného přípravou svátečních pokrmů. Pobyt bude kromě
volného vstupu do wellness centra ve stylu starořímských
lázní a procedur zahrnovat každý den i bohatý kulturní
program ve vyhlášeném nočním klubu s prvorepublikovou
atmosférou nebo podvečerní koncert Hradišťanu v nedaleké
bazilice na Velehradě. Pro ty z vás, kteří by chtěli zároveň
oslavit v Luhačovicích i příchod nového roku, je připraveno
prodloužení o silvestrovské pobyty. Silvestrovský galavečer
s řadou umělců bude moderovat Iva Kubelková.

Weihnachtsaufenthalt
– zum ersten Mal im Angebot

Das Heilbad Luhačovice bereiten für das Ende des Jahres eine Neuheit
vor – Weihnachtsaufenthalte im luxuriösen ALEXANDRIA****
Spa & Wellness Hotel. Genauso wie in Jáchymov, wo die Weihnachtsaufenthalte
bereits zur Tradition geworden sind, bieten auch Luhačovice Ruhe,
Entspannung und Dienstleitungen von höchster Qualität an. Die Beliebtheit
der Weihnachtsaufenthalte nimmt jährlich zu, da man die traditionellen
Feiertage auch neu erleben kann. Ohne Stress, Trubel und viel Zeit, die
der Vorbereitung der Weihnachtsgerichte gewidmet wird. Der Aufenthalt
enthält neben dem freien Zutritt zum Wellnesszentrum und Prozeduren
ein reiches Kulturprogramm in einem renommierten Nachtclub mit einer
erstrepublikanischen Atmosphäre oder ein Abendkonzert der Hradišťani in
der nahe gelegenen Basilika auf Velehrad. Für jene die in Luhačovice auch
die Ankunft des neuen Jahres feiern möchten, ist eine Verlängerung für den
Silvesteraufenthalt vorbereitet. Den Silvester-Galaabend mit einer Reihe von
Künstlern moderiert Iva Kubelková.
Kompletní nabídka adventních,
vánočních a silvestrovských pobytů bude
na webových stránkách
www.LazneLuhacovice.cz | a www.HotelAlexandria.cz
od začátku června.
Das komplette Angebot an Advent-, Weihnachts- und
Silvesteraufenthalten finden Sie unter
www.LazneLuhacovice.cz | und www.HotelAlexandria.cz
ab Anfang Juni.
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Hlavními kulturními událostmi letních prázdninových měsíců budou
v Luhačovicích nepochybně 21. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice,
16. ročník Akademie Václava Hudečka a 14. ročník Divadelních
Luhačovic.

První v pořadí, Festival Janáček a Luhačovice, bude zahájený
16. 7. Dvořákovou Novosvětskou symfonií. V bohatém týdenním
programu hudebního festivalu se zaskví světově proslulí interpreti,
k nimž patří houslistka a sólistka světových orchestrů Gabriela
Demeterová, originální Iva Bittová & Škampovo kvarteto a renomovaná,
světově uznávaná operní a koncertní pěvkyně – mezzosopranistka
Dagmar Pecková.
Akademie Václava Hudečka se představí, tak jako v loňském roce,
osmi koncerty. Zahajovací koncert 30. 7. bude patřit Mistru Hudečkovi
a vítězce loňského ročníku Monice Dominikusové. Jako hosty uvítá
letošní Akademie Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého. Jméno vítěze
z řady nadějných houslistů prozradí Václav Hudeček při srpnovém
galakoncertu.

Gabriela Demeterová
sólistka světových orchestrů
Solistin der Weltorchester

Dagmar Pecková
mezzosopranistka
Mezzosopranistin

Program přehlídky komorních divadelních souborů Divadelní
Luhačovice, která se letos koná v termínu 21. – 25. 8., nabídne vybraná
představení divadelní sezony 2011/2012 renomovaných regionálních
i pražských divadel, které prezident přehlídky Miloslav Mejzlík prozradí
začátkem června, kdy se sezona kamenných divadel pomalu uzavírá.

Das Heilbad Luhačovice, a.s. hat den ersten Platz in der
Kategorie Heilbäder der europäischen Umfrage GUTE
MARKE des Jahres 2012 verteidigt, die von der Zeitschrift

Vánoční pobyty
– poprvé v nabídce

H

Luhačovice
v létě žijí kulturou

Kromě těchto nejdůležitějších kulturních akcí se jako každoročně
mohou návštěvníci Luhačovic těšit na téměř pět desítek kolonádních
koncertů, jejichž repertoár zahrnuje známé skladby od vyššího
populáru přes swingové melodie, jazz až po koncerty známých
moravských dechových orchestrů. Výjimečnou událostí kulturního
léta bude slavnostní promenádní koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR. Více jak stoleté Lázeňské divadlo nabídne žánr jak
dramatický, tak i hudební. Mezi nejžádanější programy bude jistě
patřit představení pražského divadla Ungelt Vzpomínky zůstanou se
Zlatou Adamovskou a Pavlem Štěpánkem v titulní roli či koncert pop
tria La Gioia. Dům kultury Elektra rozšíří programovou nabídku nejen
o zajímavá představení, ale i o koncerty z nichž divácky nejatraktivnější
bude vystoupení Fleretu nebo koncert Edity Adlerové. Letní měsíce tak
nabídnou každému návštěvníkovi, byť i víkendového pobytu, zajímavé
kulturní vyžití.

D

Luhačovice sind
im Sommer
von Kultur erfüllt

Die größte kulturelle Veranstaltung in den sommerlichen
Ferienmonaten ist in Luhačovice ohne Zweifel das 21. Jubiläum des
Festivals Janáček und Luhačovice, das 16. Jubiläum der Akademie von
Václav Hudeček und das 14. Jubiläum des Theaters Luhačovice.
Der erste in der Reihenfolge, das Festival Janáček und Luhačovice
beginnt am 16.7. mit Dvořáks New World Symphonie. In dem
reichen Wochenprogramm des Festivals tauchen weltbekannte
Interpreten auf. Unter ihnen befindet sich die Violinistin und Solistin
der Weltorchester Gabriela Demeterová, die originale Iva Bittová
& Škampovo kvarteto und die renommierte, weltweit anerkannte
Opern- und Konzertsängerin – Mezzosopranistin Dagmar Pecková.
Die Akademie von Václav Hudeček stellt sich, so wie im vergangenen
Jahr, mit acht Konzerten vor. Das Eröffnungskonzert am 30.7. gehört

dem Meister Hudeček und dem Gewinner des vergangenen Jahres
Monika Dominikusová. Als Gäste heißt die Akademie dieses Jahr
Jitka Molavcová und Jiří Suchý willkommen. Den Namen des
Gewinners aus den Reihen der Violinisten verrät Václav Hudeček
während des Galakonzerts im August.
Das Programm der Kammertheater Divadelní Luhačovice, das
dieses Jahr zwischen dem 21. und 25.8. stattfindet, bietet ausgewählte
Vorstellungen der Theatersaison 2011/2012 von renommierten
regionalen und Prager Theatern an. Diese verrät der Präsident
Miloslav Mejzlík Anfang Juni, wenn die Saison der Steintheater
langsam endet.
Außer diesen wichtigen Kulturveranstaltungen können sich
die Besucher wie jedes Jahr von Luhačovice auf fast fünfzig
Kolonadenkonzerte freue, die sich auf bekannten Kompositionen
über Swing, Jazz bis hin zu Konzerten von bekannten mährischen
Blasorchestern
zusammensetzten.
Eine
außergewöhnliche
Kulturveranstaltung
des
Sommers
ist
das
feierliche
Promenadenkonzert Hudby Hradní stráže a Policie ČR (Musik der
Burgwache und Polizei der Tschechischen Republik). Mehr als das
hundertjährige Heilbad Theater bietet das Genre sowie Dramatik,
als auch musikalisches an. Zu den begehrtesten Programmen
gehört ganz bestimm die Aufführung des Prager Theaters Ungelt
Vzpomínky zůstanou (Erinnerungen bleiben) mit Zlata Adamovská
und Pavel Štěpánek in der Titelrolle oder das Konzert des PopTrios La Gioia. Das Kulturhaus Elektra erweitert das Programm das
Angebot nicht nur um interessante Vorstellungen, sondern auch um
Konzerte von denen das attraktivste der Auftritt von Flereta oder
das Konzert von Edita Adlerová ist. Die Sommermonate bieten
somit jedem Besucher, sollte es auch nur fürs Wochenende sein, ein
interessantes Kulturerlebnis.
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Nad dopisy čtenářů
| čtenářů
Leserbriefe
Nad dopisy
| Leserbriefe

Romana Bernátková, sales manažerka hotelu Radium Palace****

Die First Lady
im ersten Radonheilbad
Im Frühjahr dieses Jahres hat die Gattin des Präsidenten der
Tschechischen Republik, Lívie Klausová, dem Heilbad Jáchymov einen Besuch abgestattet. Ihr Besuch war nicht bloß auf
„einen Sprung“. Die First Lady hat bei uns einen dreiwöchigen
Kuraufenthalt absolviert. Alleine die Ankunft von Frau Klausová im Radium Palace zur Kur war für alle Angestellten ein
großes Ereignis. Aus dem Auto stieg eine sehr angenehme
Dame aus. Genauso, wie wir sie alle kennen. Mit einem wunderschönen Lächeln auf dem Gesicht, mit dem sie uns gewonnen hat, ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben. Bestimmt
hat sie sich vor ihrer Anreise mit allem bekannt gemacht, was
sie bei uns erwarten kann. Während ihres Aufenthaltes hat sie
keine Spezialbehandlung verlangt. Eben nichts, vorauf sie aufgrund ihrer Stellung, nicht Anspruch hätte. Direkt zu Beginn
ihres Aufenthaltes wünschte sie: „sagen sie mir nicht, wie ich
es mir wünschen würde, sondern machen sie mich mit dem
bekannt, wie sie meinen Aufenthalt vorbereitet haben und ich
werde mich dem anpassen.“ Wer nicht wusste, dass im Radium
Palace so einen Persönlichkeit behandelt wird, der hat nichts
gemerkt. Die Prozeduren hat sie nach Plan absolviert, sie war
überall zur bestimmten Zeit und das immer mit ihrem wunderschönen Lächeln. Sie hat alle Behandlungen sehr gelobt und
was auch noch wichtig ist, es hat ihr bei uns sehr geschmeckt.
Ihren Dank hat sie allen Angestellten durch ein persönliches
Dankeschön und einen schönen Blumenstraß ausgedrückt. In
ihrer Freizeit hat sie die Umgebung besucht, die ihr (bei uns
im Erzgebirge) sehr gefallen hat. Bei ihrer Abfahrt hat sie sich
verabschiedet und erklärt, dass sofern es die Zeit ihr und ihrem
Gatten erlauben sollte, sie gerne wiederkommen würde. Und
das ist doch bestimmt der größte Dank und Anerkennung, dass
wir unsere Arbeit gut machen.
Romana Bernátková, Verkaufsmanagerin des Hotels Radium Palace****
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Sehr geehrte Damen
und Herren,
Jaký máte vztah k jáchymovským lázním?
Jáchymovské lázně jsem poprvé navštívila se svým manželem
během jeho oficiální prezidentské návštěvy v Karlovarském kraji. Letos jsem navštívila Jáchymov a jáchymovské lázně na delší
dobu a absolvovala zde radonovou lázeňskou léčbu.
Jak se Vám u nás líbilo?
V lázních se mi líbilo a během každodenních procházek jsem
poznala i jejich krásné okolí.
Jak Vám pomohla unikátní jáchymovská léčba?
Na hodnocení je dnes ještě brzy, ale cítím se dobře.
Kdyby jste měla doporučit svým přátelům jednu „lahůdku“
z jáchymovských lázní, která by to byla?
Z jáchymovských procedur bych určitě svým přátelům doporučila radonovou koupel, reflexní masáž a specielní cvičení v bazénu. Pokud jde o lahůdky k jídlu, všechna jídla připravená pro
lázeňské hosty byla „lahůdková.“
Was für eine Beziehung pflegen Sie zum Heilbad Jáchymov?
Das Heilbad Jáchymov habe ich zum ersten Mal mit meinem
Ehemann während seines offiziellen Präsidentenbesuches in
der Region Karlovy Vary besucht. Dieses Jahr habe ich mich in
Jáchymov und im Heilbad Jáchymov für längere Zeit aufgehalten und habe hier die Radonbehandlung absolviert.
Wie hat es Ihnen bei uns gefallen?
Im Heilbad hat es mir gefallen und während meiner täglichen
Spaziergänge habe ich die Schönheit ihrer Umgebung kennengelernt.
Wie hat Ihnen die einzigartige Behandlung des Heilbades Jáchymov geholfen?
Für eine Bewertung ist es heute noch zu früh, aber ich fühle
mich gut.
Wenn Sie Ihren Freunden einen „Leckerbissen“ aus dem Heilbad Jáchymov empfehlen sollten, welcher wäre das?
Aus den Behandlungen würde ich ganz bestimmt das Radonbad, die Reflexmassage und die speziellen Übungen im Swimmingpool meinen Freunden empfehlen. Was die Köstlichkeiten
beim Essen, das für die Kurgäste vorbereitet wurde betrifft, so
waren alle „Leckerbissen“.

DOPISY

Na jaře tohoto roku navštívila jáchymovské lázně manželka
prezidenta České republiky Lívie Klausová. Její návštěva nebyla
jen „na skok“. První dáma u nás absolvovala třítýdenní léčebný pobyt. Již sám příjezd paní Klausové na léčení do Radium
Palace byl pro všechny zaměstnance velkou událostí. Z auta
vystoupila velice příjemná dáma, přesně taková, jak ji všichni
známe. S krásným úsměvem na tváři kterým si nás získala, aniž
by musela promluvit. Určitě se před svým příjezdem seznámila
s tím, co na ni u nás bude všechno čekat. Během svého pobytu
nevyžadovala žádnou zvláštní pozornost, prostě nic, na co by
při svém postavení měla i nárok. Hned na začátku pobytu žádala: „Neříkejte mi, jak já bych si co přála, ale seznamte mne
s tím, jak vy jste můj pobyt připravili a já se přizpůsobím.“ Kdo
nevěděl, že se v Radium Palace taková osobnost léčí, nic nepoznal. Procedury absolvovala přesně podle rozpisu, všude byla
vždy v určenou dobu a stále se svým krásným úsměvem. Velmi
si pochvalovala veškerou léčebnou péči a co je také podstatné,
moc jí u nás chutnalo. Však také své díky vyjádřila všem zaměstnancům osobním poděkováním a nádhernou kyticí. Ve
volných chvílích navštěvovala nejbližší okolí, které se jí (u nás
v Krušných horách) velice líbilo. Při odjezdu se s námi rozloučila s tím, že pokud jí to čas dovolí a jejímu manželovi také,
ráda se vrátí. A to je přeci ten největší dík a uznání, že naši práci
děláme dobře.

LESERBRIEFE

První dáma v prvních
radonových lázních

Dar Jáchymova světu
Pod zemí mezi kameny
po tisíciletí, beze slov
příroda kouzlí vzácný dar.
Bude se jmenovat Jáchymov.

Omývá voda nerosty
hluboko, kde světla není.
Neznámý alchymista pracuje
na lidském vykoupení.
V koutečku mezi horami
tajemná síla se rodí,
čeká, až v čase se objeví
to místo, kam zázraky chodí.

A přišli lidé, do země kopali,
ve stříbře našli svůj dar.
Však nad poklad stříbra nalezli
RADON – jenž světu Jáchymov dal.
Dar světu je český Jáchymov,
dar uchránit život lidem,
zmírnit jim úzkosti, bolesti,
dál žít plně štěstím a klidem.

PhDr. Hana Gerzanicová, Plzeň

Věřím v Tebe, vodo vzácná,
že nám zdraví navrátíš.
Jako dříve chci zas chodit,
s hůlkou za ruku se nechci vodit.
Velkou píli vynaložen,
úsilí ten lidský dar,
by zas nohy pěkně mi šly
a tvořily šťastný pár.
Pak po lese rozběhnu se
a radostně zazpívám,
ne o sobě stále mluvit,
zdraví, štěstí přeji Vám.
Jaroslava Bínová, Praha
Já a moje drahá dcera Olga Králová,
na léčení v Radium Palaci, děkujeme
všem za vynaloženou péči.

Vielen Dank für Ihre Zeitschrift „Aqua
Viva“, die Sie mir wieder zugeschickt haben, ich freue mich sehr darüber. In diesem Jahr wohnte Ich mit einem bekannten Ehepaar vom 22. 3. – 7. 4. im Radium
Palace. Ich war das 7. mal hier zu Kur, das
Ehepaar Krüger das 10. mal. Wir haben
uns von Anfang an wohl gefühlt und ich
war froh, dass Krügers mich mitgenommen haben. Die Behandlung haben uns
gut getan, nachmittags sind wir in den
schneebedeckten Bergen spazierengegangen, in der Altmark in Deutschland
ist in diesem Jahr kaum Schnee gefallen.
Abends haben wir im rauchfreien Wintergarten „Primonius und Rummikub“
gespielt, Glühwein und Becherovka haben
uns dabei gut geschmeckt. Dass Essen zu
den Mahlzeit wird immer noch serviert,
es ist reichlich und schmackhaft. Dass
man mir erlaubt, auf dem Flügel zu spielen, finde ich sehr gut, weil es mein Hobby
ist. Von den Konzerten im Radium Palace
und im Behounek mit Musik von Lehar,
Strauss, Liszt und Kalmann waren wir
sehr begeistert. Wir denken gerne an den
Kuraufenthalt zurück. Die DVD über Jáchymov habe ich mir schon mehrere Male
angesehen, mich besonders gefreut, dass
darauf nicht nur tschechisch, sondern
auch deutsch gesprochen wird.
Mit besten Grüssen
Hanna Jaeger, Beetzendorf

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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Rádi se vracíme | Wir
gern gern
wieder
Rádikommen
se vracíme | Wir kommen
wieder

S RADONKEM NA CESTÁCH

Kadeřnictví v hotelu Běhounek
Friseursalon im Kurhotel Běhounek

Vážení čtenáři,
soutěž S RADONKEM NA CESTÁCH již přinesla fotografii našeho
maskota v náručí korejského kosmonauta. Tentokráte autorovi vítězného
snímku stačily české hory, respektive blízký Klínovec. Ocenění za záběr
lyžujícího Radonka posíláme Stanislavu Blahušovi z Ostrova a slova uznání odvážnému kaskadérovi, který si troufl v objemném kostýmu sjíždět
kopce. Pokud i vy máte zajímavé záběry s Radonkem, ať už plyšovým nebo
jiným, pošlete je do redakce Aqua Vivy, třeba vyhrajete příště právě vy!

MIT RADONEK AUF REISEN

Vyznání a díky!

Sehr geehrte Leser,

Vyznáváme se k lásce a poděkování budově Radium Paláci. Léta
nám poskytoval domov, kam se každý rád vrací. Těší se na známé tváře, na péči zaměstnanců, lékařů. Raduje se po vklouznutí
do prvé léčivé vany.
Když je někomu 100 let, je sešlý, unavený, stále vzpomíná na to,
co prožil. A Ty, náš domečku, ve 100 letech seš mladý, krásný,
plný života. A to přes to, že skrze Tebe šly dějiny. A že jich nebylo málo. Z vyprávění pana Ježka – historika až vlhly oči, čím
vším sis musel projít, abys přežil.
Nezbývá než krátké děkujeme, a dál stůj pevně ve svých základech, vzhlížej do kraje. Poskytuj dál to radostné, hojivé, uzdravující léčení.

der Wettbewerb MIT RADONEK AUF REISEN hat bereits ein Foto unseres Maskottchens in den Armen eines koreanischen Astronauten gebracht.
Dieses Mal genügten dem Autor des Gewinnerfotos die Berge der Tschechischen Republik, beziehungsweise der nahegelegene Klínovec. Die Auszeichnung des skifahrenden Radonek schicken wir an Stanislav Blahuš aus
Ostrau und anerkennende Worte dem mutigen Stuntman, der es gewagt hat
in einem voluminösen Kostüm den Berg hinunter zufahren. Falls Sie auch
interessante Aufnahmen mit Radonek haben, so schicken Sie diese in die
Redaktion Aqua Viva und vielleicht gewinnen das nächste Mal gerade Sie!

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!

„ Ahoj! Jsem
tu pro vás
na každé rec
epci
za bezkonku
renční
plyšovou cen
u 239 Kč!“
„Hallo! Ich wart
e auf Sie
an jedem Empfa
ng
zu einem unver
gleichlichen
Preis von 239 K
ronen!“

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 jene,
die Ihnen nahe stehen!

INZERCE

KOSMETICKÉ SLUŽBY | Kosmetikdienstleistungen
Lázeňské centrum | Kurzentrum Agricola
Základní a regenerační ošetření pro všechny typy pleti
Protivráskový a liftingový program
Masáž obličele, krku a dekoltu
Mikromasáž očního okolí
Široký výběr pleťových masek, ampulí
Čištění pleti, peeling
Chemický peeling
Úprava obočí, barvení obočí a řas
Depilace
Poradenství v péči o pleť
Prodej kosmetiky pro domácí použití

Grundlegende und erholsame Behandlung für alle Gesichtstypen
Antifalten- und Liftingprogramm
Gesichts-, Hals- und Dekoltee-Massage
Mikromassage des Augenbereichs
Breite Auswahl an Gesichtsmasken, Ampullen
Reinigen der Haut, Peeling
Chemisches Peeling
Augenbrauenkorrektur, Färben von Augenbrauen und Wimpern
Depilation
Hautpflegeberatung
Verkauf von Kosmetik für den häuslichen Gebrauch
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Tvoje děti. Dáváme Tě do Boží ochrany
Karolína Strusková a Jiřinka Kadlecová

Bekenntnis und Dankeschön!

Wir bekennen uns zu der Liebe und dem Dankeschön des Gebäudes Radium Palace. Über Jahre hat es uns ein Zuhause geboten in das jeder gerne wiederkehrt. Freut sich auf bekannte
Gesichter, die Pflege der Angestellten, Ärzte.
Erfreut sich an dem ersten Pflegebad. Sobald jemand bereits 100 Jahre alt ist, so ist er heruntergekommen, müde, denkt immer an das
zurück, was er erlebt hat. Und du, unser Zuhause, im Alter von 100
Jahren bist du jung, wunderschön, voller Leben. Und das obwohl die Geschichte durch dich durchgelaufen ist. Und es war eine
lange Geschichte. Aus den Erzählungen von Herr Ježek – einem
Historiker, wurden unsere Augen nass, was du alles durchmachen
musstest, um zu überleben.
Es genügt nichts als ein kurzes Dankeschön und bleib weiterhin
fest in deinem Fundament stehen, rage in die Umgebung heraus.
Verbreite weiterhin Freude, heilende, pflegende Behandlungen.

Z vašich vlasů vykouzlíme účes
Aus Ihren Haaren zaubern wir eine Frisur

Otevírací doba / Öffnungszeit
Út, čt, pá 9 – 15 hod. / Di, Do, Fr 9 – 15 Uhr.
St – dle domluvy / Mi – nach Vereinbarung
So 7 – 12 hod. / Sa 7 – 12 Uhr.

Eva Hassová, tel.: +420 353 831 217
Linka lázní 1217/ Kurzwahl 1217

Taneční kavárna v Kulturním domě
Tanzcafé im Kulturhaus

Deine Kinder. Wir übergeben dich in Gottes Obhut
Karolína Strusková und Jiřinka Kadlecová
V rámci oslav stoletého výročí hotelu Radium Palace
vyhlašujeme soutěž PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH.
Napište nám vaše zážitky, spojené s pobytem v tomto nádherném hotelu. A pokud se obáváte svěřit nám osobnější informace, pak věřte, že redakce časopisu Aqua Viva bude respektovat
vaše přání a jména si nechá pouze pro účely zaslání výhry.
Své příspěvky můžete nechat na recepci
nebo zaslat na adresu redakce
Im Rahmen der Feiern zum hundertjährigen Jubiläum
des Radium Palace rufen wir den Wettbewerb
TEILEN SIE UNS IHRE GESCHICHTE MIT aus.
Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse, die mit dem Aufenthalt in diesem
wunderschönen Hotel verbunden sind. Sollten Sie Zweifel haben uns
vertrauliche Informationen mitzuteilen, so glauben Sie uns, dass die
Redaktion Aqua Viva Ihre Wünsche respektieren wird und Ihren
Namen nur zum Verschicken der Preise verwenden wird.
Ihre Beiträge können Sie an der Rezeption abgeben oder an
die Adresse der Redaktion schicken:
Léčebné lázně Jáchymov, redakce AQUA VIVA
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
nebo / oder E-Mail: info@laznejachymov.cz

inzerce

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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si Vás dovolují pozvat, u příležitosti oslav stoletého výročí
lázeňského hotelu Radium Palace, na (od roku 1906) tradiční akci

KulturaKultura
| Kultur
| Kultur
Das Heilbad Jáchymov a.s.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

BEGINN DER KURSAISON

Sobota 26. května

Samstag, 26. Mai

26. – 27. května 2012

10:00 hod.
12:00 hod.
13:00 hod.

Vernisáž vítězů fotografické soutěže
na téma Krušným horám s láskou,
balustráda zahrady hotelu Radium Palace
Barbora – dechová hudba z Jáchymova,
Kulturní dům
Začátek slavnostního průvodu parkem
(od Kulturního domu)

Program na hlavním pódiu, lázeňský park
13:20 od.
14:00 hod.
14:45 hod.
15:15 hod.
16:00 hod.
16:15 hod.
17:30 hod.
18:15 hod.
19:30 hod.

Projevy generálního ředitele a starosty města
Chorea Nova – pěvecký sbor z Karlových Varů
Módní přehlídka na téma sto let lázeňské módy
Inka Rybářová dětem
Alten Skifahrer, úsměvný pohled
do historie lyžování v Krušnohoří
Booger Band Dana Suchého
Rangers – Plavci
Lucky Rock z Ostrova
c.k. manévry dobrého vojáka Švejka,
kabaret z Plzně

10:00 Uhr
12:00 Uhr
13:00 Uhr

ČERVEN: Svatojánská noc
Oldies Davida Keilhauera, pochodně,
ochutnávka vín, grilování.

Ausstellung der Gewinner aus dem Fotowett
bewerb mit dem Thema „Dem Erzgebirge aus
Liebe“, Balustraden des Hotels Radium Palace
Barbora – Blasmusik aus Jáchymov,
Kulturhaus
Beginn des feierlichen Umzuges durch den Park
(vom Kulturhaus aus)

ČERVENEC: Letní posezení na terase
Oldies Davida Keilhauera, grilování,
letní ovocné a zmrzlinové koktejly.

13:20 ab
14:00 Uhr
14:45 Uhr
15:15 Uhr
16:00 Uhr
16:15 Uhr
17:30 Uhr
18:15 Uhr
19:30 Uhr

Modenshow zum Thema „Hundert Jahre Heilbadmode“

Neděle 27. května

Prostor lázeňského parku
9:30 – 12:00 hod.
		
10.30 – 11.00 hod.
		
11.00 – 12.00 hod.
		

Snídaně v trávě, deky zapůjčíme Cvičení v parku
Soutěže pro děti a rodinné týmy
Kupec Krušnohorský,
divadelní skeč souboru Habakuk Ostrov
DRC, country dopoledne
v podání oblíbené ostrovské kapely

Přesné termíny akcí naleznete na internetových stránkách lázní,
facebooku SPA INFO nebo u programových specuialistek.

Inka Rybářová Programm für Kinder
Alte Skifahrer, lustige Veranschaulichung
der Geschichte des Skifahrens im Erzgebirge
Booger Band von Dan Suchý
Rangers – Plavci country Band
Kunstschule Ostrov
c.k. Manöver des guten Soldaten Švejk,
Kabarett aus Pilsen

Begleitendes Programm im Park

14.30 Uhr
14.45 Uhr

ZÁŘÍ: Rozloučení s létem
Oldies Davida Keilhauera, grilování,
vinobraní, cimbálovka, burčák, slivovice, koláčky...

Rede des Generaldirektors und des Bürgermeisters
Chorea Nova – Gesangschor aus Karlovy Vary

Doprovodný program v parku

• Komentovaná prohlídka lázní
v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera
• Ukázky tradičních řemesel, lukostřelba
• Workshop propagačních materiálů
aneb co vše vám může nabídnout Krušnohoří
• Soutěže o zajímavé ceny
• Skákací hrad a jiné atrakce
• Občerstvení (nejen tekuté)

SRPEN: Letní lampiónová noc
Oldies Davida Keilhauera, lampióny,
pochodně, grilování, ochutnávka vín.

Programm auf der Hauptbühne, Kurpark

Programm für das Amphitheater im Wald

Permoníčci, vystoupení dětí z hornického spolku
ZUŠ Ostrov
Jak Honza léčil čerta,
maňásková pohádka Divadla Ostrov

Ochutnávky vína, stylová hudba, ohně a koktejly. To vše slibuje letní
scéna terasy hotelu radium Palace. A i když přesné datum jednotlivých
akcí nakonec stanoví počasí, můžete se podívat, co se a vás chystá!

26. – 27. Mai 2012

Program lesního amfiteátru
14.30 hod.
14.45 hod.
16.00 hod.

Letní večery na terase

lädt Sie zur traditionellen Veranstaltung, zu Ehren des hundertjährigen
Jubiläums des Kurhotels Radium Palace (seit 1906) ein.

Sommerabende auf der Terrasse
Weinverkostungen, geschmackvolle Musik, Feuer und Cocktails. Das
alles verspricht die Sommerszene der Hotelterrasse des Radium Palace.
Obwohl das endgültige Datum für die einzelnen Veranstaltungen vom
Wetter bestimmt wird, so können Sie sich ansehen, was Sie erwartet!
JUNI: Sommernachtstraum
Oldies von David Keilhauer,
Fackeln, Weinverkostungen, Grillen.

Permoníčci, Kinderauftritt des Bergvereins
Kunstschule Ostrov

JULI: Sommerliches Sitzen auf der Terrasse
Oldies von David Keilhauer,
Grillen, Sommerobst und Eiscocktails.

• Kometenartige Besichtigung des Heilbades dargestellt durch
das Straßentheater von Viktor Braunreiter
• Veranschaulichung traditioneller Handwerke, Bogenschießen
• Was Ihnen das Erzgebirge alles bieten kann
• Wettbewerb mit verlockenden Preisen
• Hüpfburg und andere Attraktionen
• Imbiss (nicht nur flüssige)

AUGUST: Sommerliche Laternennacht
Oldies von Davida Keilhauer,
Laternen, Fackeln, Grillen, Weinverkostungen.
SEPTEMBER: Abschiednehmen vom Sommer
Oldies von David Keilhauer, Grillen,
Weinlese, Hackbrettmusik, Traubenmost, Slivovic, Kuchen...

Sonntag, 27. Mai

Umgebung des Kurparks
9:30 – 12:00 Uhr
		
		
11.00 – 12.00
		

Die genauen Termine der Veranstaltungen finden Sie auf der
Homepage des Heilbades, Facebook SPA INFO oder bei unseren
Programmspezialistinnen.

Frühstück im Grünen, Decken werden
zur Verfügung gestellt, Turnen im Park
Wettbewerb für Kinder und Familienteams
DRC, Country-Vormittag mit
der beliebten Kapelle von Ostrov

INZERCE

Váš průvodce volným časem v lázních

OTEVÍRACÍ DOBA

Mediálními partnery Zahájení lázeňské sezony jsou:
Medienpartner des Beginns der Kursaison sind:
Změny vyhrazeny | Änderungen vorbehalten
V případě špatného počasí se program přesouvá do Kulturního domu | Bei Schlechtwetter wird das Programm in das Kulturhaus verschoben
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Po – Pá 9:00 – 12:00 hod.

ÖFFNUNGSZEIT

Mo – Fr 9:00 – 12:00 Uhr

Ihr Freizeitführer im Heilbadzních

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

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

Kontakt: Tel.: +420 353 831 618 | GSM: +420 725 958 953 | infospa@laznejachymov.cz
Sommer | 2012 AQUAV 17
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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

Stalo
| Nachrichten
Stalo se | se
Nachrichten

Nabídka pro Vás Nabídka
| EinproAngebot
fürfürSie
Vás | Ein Angebot
Sie

Zdravé hubnutí

Věhlasem naplněný sál

Reduktionsprogramm

Nebojte se svěřit do rukou kvalifikovaným odborníkům!

Haben sie keine Angst sich in qualifizierte Hände von unseren Mitarbeitern anzuvetrauen und ändern sie ihr Lebenstill.
Hubnoucí balíček z jáchymovských lázní vám pomůže nenásil- Dieses Abnehmpäckchen hilft ihnen ungezwungen ihre Gesundheit
ně změnit vaše zdraví k lepšímu. Stačí minimálně týden s pl- zu verbessern.Wir bieten ihnen minimal eine Woche Vollpension,Benou penzí, konzultací s odborníky, vstupem do bazénu a řadou schprechung mit Spezialisten,freier Eintritt ins Schwimmbad und
procedur.
ganze Reihe von Prozeduren an.

První přednáška o historii lázeňského hotelu Radium Palace proběhla v březnu v prostorách jeho
velkolepého koncertního sálu. Na slávu i trpké okamžiky budovy vzpomínal dlouholetý kronikář města Jáchymova Mgr. Oldřich Ježek. A zájemci o osobité povídání byl sál takřka naplněn.
Nejenom fakta, ale především zajímavé okamžiky a propletení nejrůznějších náhod tvarovalo
osud nejstaršího lázeňského hotelu v Jáchymově i osnovu odpoledního vyprávění. Pokud vám
akce unikla, nezoufejte. Určitě ji budeme opakovat, a mimo to se můžete těšit i na další zajímavé
vyprávění – tentokráte historika PhDr. Stanislava Burachoviče. Přesné termíny vám rády sdělí
programové specialisky.

Týdenní program zahrnuje:

Durch Ruhm gefüllter Saal

Der erste Vortrag über die Geschichte des Kurhotels Radium Palace hat im März in den Räumlichkeiten seines überwältigenden Konzertsaals stattgefunden. An den Ruhm und auch die bitteren Momente hat der langjährige Chronist der Stadt Jáchymov, Mgr. Oldřich Ježek, erinnert.
Der Saal war sofort voll von Interessierten, die die Erzählung hören wollten. Nicht nur die Tatsachen, sondern vor allem die interessanten Momente und die Verzahnung der verschiedensten
Zufälle hat das Schicksal des ältesten Kurhotels in Jáchymov und den Inhalt der nachmittäglichen
Erzählungen gebildet. Falls Ihnen diese Veranstaltung entgangen ist, verzweifeln Sie nicht. Wir
werden sie bestimmt wiederholen, und außerdem können Sie sich auch auf weitere interessante
Erzählungen freuen – dieses Mal vom Historiker PhDr. Stanislav Burachovič. Die genauen Termine teilen Ihnen gerne die Programmspezialistinnen mit.

Do muzea pro šlikovský tolar

Jáchymov rozkvetl díky těžbě stříbra a mimo jiné se proslavil i ražbou
stříbrných tolarů, které daly název i dnešnímu americkému dolaru. Význam tohoto platidla ze šestnáctého století nyní uctila Česká mincovna
vydáním jeho repliky v rámci kolekce „Hold historickým mincovnám“.
Křtiny jáchymovského tolaru proběhly za účasti předního českého
numismatika Petra Vorla a samotnou minci si můžete pořídit i vy,
a to přímo v jáchymovské královské mincovně – neboli muzeu – za
1.570 Kč. Další mince do kolekce si pak nasbírejte v Kutné Hoře,
Olomouci, Kroměříži a Opavě.

• ubytování s plnou penzí
• vstupní lékařské vyšetření (anamnéza, laboratoř, vyhodnocení tělesného složení, rozpis programu pohybových aktivit)
• 3x perličkovou koupel
• 1x oxygenoterapii
• 2x nordic walking
• 2x Vacuwell
• 1x infrasaunu
• 2x solnou jeskyni
• 2x rotoped
• 2x přístrojovou lymfodrenáž
• 2x částečnou masáž
• 1x suchou uhličitou koupel
• měření EKG
• konzultaci nutričního terapeuta
• speciálně sestavený jídelníček
• výstupní vyhodnocení tělesného složení
+ výstupní lékařské vyšetření (při pobytu min. 14 dní)
Změňte svůj životní styl!
Bližší informace vám rády podají pracovníci rezervací, recepcí nebo si pobyt rezervujte přímo na www.laznejachymov.cz

Programm beinhaltet:

• Unterkunft mit Vollpension
• allgem. Arztuntersuchung (Annamnese, Labor,
Ergebnis von Körperliche Verfassung,
• Plan von Körperaktivitäten)
• 3x Perlbad
• 1x Oxygentherapie
• 2x nordic walking
• 2x Vacuwell
• 1x Infra Sauna
• 2x Salzhöhle,
• 2x Geräteunterstützte Lymphdrainage,
• 1x Teilkörpermassage
• 1x Kohlendioxid-Trockenbad
• EKG
• jeden Tag Mineralwasser aus Karlovy Vary
• Besprechung mit nutr. Therapeut
• spezieller Speiseplan
• Austritts Bewertung der Körperzusammensetzung
+ Bei Unterkunft min. 14 Tage: Arzt Kontrolle
Kurtaxe Preise ab 80,- EUR/Tag/Person
Kommen sie zu uns und nehmen sie ab!

Ins Museum für den Tolar von Schlick
Die Stadt Jáchymov ist dank des Silberbergbaus aufgeblüht und unter
anderem hat sie auch die Prägung der Silbertaler berühmt gemacht, die
auch dem heutigen amerikanischen Dollar seinen Namen verliehen haben. Die Bedeutung dieses Zahlungsmittels aus dem sechzehnten Jahrhundert ehrt derzeit die tschechische Münzstätte durch die Ausgabe des
Replikats im Rahmen der Kollektion „Hold historickým mincovnám“.
Die Taufe des Talers von Jáchymov hat unter Anwesenheit des prominenten tschechischen Münzenkenners Petr Vorel stattgefunden und die
gleiche Münze können auch Sie sich besorgen, und zwar direkt in der
Königsmünzstättein Jáchymov – oder im Museum – für 1.570 CZK.
Weitere Münzen für Ihre Kollektion können sie in Kutná Hora, Olomouc, Kroměříž und Opava sammeln.

WAS SIE BEI UNS FINDEN
• Auslegen von Karten
• Regression
• Vorträge
• Finanzberatung
• Ausstellung von Bildern, Fotografien
PO – PÁ / MO – FR 09:00 – 17:00
• qualitative und zeitlose Mode
PŘESTÁVKA / PAUSE 12:00 – 13:00
• Unterwäsche
• Hüte
Seznam akcí najdete na facebooku
• Bijouterie
• Kosmetik MARY KAY
• Kosmetik AVON
• pflanzliche Produkte

Eine Liste der Veranstaltungen finden Sie auf Facebook

K LANOVCE 998, 362 51 JÁCHYMOV | JAROSLAVA DYTRYCHOVÁ | +420 723 725 998 | vestirnaRufina@seznam.cz

Tajemství přírody
Geheimnisse der Natur
Vaše přírodní lékárna Ihre Naturapotheke
• Velkoobchod – maloobchod
• Český včelí med
• Kozí sýry
• Zdravá výživa
• Léčivé byliny, masti
• Suvenýry
• Včelí produkty a mnohé další

• Großhandel - Einzelhandel
• Tschechischer Bienenhonig
• Ziegenkäse
• Gesunde Ernährung
• Heilkräuter, Salben
• Souvenirs
• Bienenprodukte und vieles weitere

PO – PÁ: 11 – 17 hodin | Mo – Fr: 11 – 17 Uhr

www.tajemstvi-prirody.cz

Vladan Bublík, Hotel Lužice, K Lanovce 886, Jáchymov

Preisnachlass bei Vorlage des
ausgeschnittenen Inserats
und Einkauf über 300 CZK

VĚŠTÍRNA RUFÍNA
ORAKELSTÄTTE RUFÍNA

10% SLEVA

CO U NÁS NAJDETE
• výklad karet
• regrese
• přednášky
• finanční poradenství
• výstavy obrazů, fotografií
• kvalitní a nadčasová móda
• spodní prádlo
• klobouky
• bižuterie
• kosmetika MARY KAY
• kosmetika AVON
• rostlinné přípravky

INZERCE

při předložení vystřiženého
inzerátu a nákupu nad 300 Kč

INZERCE
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Seriál
| Serie
PALACE****
Seriál | Serie
RADIUM RADIUM
PALACE****
Jubilant

Stařičká kolorovaná pohlednice horského masivu Klínovce prozrazuje, že náš
jubilant se již před mnoha desetiletími stal prvkem krajinotvorným. Autoři
publikací o Jáchymovu rádi představovali město jako „bránu Krušnohoří“. Od
svého vzniku byl její dominantní ozdobou nepřehlédnutelný Radium Palace.
Dominanty hornické minulosti Jáchymova jsou spojeny se jmény hraběcího
rodu Šliků. Zakladatelé města nemohli v 16. století ani v nejmenším tušit, jakou
budoucnost skrývá stříbronosné podzemí. To na počátku“století smolince“ /jak
nazval 20. století básník /hrabě Ferdinand Buquoy, ministr c.k. vlády ve Vídni, už
byl informovanější. Stál v pozadí vzniku prvních privátních lázní, jejichž věhlas
během krátké doby vedl ke zřízení „Státního radiového léčebného ústavu“
/dnešní Agricola/. Ještě před jeho otevřením vstupuje do příběhu další muž
s erbem: vystudovaný právník, politik, ale rovněž nadšený botanik – dendrolog,
hrabě Ernst Silva Tarrouca. V hlavním městě mocnářství zakládá „RadiumKurhaus Aktiengeselschaft St. Joachimsthal“, jejímž předmětem je „založení
a provozování léčebného ústavu a hotelu v Jáchymově v Čechách a využívání
radioaktivního účinku jáchymovských důlních vod na základě nájemní smlouvy
uzavřené se státní správou. „Po překvapivě rychlém vykoupení pozemků je roku
1910 zahájena stavba v místních poměrech dosud nevídaných rozměrů i zcela
nového typu: léčebného ústavu s prvotřídním hotelovým zázemím pro hosty.
Pod vedením vídeňského architekta a stavitele Buriana je úspěšně dokončena
v červnu 1912. Vzhledem i vybavením se mohla směle poměřovat se svými
vrstevníky, rovněž letošními jubilanty – v Karlových Varech /hotel Imperial/
nebo v Praze /Obecní dům/.
Jejich vzdáleného souputníka vzpomínal svět letos na jaře. Byl jím Titanic, který
se zapsal do dějin tragickým koncem. Náš jáchymovský jubilant, který před sto
lety „zakotvil“ u úpatí Stříbrného vrchu, trvá, žije. A to nejen k prospěchu těch,
kdo potřebují jeho služby.

Ein Jubilar

Mgr. Oldřich Ježek

Die steinalte, kolorierte Ansichtskarte des Gebirgsmassivs Klínovice verrät, dass
unser Jubilar schon vor vielen Jahrzehnten zum landschaftsbildenden Element
geworden ist. Die Autoren der Publikationen über Jáchymov haben die Stadt

auch gerne als „Brána do Krušnohoří (Tor ins Erzgebirge)“ vorgestellt. Seit ihrem
Entstehen war ihre dominante Verzierung das unübersehbare Radium Palace.
Die Wahrzeichen der bergmännischen Vergangenheit von Jáchymov sind
mit dem Namen der Grafenfamilie Schlick verbunden. Die Gründer der Stadt
konnten im 16. Jahrhundert nicht einmal im Geringsten ahnen, was für
eine Zukunft der silberhaltige Untergrund verbirgt. Da war am Anfang des
„Pechjahrhunderts, wie der Dichter, Graf Ferdinand Buquoy das 20. Jahrhundert
nannte, der Minister c.k. der Regierung in Wien schon informierter. Er stand
bei der Entstehung des ersten privaten Kurortes, dessen Ruf innerhalb kurzer
Zeit zum Aufbau der „Staatlichen radiotherapeutischen Heilanstalt“ - heutige
Agricola – führte, im Hintergrund. Noch vor seiner Eröffnung geht ein weiterer
Mann mit einem Wappen in die Geschichte ein: ein studierter Rechtsanwalt,
Politiker, und zugleich begeisterter Botaniker – Dendrologe, Graf Ernst Silva
Tarrouca. In der Hauptstadt der Monarchie ist der Sitz der „Radium-Kurhaus
Aktiengesellschaft St. Joachimsthal“, deren Aufgabe die Gründung und der
Betrieb der Heilanstalt und des Hotels in Jáchymov in Tschechien, und die
Ausnutzung der radioaktiven Wirkung der Grubengewässer in Jáchymov
aufgrund des Mietvertrages, der mit der Staatsverwaltung abgeschlossen
wurde, ist. Nach einem überraschend schnellen Aufkauf der Grundstücke
wird im Jahre 1910 ein Bau von einem in dieser Gegend bisher unbekanntem
Ausmaß und einer völlig neuen Art eingeleitet: eine Heilanstalt mit
erstklassigem Hotelhintergrund für die Gäste. Unter der Leitung des Wiener
Architekten und Baumeisters Burian wird sie erfolgreich im Juni 1912 beendet.
Angesichts der Ausstattung kann sie sich getrost mit ihren Altersgenossen,
genauso mit den diesjährigen Jubilaren, vergleichen – in Karlovy Vary, Hotel
Imperial oder in Prag, Obecní dům (Gemeindehaus).
An ihren entfernten Begleiter hat sich die Welt dieses Jahr im Frühling erinnert.
Es war die Titanic, die mit ihrem tragischen Ende in die Geschichte eingegangen
ist. Unser Jubilar von Jáchymov, der vor hundert Jahren vor den Füßen des
Silberhügels „vor Anker gegangen ist“, besteht fort, lebt. Und das nicht nur zum
Vorteil derer, die ihre Dienste brauchen.
Mgr. Oldřich Ježek

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

RADIUM PALACE
( +420 353 835 111

AKADEMIK BĚHOUNEK
( +420 353 834 111

CURIE
( +420 353 832 111

AGRICOLA
( +420 353 836 000

