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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: 10:00 - 17:00 hod. / Uhr, So / Sa: 10:00 - 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

Vážení hosté,

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

procházíme právě nejkrásnějším obdobím roku. Podzim svými barvami,
nízkým světlem a mlžným oparem dává celému lázeňskému údolí úžasnou
relaxační náladu. Protože ji však nikdy nedokáži vystihnout tak, jak ji během procházky zaznamenávají Vaše smysly, budu se věnovat spíše období
zimy. A to i přes skutečnost, že právě ona je tou částí sezóny, kterou bychom
dosud vždy raději kvapem přeskočili.

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

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./ Uhr

Sladké mlsání, Kulturní dům

Kršová Marcela

+420 353 836 008

Po - Pá / Di, Do: 10:00 - 17:00 hod./ Uhr

Věštírna Rufína, Lázeňské centrum Agricola
Orakelstätte, Kurzentrum Agricola

Jaroslava Dytrychová

+420 723 725 998

Út - Čt / Di, Do: 9:00 – 11:30 hod./Uhr, 13:00 – 18:00 hod./Uhr | St, Pá/ Mi, Fr 9:00 – 11:30,
13:00 – 16:00 hod./Uhr So, Ne na objednávku / Sa, So nach Vereinbarung
INZERCE

KOSMETICKÝ SALON

DARINA
KOSMETIKSALON

• veškeré kosmetické služby výhradně s použitím produktů německé firmy ALCINA •
• Nadstandardní pleťové kúry pro všechny typy pleti •
• Líčení denní, večerní i svatební •
• Nastřelování náušnic •
• Alle Kosmetikleistungen erfolgen ausschliesslich unter Anwendung von Produkten der deutschen Firma ALCINA •
• Exklusive Hautkuren für alle Hauttypen •
• Tages-, Abends- und festliches Make Up •
• Ohrringlöcher stechen •

Událost | Ereignist

V zimě máme méně hostů a s výjimkou romantické vánoční nálady nám
sníh spíš komplikuje život. Byť se Jáchymov nachází na úpatí lyžařských areálů, pojítko mezi lázněmi a lyžováním, tak běžné v Alpách, dosud neexistovalo. Už loňský rok ale ukázal, jak se mohou lázně a hory skvěle doplňovat.
Aquacentrum Agricola láká k relaxaci po únavě z lyžování, lázně nabízejí
rodinné apartmány, úschovny lyží i skibusy k lyžařským vlekům. Zastaralou lanovku z Jáchymova na Klínovec nahradí právě budovaná čtyřsedačka,
která hostům lázní zpřístupní rozsáhlý areál s moderními lanovkami, téměř
3 km dlouhou sjezdovkou a společným skipasem s areálem v berwiesenthalu. Tato stavba ale není jediným přírůstkem do rodiny krušnohorských areálů. Stejným tempem roste 10 km vzdálený areál na Plešivci a na severní
straně Klínovce vzniká další sedačková lanovka.
Stejně jako vloni jsme pro Vás i letos připravili pobytový balíček pro lyžaře
nazvaný Snowmanie, a tak věřím, že ve Vašem kalendáři budou mít jáchymovské lázně své místo i během zimních měsíců.
Váš MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel

Sehr geehrte Gäste,
wir befinden uns gerade in der schönsten Jahreszeit. Herbst mit seinen
Farben, gedämpften Lichtern und Nebelschleiern verleiht dem Kurorttal
eine wunderbare Entspannungslaune. Nie kann ich sie erfassen wenigstens
nicht so gut wie Sie sie mit Ihren Sinne während Wanderungen aufnehmen.
Dann ziehe ich vor, sich der Winterzeit zu widmen, obwohl Winter ein Teil
der Saison ist, das wir immer schnell überspringen möchten.
Im Winter haben wir weniger Gäste. Mit der Ausnahme der romantischen
Weihnachtsstimmung kompliziert uns der Schnee immer unser Leben.
Obwohl sich Joachimsthal am Fuß der Skiarenas befindet, gab es bisher
keine Verlinkung zwischen dem Heilbad und dem Skifahren, so geläufig
in den Alpen. Das vergangene Jahr zeigte aber, dass sich das Heilbad und
das Gebirge gut ergänzen können. Das Aquazentrum Agricola lockt nach
der Ermüdung aus dem Skifahren zur Entspannung und Relaxation. Das
Heilbad bietet Familienappartements, Skiaufbewahrung und Skibusse zu
den Skiliften an. Das veraltete Sessellift von Joachimsthal auf Keilberg wird
durch einen gerade gebauten Viersessellift ersetzt, der ein umfangreiches
Areal mit modernen Skiliften, mit einer fast 3 Kilometer langen Skipiste und
mit einem Skipass gemeinsam mit der Skiarena in Kurort Oberwiesenthal
den Heilbadgäste zugänglich machen wird. Dieser Bau ist nicht der einzige
Zuwachs in die Familie der Skiareals im Erzgebirge. Mit dem gleichen
Tempo wächst eine Skiarena auf dem Plessberg 10km entfernt und auf dem
nördlichen Hang Keilbergs wird ein Sessellift errichtet.
Wie im vorigen Jahr haben wir einen Skiaufenthalt, ein Packet für
Skifahrer „Snowmania“ genannt, vorbereitet. Ich glaube, dass das
Heilbad Jáchymov seinen festen Platz in Ihrem Kalender auch in den
Wintermonaten finden wird.
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MUDr. Marie Součková
„Tschechische
Podologen werden
zu angesehenen
Spezialisten!“

Připravte se včas

„Čeští podiatři budou
vyhledávanými odborníky!“

O chystaných změnách v indikačním seznamu lázní jste jistě již
slyšeli, a to nejen díky našemu časopisu. Plánovaná novelizace
vyhlášky má vstoupit v platnost od 1. října a pro vás, lázeňské hosty
přináší hned několik změn.

výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí), stavy po popáleninách a po
rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značené kontraktury (pouze
jako komplexní léčba) a všechny indikace, spadající do skupiny
nemocí nervových.

Hosté, přijíždějící na komplexní lázeňský pobyt, stráví v lázních
minimálně 21 dní. U některých indikací je umožněno pobyt prodloužit,
schválení této „prodlužky“ pak bude závislé na rozhodnutí revizního
lékaře vaší zdravotní pojišťovny. V případě příspěvkové lázeňské péče
můžete využít 14 nebo 21 denních pobytů. O délce léčení rozhoduje
rovněž revizní lékař pojišťovny. Vyhláška se zaměřuje také na omezení
četnosti lázeňských pobytů, ta se liší podle jednotlivých indikací.
Potřebujete-li do lázní průvodce, možnost jeho umístění prokonzultuje
vedoucí lékař lázní s revizním lékařem pojišťovny.

Také luhačovické přírodní minerální vody by mohly být nově
využívány k léčbě dalších onemocnění. Přičemž stejně důležitou
informací je také to, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči
v Luhačovicích bude možno nově poskytovat dětem již od 1,5 roku.

Jáchymovským lázním se díky novelizaci vyhlášky otevřely nové
možnosti. Od prvního října bude možné v našich lázních léčit
nově funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách
(nemoci oběhového ústrojí), diabetes melitus (nemoci z poruchy

„Vzhledem k novým indikacím již připravujeme také nové léčebné
plány, aby hned od 1. října mohli všichni noví hosté začít využívat
unikátních přírodních zdrojů Jáchymova i Luhačovic,“ prozradil
bezprostřední reakci lázní generální ředitel obou lázeňských spolků
MUDr. Eduard Bláha. Vzhledem k tomu, že zavedení novelizace
do lékařské praxe může chvíli trvat, neváhejte se s dotazy obracet
na obchodní oddělení lázní nebo na svého obvodního lékaře.
Podrobné informace o chystaných změnách naleznete také na našich
internetových stránkách.
INZERCE

Dámské a pánské kadeřnictví Radium Palace
Damen – und Herrenfriseur Radium Palace
Přivítáme Vás ve velmi příjemném prostředí v prvním patře hotelu.
Upřednostňujeme profesionální, individuální přístup k zákazníkům s využitím kvalitní kosmetiky.
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
Nově provádíme: aplikace brazilského keratinu, ultrazvuková terapie vlasů, střih elektrickými nůžkami
Wir bieten neu an: Anwendung von brasilianischem Keratin, Ultraschalltherapie der Haare, Schnitt mit Elektroschere
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Otevírací doba: Po – Pá 10:00 – 17:00 hod., So 10:00 – 12:00 hod.
Případně dle domluvy na objednávku
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Öffnungszeit: Mo - Fr 9:00 – 17:00 Uhr, Sa 9:00 – 12:00 Uhr
Gegebenenfalls nach Vereinbarung auf Bestellung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kontakt: Kateřina Dondová, tel.: + 420 356 831 780, hotelová linka (Kurzwahl) 1780

V minulých číslech našeho lázeňského časopisu jsme vás informovali,
že jáchymovské lázně jako první (a dosud jediné) v České republice
začaly provozovat ortopedickou ambulanci, garantovanou
atestovaným ortopedem a podiatrem. Komplexní podiatrickou péči
si zde můžete dopřát přímo z rukou primářky lázeňského hotelu
Běhounek Marie Součkové, která byla v květnu letošního roku
zvolena prezidentkou České podiatrické společnosti.
Co pro vás toto významné jmenování znamená?
Především strašně moc práce. Ráda bych postavila podiatrii v České
republice na odbornou úroveň. Máme několik šikovných odborníků,
akreditovaných v zahraničí, ale u nás se prozatím tato kvalifikace neuznává.
Důležitá je i osvěta veřejnosti. Vložit lidem do povědomí pravidelnou péči
o nohy, vždyť se jedná o náš celoživotní dopravní prostředek!
V čem vlastně spočívá podiatrické vyšetření?
Nejprve vám vleže zkontroluji plosky nohou, otlaky, kuří oka,
prohmatám jednotlivé prsty a vyšetřím klouby od kotníků po kyčle. Ve
stoje pak sleduji zatížení páteře až k hlavovým kloubům. Pak přichází na
řadu plantoskop – jakási speciální prosklená stolička, díky které mohu
prozkoumat detailně klenbu nohy a změřit zátěž na jednotlivé plosky.
K čemu pak zjištěné výsledky slouží?
Mnoho bolestí zad a kloubů má příčinu v porušení klenby. Díky
podiatrickému vyšetření vám mohu doporučit správnou obuv nebo nechat
vyrobit speciální vložky do bot. Jakmile se správě obujete, bolesti ustoupí.
Jaký je rozdíl mezi podologií a klasickou pedikúrou?
Správná péče o nohy je velice důležitá. Pokud člověk nemá žádné
zdravotní obtíže, nepotřebuje důkladné podologické vyšetření. Ale
lidé se zdravotním postižením mají možnost u mne získat odbornou
péči. Tyto případy nepatří k pedikérovi, ale do rukou odborníka,
pracujícího s přístrojovou pedikúrou a schopného nejen vyšetřit
danou problematickou nohu, ale i poradit a přivézt člověka ke
správnému obouvání a péči o nohy. Pracoviště přístrojové pedikúry
je našim hostům k dispozici v Radium Palace a vlastně je jediným
takovýmto pracovištěm v České republice.

In den vergangenen Ausgaben unserer
Heilbadzeitschrift haben wir Sie darüber
informiert, dass das Heilbad Jáchymov
als erstes (und bis jetzt als einziges)
in der Tschechischen Republik eine
orthopädische Ambulanz eröffnet hat, die
durch einen attestierten Orthopäden und
Podologen garantiert wird. Eine komplexe
podologische Behandlung können Sie
hier direkt aus den Händen der Heilbadärztin des Hotels Běhounek,
Marie Součková, erhalten, die im Mai dieses Jahres zur Präsidentin
der Tschechischen Podologischen Gesellschaft gewählt wurde.
Was diese bedeutende Ernennung für Sie bedeutet?
Vor allem sehr viel Arbeit. Ich würde die Podologie in der
Tschechischen Republik gerne auf eine professionelle Ebene bringen.
Wir haben einige sehr gute Spezialisten, die im Ausland akkreditiert
sind. Bei uns wird diese Qualifikation vorerst noch nicht anerkannt.
Wichtig ist auch die Aufklärung der Öffentlichkeit. Man muss den
Menschen eine regelmäßige Fußpflege ans Herz legen. Es handelt sich
doch um unser lebenslanges Transportmittel.
Was verbirgt sich eigentlich hinter einer podologischen Untersuchung?
Zuerst prüfen wir im Liegen Ihre Füße auf Quetschungen, Hühneraugen,
wir untersuchen jeden einzelnen Zeh und die Gelenke vom Knöchel bis
zur Hüfte. Im Stehen untersuchen wir dann die Wirbelsäulenbelastung
bis zu den Kopfgelenken. Dann kommt das Plantoskop an die Reihe - ein
Glashocker, Dank welchem ich das Fußgewölbe detailliert untersuchen
und die Sohlenbelastung messen kann.
Wozu dienen die Ergebnisse?
Zahlreiche Rücken- und Gelenksschmerzen haben ihre Wurzeln
in einer Störung des Fußgewölbes. Dank der podologischen
Untersuchung kann ich Ihnen das richtige Schuhwerk empfehlen,
oder spezielle Schuheinlagen herstellen. Sobald Sie den richtigen
Schuh anziehen, so gehen die Schmerzen zurück.
Was ist der Unterschied zwischen Podologie und einer klassischen Pediküre?
Eine richtige Fußpflege ist sehr wichtig. Sofern der Mensch keine
gesundheitlichen Probleme hat, so braucht er keine gründliche
podologische Untersuchung. Menschen mit gesundheitlichen
Problemen erhalten bei mir eine professionelle Behandlung.
Diese Fälle gehören nicht zur Pediküre, jedoch in die Hände
eines Profis, der mit einer Maschinenpediküre arbeitet und nicht
nur den problematischen Fuß untersucht, sondern auch helfen
kann und den Menschen zum Tragen des richtigen Schuhwerkes
und Fußpflege führt. Die Arbeitsstelle mit Maschinenpediküre
steht unseren Gästen im Radium Palace zur Verfügung
und ist eigentlich die einzige Arbeitsstelle dieser Art in der
Tschechischen Republik.
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Agricola nabízí jógu pro krále i pro královny
Od prázdninových dní nabízí lázeňské centrum Agricola lekce
klasické jógy tzv. hatha jogy, která byla a je součástí jógy královské.
V klasickém pojetí zahrnuje všech osm stupňů, kterými projdete než
dosáhnete samadhi (nirvany). Jsou jimi jama a nijama (dva základní
stupně, bez kterých se šťastný člověk neobejde), asana, pránájáma
(práce s dechem), pratjahára (odpoutání se od vnějších ale i vnitřních
vjemů, které nás ruší), dhárana (koncentrace roztěkané mysli), dhjána
(meditace) a samadhi (splynutí).
S jógou můžete začít v jakémkoliv věku. Člověk k ní ale musí
samovolně „uzrát“. Stejně tak si každý může přijít do hodiny pro
něco jiného. Někdo chce zhubnout, někoho přivede zvědavost,

jiného touha zbavit se bolestí krční či bederní páteře; někdo přijde
jednoduše proto, že už mu nestačí aerobic. Ať tak či onak, máte
možnost nahlédnout nejen do filosofie védského uceleného systému,
ale především můžete hlouběji poznat sami sebe. A to, panečku, chce
notnou dávku odvahy!
Na shledání se těší Lenka Vaněčková
Lekce hatha jógy trvá 90 minut
a přijde vás na pouhých 80 Kč.
Pro bližší informace a rezervaci termínů
kontaktujte recepci Lázeňského centra Agricola.

V Běhounku už od léta myslíme na Vánoce

Vánoční pobyty v jáchymovských lázních umožňují spojit klasickou léčbu s vánočními radovánkami, dobrým jídlem, krásnými koncerty a samozřejmě pestrým silvestrovským programem. O tom, že spojení léčby a vánoc je velice příjemné, nás
neustále přesvědčují hosté, kteří si vánoční pobyt v lázních nechtějí nechat ujít.

Restaurace s výhledem
Restaurace hotelu CURIE dostala na přelomu dubna a května
nový kabát. Celý sál prošel rekonstrukcí, při které se okenní stěna
posunula z někdejšího balkónu, až na úroveň fasády. Tím jsme získali
větší prostor pro pohodlnější usazení hostů (kapacita se zvýšila
z původních 136 na 160 míst). Kromě toho nabízí nová prosvětlená
a prosklená plocha strhující výhledy na panorama krušnohorských
lesů v okolí Jáchymova. Na významu získal také salonek vedle
restaurace, který jsme vkusně vybavili tapetou v moderním designu.
Zrekonstruovaná restaurace láká hosty nejen novým výhledem,
ale i vylepšenou kuchyní. Doufáme, že hostům bude v příjemném
a útulnějším prostředí restaurace o to více chutnat.

Rozmanitý vánoční program připravujeme každým rokem, a proto s ním máme
opravdu bohaté zkušenosti. Kulturní vyžití, výborné jídlo, příjemné procedury a citlivá vánoční výzdoba – to vše navodí tu správnou a jedinečnou atmosféru. Naše hosty
se snažíme neustále překvapovat malými pozornostmi, a to nejen ve dny sváteční.
Stálí hosté si vánoční čas strávený v Běhounku velice pochvalují, obzvláště pak výborné jídlo a profesionální přístup veškerého personálu. Vstřícnost, ochota a příjemné prostředí jsou pro ně tím důvodem, proč se k nám opakovaně vracejí ať už na
léčení nebo na kratší relaxační pobyty.

In Běhounek denken wir bereits seit
dem Sommer an Weihnachten

Restaurant mit Aussicht
Das Restaurant des Hotels CURIE hat zwischen April und Mai ein
neues Aussehen erhalten. Der gesamte Saal wurde so umgebaut, dass
die Fensterwand vom damaligen Balkon bis auf die Ebene der Fassade
verschoben wurde. Dadurch haben wir mehr Sitzgelegenheiten
für die Gäste geschaffen (die Kapazität wurde von 136 auf 160
Sitzplätze erhöht). Außerdem bietet die beleuchtete Glasfläche
einen atemberaubenden Ausblick auf das Panorama der Wälder des
Erzgebirges in der Umgebung von Jáchymov. Auch der Salon neben
dem Restaurant, den wir mit einer Tapete in modernem Design
ausgestattet haben, hat an Bedeutung gewonnen. Das renovierte
Restaurant lockt die Gäste nicht nur durch sein neues Aussehen,
sondern auch durch die ausgebesserte Küche. Wir hoffen, dass es
den Gästen in der angenehmeren und bequemeren Umgebung des
Restaurants auch besser schmecken wird.

Matrace

Ein Weihnachtsaufenthalt im Heilbad Jáchymov verbindet eine klassische
Kur mit weihnachtlichen Aktivitäten, gutem Essen, schönen Konzerten und
selbstverständlich mit einem reichen Silvesterprogramm. Darüber, dass eine
Kur zur Weihnachten sehr angenehm ist, überzeugen uns unsere Gäste immer wieder von Neuem und wollen sich einen Aufenthalt im Heilbad zu
Weihnachten nicht entgehen lassen.
Ein vielfältiges Weihnachtsprogramm bereiten wir jedes Jahr vor und haben
damit bereits viel Erfahrung. Kulturelle Aktivitäten, ausgezeichnetes Essen,
angenehme Prozeduren und eine empfindliche Weihnachtsdekoration - das
alles bringt die richtige und einzigartige Atmosphäre. Wir versuchen unsere
Gäste immer wieder mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen und das
nicht nur während der Feiertage.

Matratzen BIOSYNCHRON

Světový hit v relaxaci
a léčbě během spánku

Ein Welthit, wenn es um Entspannung
und Erholung während des Schlafens geht.

Nyní se v našich lázních můžete aktivně léčit i přes noc.
Speciální matrace BIOSYNCHRON mají stimulační vliv na
prokrvení organismu, efektivně harmonizují nervovou soustavu
a synchronizují funkce imunitního systému. Lépe pak budete
odolávat stresu, zvýší se autoimunitní schopnosti vašeho
organismu a celé tělo projde komplexní detoxikací. Jako bonbónek
navíc pro vás bude zvýšení komfortu při spánku a dokonalá
relaxace.

Von nun an können Sie sich in unserem Heilbad auch nachts aktiv
erholen. Die Spezialmatratzen BIOSYNCHRON stimulieren die
Durchblutung des Organismus, harmonisieren das Nervensystem
effektiver und synchronisieren die Funktion des Immunsystems. So
können Sie Stress besser abwehren, die Autoimmun-Fähigkeit Ihres
Organismus wird erhöht und Ihr gesamter Körper unterläuft einer
Entgiftung. Ein Extra für Sie ist die Erhöhung des Komforts während
des Schlafens und perfekte Entspannung.

Pronájem matrace BIOSYNCHRON získáte v jáchymovských
lázních za exkluzivní cenu 150 Kč za noc.

Die Matratze BIOSYNCHRON können Sie im Heilbad Jáchymov
zum exklusiven Preis von 150 CZK pro Nacht ausleihen.
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Langjährige Gäste loben die Weihnachtszeit in Běhounek sehr, besonders das
köstliche Essen und den professionellen Service des gesamten Personals. Zuvorkommenheit, Bereitschaft und ein angenehmes Umfeld sind die Gründe
weshalb sie uns wiederholt besuchen, ob nun aufgrund eines Kuraufenthaltes
oder aufgrund eines kürzeren Erholungsaufenthaltes.
Edeltraud Štěpánková, Sales manager hotelu Běhounek

Chcete i vy vyzkoušet vánoční atmosféru našich lázní?

Vánoce a Silvestr 2012
Vánoční atmosféra, noví přátelé a kvalitní lázeňská péče. Ať už
se chcete o svátcích léčit nebo pouze relaxovat, jáchymovské
lázně jsou tu pro vás. A pokud ještě nemáte nápad, co pod
stromeček, nadělte (si) dárkový poukaz z jedinečných krušnohorských lázní!
• Tradiční jáchymovská kúra | již od 1.390 Kč/den
• „Radonka“ aneb Vánoce s léčebným programem | již od 1.300 Kč/den
• Vánoční VITAL týden pro každého | již od 1.290 Kč/den
• Kouzelné vánoce s toulkami zimní přírodou | již od 610 Kč/den
• Snowmánie | již od 880 Kč/den
Bližší informace o programu včetně aktuálních cen vám rádi
sdělíme na rezervačních odděleních nebo na internetových
stránkách.

Weihnachten und Silvester 2012
Weihnachtliche Atmosphäre, neue Freunde und eine hochwertige Kurbehandlung. Egal, ob Sie an den Feiertagen kuren möchten oder einfach nur relaxen wollen, das Heilbad
Jáchymov ist für Sie da. Und falls Sie noch keine Idee für einen Weihnachtsgeschenk haben, hier unser Tipp: Geschenkgutschein aus dem einzigartigen Radonbad im tschechischen
Erzgebirge! Gönnen Sie Ihrer Gesundheit Gutes.
• Intensive Komplexe Radonkur | schon ab EUR 73 pro Tag
• „Radonka“ oder Weihnahten mit Erholungsprogramm |
schon ab EUR 64 pro Tag
• Eine weihnachtliche VITAL-Woche für jeden |
schon ab EUR 66 pro Tag
• Zauberhafte Weihnachten mit Wanderungen durch
die Winterlandschaft | schon ab EUR 44 pro Tag
• Snowmania | schon ab EUR 45 pro Tag

Pomůžeme Vám vybrat si ten správný program. A pro ty, kteří svoji závaznou
rezervaci potvrdí do konce října pod heslem „včasná rezervace“ a do konce října
složí zálohu 30% z ceny pobytu, máme jako bonus připravenou slevu ve výši 5%!
Kontaktujte nás, rádi vám poskytneme podrobnější informace!

Nähere Informationen über das Programm, einschließlich der
aktuellen Preise, teilt Ihnen gerne unsere Reservierungsabteilung mit oder Sie finden diese auf unserer Website.

Möchten auch Sie gerne die weihnachtliche Atmosphäre unseres
Heilbades ausprobieren?

INFORMACE A REZERVACE
INFORMATIONEN UND RESERVIERUNG:
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/de

Wir helfen Ihnen bei der richtigen Programmauswahl. Und für jene, die ihre
Reservierung bis Ende Oktober unter dem Stichwort „rechtzeitige Reservierung“ bestätigen und bis Ende Oktober eine Anzahlung von 30% des Aufenthaltspreises leisten, für die haben wir einen Bonus in Form eines 5%-igen
Preisnachlasses vorbereitet! Kontaktieren Sie uns, wir stellen Ihnen gerne
weitere Informationen zur Verfügung!
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Centrální lázně

rekonstruované prostory,
nové služby i název
Hlavním záměrem stavebních úprav původního Rehabilitačního pavilonu
bylo centralizovat léčebné procedury na jedno místo, omezit přecházení
mezi objekty a současně se stát centrem poskytování lázeňských procedur
obyvatelům Luhačovic nebo jejich nelázeňským návštěvníkům a rovněž
přiblížit úroveň prostor pro poskytování procedur ubytovacím objektům,
ze kterých hosté na léčbu v této části lázní docházejí.
Pro zdůraznění významu a rozsahu poskytovaných služeb došlo také
k přejmenování objektu na Centrální lázně – Rehabilitační pavilon.
Již dnes lze zde využít celé spektrum vodoléčebných procedur (včetně
možnosti perličkové koupele v dřevěné vaně), služeb fyzioterapeutů,
různých druhů masáží, slatinných obkladů a nechybí ani tělocvična,
bazén, whirlpool a parního box. Zajímavostí bazénu je jeho teplota 31°C,
která jej řadí mezi nejteplejší bazény v Luhačovicích. Součástí nabídky
je také možnost vychutnat šálek dobré kávy při čekání na procedury
v příjemném denním baru.

Nejluxusnější wellness dovolenou již tradičně nabídne
ALEXANDRIA**** Spa & wellness hotel, kde byl do nabídky mimo
jiné doplněn další víkendový pobyt, který umožní maximální využití
všech předností hotelu.

Služby Centrálních lázní jsou k dispozici nejen klientům akciové
společnosti, nicméně právě oni budou díky svému ubytování v jiných
objektech maximálně cenově zvýhodněni.

Od září lze vybírat a objednávat pobyty se slevou za včasnou objednávku
přímo z nově vydaného katalogu Léčba, relaxace, wellness nebo na
www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz. Zajímavé tipy,
aktuální informace, novinky a postřehy pak pravidelně naleznete na
firemních stránkách na Facebooku.

Nemalou část rekonstrukce tvořily moderní technologie, zejména
recirkulace procedurové vody a instalace vzduchotechnických jednotek.
Od použití recirkulace vody se především očekává šetrnější vliv na
přírodu ale i nemalé úspory provozních nákladů. Tento typ technologie
byl použit v naší společnosti poprvé v historii.

Z

P

Zentralbad

modernisierte Räume,neue
Leistungen und neuer Name

Prodej pobytů 2013
zahájen

Die
Hauptziele
des
Umbaus
des
ursprünglichen
Rehabilitationspavillons waren eine Zentralisierung der
Heilanwendungen an einem Ort, um das häufige Wechseln
zwischen den Gebäuden einzuschränken, und zugleich ein
Zentrum zu schaffen, das Kuranwendungen für die Einwohner von
Luhačovice oder deren Gäste anbietet, und zugleich das Niveau
der Anwendungsräumlichkeiten für jene Hotels und Pensionen zu
erhöhen, aus denen die Gäste regelmäßig zur Behandlung in diesen
Teil des Kurviertels gehen.
Zur Betonung von Bedeutung und Umfang der gebotenen
Leistungen wurde das Gebäude auch umbenannt: in Zentralbad
– Rehabilitationspavillon. Bereits heute kann hier ein ganzes
Spektrum an hydrotherapeutischen Anwendungen genutzt
werden (u.a. Perlbäder in Holzwannen), ferner erwarten die
Gäste Physiotherapeuten, verschiedene Arten Massagen und
Moorpackungen und es fehlen auch nicht Gymnastikraum,
Schwimmbecken, Whirlpool und Dampfbox. Eine Besonderheit
des Schwimmbeckens ist seine Temperatur von 31°C, die es zu den
wärmsten Becken in Luhačovice zählen lässt. Und man kann in der
angenehmen Tagesbar eine Tasse guten Kaffee genießen, während
man auf seine Anwendung wartet.
Die Leistungen des Zentralbads stehen nicht nur den Kunden der
Kurgesellschaft zur Verfügung, doch werden gerade sie dank ihrer
Unterbringung in Hotels der Aktiengesellschaft preislich maximal
begünstigt.

8 AQUAVIVA Podzim | 2012

Podobně jako v předcházejících letech přicházejí na konci léta Lázně
Luhačovice s novou rozšířenou nabídkou léčebných a relaxačních
pobytů pro příští sezónu.
Nabídka odráží dlouhodobý záměr zvyšovat úroveň léčebných pobytů,
které jsou jejím základem. U nejžádanějšího Léčebného pobytu se od
příštího roku zvyšuje počet procedur z 18 na 21 za týden při zachování
ceny a pro podporu dosažení výraznějšího léčebného efektu jsou navíc
cenově zvýhodněny dvoutýdenní a delší pobyty. Pro ty, kteří se chtějí
plnohodnotně léčit a nemohou čerpat více než týdenní dovolenou, je
připraven Léčebný pobyt INTENSIV, kde se lze ve vybraných termínech
9 dní léčit při čerpání jen 5 dnů dovolené. Nové možnosti diagnostiky
a léčby skýtá metoda computerové kinesiologie, která umožňuje
upravit vnitřní nerovnováhu a funkční poruchy. Tuto unikátní metodu
bude obsahovat nejen speciální preventivní pobyt, ale bude fakultativně
nabízena u všech ostatních pobytů.

Ein nicht geringer Teil der Modernisierung bildeten neueste
technische Anlagen, insbesondere eine Kreislaufnutzung des
Anwendungswassers und die Installierung von Lüftungseinheiten.
Vom Wasserrecycling verspricht man sich vor allem einen
schonenden Einfluss auf die Natur und nicht geringe Einsparungen
an Betriebskosten. Dieser Anlagentyp wird erstmals in der
Unternehmensgeschichte eingesetzt.

Kromě léčebných pobytů je připravena i široká nabídka oblíbených
relaxačních, wellness i víkendových pobytů, které uspokojí všechny
věkové skupiny. Nejžádanější relaxační pobyty budou zvýhodněny
bezplatným rozšířením o konzultaci s lázeňskými lékaři a navíc bude
možné získat i zajímavé bonusy ve formě slev nebo vstupů do wellness
centra. Chybět nebudou ani pobyty spojené s kulturními programy
a letními festivaly či Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi. Připravena je
také rozšířená nabídka pobytů pro zájemce o aktivní dovolenou (kolo,
tenis, turistika apod.)

V

Verkauf der Kuren
2013 eröffnet

Ähnlich wie in den Vorjahren kommt Bad Luhačovice zum
Sommerausgang mit seinem neuen erweiterten Angebot an Heilkuren
und Entspannungsaufenthalten für die nächste Saison.
Das Angebot von Bad Luhačovice, wo vor allem Erkrankungen der
Atemwege und des Bewegungsapparats behandelt werden, spiegelt
das langfristige Vorhaben wider, ständig das Niveau der Heilkuren zu
erhöhen, die die Grundlage des Angebots bilden. Bei der klassischen
Heilkur steigt ab nächstes Jahr die Anzahl der Anwendungen von
18 auf 21 pro Woche bei gleichem Preis und zur Unterstützung
eines deutlicheren Heileffekts werden außerdem die längeren Kuren
preislich begünstigt, so dass die dritte und alle weiteren Kurwochen
mit einem Nachlass bis zu 40 % zu erhalten sind. Im Angebot fehlen
auch die in den vergangenen Jahren meistgefragte Badekur sowie die
Schnupperwoche nicht, die wiederum zur Zeit des Festivals Janáček
und Luhačovice in der zweiten Julihälfte mit einem Bonus glänzt –
einer Dauereintrittskarte für alle Konzerte.
Neue Möglichkeiten für Diagnostik und Behandlung eröffnet die
Methode der Computerkinesiologie, dank der innere Gleichgewichtsund Funktionsstörungen ausgeglichen werden können. Diese
einzigartige Anwendung wird zu allen Kuren wahlweise angeboten.
Außer den Heilkuren hält die Kurgesellschaft auch eine breite
Palette der beliebten Entspannungs- und Wellnesswochen sowie
Wochenendaufenthalten bereit, die alle Altersgruppen zufrieden
stellen. Der luxuriöseste Wellnessurlaub wird bereits traditionell
vom ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotel angeboten, wo unter
anderem ein neuer Wochenendaufenthalt aufgenommen wurde, der
alle Vorteile des Vier-Sterne-Hotels maximal ausschöpft.
Ab September können die Gäste Kuren und Aufenthalte mit einem
Nachlass für rechtzeitiges Bestellen wählen und ordern, und zwar
direkt aus dem neu aufgelegten Katalog Anwendungen, Entspannung,
Wellness oder unter www.BadLuhacovice.cz.
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Vážení čtenáři,
listovat vašimi dopisy je pro nás potěšením. Za všechny příspěvky děkujeme a autorům otisknutých dopisů posíláme malou pozornost z redakce. Krásný a slunný podzim přeje...
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Sehr geehrte Leser,
in euren Briefen zu blättern ist uns ein Vergnügen. Wir danken für alle Beiträge
und den Autoren der abgedruckten Briefe schicken wir eine kleine Aufmerksamkeit der Redaktion. Einen schönen und sonnigen Herbst wünscht Ihnen...

Lena Kozohorská, editor

Den čarodějnic

DOPISY

Tak vám řeknu jen
dnes je krásný den
večer potom sic
je slet čarodějnic
tento den je pro nás stálý
čarodějnice se večer pálí
jak přísloví praví
pijte si na zdraví
která byla hodná
ta může pít do dna
Jste-li mezi přáteli
buďte hodně veselí
ráno jděte pod třešničku
tam si dáte pak hubičku
začíná máj . lásky čas
na který zvu kdekoho z vás.
Václav Fischer alias Wendys,
Jablonec nad Nisou

Vážená paní Kozohorská,

Sehr geehrte Frau Kozohorská,

rodiče navštívili krásné město Jáchymov, kde nikdy nebyli a prožili si
krásné odpoledne v Radium Palace
s výhrou – Afroditin sen s večeří. Byl
to pro ně opravdu velký svátek, užili
si to. Já bych rád poděkoval za výhru
i za to, že jsme jim mohli umožnit si
udělat taky chvilku pro sebe v tom
životním shonu. Soutěžíme dále,
a pokud by se usmálo štěstí opět, přijeli bychom my, protože zážitky z Jáchymova, hotelu a celkový dojem byl
vynikající.

meine Eltern haben die wunderschöne Stadt Jáchymov besucht, wo sie vorher noch nie gewesen sind und haben dort
einen wunderschönen Nachmittag im Radium Palace aufgrund eines Gewinns - Aphrodites Traum mit Mittagessen
- verbracht. Es war für sie wirklich ein großer Feiertag. Sie
haben es sehr genossen. Ich möchte gerne für den Gewinn
und dafür danken, dass wir es ihnen ermöglicht haben so
einen schönen Augenblick in unserem hektischen Alltag
zu erleben. Wir nehmen weiterhin an dem Gewinnspiel
teil und sofern uns das Glück wieder zuspielen sollte, so
kommen dieses Mal wir, da die Erlebnisse aus Jáchymov,
dem Hotel und der Gesamteindruck ausgezeichnet waren.

Sehr geehrte Aqua Viva-Redaktion,

Ahoj všichni v redakci,

dovoluji si vás pozdravit. A pokud je vše při starém, zdraví paní
Ing. Janu Vaňkovou, Lenu Kozohorskou, Janu Špatinovou, Evu
Jandákovou a jistě i pana ředitele,
se kterým jsem se zdravil už letos
v únoru. Pokud jsou tam i další na
svých místech, jako lékaři, sestry,
lázeňské, recepční, kuchaři, servírky... Mnoho jich osobně znám z té
doby, kdy jsem rozdával kreslené
obrázky s poznámkou, že kavalíři
nevymřeli a značně zchudli. Ale
pokud nám naše vláda, která chce
šetřit tam, kde cítí jen ten nejmenší
odpor, ty lázně skoro nezakáže, tak
vám budu stále říkat nashledanou!

ich erlaube mir Sie hiermit zu begrüßen.
Und sofern alles beim Alten ist, so grüße
ich Frau Ing. Jana Vaňková, Lena Kozohorská, Jana Špatinová, Eva Jandáková und
sicherlich auch den Herrn Direktor, den
ich bereits dieses Jahr im Februar getroffen habe. Sofern auch andere auf ihren
Plätzen sind, wie zB Ärzte, Schwestern,
Empfangsdamen, Köche, Kellnerinnen...
viele von ihnen kenne ich aus der Zeit,
als ich gemalte Bilder mit der Bemerkung
ausgeteilt habe, dass Kavaliere noch nicht
ausgestorben und verarmt sind. Aber falls
uns unsere Regierung, die dort spart, wo
sie den kleinsten Wiederstand verspürt,
Heilbäder nicht ganz verbietet, so werde
ich Ihnen immer Auf Wiedersehen sagen!

Jindřich Mottl, Mariánské lázně

Jindřich Mottl, Mariánské lázně

děkuji za hezký příspěvek s hezkou fotografií. Mám
radost, že jste ho otiskli tak, jak jsem ho (byť v rychlosti) napsala. Váš časopis je pěkně sestavený a výborně
informuje. To nechválím proto, že jste otiskli mé psaní.
Pamatuji si, jak jsem po přednášce „našeho historika“
(pozn. redakce: Mgr. Oldřich Ježek) s vámi mluvila. Říkala jsem vám, že by se dalo psát a vzpomínat hodně
a dlouho. My s Jiřinkou jsme léta koukaly, aby v našem
srdci bylo veselo, měli jsme radost, že kam vstoupíme
se srdce otevírají, zpívá se, vypráví se vtipy apod. Každý
rok při nástupu jsme řešily „koho nám dají a paní provozní se vždy smála a říkala: „Tak děvčata, chcete ženy
nebo aspoň jednoho chlapa?“ Ať to byl ten nebo ten, za
pár dní byl „náš“ a už se smál. Každému, kdo neví kdo
s kým bude bydlet na dvojlůžku, bych přála mít člověka,
jako se to podařilo nám. Žádný den tu nebyl nudný, každý přinesl něco pozitivního. Díky léčbě v Jáchymově
ještě mám všechny své údy na svém místě. Až teď jde do
tuhého a půjdu na výměnu kyčelního kloubu. A to jsem
byla pozvána v roce 1987! Proto kdykoliv jsem šla kolem obrazu Marie Curie, tak jsem jí děkovala, že měla
dobrý nápad.

Dobrý den,

Guten Tag,

rádi bychom Vám poděkovali za pěkně strávenou školu v přírodě. Přejeme
Vám mnoho spokojených lázeňských
hostů a škol v přírodě tak, jako jsme
byli spokojeni my. Pokud byste potřebovali nebo se Vám jakýmkoliv způsobem hodily dobré reference, rádi
Vám je poskytneme. Vaši žáci a učitelé 5.třídy Biskupského gymnázia
a Základní školy Bohosudov Krupka.

wir möchten Ihnen für die schöne Schule
in der Natur danken. Wir wünschen Ihnen
viele zufriedene Gäste und Schulen in der
Natur, so wie wir zufrieden gewesen sind.
Sofern Sie gute Referenzen brauchen sollten, so stellen wir Ihnen diese gerne zur
Verfügung. Ihre Schüler und Lehrer der 5.
Klasse des Bischofsgymnasiums und der
Grundschule von Bohosudov Krupka.

Jitka Kolářová

Jitka Kolářová

Radim Vilkoš, Ostrava

Radim Vilkoš, Ostrava

Také toužíte vyhrát romantický pobyt pro dva ve
čtyřhvězdičkovém hotelu Radium Palace? Pak sledujte naše
internetové a facebookové stránky. Každý měsíc se na nich
dočtete novou soutěžní otázku. Přejeme hodně štěstí!

Vážené vedení lázní,

Sehr geehrte Heilbadführung,

dovolte mi, abych touto cestou co nejsrdečněji poděkovala za
již čtvrtý lázeňský pobyt u Vás v Jáchymově (letos na Lužici).
Jmenovitě bych chtěla poděkovat za velmi příkladnou a profesionální péči primářce MUDr. Lence Draské, a pak těmto
fyzioterapeutkám a lázeňským sestrám: Janě Benkové, Radce
Ertlové, Ivetě Jägrové, Haně Kotherové, Alexandře Pavlovičové a Blance Huverové z rezervací. Přeji Vám všem mnoho štěstí, pohody a úspěchů a hlavně mnoho spokojených pacientů
v této pro nás nemocné, ale i pro Vás lázeňský personál ne moc
příznivé době.

erlauben Sie mir Ihnen hiermit für meinen bereits vierten Heilbadaufenthalt bei Ihnen im Jáchymov (dieses Jahr auf Lužice) zu danken.
Namentlich möchte ich gerne der vorbildlichen und professionellen
Behandlung von Oberärztin, MUDr. Lenka Draská, und dann den
folgenden Physiotherapeuten und Heilbadschwestern danken: Jana
Benková, Radka Ertlová, Iveta Jägrová, Hana Kotherová, Alexanda
Pavlovičová und Blanka Huverová von der Reservierungsabteilung.
Ich wünsche Ihnen allen viel Glück, Ruhe und Erfolg und vor allem
viele zufriedene Patienten in dieser, für uns kranken, aber für Sie, das
Heilbadpersonal, nicht allzu günstigen Zeit.

Krásný pozdrav z jihočeského Písku

Liebe Grüße aus dem südböhmischen Písek

Jana Dobiášová
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Vážení v redakci Aqua Viva,

Jana Dobiášová

Chcete i vy přijet do jáchymovských lázních se Školou v přírodě nebo na lyžařský výcvik?
Informujte se o výhodných podmínkách pro školní skupiny přímo na obchodním oddělení
lázní (info@laznejachymov.cz, tel.: 353 833 333).

Jiřina Strusková, Lišov u Českých Budějovic

Hallo an alle aus der Redaktion,
ich danke für den schönen Beitrag mit dem schönen Foto. Ich freue mich, dass Sie ihn so abgedruckt
haben, wie ich ihn (wenn auch in Eile) geschrieben
habe. Eure Zeitschrift ist schön zusammengestellt und
informiert ausgezeichnet. Das lobe ich nicht darum,
weil ihr mein Schreiben gedruckt habt. Ich erinnere
mich, wie ich nach der Vorlesung „unseres Historikers“ (Anm. Redaktion: Mgr. Oldřich Ježek) mit Ihnen gesprochen habe. Ich habe Ihnen gesagt, dass man
sehr lange schreiben und in Erinnerungen schwelgen könnte. Wir haben mit Jiřinka jahrelang darauf
geschaut, dass es in unserem Herzen fröhlich zugeht,
wir glücklich sind, dass wo wir auch hinkommen,
sich die Herzen öffnen, gesungen wird, Witze erzählt
werden usw. Jedes Jahr beim Antritt haben wir herum
spekuliert „wer wird uns zugeteilt und die Geschäftsführerin hat immer gelacht und gesagt: „So Mädchen,
wollt ich Frauen oder mindestens auch einen Mann?“
Ob nun der oder der, innerhalb weniger Tage gehörte
er „uns“ und hat bereits gelacht. Jedem, der nicht weiß
mit wem er ein Zweibettzimmer teilen wird, wünsche
ich jemanden, wie ihn wir gehabt haben. Kein einziger Tag war langweilig. Jeder brachte etwas Positives.
Dank den Behandlungen in Jáchymov sind noch alle
meine Glieder an ihrer Stelle. Erst jetzt geht es ans
Eingemachte und ich muss mich einem Austausch des
Hüftknochens unterziehen. Und dabei wurde ich im
Jahr 1987 eingeladen! Darum habe ich immer, wenn
ich an dem Bild von Marie Curie vorbei gegangen bin,
gedankt, dass sie so einen guten Einfall gehabt hat.
Jiřina Strusková, Lišov bei České Budějovice

Své příspěvky můžete nechat na recepci nebo zaslat na adresu redakce:
Ihre Briefe schicken Sie bitte an die Adresse unten oder hinterlegen Sie sie am Empfang:
Redakce Aqua Viva | Léčebné lázně Jáchymov a. s. | T.G.Masaryka 415 | 362 51 Jáchymov
Využít můžete také email: info@laznejachymov.cz
sie erreichen uns auch per E-Mail: info@laznejachymov.cz
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| Wettbewerb
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Vážení čtenáři,

Sehr geehrte Leser,

do soutěže, PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH, nám přišlo několik
úžasných dopisů. Pokud jste ten svůj příběh v našem časopise nenalezli, nebuďte smutní. Příště se třeba právě vy na něj můžete těšit.

aufgrund des Gewinnspieles ERZÄHLEN SIE UNS IHRE GESCHICHTE haben wir mehrere fantastische Briefe erhalten. Sofern Sie Ihre Geschichte nicht
in unserer Zeitschrift gefunden haben, so seien Sie nicht traurig. Vielleich können Sie sich bereits das nächste Mal freuen.

„Vzpomínám na oslavy MDŽ, kdy jsme měly důvod k oslavě. Kytičku
jsme položily v poledne na talíř a čekaly jsme, jak bude obdarovaný
„čubrnět“. Láďa nás potěšil vždy, když pravidelně s košíkem růží nebo
karafiátů obcházel známé a zaměstnance. Jednou jsme „ukecaly“ Blanku,
která měla kavárnu v 5. patře Běhounku, aby nám upekla štrůdl. Sešlo se
nás na pokoji požehnaně a po výborném štrůdlu se jen zaprášilo. Vzpomínáme, jak jsme hlídaly přestavbu našeho Radium Palace a měly strach
z modernizace. A nezapomeneme na noční pochody na WC dlouhými chodbami, kde rozespalé jsme cupitaly, a po cestě potkávaly cupitat
rozespalé muže v trenýrkách. To vše jsou jen zlomky radostí co s námi
udělala léčba, atmosféra lázní, prima lidičky a vůbec. Nechci na nikoho
zapomenout, protože to byla dlouhá řada lidiček od recepce počínaje až
po čisťounké sklenice s dobrou Plzní od chlapů ze Zimní. Když si vzpomenu, že náš domeček slaví 100 let, tak si říkám jaké jsme měly vlastně
štěstí, že část jeho života jsme mohly prožít s ním. Děkujeme!“
Za sebe i za Jiřinku Kadlecovou Jiřina Strusková
Lišov u Českých Budějovic
„Wir denken an die Feier von MDŽ zurück, als wir noch einen Grund
zum Feiern hatten. Am Vormittag legten wir eine Blume auf den Teller und haben gewartet, wie der Beschenkte „glotzen“ wird. Láďa hat
uns immer erfreut, wenn er regelmäßig mit einem Korb von Rosen
oder Nelken die Bekannten und Angestellten besucht hat. Einmal
ist es uns gelungen Blanka, die ein Café im 5. Stock in Běhounek
hatte, dazu zu überreden, uns einen Apfelstrudel zu backen. Es sind
ziemlich viele von uns auf einem Zimmer zusammen gekommen
und von dem Apfelstrudel ist nichts übrig geblieben. Wir erinnern
uns noch sehr gut, wie wir den Umbau des Radium Palace bewacht
haben und Angst vor der Modernisierung hatten. Wir erinnern uns
auch an die nächtlichen Wanderungen durch die langen Gänge auf
die Toilette, wo wir ganz verschlafen trappelten und unterwegs auf
verschlafene Männer in Boxershorts trafen. Das ist nur ein Bruchteil
dessen, was mit uns die Behandlung, die Atmosphäre des Heilbades,
die fantastischen Leute und überhaupt gemacht haben. Ich würde
nur ungern jemanden vergessen, da es viele Menschen gewesen sind.
Beginnend bei der Rezeption bis hin zu sauberen Gläsern mit einem
guten Pils von den Männern aus Zimně. Wenn ich nur daran denke,
dass unser Haus seinen 100-jährigen Geburtstag feiert, so sage ich
mir, was für ein Glück wir eigentlich gehabt haben, dass wir einen
Teil seines Lebens mit ihm verbringen durften. Vielen Dank!“
Für mich und für Jiřina Kadlecová, Jiřina Strusková
Lišov bei České Budějovice

„V únoru 1949 jsem zvítězil v lyžařském přeboru Krušnohorské župy. Na oslavu se mě dostalo pozvání od předsedy oddílu lyžování Slavie, Jana Kubálka.
Slavnostní večeře se konala v tom nejlepším, co v Jáchymově bylo, a to byl právě Radium Palace! Byla to tam veliká paráda. V té době se do této oblasti skoro
vůbec nesmělo. Byla stažena železná opona a zde bylo již ohrožené západní
pásmo. Do Jáchymova, na Boží Dar a Klínovec nesměli ani lyžaři. Tehdy jsem
si slíbil, že se do Jáchymova vrátím jako lázeňský host. Stalo se, ale až za 60 let!
A pak již každý rok. To zde bylo již mnoho nového. Moderní lázeňský hotel
Curie, na svahu se hrdě vypíná ultra moderní lázeňský hotel Běhounek a vůbec mnoho dalších lázeňských penzionů. Je to již celá moderní lázeňská čtvrť.
Dnes zde již není nouze o hosty. Radonová léčba již všechny ty, kteří zde byli
nadobro přesvědčila. To je léčba, která opravdu pomáhá znovu a snáze chodit,
a taková ani tak někde hned není. To píši z přesvědčení a říkám to rád!“
Jindřich Mottl, Mariánské lázně
„Im Februar 1949 habe ich die Meisterschaft des Erzgebirges gewonnen. Zur
Feier habe ich eine Einladung von Jan Kubálek, dem Vorsitzenden des Abteils
für Skifahren von Slavia, erhalten. Das feierliche Abendessen fand in dem besten
statt, was man in Jáchymov finden kann, und zwar im Radium Palace! Es war
dort sehr schön. Zu der Zeit war der Zutritt zu diesem Gebiet fast ganz verboten.
Der Eiserne Vorhang wurde zugezogen und hier befand sich bereits die bedroht
Westzone. Ins Jáchymov, auf die Berge Boží Dar und Klínovec durften nicht einmal Skifahrer. Damals habe ich mir versprochen, dass ich ins Jáchymov als Gast
zurückkehren werde. Es wurde Wirklichkeit, aber erst nach 60 Jahren! Und seit
dem jedes Jahr. Seit dem gibt es hier viel Neues. Das moderne Kurhotel Curie,
auf dem Berg reckt sich das ultramoderne Kurhotel Běhounek und überhaupt
viele weitere Kurpensionen. Es hat sich hier bereits ein modernes Kurviertel entwickelt. Heute muss man sich keine Sorgen mehr um die Gäste machen. Die Radonbehandlung hat alle, die bereits hier gewesen sind, überzeugt. Es handelt sich
um eine Behandlung, die wirklich hilft neu und einfacher zu gehen und so eine
findet man nicht überall. Das schreibe ich aus Überzeugung und sage es gerne!“
Jindřich Mottl, Marienbad

Příspěvky byly redakčně zkráceny. | Die Beiträge wurden durch die Redaktion gekürzt.

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.
Své příspěvky můžete zanechat na recepci
nebo zaslat na adresu redakce (str. 11)
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.
Ihre Beiträge können Sie an der Rezeption abgeben
oder an die Adresse der Redaktion schicken (Seite 11).
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Posvátný okrsek
a zámecký park v Ostrově

Der heilige Bezirk
und der Schlossgarten in Ostrov

Na západním okraji historického Ostrova v sousedství slavného Zámeckého parku (nazývaného kdysi Osmým divem
světa) s barokním Letohrádkem a Palácem princů se rozkládá rozsáhlý klášterní areál, odedávna známý jako Posvátný
okrsek. Od padesátých let 20. století zde sídlil vojenský útvar,
za jehož trvání klášter chátral až byl téměř zničen. Nedávná
rozsáhlá rekonstrukce klášterního areálu a Zámeckého parku obnovila vzhled těchto památek do takové míry, že to
mnozí návštěvníci přirovnávají k zázraku. Součástí klášterního areálu je nyní také nově vystavěné Ekocentrum s více
než dvěma stovkami zvířat. Navštívit zde můžete Piaristický
klášter, Sasko-lauenburskou pohřební kapli sv. Anny, kapli
sv. Floriána, Einsiedelnskou kapli a kostel Zvěstování Panny
Marie. Uprostřed čarovného parku se nezapomeňte zastavit
v malebném letohrádku, kde vás jistě bude čekat některá ze
zajímavých výstav. Do staré části města Ostrova se dostanete jednoduše autobusem přímo z Jáchymova až na zastávku
Ostrov – zámek. A nevíte-li si rady s dopravním spojením
na jiné akce města Ostrova, neváhejte se obrátit na programové specialistky lázní. Rády vám poradí.

Am westlichen Rand des historischen Teils der Stadt Ostrov, in der Nähe des
Schlossgartens (früher als achtes Weltwunder bezeichnet) mit einem barocken Belvedere und Prinzenpalast erstreckt sich das große Klosterareal, das
seit Urzeiten unter der Bezeichnung Heiliger Bezirk bekannt ist. Seit den
fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte hier eine militärische Einheit
ihren Sitz. Während dieser Zeit verfiel das Kloster bis es fast vollkommen
zerstört wurde. Die erst kürzlich fertiggestellte Renovierung des Klosterareals und des Schlossgartens hat das Aussehen der Denkmäler so sehr verändert, dass es viele Besucher als Wunder bezeichnen. Teil des Klosterareals
ist jetzt auch ein neu errichtetes Ökozentrum mit mehr als zweihundert
Tieren. Hier können Sie das Piaristenkloster, die Grabkirche der Hl. Anna
von Sachsen-Lauenburg, die Kirche des Hl. Florian, die Einsiedlerkirche und
die Kirche Mariä Verkündigung besuchen. Vergessen Sie nicht inmitten des
zauberhaften Parks das malerische Belvedere zu besuchen, wo Sie sicherlich
eine interessante Ausstellung erwartet. In die Altstadt von Ostrov gelangen
Sie ganz einfach mit dem Bus direkt von Jáchymov aus bis zur Haltestelle
Ostrov - Schloss. Sollten Sie sich über die Verkehrsverbindungen oder andere Veranstaltungen der Stadt Ostrov nicht ganz sicher sein, so zögern Sie
nicht sich an die Programmspezialistinnen des Heilbades zu wenden. Wir
beraten Sie gerne.

Otevírací doba
posvátného okrsku:
Út – Ne 9:30 – 12:30 a 13:00 – 18:00 hod.

Öffnungszeiten
des heiligen Bezirkes:
DI - SO 9:30 – 12:30 und 13:00 – 18:00 Uhr

www.dk-ostrov.cz

Pozvání do Ostrova

Einladung in Ostrov

JIŘÍ TRNKA, vernisáž výstavy
čtvrtek 13. září od 17.30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie

JIŘÍ TRNKA, Ausstellungseröffnung

MICHAELSKÁ POUŤ

DIE MICHAELSKÁ KIRMES

neděle 30. září od 10.00 hod., Staré náměstí Ostrov

Sonntag, 30. September von 10:00 Uhr, Alter Stadtplatz in Ostrov

SONETY PRO ČERNOU DÁMU
WILLIAMA SHAKESPEARA

SONETTE FÜR DIE SCHWARZE DAME
VON WILLIAM SHAKESPEAR

čtvrtek 18. října od 19.00 hod., půda Staré radnice

Donnerstag, 18. Oktober von 19:00 Uhr, Dachboden des alten Rathauses

44. DĚTSKÝ FILMOVÝ
A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

44. DAS KINDER FILM
und FERNSEHERFESTIVAL VON OTA HOFMAN

9. – 12. října

9. – 12. Oktober

PORCELÁN PRO RADOST, vernisáž prodejní výstavy

PORZELLAN ZUM VERGNÜGEN, Eröffnung der Verkaufsausstellung

čtvrtek 1. listopadu od 17:30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie

Donnerstag, 1. November ab 17:30 Uhr, Kirche Mariä Verkündigung

HRÁTKY S HEDVÁBÍM

SEIDENSPIELEREIEN

pátek 2. listopadu od 17.00 hod., půda Staré radnice

Freitag, 2. November ab 17:00 Uhr, Dachboden des alten Rathauses
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Osobnost
| Persönlichkeit
Osobnost | Persönlichkeit
MUDr. Radim Uzel, CSc.

Nabídka pro Vás Nabídka
| EinproAngebot
fürfürSie
Vás | Ein Angebot
Sie
Zabalte se do medu

Oživení a povzbuzení organismu pro všechny věkové skupiny. To jsou
medové masáže, které od léta nově nabízí Lázeňské centrum Agricola.
V uspěchané době pomáhají „medové procedury“ především v boji
proti tzv. civilizačním chorobám. Med má navíc i příznivé účinky na
kůži, hydratuje, zjemňuje a očišťuje ji od podkožních škodlivin. Medová masáž odstraňuje nežádoucí toxiny z těla, které se jinak usazují
v tělesných tkáních v těsné blízkosti páteře. Tyto toxiny mohou vyvolat např. jaterní a ledvinové nemoci, různé alergie, chronickou rýmu
či deprese a stresy. Kromě toho vám med pomůže také při silných
bolestech hlavy, s revmatickým onemocněním kloubů a svalů nebo
s chronickým únavovým syndromem. „Naši hosté se mohou těšit na
detoxikační medovou masáž zad a částečnou klasickou masáž s přípravkem obsahujícím med. Provádět ale budeme i oblíbený medový
zábal rukou. Všechno jsou to příjemné procedury, detoxikační a částečně kosmetické,“ dodává Hana Fričová, vrchní sestra Lázeňského
centra Agricola.

Wickeln Sie sich in Honig ein
„Co jsem celý život dělal, jako hobby
mám teď jako zaměstnání.“

„Was ich mein ganzes Leben als Hobby
gemacht habe, mache ich jetzt um meinen
Lebensunterhalt zu verdienen.“

Nejznámější český gynekolog a sexuolog, popularizátor sexuologie a ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Radima Uzla není potřeba více představovat. Do jáchymovských lázní přijel sdílet s hosty zajímavé příběhy ze své bohaté
praxe. Díky milému vyprávění a velice vlídnému posezení u kafíčka se stal večer s ním v hotelu Radium Palace nezapomenutelným zážitkem.

Der bekannteste tschechische Gynäkologe und Sexuologe, Propagator
der Sexuologie und Direktor der Gesellschaft für Familienplanung und
Sexualkunde. Es ist nicht notwendig Radim Uzel weiter vorzustellen. Er
ist ins Heilbad Jáchymov gekommen um die interessanten Geschichten
aus seiner langjährigen Praxis mit den Gästen zu teilen. Dank seiner netten Erzählungen und dem schönen rumsitzen beim Kaffee ist der Abend
mit ihm im Radium Palace zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden.

Jaký je váš vztah k lázním?
Zamlada jsem působil ve Františkových lázních jako lázeňský
gynekolog, mám tedy lázeňskou anamnézu za sebou. V Jáchymově jsem poprvé, nicméně máte to tady hezké. Tvrdí se, že
veškeré úsilí medicíny má směřovat k tomu, aby všechny orgány stárly symetricky. Aby žádný orgán lidského těla nepředbíhal, a tělo odcházelo do hrobu rovnoměrně zhuntované stářím.
Bohužel se to ne vždy podaří. Někdy předběhne zažívací aparát,
někdy bohužel předběhne i mozek. V mém případě je to pohybový aparát.

Wie ist Ihre Beziehung zum Heilbad?
In meiner Jugend habe ich im Franzensbad als Gynäkologe gearbeitet.
Ich habe meine Heilbadgeschichte also bereits hinter mir. In Jáchymov
bin ich zum ersten Mal, aber es ist sehr schön hier. Es wird behauptet,
dass die gesamte Anstrengung der Medizin dazu führt, um Organe symmetrisch altern zu lassen. Damit kein Organ des menschlichen Körpers
vorläuft und der Körper somit gleichmäßig auf das Grab zugeht, erschöpft durch sein Alter. Leider gelingt dieses nicht immer. Manchmal
läuft der Verdauungsapparat vor und ein anderes Mal wieder leider das
Gehirn. In meinem Fall ist es der Bewegungsapparat.

Co lázeňská manželství?
Lázeňská manželství jsou úplně stejná jako manželství jakákoliv jiná. Většinou se říká slavný citát mého přítele a učitele pana
Plzáka: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat.“ V současné době, kdy
nejvíce partnerských nevěr praskne „SMSkama“ doporučuji
„Mazat, mazat a mazat.“ To je můj recept na spokojené lázeňské
manželství.

Was gibt es über Heilbadehen zu sagen?
Heilbadehen sind genauso, wie jede andere Ehe auch. Am meisten wird
das Zitat meines Freundes und Lehrers, Herrn Plzák verwendet: „Abstreiten, abstreiten, abstreiten.“ Heute, wo die meisten Seitensprünge
durch „SMS“ auffliegen empfehle ich „Löschen, löschen und löschen.“
Das ist mein Rezept für eine zufriedene Heilbadehe.

Jáchymovskou tradicí je stavění mlýnků pro odpuštění lázeňské nevěry...
Nádherná tradice. Vychází ze zkušenost z tibetských klášterů,
kde mají tzv. modlitební mlýnky. Točí jimi, a prosí za odpuštění hříchů. Když dají hosté mlýnek do vody, tak se modlí za ně.
A mají to bez práce.
Co byste vzkázal našim lázeňským hostům?
Aby jim ty klouby dobře fungovaly. Psychosomatika je u kloubních
onemocnění nesmírně důležitá, to vím podle sebe. Kdysi jsem začal
pociťovat určité problémy s kyčelním kloubem. Dostavil jsem se na
ortopedické oddělení kde mne osnímkovali, tři docenti usoudili, že
kloub musí ještě 10 roků fungovat a od té doby jsem bez obtíží.
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Eine Tradition in Jáchymov ist das Basteln einer Mühle, die den Heilbadseitensprung verzeihen lässt...
Eine wunderschöne Tradition. Sie stammt aus der Erfahrung der tibetischen Klöster, wo es sogenannte Gebetsmühlen gibt. Sie drehen sie und
bitten um die Vergebung ihrer Sünden. Wenn die Gäste die Mühle ins
Wasser legen, so beten diese für sie. Und das ganz ohne Arbeit.
Was möchten Sie unseren Heilbadgästen ausrichten?
Das ihnen ihre Gelenke gut dienen. Psychosomatik ist bei Gelenkserkrankungen unheimlich wichtig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich Probleme mit meinem Hüftgelenk. Ich besucht die Orthopädie, wo man Röntgenaufnahmen gemacht hat, drei Dozenten haben sich geeinigt, dass das Gelenk noch weitere 10 Jahre halten muss und seit dem habe ich keine Probleme mehr.

Erholung und Ermutigung für den Organismus jeder Altersgruppe.
Das sind Honigwickel, die seit Sommer vom Heilbadzentrum Agricola angeboten werden. In unserer schnelllebigen Zeit helfen diese
„Honigprozeduren“ vor allem im Kampf gegen sogenannte Zivilisationskrankheiten. Honig wirkt zudem auch noch positiv auf die Haut.
Er hydriert, verfeinert und reinigt diese von Schadstoffen, die sich
unter der Haut ablagern. Die Honigmassage entfernt unerwünschte
Toxine aus dem Körper, die sich sonst im Körpergewebe, in direk-

Uvítejte v lázních svoje blízké

ter Nähe der Wirbelsäule lagern. Diese Toxine können zB eine Leber- oder Nierenerkrankung, verschiedene Allergien, einen chronischen Schnupfen oder Depressionen uns Stress auslösen. Zudem hilft
Honig auch noch gegen starke Kopfschmerzen, gegen Rheumaerkrankungen der Gelenke oder Muskeln oder gegen das chronische
Müdigkeitssyndrom. „Unsere Gäste können sich auf eine Detox-Honigmassage des Rückens und eine klassische Teilmassage mit einem
honigenthaltenden Mittel freuen. Wir führen jedoch auch den beliebten Honig-Handwickel durch. Bei allen handelt es sich um angenehme Behandlungen. Entgiftende und teilweise kosmetische,“ ergänzt
Hana Fričová, die Oberschwester des Heilbadzentrum Agricola.

Užíváte si lázeňského života, zatímco vašim blízkým se po vás stýská? S aktuální nabídkou jáchymovských
lázní jim můžete udělat radost! Ať už manželka, manžel, přítelkyně, přítel nebo jiný (nejen) rodinný příslušník za vámi může přijet do lázní. Vaší návštěvě poskytneme až 30% SLEVU na ubytování a stravu!
Tak neváhejte a pozvěte si hosty!

S lampiony do průvodu

Již potřetí máte možnost okusit nezapomenutelnou atmosféru Svatomartinského
lampionového průvodu. Tradiční akce
jáchymovských lázní
vám připomene příjezd Sv. Martina na
bílém koni. I letos je
připraveno působivé
divadelní představení v sousedství hořících kmenů. Večer pak bude
pokračovat u výborného svatomartinského vína a cimbálové muziky.
Lampiony si můžete pořídit vlastní nebo si je zakoupit u programových
specialistek, a to až do neděle 11. listopadu, kdy celá akce začíná. Přejeme vám plno nových svatomartinských zážitků.

Mit Laternen in die Parade

Již potřetí máte možnost okusit nezapomenutelnou atmosféru Svatomartinského lampionového průvodu. Tradiční akce jáchymovských
lázní vám připomene příjezd Sv. Martina na bílém koni. I letos je připraveno působivé divadelní představení v sousedství hořících kmenů.
Večer pak bude pokračovat u výborného svatomartinského vína a cimbálové muziky. Lampiony si můžete pořídit vlastní nebo si je zakoupit
u programových specialistek, a to až do neděle 11. listopadu, kdy celá
akce začíná. Přejeme vám plno nových svatomartinských zážitků.

30% A
SLEV
INZERCE

KOSMETIKA LD PRAHA – 1. PATRO
KOSMETIK KURHAUS PRAHA – 1. ETAGE
Nabízíme:
• kompletní kosmetické ošetření • speciální ošetření
pleti mužů • termomodeláž • obličeje • trvalou na řasy •
• barvení řas a obočí • depilace • zeštíhlující zábaly
problémových partií • HUINA LOMI – exotickou masáž obličeje
a celého těla • líčení
Unser Angebot:
kosmetische Komplettbehandlung • spezielle Hautbehandlung
für Männer • Gesichtsthermomodelage • Färben von
Wimpern und Brauen • Depilation • Schlankheitspackungen
für Problemzonen • HUINA LOMI - exotische Gesichts - und
Ganzkörpermassage • Schminken

Otevírací doba | Öffnungszeit:
ÚT | DI: 8–15 hod./ Uhr,
ČT | DO : 8–15 hod./ Uhr,
SO: 8–11 hod. (po domluvě možné i v jiné dny)
(nach Vereinbarung auch an anderen Tagen möglich)
+420 731 840 494 nebo/ oder 2010 (vnitřní linka/Hausruf)
www.kosmetikahana.estranky.cz
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Těšíme se na Vaši návštěvu • Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Stalo
| Nachrichten
Stalo se | se
Nachrichten

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

Radium Palace se může pochlubit
i hosty z daleké Argentiny

V červnu navštívily Lázeňský hotel Radium Palace tři
dámy z Argentiny - Ligia Lafuente, Zeneida Josefina Benitez a Elba Elisabet Dieterich. Vybraly si týdenní pobyt Aktivní regenerace. A ptáte se, jak se o nás dozvěděly? Tento
pobyt jim doporučil Josef Havlíček, který v rámci svého zaměstnání pracoval také v Argentině, a našel zde svoji životní partnerku. Ligia Lafuente je její maminka. Aby jí u nás
nebylo smutno, vzala s sebou i své dvě přítelkyně. Všechny
tři u nás byly velmi spokojené i překvapené, protože něco
takového, jako je lázeňská léčba v Argentině neexistuje. Jak
řekl Josef Havlíček: „Bylo to něco podobného, jako když
Jamajčani jeli na olympiádu.“ O své dovolené v Jáchymově
budou doma vyprávět, a my věříme, že se i takto dostaneme do povědomí v této pro nás daleké zemi.

Das Hotel Radium Palace kann
auch mit Gästen aus dem fernen
Argentinien prahlen.
Im Juni haben drei Damen aus Argentinien das Hotel Radium Palace besucht - Ligia Lafuente, Zeneida Josefina
Benitez und Elba Elisabet Dieterich. Sie haben den Ein-Wochen-Aufenthalt „Aktive Regenerierung“ gewählt.

Chutě nezměněné staletím

Und Sie fragen sich bestimmt, wie sie von uns erfahren haben? Dieser Aufenthalt
wurde ihnen von Josef Havlíček empfohlen, der im Rahmen seiner Anstellung
auch in Argentinien gearbeitet hat und dort seine Lebensgefährtin kennengelernt hat. Ligia Lafuente ist ihre Mutter. Um hier nicht Heimweh zu haben, hat
sie zwei ihrer Freundinnen mitgenommen. Alle drei waren bei uns sehr zufrieden und überrascht, da es so etwas wie Heilbadbehandlungen in Argentinien
nicht gibt. Josef Havlíček sagt: „Es war ungefähr das selbe, als Jamaikaner an der
Olympiade teilgenommen haben.“ Über ihren Urlaub in Jáchymov werden sie
zu Hause erzählen und wir glauben fest daran, dass wir auf diesem Wege auch in
das Unterbewusstsein dieses weit entfernten Landes gelangen.
Romana Bernátková
Sales manager Radium Palace****

Kromě pravidelných hostů z Česka, Německa a Ruska
k nám našli cestičku i hosté z dalších zajímavých krajů.
Věhlas jáchymovských lázní se tak dostal například až do
Saúdské Arábie, Egypta, Nizozemí, Kanady, USA, Ukrajiny,
Kuvajtu, Libanonu, Izraele, Spojených arabských emirátů,
Sýrie, Litvy Itálie, Kazachstánu, Běloruska, Francie, Jordánska, Švýcarska, Estonska, Lotyšska, Belgie, Moldavska, Bahrajnu, Švédska, Filipín, Dánska, Libye, Uzbekistánu, Řecka,
Súdánu, Rakouska, Austrálie, Iráku, Bulharska, Indonésie,
Chorvatska, Maďarska, Nepálu, Norska, Číny, Ázerbájdžánu, Maroka, Tuniska, Irska, Mexika, Rumunska, Turecka, Polska, Finska, Japonska, Španělska i na Slovensko.
A koho jste u nás v našich – vašich lázních potkali VY?
Neben regelmäßigen Gästen aus Tschechien, Deutschland
und Russland fanden auch Gäste aus anderen interessanten
Ländern ihren Weg zu uns. Ansehen erlangte das Heilbad Jáchymov so zB in Saudi-Arabien, Ägypten, den Niederlanden,
Kanada, USA, Ukraine, Kuweit, Libanon, Israel, den Vereini-

Vážení a milí hosté,
v roce stého výročí založení lázeňského hotelu Radium Palace se snažíme o to, abychom vás seznámili s jeho historií, nebo hudbou tohoto období, ale zároveň myslíme i na vaše jazýčky. Proto mají hosté
Radium Palace každou sobotu možnost ochutnat pravé dobové
menu, které pro ně podle receptur Karla Šroubka připravil šéfkuchař
Jan Orlický. Přejeme dobrou chuť.

Liebe Gäste,
im Jahr des hundertjährigen Jubiläums des Kurhotels Radium Palace bemühen wir uns, Sie mit der Geschichte oder mit der Musik
dieses Zeitalters bekannt zu machen. Dabei denken wir jedoch auch
an Ihren Gaumen. Darum haben die Gäste des Radium Palace jeden
Samstag die Möglichkeit ein zeitgemäßes Menü, das für sie nach dem
Rezept von Karel Šroubek der Chefkoch Jan Orlický vorbereitet hat,
zu genießen. Wir wünschen guten Appetit.
Romana Bernátková
Sales manager Radium Palace****

DOBOVÉ MENU
KE STÉMU VÝROČÍ HOTELU
RADIUM PALACE
1912 – 1935

ZEITLICHES MENÜ
ZUM HUNDERTSTEN JUBILÄUM
DES HOTELS RADIUM PALACE
1912 – 1935

Vejce se studenou koprovou omáčkou
s trochou francouzského salátu
•
Hovězí bouillon s masem a zeleninou
•
Hovězí uzený jazyk, cizrnová kaše
se smaženou cibulkou
nebo
Kuřecí prso gratinované s hříbky a sýrem
jemná bylinková omáčka, bramborové nudle osmažené
•
Krupicové flameri
„KUCHAŘEM SE ČLOVĚK VYUČÍ
DOBRÝM KUCHAŘEM SE VŠAK NARODÍ“
Karel a Berta Šroubkovi

gte Arabischen Emiraten, Syrien, Litauen, Italien, Kasachstan, Weißrussland, Frankreich, Jordanien, der
Schweiz, Estland, Lettland, Belgien, Moldawien, Bahrein, Schweden, den Philippinen, Dänemark, Libyen,
Usbekistan, Griechenland, Sudan, Österreich, Australien, Irak, Bulgarien, Indonesien, Kroatien, Ungarn,
Nepal, Norwegen, China, Aserbaidschan, Marokko, Tunesien, Irland, Mexiko, Rumänien, Türkei, Polen,
Finnland, Japan, Spanien und in der Slowakei. Und wen haben SIE in unsrem - ihrem Heilbad getroffen?

Lázně Jáchymov partnery české reprezentace
na Sei Giorni delle Rose

Das Heilbad Jáchymov - Partner der tschechischen
Vertretung auf Sei Giorni delle Rose
Im Trikot des Heilbades Jáchymov (Therme di Joachimsthal) haben Milan Kadlec und
der Weltmeister Alois Kaňkovský im renommierten Rennen des Bahnradsportes von
Italien, dem Sei Giorni delle Rose, insgesamt den neunten Platz geholt. Wir gratulieren
und glauben fest daran, dass Dank dem Heilbad Jáchymov, unsere Männer auch weiterhin Erfolg haben werden.

Ei mit kalter Dillsauce
und ein wenig französischem Salat
•
Rinderbouillon mit Fleisch und Gemüse
•
Geräucherte Rinderzunge,
Kichererbsenpüree mit Röstzwiebeln
oder
Hühnerbrust gratiniert mit Steinpilzen und Käse,
feine Kräutersauce, geröstete Kartoffelnudeln
•
Grießflammerie
„DAS KOCHEN KANN DER MENSCH LERNEN
ALS GUTER KOCH MUSS ER JEDOCH GEBOREN WERDEN“
Karel und Berta Šroubek

Zpracoval: Jan Orlický

Verarbeitet von: Jan Orlický

Sladké mlsání v Kulturním domě | Süßes Naschen im Kulturhaus

V dresu Léčebných lázní Jáchymov (Therme di Jáchymov) vybojovali Milan Kadlec
a mistr světa Alois Kaňkovský v prestižním italském závodě dráhové cyklistiky Sei Giorni delle Rose celkovou devátou příčku. Gratulujeme a věříme, že díky jáchymovským
lázním se našim borcům bude dařit i nadále.
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Geschmäcker, die in Jahrhunderten
nicht verändert wurden.

Otevírací doba:
Öffnungszeit:
PO – PÁ / Mo-Fr
10:00 – 17:00 hod. / Uhr.

INZERCE

(zkrácená volba 6008)

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

VÁŽENÉ ZBOŽÍ
• čokoládové bonbóny • sušené ovoce •
• plody • ořechy •
S SEBOU
• káva • kapučíno • horká čokoláda •
• čaj • grog • svařené víno • dárkové zboží •
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
GEWOGENE WARE
• Schokoladebonbons •Trockenobst •
• Früchte • Nüsse •
KAFFEE ZUM MITNEHMEN
• Cappuccino • heiße Schokolade •
• Tee • Grog • Glühwein •
GESCHENKWARE

Herbst | 2012 AQUAVIVA 17

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

Nabídka pro Vás |Nabídka
Ein pro
Angebot
fürfürSie
Vás | Ein Angebot
Sie
SNOWMÁNIE předčila
všechna očekávání

Zimní program SNOWMÁNIE mají jáchymovské lázně v nabídce již od roku
2010. Milovníci lyžování si díky němu mohou vychutnat zasněžené svahy
Krušných hor i příjemné lázeňské prostředí. Součástí programu je kromě
cenově zvýhodněné permanentky na vleky smluvních partnerů také návštěva
moderního aquacentra a relaxační masáž či posezení v solné jeskyni. Když ke
všemu přidáte komfortní ubytování s výborným jídlem a zajištění transferu
na sjezdovky, stává se SNOWMÁNIE takřka neodolatelnou.
V únoru letošního roku jsme byli mile překvapeni raketově vzrůstajícím
zájmem o tento program a z vyplněných dotazníků jsme zjistili, že se
pobyt návštěvníkům velice líbil, a že by si jej neváhali zopakovat. Mnoho
spokojených hostů do té doby o možné kombinaci lázní a lyžování vůbec
netušilo. „Přitom je logické využít ubytování v lázních, které v zimě (narozdíl
od lyžařských středisek) nabízejí mimosezónní ceny,“ dodává obchodní
ředitelka lázní Jana Vaňková. Na svahy Klínovce a Božího Daru je to přitom
z Jáchymova jen pár minut. Nově pak mohou sněhoví nadšenci využít společné
permanentky skiareálů Klínovec a Oberwiesenthal. Pro vyznavače bílých stop
je v okolí Jáchymova udržováno kolem 140 km běžeckých tras. Kdo tedy ještě
nevyzkoušel jáchymovskou SNOWMÁNII, má ideální příležitost už tuto zimu!

Radonová koupel každý den

Unikátní proceduru jáchymovských lázních si nyní
můžete vychutnat od pondělí do neděle. Všech sedm
dní v týdnu jsou vám k dispozici naše balneologická
oddělení. Poukazy K a FT k ambulantní léčbě
přijímáme ve všech lázeňských domech.
Ambulantním hostům nabízíme balíček
RADONOVÁ KÚRA
• 10 léčebných dnů
• vyšetření lékařem, základní laboratorní vyšetření
• každý den 1 radonová koupel
+ 1 léčebná procedura dle doporučení lékaře
Cena: 6.000 Kč/10 dnů

Před zahájením léčby se, prosíme,
předem objednejte:
PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.
Lázeňské centrum Agricola - tel.: 353 831 335
Lázeňský hotel Radium Palace - tel.: 353 831 350
Lázeňský hotel Běhounek - tel.: 353 831 210
Lázeňský hotel Curie - tel.: 353 831 632

Zimní rekondice s výhodami pro vás
Pro skupiny a sdružení jsme upravili nabídku Rekondičních pobytů v lázních
Jáchymov tak, aby jste ji mohli využívat za přívětivé ceny i v zimním období.
Nově tak můžete v prvním čtvrtletí okusit komfort lázeňského domu Praha se
všemi lázeňskými službami pod jednou střechou. Váš pobyt si můžete naplánovat
také na vánoční období, kdy nebudete ochuzeni ani o ozdobený stromeček ani
o štědrovečerní večeři. V případě zájmu u nás vaše sdružení rádi uvítáme nebo
přijedeme za vámi a osobně se představíme.
Kontaktujte nás: Václava Hájková, tel.: 353 831 388, hajkovav@laznejachymov.cz
Eva Jandáková, tel.: 353 831 342, jandakova@laznejachymov.cz

INZERCE

INZERCE

ˇ

ˇ ´

ˇ

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ V KULTURNÍM DOMĚ
• PŮJČOVNA KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ
• PRODEJ LÁTEK, GALANTERIE
• ŠITÍ A OPRAVY DÁMSKÝCH I PÁNSKÝCH ŠATŮ
• OPRAVA OBUVI
Dámské i pánské šaty jsou mým vlastním originálním
dílem od návrhu po ušití. Těším se na nové návrhy pouze pro VÁS!“ Jana Šatalíková

OTEVÍRACÍ DOBA/ ÖFFNUNGSZEITEN
Út - Pá (Di – Fr) 11:00 – 17:00 hod./Uhr
Kontakt:
+420| 2012
724 049 781, +420 353 836 009
18 AQUA
VIVA Podzim
krejcovstvi-jana@seznam.cz

Das Winterprogramm SNOWMANIA bietet das Heilbad Jáchymov bereits seit
dem Jahr 2010 an. Skiliebhaber können Dank diesem die verschneiten Hänge
des Erzgebirges und die angenehme Umgebung des Heilbades genießen. Teil
des Programms ist neben dem preislich günstigen Skipass für die Lifte von
Vertragspartnern auch ein Besuch des modernen Aquazentrums und eine
Entspannungsmassage oder ein Besuch der Salzgrotte. Wenn Sie zu all dem eine
komfortable Unterkunft mit ausgezeichnetem Essen und einem organisierten
Transfer zu den Skiliften hinzugeben, so ist die SNOWMANIA einfach
unwiderstehlich.
Im Februar dieses Jahres waren wir über das raketenmäßig ansteigende Interesse
an diesem Programm überrascht und an den ausgefüllten Fragebögen haben wir
festgestellt, dass den Gästen der Aufenthalt sehr gefallen hat und dass sie nicht
zögern würden diesen zu wiederholen. Viele zufriedene Gäste haben über die
Möglichkeit, einen Heilbadaufenthalt mit Skifahren zu verbinden, überhaupt nicht
nachgedacht. „Dabei ist es doch ganz logisch die Unterkunft in einem Heilbad zu
nutzen, wenn dieses (im Gegensatz zu Skiorten) Preise der Nebensaison anbietet,“
fügt die Direktorin des Heilbades, Jana Vaňková, hinzu. Dabei sind es bis zu den
Pisten der Berge Klínovce und Boží Dar aus Jáchymov nur wenige Minuten.
Neu können Skiliebhaber die gemeinsamen Skipässe für die Skigebite Klínovec
und Oberwiesenthal nutzen. Für Bekenner der weißen Spuren werden in der
Umgebung von Jáchymov mehr als 140 km Langlaufloipen in Stand gehalten. Wer
also die joachimsthaler SNOWMANIA noch nicht ausprobiert hat, der hat diesen
Winter die ideale Gelegenheit dazu!

Jáchymovské lázně podporují
„Nejkrásnější nohy“

Pátý ročník podiatrické soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2012 je zároveň
prvním ročníkem s mezinárodní účastí. Za podpory lázní Jáchymov
jej vyhlašuje Česká podiatrická společnost. Na pražském výstavišti se
7. září v rámci „Podiatrického dne“ sjedou přihlášení pedikéři a budou
se ucházet o post toho nejlepšího v oboru. Své zastoupení zde bude mít
i pedikérka z jáchymovských lázní. Držte nám palce!

AUFTRAGSSCHNEIDEREI IM KULTURHAUS •
VERLEIH VON KARNEVALSKOSTÜMEN •
VERKAUF VON STOFFEN, GALANTERIEARTIKELN •
NÄHEN UND AUSBESSERN •
VON DAMEN UND HERRENKONFEKTION
SCHUHREPARATUR •
„Damen- und Herrenbekleidung sind mein
Originalwerk vom Entwurf bis zum Nähen. Ich freue
mich auf neue Entwürfe nur für SIE!“

Die SNOWMANIA hat alle
Erwartungen übertroffen

Přivezte domů originální dárek z lázní!
Bringen Sie ein originelles Geschenk von der Kur nach Hause mit.
Otevírací doba/ Öffnungszeit
Po/Mo - Pá/Fr 13 - 18 hod.
Garni Hotel Astoria
Tel.: +420 736 540 610

Das Heilbad Jáchymov unterstützt

Unterstützung des Heilbades Jáchymov ruft dieses die Tschechische Podologische
Gesellschaft aus. Auf dem Prager Messegelände kommen am 7. September im
Rahmen des „Podologietages“ die angemeldeten Fußpfleger zusammen und
Das fünfte Jahr des podologischen Gewinnspieles DIE SCHÖNSTEN BEINE bemühen sich um den Titel des Besten aus ihrem Bereich. Vertreten ist hier auch
2012 ist gleichzeitig auch das erste Jahr mit internationaler Teilnahme. Mit eine Fußpflegerin aus dem Heilbad Jáchymov. Drücken Sie uns die Daumen!

„die schönsten Beine“
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Jubilant
Historicky cenná fotografie průčelí Radium Palace potvrzuje, že hlavní vchod
do novostavby z roku 1912 byl od samého počátku v zadním traktu. Tehdejší
recepce (dnešní koncertní sál), mající podobu rozsáhlého přijímacího salonu,
odpovídala vkusu těch, kdo tvořili jádro tuzemské i zahraniční klientely. Ta
rostla živena nejen zvěstmi o zázračných účincích zdejší léčby. Lákadlem býval
určitě i pobyt v hotelovém zařízení, které jakoby upevňovalo společenskou
prestiž. Kavárna, herna, čítárna, dámský salonek, dokonce vlastní poštovní
a telefonní spojení se světem tvořily samozřejmý doplněk komfortního
ubytování a stravování.
První dva roky provozu potvrzovaly předpoklady o ekonomické návratnosti
investovaných nákladů (13 milionů). Světová válka a její následky provedly
rázný škrt přes slibné vyhlídky. Návštěvnost klesla, zakládající „Akciová
společnost Radium-Kurhaus St. Joachimsthal“ řeší nakonec svízelnou finanční
situaci prodejem hotelu anglickému podnikateli. Ani on však neobstál ve
změněných politických a hospodářských podmínkách. Roku 1921 je hotel
uzavřen. V provozu, a to pouze během sezony, je jenom jeho dependance –
hotel Miracle (dnešní Praha).
Deset let po otevření, tedy počátkem června roku 1922 kupuje hotel stát,
vlastník zdejších lázní. Koncem června dochází k požáru středního traktu
a podkroví budovy, zařízení utrpělo značné škody. Tragická událost bohužel
přilila kapky nevraživosti do vztahů, provázejících soužití nedávno zrozeného
státu (ČSR) a města se čtyřsetletou minulostí. Spory se podařilo vyřešit, hotel
byl pod novou správou uveden do pořádku. V květnu 1924 přebírají jeho řízení
do rukou dva tehdy proslulí čeští hoteliéři. Jeden z nich, královehradecký Jan
Urban vytrval a v následujících letech se zapsal do historie Radium Palace
zlatým písmem.
Svou existencí se od samého začátku zapsal do historie města podobně
i samotný Radium Palace. Svým příkladem totiž podnítil místní i okolní
podnikatele k výstavbě soukromých pensionů, obec k úpravám blízkých
prostranství a tak se původně průmyslová část Jáchymova začala proměňovat
ve čtvrť lázeňskou.
Mgr. Oldřich Ježek

Ein Jubilar

Das historisch wertvolle Foto der Frontseite des Radium Palace beweist, dass
sich der Haupteingang bis zum Neubau aus dem Jahre 1912 von Anfang an
im hinteren Trakt befand. Die damalige Rezeption (der heutige Konzertsaal) hat
die Gestalt eines ausgedehnten Empfangsaals, entsprechend dem Geschmack
jener, die damals den Kern der hiesigen und ausländischen Klientel bildeten.
Diese wuchs nicht nur auf Grund der Nachrichten über die unglaubliche
Wirkung der hiesigen Heilung. Als Lockmittel diente bestimmt auch der
Aufenthalt im Hotel, der sozusagen die gesellschaftliche Stellung bestätigte.
Ein Café, ein Spiel- und Lesezimmer, ein Frauensallon und sogar eine eigene
Post- und Telefonverbindung mit der Welt bildeten ein selbstverständliches
Zubehör des komfortablen Wohnens und Speisens.
Die ersten zwei Betriebsjahre bestätigten die Voraussetzungen über die
wirtschaftliche Rentabilität der investierten Finanzmittel (13 Millionen).
Der Weltkrieg und seine Folgen machten einen schnellen Strich über die
versprochenen Aussichten. Die Besucherzahlen gingen zurück, die gründende
„Aktiengesellschaft Radium-Kurhaus St. Joachimsthal“ versuchte die schwere
Situation durch den Verkauf des Hotels an einen englischen Unternehmer zu
lösen. Jedoch nicht einmal er überstand die politischen und wirtschaftlichen
Änderungen. 1921 wurde das Hotel geschlossen. In Betrieb blieb lediglich, und
das auch nur während der Saison, sein Nebenhaus - Hotel Miracle (heutiges
Praha).
Zehn Jahre nach seiner Eröffnung, also Anfang Juni des Jahres 1922, wird
es vom Staat gekauft, dem Eigentümer des hiesigen Heilbades. Ende Juni
kommt es zu einem Brand des mittleren Traktes und der Dachboden, die
Einrichtung erlitten erhebliche Schäden. Dieses tragische Ereignis fachte die
Feindseligkeit zwischen dem kürzlich entstandenen Staat (ČSR) und der Stadt
mit einer vierhundert jährigen Vergangenheit noch weiter an. Es ist gelungen
die Streitigkeiten beizulegen. Das Hotel wurde unter einer neuen Verwaltung
wieder in Ordnung gebracht. Im Mai 1924 übernehmen zwei, in Tschechien
damals bekannte Hoteliers, die Führung. Einer der beiden, Jan Urban aus
Hradec Králové, bewies Ausdauer und hat sich in den folgenden Jahren mit
Goldschrift in die Geschichte des Radium Palace eingetragen.
Ähnlich hat sich mit seiner Existenz das Radium Palace in die Geschichte der
Stadt eingetragen. Durch sein Beispiel animierte es nämlich die örtlichen
Unternehmer zum Ausbau von Privatpensionen, die Gemeinden zur Erhaltung
der naheliegenden Landschaft und so verwandelte sich der ursprüngliche
Industrieteil von Jáchymov in ein Kurviertel.
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

