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EDITORIAL
Vážení hosté, milí čtenáři,

lázeňská sezóna 2013 se rozběhla, aniž jsme si stihli uvědomit, jak
moc bude jiná, než ty předchozí.
Ona nám to ale dává znát už od
samotného začátku. Spousta pacientů se už do lázní na pojišťovnu
nedostala, a i když si řada z nich
koupila či koupí nějaký samoplátecký pobyt, tak určitě půjde
o pobyty kratší. V lednu tak zůstala celá polovina lůžek
neobsazených a celý komplex Curie musel být uzavřen.
Únor ale přinesl do našich chmur záblesk světla. Vedle
přibývající klientely ze zahraničí se poprvé výrazně zúročila naše víceletá snaha otevřít lázně i dalšímu segmentu
klientely. Během jarních prázdnin zaplnili Curie a částečně i Běhounek lyžaři, kteří obsadili pokoje uvolněné pacienty pojišťoven. Na rozdíl od nich se nezdrželi 3 týdny,
ale necelý týden či dokonce jen pár dní. Díky tomu lázně
zažily takovou obrátku hostů, jako nikdy dříve. Servírky
si nedokázaly všechna jména zapamatovat tak, jak bylo
u léčených hostů běžné a obsluha parkovišť se v těch střídajících se autech ztrácela úplně.
Dennoch traten die meisten Skifahrer vollauf zufrieden die
Heimreise an. Zusammen mit der geplanten Eröffnung der
I přesto ale odjížděla většina lyžařů spokojena. Spolu neuen, drei Kilometer langen Piste vom Keilberg/Klínovec
s plánovaným otevřením nové tříkilometrové sjezdovky nach Jáchymov (St. Joachimsthal) ist dies die Gewähr dafür,
z Klínovce do Jáchymova to je zárukou, že se jich za rok dass sie im nächsten Jahr in wohl noch größerer Zahl komobjeví ještě více. I když změny ve složení klientely vyvolá- men. Auch wenn uns dieser Umbruch in der Klientenvají potřebu měnit zavedené stereotypy v našich službách, struktur zwingt, eingefleischte Stereotype zu ändern, ist
tak je to pro pracovní příležitosti, budoucnost lázní i měs- dieser Trend zweifelsfrei eine tolle Botschaft – sowohl für
ta jednoznačně skvělá zpráva.
die Beschäftigungslage, als auch für die Zukunft unseres
Heilbades und der ganzen Stadt.
Přesto, že „nových“ hostů bude stále větší podíl a na marketingu, infrastruktuře i službách pro tuto klientelu pra- Obwohl diese ‚neuen Klienten‘ einen immer größeren
cujeme intenzivně, tak naším hlavním cílem je léčit a zba- Anteil bilden werden und wir auch intensiv am entsprevovat obtíží i bolestí všechny, kteří to potřebují, a proto chenden Marketing, der Infrastruktur und den Dienststejně intenzivně rozvíjíme i produkty pro ně. Díky ce- leistungen für diese Klienten arbeiten, an unserem Hauplospolečenské situaci si ale stále více z nich bude muset tanliegen ändert sich nichts – all jene zu heilen und von
tuto léčbu uhradit z vlastních prostředků. Rostoucí počty ihren Leiden und Schmerzen zu befreien, die dies dringend
takových hostů z tuzemska a ciziny nicméně potvrzují, že nötig haben. Deshalb entwickeln wir genauso intensiv auch
si hodnotu svého zdraví uvědomují stále silněji a že klad- Produkte für sie. Aufgrund der gesellschaftlichen Situation
ně hodnotí přínos naší terapie pro ně.
werden aber immer mehr von ihnen medizinische Vorsorgeleistungen aus der eigenen Tasche berappen müssen.
Jejich důvěra potvrzuje, že jdeme správným směrem Dessen ungeachtet zeigt die wachsende Anzahl solcher
a současně zavazuje v něm vytrvat.
Besucher aus dem In- und Ausland, dass man sich immer
stärker des Wertes der eigenen Gesundheit bewusst wird,
aber auch, welchen gesundheitlichen Stellenwert man unMUDr. Eduard Bláha, generální ředitel
seren Therapien beimisst.

Foto: Jiří Hubatka, Jan Klimaj, David Kurc, Martin Pokladník
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von den vorangegangenen unterscheidet. Dabei zeichnet
sich das schon von Anfang ab. Viele Patienten mussten auf
Kassenkuren verzichten und auch wenn viele von ihnen in
die Tasche griffen oder greifen und sich eine SelbstzahlerKur bezahlen, dann geht es in der Regel doch nur um kürzere Aufenthalte. Ergebnis? Im Januar blieb die Hälfte der
Betten unbelegt und der gesamte Komplex Curie musste
gar geschlossen werden. Aber der Februar brachte Licht ins
Dunkel. Neben der zunehmenden Schar von Klienten aus
dem Ausland fruchteten endlich auch unsere langjährigen
Bemühungen, das Bad einem weiteren Kundensegment zu
öffnen. In den Frühlingsferien füllten Skienthusiasten das
Kurhaus Curie und teilweise auch das Kurhaus Běhounek
und belegten die frei gewordenen Zimmer der Kassenpatienten. Aber im Unterschied zu diesen blieben sie keine
drei Wochen, sondern kaum eine Woche oder gar nur
ein paar Tage. Dank dessen erlebte das Bad solch einen
Gästeumschlag, wie noch nie. Die Serviererinnen waren
außerstande, sich die Namen aller Gäste zu merken, wie
dies ansonsten bei Kurpatienten gang und gäbe ist und die
Parkplatzwächter verloren wegen der ständig abwechselnden Autos völlig die Übersicht.

Sehr geehrte Gäste, liebe Leser,
die Kursaison 2013 ist bereits in vollem Gange, ohne dass
einem so richtig bewusst geworden ist, wie krass sie sich

Ihr Vertrauen ist für uns der Beweis, dass die eingeschlagene Richtung richtig ist, gleichzeitig verpflichtet es uns, in
ihr zu beharren.
Dr. med. Eduard Bláha, Generaldirektor

Foto: Jiří Hubatka, Jan Klimaj, David Kurc, Martin Pokladník
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mácího prostředí potvrzují, že tato fyzikální terapie si našla
své pevné místo v léčebné i preventivní složce péče o zdraví
a je důležitým doplňkem v této oblasti. V tomto směru nás
i velice překvapila reakce našich prvních klientů, kteří teraRekonstrukce pokojů na Radium Pala- pii u nás vyzkoušeli. Někteří byli terapií tak nadšeni, že si
ce
zařízení chtěli pořídit i domů... Nyní máte jedinečnou šanci
Lázeňský hotel Radium Palace se v roce svého stoletého vý- si terapii vyzkoušet s 50% slevou. Tato nabídka je však omeročí oblékl do nového. Hosté, kteří přijeli na vánoční pobyty zená a platí pouze do 30. dubna 2013. Vyzkoušejte terapii
a objednali si ubytování v pokojích kategorie I. A, prožili již BIOSYNCHRON i Vy!
sváteční dny v nově zrekonstruovaných pokojích. V uplynulých letech byly nově vybavené pokoje kategorie de Luxe, Nový web lázní
Superior, Superior + , apartmány a část pokojů I. A. Rekon- Navštivte webové stránky lázní na www.laznejachymov.cz, ktestrukce se týkala pokojů v prvním až třetím patře a probí- ré získaly nový vzhled a nabízí přehlednější orientaci, fulltextohala ve třech etapách. Začala 20. listopadu a poslední nově vé vyhledávání, filtr pro přímé rezervace a celou řadu novinek
vybavený pokoj byl pro hosty připraven 20. prosince. Nákla- včetně listování v lázeňském časopise AquaViva.
dy na vybavení jednoho pokoje byly v částce cca 100.000 Kč.
Popřejme společně lázeňskému hotelu Radium Palace do
jeho dalších let mnoho spokojených hostů, kteří se budou
rádi vracet.
Zimmerrekonstruktion im Radium
Palace
Jsme o krok dál...
V rámci zlepšení a zkvalitnění služeb pro klienty lázní byl Das Kurhotel Radium Palace begeht sein diesjähriges
v návaznosti na rekonstrukci LD Dalibor v roce 2011 dán hundertjähriges Jubiläums in neuem Gewand. Diejenido provozu i nově vybudovaný zateplený koridor, spojující gen Gäste, die Weihnachtsaufenthalte in Zimmern der
dependance Jitřenka a Dalibor s lázeňským hotelem Běhou- Kategorie I. A gebucht hatten, verbrachten die Feiertage
nek. Hosté ubytovaní na dependancích se tak „suchou no- bereits in völlig neu rekonstruierten Zimmern. In den
hou“ dostanou do hlavní hotelové budovy. Hosté, ubytovaní vergangenen Jahren waren die Zimmer der Kategorien
na hotelu Běhounek, také s radostí uvítali možnost využití Deluxe, Superior, Superior + , Apartments und ein Teil
der Zimmer I. A. neu ausgestattet worden. Die Rekonkoridoru pro zkrácení své cesty do města.
struktion betraf die Zimmer in der 1. und 3. Etage und
fand in drei Etappen statt. Sie begann am 20. November
U nás se léčíte, i když spíte...
Již v podzimním čísle našeho čtvrtletníku AquaViva jsme und das letzte, neu ausgestattete Zimmer wurde am 20.
Vás informovali o nově zavedené terapii BIOSYNCHRON. Dezember für den Gästebetrieb vorbereitet. Die Kosten
Je to první zavedená noční fyzikální terapie u nás v lázních. zur Ausstattung eines einzigen Zimmers beliefen sich auf
Má vědecký základ v synergické aplikaci tří fyzikálních tera- ca. 100.000 CZK. Bleibt nur zu wünschen übrig, dass die
pií - terapii pulzní, magnetoterapii a fototerapii. Výsledkem Investition Hotel Radium Palace in der Zukunft viele zuje stimulace organismu, kterou mozek vnímá jako mírnou friedene und gern wiederkehrende Gäste beschert.
tělesnou aktivitu během odpočinku či spánku. Tato metoda dokáže využít maximálního samo-léčebného potenciálu Wieder einen Schritt weiter...
organismu. Terapie sama se osvědčila zejména při léčbě bo- Im Rahmen einer weiteren Qualitätsverbesserung für
lestí pohybového aparátu, u nespavosti, dermatologických die Klienten des Bades wurde anknüpfend an die Rekonpotíží a hojení otevřených ran. Zkušenosti s terapií BIO- struktion von Kurhaus Dalibor im Jahre 2011 auch ein
SYNCHRON nejen ze špičkových fakultních nemocnic, ale neu erbauter, wärmegedämmter Korridor errichtet, der
i ze standardních zdravotnických zařízení, lázní nebo z do- nun die Dependancen Jitřenka und Dalibor mit dem Kurhotel Běhounek verbindet. Die in diesen Dependancen
wohnenden Kurgäste gelangen so ‚trockenen Fußes‘ zum
zentralen Hotelgebäude. Auch den im Hotel Běhounek
wohnenden Gästen kommt dieser Korridor gelegen, verkürzt er doch auf angenehme Weise den Weg in Richtung
Stadt.

NOVINKY

Stimulierung des Organismus, die das Gehirn auch im
Ruhezustand oder Schlaf als leichte körperliche Aktivität
wahrnimmt. Diese Methode macht sich auf höchstmögliche Weise das Selbstheilungspotenzial des Organismus
zu Nutze. Die Therapie hat sich namentlich bei der Behandlung von Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat, Schlaflosigkeit, dermatologischen Beschwerden
und bei der Heilung offener Wunden bewährt. Die guten
Erfahrungen mit der BIOSYNCHRON-Therapie nicht
nur in Top-Universitätskliniken, sondern auch in klassischen Gesundheitseinrichtungen, Heilbädern und auch
im Heimbereich bestätigen, dass diese physikalische Therapie einen festen Platz in der Präventivkomponente der
Gesundheitsfürsorge gefunden hat und zu einem wichtigen Baustein dieses Bereichs geworden ist. Aus dieser

Sicht war die Reaktion unserer ersten Klienten, die diese
Therapie ausprobierten, eine faustdicke Überraschung.
Manche waren so begeistert, dass sie sich das Gerät gleich
für zu Hause anschaffen wollten… Nun bietet sich Ihnen
die einmalige Chance, diese Therapie mit 50% Ermäßigung auszuprobieren. Dieses Angebot gilt allerdings nur
bis zum 30. April 2013. Also – wer die BIOSYNCHRONTherapie ausprobieren will, sollte es jetzt tun!
Neue Website des Heilbades
Besuchen Sie die neue Webseite des Heilbades auf
www.laznejachymov.cz/de. Sie hat ein neues Design, eine
übersichtlichere Orientierung, Volltextsuche, einen Filter
zur Direktbuchung und viele weitere Neuigkeiten, z.B.
kann man nun auch in der Kurzeitung blättern.

NEWS

Schlaf dich gesund…
Schon in der Herbstausgabe unseres Vierteljahresjournals
AquaViva hatten wir Sie über die neu eingeführte Therapie BIOSYNCHRON informiert – die erste physikalische
Nachttherapie, die unserer Heilbad einführt. Sie beruht
auf der wissenschaftlich erwiesenen Synergie dreier physikalischen Therapien – der Pulsierenden Signaltherapie,
Magnetfeldtherapie und Fototherapie. Sie bewirkt eine
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Nový web lázní / Neue Website des
Heilbades
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PŘEHLED INDIKACÍ UZNANÝCH A HRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI PRO LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV V ROCE
2013 DLE NOVÉHO INDIKAČNÍHO SEZNAMU.
KL komplexní léčba, PL příspěvková léčba, N nehradí, * hradí
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Jak účinkují radonové koupele?

LÉČBA
Léčba bolesti u revmatického
pacienta

Léčebné lázně Jáchymov po celou dobu své existence byly
a stále jsou vyhledávaným zdrojem zdraví, založeném na
unikátní metodě radonových koupelí. Tato panenská radonová voda je pro účely balneoterapie čerpána z bývalého
uranového dolu a potrubím je rozváděna do balneoprovozů
lázeňských sanatorií. Během lázeňské kúry pacient dochází
6x týdně na koupel 36˚ C teplé a trvající 20 minut s následným desetiminutovým suchým zábalem. Při koupeli působí
na kožní povrch pacienta alfa záření, emitované radonem.
Právě toto měkké záření alfa představuje onu energii, která
v organismu vybuzuje biologické rezervy pro regeneraci tkání, stimuluje imunitu se vzestupem protibolestivých a protizánětlivých látek – například endorfinů a hormonu kortisolu. Nastartuje se také aktivace antioxidačních pochodů,
které eliminují z organismu následky nejrůznějšího civilizačního zamoření – léčiv, chemických a konzervačních součástí průmyslově vyráběných potravin, kouření, saponátů
apod. Buňky se stávají odolnější proti působení potenciálně
karcinogenních látek. Analgetický efekt třítýdenní radonové kúry, doplněné o další léčebné procedury, přetrvává průměrně po dobu 8 - 10 měsíců po léčbě.
Kdo „patří do Jáchymova“?

MUDr. Lenka Draská
Autorka článku pracuje v Léčebných lázních Jáchymov a.s.
od roku 1981, v posledních letech ve funkci primářky Lázeňského centra Agricola. Je členkou Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny a České revmatologické společnosti ČLS JEP. Působí jako odborný lektor pro vzdělávání
mladých lékařů v oboru balneologie a fyzikální medicíny při
Institutu pro vzdělávání zdravotníků ČR.
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Typickým klientem lázní je především bolestivý pacient
s revmatickým onemocněním pohybového aparátu, jako
je revmatoidní arthritis nebo spondylitis ankylosans, více
známá jako Bechtěrevova nemoc. Tito pacienti přijíždějí
do lázní v drtivé převaze „na pokladnu“, tedy s návrhem na
komplexní lázeňskou péči v délce 3 týdny. Jak vypadá léčebný pobyt „typického“ klienta v radonových lázních? Představme si fiktivního pacienta - pana A. N. Cestuje do lázní
vůbec poprvé v životě. Je mu 35 let, pracuje jako malíř pokojů. Již pár let má bolesti zad, které přičítal svému povolání.
Také ztuhlost, kterou v posledních letech pozoroval, se snažil jaksi podvědomě rozcvičovat, protože mu pohyb ulevoval. Návštěvy u lékaře nebyly nikdy jeho hobby, raději se se
všemi zdravotními potížemi vypořádával po svém – nějaký
ten aspirin, teplo na záda a podobně. Nedávno však prodělal velmi bolestivý zánět v oku, což ho donutilo jít k očnímu lékaři. Tam se poprvé dozvěděl, že zánět duhovky může
provázet zvláštní zánětlivé onemocnění páteře, kterému se
říká Bechtěrevova nemoc. Po kompletním vyšetření páteře
pomocí RTG, laboratorních testech a klinickém vyšetření
u revmatologa se onemocnění skutečně potvrdilo. Lázně si

vždycky představoval jako nějakou lepší dovolenou „na pokladnu“. Bude ale velmi překvapen:
Co všechno pacient absolvuje ?
Po ubytování v lázních se pan A.N. dostaví na příjem k sestřičce na ošetřovnu. Udivuje ho, s jakou důsledností se
příjmová sestra zabývá jeho rodinnou i osobní anamnézou.
Vše zaznamenává do chorobopisu v počítačové podobě. Následuje vstupní vyšetření u ošetřujícího lékaře. Anamnézu
lékař doplňuje o fakta z historie současného onemocnění,
pátrá po dalších komplikujících stavech, jako jsou úrazy,
záněty a výpotky kloubů, bolestivé patní ostruhy nebo onemocnění Achillovy šlachy, oční záněty, atd. Pacient se tak
o své nemoci během anamnézy dovídá další možné komplikující stavy. Následuje velmi podrobné vyšetření: Nejprve
lékař vyšetřuje celkový zdravotní stav ve smyslu kardiorespiračních funkcí, kde měří také rozsah dechových pohybů
hrudníku. Při vyšetření břicha pátrá po známkách možného
zánětu střev, což je častá komplikace enteropatických spondylartritid, nemocí příbuzných s Bechtěrevovou chorobou.
Následuje orientační neurologické vyšetření. Rehabilitační
analýza pacienta je pro tvorbu léčebného programu nejdůležitější. Lékař sleduje mimo jiné zejména charakter postoje
a souměrnost pohybů při chůzi, bolestivé šetření např. při
svlékání, rozsah hybnosti ramen a kyčlí, rozsah rozvíjení páteře při předklonu – parametry dle Stibora, Otta a Schobera,
úklony. Časté jsou také šlachové potíže – bolestivé úpony
svalů, spony stydké, hřebeny lopat kyčelních, paty, Achillovy šlachy, chrupavčitých spojení žeber s prsní kostí a kosti křížové s lopatami kyčelními. Lékař analyzuje i svalové
poruchy ve smyslu nerovnováhy mezi zvýšeným napětím
jedněch svalových skupin a ochabnutím skupin opačných.
Konsiliární vyšetření a doplnění laboratorních a zobrazujících diagnostických postupů představují další vyšetřovací
možnosti. Standardním způsobem je do vyšetřovacího schématu zařazena analýza krevního obrazu, zánětlivé markery,
stanovení hladiny krevního cukru, analýza moči chemicky
i mikroskopicky, podle potřeby i další biochemické údaje,
např. hladina kyseliny močové v krvi. Při ne zcela dostatečně
dokumentované diagnóze doplňujeme RTG vyšetření, ortopedické nebo revmatologické konsiliární vyšetření.

doplněných o další vodoléčbu, jako jsou podvodní masáže,
perličky, vířivky, skotské střiky. Jde o procedury zlepšující prokrvení a svalové napětí. Podle svého charakteru jde
o procedury spíše relaxační nebo víceméně dráždivé, tonizující. Vodoléčba je vhodně doplněna klasickými masážemi.
2. Část elektroléčebná
V širším slova smyslu zahrnuje procedury generované
přístroji, ať už jde o klasickou elektroléčbu (interferenční
a diadynamické proudy, Träbertovy proudy, transkutální
elektrická nervová stimulace TENS, apod.), dále ultrazvuk,
pulsní magnetoterapii, laserterapii, diatermii. Každá elektroléčebná procedura má svůj specifický účinek – uvolnění nepřiměřeného a bolestivého svalového napětí, zvýšení
prokrvení, protibolestivý efekt, biostimulační a regenerační
působení. Proceduru vybírá lékař podle klinického nálezu
a požadovaného léčebného efektu zcela individuálně pro každého pacienta.
3. Část rehabilitační
Zahrnuje speciální metodiky léčebné tělesné výchovy prováděné jak skupinově, tak individuálně. Pro „bechtěreviky“
máme vypracované zcela specifické cvičební jednotky i pro
léčebnou gymnastiku ve vodě nebo například na rehabilitačních balonech. Zaměřujeme se na obnovu dynamiky páteře
a kořenových kloubů – ramen a kyčlí, protažení často velmi zkráceného svalového korsetu a svalů dolních končetin.
Uvolňujeme dýchání a hrudník jako celek, často při cvičení
zařazujeme kolektivní zpěv. Mezi specifické fyzioterapeutické výkony patří také reflexní a vazivová masáž, akupresura,
reflexoterapie plosky nohy, mobilizace kloubů a páteře.
4. Doplňkové procedury
Jde o procedury ke zvýšení komfortu léčby při častých vedlejších diagnózách – například inhalace při chronických
respiračních potížích, suché uhličité koupele pro kardiaky

Balneorehabilitační program má několik částí:
1. Část balneologická
Pacient absolvuje potřebný počet 24 radonových koupelí,
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a hypertoniky, cvičení na přístrojích kondičního charakteru,
akupunktura při nejrůznějších funkčních poruchách a přetrvávající bolesti. Léčba chladem nebo teplem je indikovaná
v našich lázních spíše pro lokální ošetření, např. při akutním
zánětu kloubu nebo naopak při studeném výpotku či kontrakturách svalů.
Léčebný program je pacientovi načasován v počítači rozpisové kanceláře s přihlédnutím k jeho celkovému stavu, zejména
pohyblivosti. Každý spěch a stres při docházení na procedury
je na škodu úspěšné balneoterapii. Lázeňská léčba je kromě
výše uvedených postupů také procesem úpravy životosprávy,
pravidelností aktivit a odpočinku včetně klidného spánku,
racionální pravidelné stravy, emočního vyladění a přátelské
empatie ze strany veškerého personálu lázní. Ošetřující lékař
minimálně jednou týdně kontroluje zdravotní stav svých pacientů, věnuje se jejich zdravotní edukaci a pomáhá radami
při ergonomické analýze pacientova pracoviště či rekreačního sportování. Při závěrečné prohlídce lékař zhodnotí jak
subjektivní stav klienta, tak objektivní klinické parametry,
vystaví lékařskou zprávu s kompletním zdravotním nálezem,
absolvovanou terapií, doporučí další léčebná a životosprávná
opatření. Pan A.N. se loučí po 3 týdnech léčebného pobytu se
svými terapeuty, sestřičkami a lékařem jako se svými přáteli
a rádci. Je spokojen, zdravější a bude se k nám do Jáchymova
opakovaně vracet. To je jisté.
Bolest je dominujícím příznakem u všech diagnóz týkajících
se onemocnění pohybového aparátu. Bolestivý je jakýkoliv zánět, tím spíše zánět revmatického původu. Bolestivý je
artrotický kloub. Bolestivě reagují i svalové a páteřní struktury u vertebrogenních syndromů. Neurologické diagnózy
se projevují bolestí u kořenových útlaků, zánětů periferních
nervů, úžinových syndromů, jako je známý syndrom karpálního tunelu. To všechno a mnoho dalších jsou typické potíže
našich „jáchymovských pacientů“. I laikovi musí být jasné, že
pokud má bolest tolik různých příčin, nelze ji vyléčit jedním
postupem – například pouze podáním nějakého medikamentu. Přístup musí být komplexní – zklidnění zánětu, odstranění nedokrevnosti tkání, uvolnění bolestivého spasmu svalu,
uvolnění útlaku bolestivé struktury a především pokud možno obnovení správné funkce kloubu, páteře, svalového aparátu. Velký problém vidíme v tom, že pacient k nám přichází
často velmi vyčerpán chronickým bolestivým průběhem svého nemocnění. Jeho regenerační rezervy jsou již značně oslabené, na běžné postupy ambulantní rehabilitace nebo zákroky
v centrech pro chronickou bolest nereaguje. Pak vidíme rychlé a efektivní řešení v „dobití baterek“.
Radonovými koupelemi se doplní energie
do organismu a spustí autonomní regulace, které utiší bolest a napomohou k obnovení porušené funkce těla.
Jisté je, že chronicky bolestivý pacient je depresivní pacient.
Lázeňské prostředí, empatický a vlídný personál, individuální
přístup, navázání přátelských vztahů se spolupacienty, dobré
jídlo, kulturní zážitky – to vše jsou další faktory, které pomáhají léčit chronickou bolest. Pozitivní naladění mysli pacienta
a příjemné emoční prožitky výrazně zvyšují práh pro bolest.
10
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KUR
Schmerztherapie bei rheumatischen Patienten

Dr. med. Lenka Draská
Die Autorin des Beitrags ist seit 1981 in der Heilbad Jáchymov AG beschäftigt, in den letzten Jahren als Chefärztin im
Kurzentrum Agricola. Sie ist Mitglied der Gesellschaft für
Physikalische Medizin und Rehabilitation und der Tschechischen Gesellschaft für Rheumatologie ČLS JEP. Sie wirkt als
Fachlektorin für die fachliche Weiterbildung junger Ärzte in
den Bereichen Balneologie und Physikalische Medizin am
Institut für die Fortbildung medizinischer Fachangestellte
der Tschechischen Republik.
Wie funktionieren Radonbäder?
Heilbad Jáchymov (St. Joachimsthal) war, ist und bliebt eine
begehrte Quelle der Gesundheit, seine Erfolge beruhen
auf einer einzigartigen Methode – sog. Radonbädern. Das
jungfräuliche Radonwasser stammt aus einer ehemaligen
Joachimsthaler Uranzeche und wird zu Zwecken der Balneotherapie in Rohrleitungen den einzelnen Balneotherapiebereichen der Kursanatorien zugeführt. Im Rahmen
einer Bäderkur kommen die Patienten 6x wöchentlich zu
zwanzigminütigen, 36˚ C warmen Bädern, samt anschließender zehnminütiger Trockenpackung. Beim Bad wirkt
eine vom Radon emittierte Alpha-Strahlung auf die Hautoberfläche des Patienten ein. Gerade diese weiche AlphaStrahlung ist die Energie, die die biologischen Reserven im
Organismus zur Regeneration der Gewebe mobilisiert, die
Abwehrkräfte stimuliert und die Ausschüttung schmerzlindernder und entzündungshemmender Stoffen, z.B. von Endorphinen und des Hormons Kortisol bewirkt. Was mehr,
sie aktiviert Antioxidationsprozesse, die im Organismus die
Folgen verschiedenster Formen der ‚Zivilisationsverpestung‘
eliminieren – durch Medikamente, chemische und Konservierungsmittel in industriell produzierten Lebensmitteln,
Nikotin, Detergentia, usw. Die Zellen werden widerstandsfähiger gegenüber potenziellen karzinogenen Stoffen. Der
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analgetische Effekt einer dreiwöchigen, um weitere kurmedizinische Anwendungen ergänzten Radonkur dauert
durchschnittlich noch 8 – 10 Monate nach der Kur an.
Wer ‚gehört‘ eigentlich nach Jáchymov?
Typische Klienten unseres Heilbades sind vor allem schmerzhafte Patienten mit rheumatischen Erkrankungen des Stützund Bewegungsapparates, wie z.B. mit Spondylitis Ankylosans, die eher unter dem Namen Morbus Bechterew bzw.
Bechterewsche Krankheit bekannt ist. Diese Patienten sind
überwiegend ‚Kassenpatienten‘, das heißt Patienten mit verschriebener dreiwöchiger komplexer Kur, sprich stationärer
Vorsorge- und Reha-Leistung. Wie sieht eine Kur für einen
‚typische‘ Klienten im Radonbad aus? Stellen wir uns einmal
einen fiktiven Patienten vor – beispielsweise Herrn A. N. Er
fährt das erste Mal zur Kur. Er ist 35 Jahre alt und arbeitet
als Zimmermaler. Jahrelang ist er von Rückenschmerzen geplagt, die er jedoch seinem Beruf zuschreibt. Die wachsenden Steifheit, die er in den letzten Jahren verspürt, bekämpft
er mehr oder weniger unbewusst durch Gelenkübungen,
weil er dabei gewisse Erleichterung verspürt. Arztbesuche
mochte er noch nie, seinen gesundheitlichen Beschwerden
versucht er daher auf eigene Weise beizukommen – hin und
wieder nimmt er eine Schmerztablette, wärmt er den Rücken, usw. Unlängst hatte er dann aber eine äußerst schmerzhafte Augenentzündung, die ihn endlich zum Arzt trieb.
Dort erfuhr er zu seinem Erschrecken, dass solch eine Regenbogenhaut-Entzündung mit einer besonders entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen einher gehen kann, die
Morbus Bechterew genannt wird… Eine komplette RTGUntersuchung der Wirbelsäule, diverse Labortests und die
klinische Untersuchung beim Rheumatologen bestätigten
diese Diagnose. Bis dahin hatte sich Herr A.N. eine Kur
immer wie einen besseren Urlaub auf Kosten der Krankenkasse vorgestellt. Was ihn erwartet, dürfte ihn einigermaßen
überraschen.
Was alles muss der Patient absolvieren?
Nachdem Herr A.N. Unterkunft genommen hat, geht er zur
Krankenschwester in die Aufnahme. Hier wundert er sich,
wie akribisch genau sich die Krankenschwester mit seiner
persönlichen und familiären Anamnese befasst. Alles wird
konsequent und digital in seiner Krankenakte vermerkt.
Dann folgt eine Eingangsuntersuchung durch den behandelnden Arzt. Der Arzt ergänzt die Anamnese um Fakten aus
der Geschichte der derzeitigen Erkrankungen, er sucht nach
weiteren erschwerenden Umständen, wie z.B. nach Unfällen,
Gelenkentzündungen und -exsudaten bzw. nach Erkrankungen der Achillessehne, Augenentzündungen, usw. Der
Patient erfährt so im Verlauf der Anamnese von Zuständen,
die seine Erkrankung eventuell weiter komplizieren können.
Es folgt eine eingehende Untersuchung: Zuerst untersucht
der Arzt den allgemeinen Gesundheitszustand im Sinne der
kardiorespirativen Funktionen, unter anderem kontrolliert
er den Umfang der Atembewegung des Brustkorbs. Nach
einer Bauchuntersuchung fahndet er nach Symptomen einer
möglichen Darmentzündung – eine häufige Komplikation
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ergänzt werden. Durch die Bank geht es um Anwendungen,
die die Durchblutung und die Muskelspannung verbessern.
Je nach Charakter geht es um entspannende oder mehr oder
weniger reizende, tonisierende Anwendungen. Die Hydroenteropathischer Arthritiden, die mit Morbus Bechterew therapie wird auf passende Weise durch klassische Massaverwandt sind. Es folgt eine orientierungsmäßige neuro- gen ergänzt.
logische Untersuchung. Die Rehabilitationsanalyse des Patienten ist für die Zusammenstellungen des Behandlungs- 2. Teil – Elektrotherapie
programms von größter Bedeutung. Der Arzt verfolgt unter Im weiteren Sinne des Wortes umfasst sie von Geräten geneanderem den Charakter den Körperhaltung und die Bewe- rierte Anwendungen, sei es in Form der klassischen Elektrogungssymmetrie beim Laufen, schmerzhafte Schonungen therapie (Interferenz- und diadynamische Ströme, Träbertzum Beispiel beim Entkleiden, den Beweglichkeitsumfang Reizströme , transkutane elektrische Nervenstimulation
der Schulter- und Hüftgelenke, den Umfang der Wirbelsäu- TENS, usw.), oder der Magnetfeldtherapie, Pulsierenden
lenentfaltung in der Vorbeuge, gemäß den Parametern von Signaltherapie, Lasertherapie oder Diathermie. Jede dieser
Stibor, Otto und Schober, Vorbeugungen. Häufig sind auch Elektrotherapie-Anwendungen hat ihren ganz spezifischen
Sehnenbeschwerden – schmerzhafte Ansätze der Muskeln, Effekt – die Lockerung unangemessener und schmerzhafder Schambeinfuge, der Darmbeinkämme, der Achillesseh- ter Muskelspannungen, eine verbesserte Durchblutung,
ne, der Knorpelverbindungen der Rippen mit dem Brust- schmerzhemmende oder regenerierende Wirkung. Die
bein und des Kreuzbeins mit den Darmbeinschaufeln. Der konkrete und völlig auf den jeweiligen Patienten zugeschnitArzt analysiert auch Muskelstörungen im Sinne des Un- tene Anwendung wählt der Arzt gemäß klinischem Befund
gleichgewichts zwischen der erhöhten Spannung gewisser und erwünschtem Heileffekt aus.
Muskelgruppen und der Erschlaffung gegenüberliegender
Muskelgruppen. Weitere Untersuchungsmöglichkeiten sind 3. Teil – Rehabilitation
konsiliarische Untersuchungen und ergänzende Labor- und Sie beinhaltet spezielle Methodiken der Heil- und Krankenbilddarstellende diagnostische Methoden. Standardgemäß gymnastik (Kinesiotherapie), die sowohl in der Gruppe, als
werden in dieses Untersuchungsschema auch Blutbildanaly- individuell erfolgen. Für Patienten mit Morbus Bechterew
sen, Analysen von Entzündungszeichen (Markern), die Bes- haben wir ganz spezifische Gymnastikeinheiten vorbereitet,
timmung des Blutzuckerspiegels, chemische und mikrosko- zum Beispiel auch Krankengymnastik im Wasser oder an
pische Harnuntersuchungen, je nach Bedarf auch weitere Rehabilitationsbällen. Wir konzentrieren uns auf die Wiebiochemische Werte, z.B. der Harnstoffspiegel im Blut mit derherstellung der Dynamik der Wirbelsäule und der Wureinbezogen. Bei nicht völlig ausreichend dokumentierter zelgelenke – der Schulter- und Hüftgelenke, sowie auf die
Diagnose führen wir weitere Röntgenuntersuchung sowie Dehnung des häufig äußerst verkürzten Muskelkorsetts und
orthopädische oder rheumatologische konsilarische Unter- der Beinmuskeln. Wir befreien die Atmung und den Brustsuchungen durch.
korb als Ganzes, häufig auch durch Gruppengesang. Zu den
spezifischen physiologischen Behandlungsformen gehören
Das balneologische Reha-Programm be- auch die Reflexzonen- und Bindegewebemassage, Akupressteht aus folgenden Teilen:
sur, die Reflexzonentherapie der Füße sowie die Mobilisation der Gelenke und der Wirbelsäule.
1. Teil – balneologische Anwendungen
Der Patient absolviert 24 Radonbäder, die durch weitere 4. Ergänzende Anwendungen
Hydrotherapieanwendungen, wie Unterwassermassagen, Diese Anwendungen dienen dazu, den Komfort der Kur bei
Perl- und Wirbelbäder oder Schottische Wechselduschen häufigen Nebendiagnosen zu erhöhen – zum Beispiel Inhalationen bei chronischen Respirationsbeschwerden, CO2-
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Trockenbäder für Herzkranke und Hypertoniker, Gymnastik an Geräten mit Konditionscharakter, Akupunktur
bei verschiedensten Funktionsstörungen und anhaltenden
Schmerzen. Wärme- und Kältetherapien verwenden wir in
unserem Heilbad eher zur örtlichen Behandlung, z.B. bei
akuten Gelenkentzündungen, andererseits aber auch bei
kalter Exsudation oder Muskelkontrakturen.
Im Büro für die Behandlungsplanung wird per Computer
und unter Berücksichtigung des Gesamtgesundheitszustands und namentlich der Mobilität des Patienten dessen
Behandlungsprogramm getimt. Jeder Stress und jede Eile
beim Gang zu den einzelnen Anwendungen schmälert
nämlich den Erfolg der Balneotherapie. Außer all diesen Behandlungsmethoden ist die Kur auch ein Prozess zur Korrektur des Lebensweise, zur Regelmäßigkeit von Aktivitätsund Ruhephasen, einschließlich eines ruhigen Schlafes, zur
rationellen, regelmäßigen Ernährung und emotionellen
Ausgeglichenheit, samt der freundlichen Empathie seitens
des Personals des Heilbades. Der behandelnde Arzt kontrolliert mindestens einmal pro Woche den Gesundheitszustand der Patienten, widmet sich ihrer gesundheitlichen
Erziehung und gibt Ratschläge zu einer ergonomischen Arbeitsplatzanalyse des Patienten oder in Bezug auf sportliche
Betätigungen. Bei der Ausgangsuntersuchung bewertet der
Arzt sowohl den subjektiven Zustand des Patienten, als auch
objektive klinische Parameter, stellt einen ärztlichen Bericht
mit dem kompletten medizinischen Befund und den absolvierten Anwendungen aus und empfiehlt weitere medizinische und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensweise.
Nach 3 Wochen Kuraufenthalt verabschiedet sich Herr A.N.
von seinen Therapeuten, Krankenschwestern und seinem
Arzt wie von Freunden und Beratern. Er ist rundum zufrieden, gesünder und kommt gern wieder mal nach Jáchymov
zurück. Das ist sicher.

sich in Schmerzen bei Nervenwurzelkompressionen, Entzündungen der peripheren Nerven und Enge-Syndromen
(Impengement-Syndrom), wie z.B. das bekannte Karpaltunnelsyndrom. All dies und noch viel mehr sind klassische
Beschwerden unserer ‚Joachimsthaler Patienten‘. Auch dem
Laien wird klar – wenn Schmerz solch vielfältigen Ursachen
hat, kann man ihm nicht mit einer einzigen Methode begegnen und schon gar nicht, indem man Tabletten einnimmt.
Hier ist ein ganzheitlicher Zugang erforderlich, samt Beruhigung der Entzündung, Behebung der unzureichenden
Gewebedurchblutung, Lösung schmerzhafter Muskelspasmen und Kompressionen schmerzhafter Strukturen und
vor allem, sofern möglich, samt der Wiederherstellung der
korrekten Funktion der Gelenke, Wirbelsäule und des Muskelapparates.
Ein großes Problem ist, dass die Patienten häufig völlig erschöpft vom schmerzhaften Verlauf ihrer Erkrankungen bei
uns eintreffen. Ihre Regenerierungsreserven sind äußerst
geschwächt, die üblichen Methoden der ambulanten Rehabilitation in Zentren für chronische Schmerzen schlagen
nicht mehr an. Die einzige rasche und effektive Lösung heißt
dann: Batterie aufladen.
Durch Radonbäder tankt der Organismus
einerseits neue Energie auf, andererseits
werden autonome Regulierungsprozesse
ausgelöst, die schmerzstillend wirken
und bei der Erneuerung gestörter Körperfunktionen behilflich sind.

Eines ist sicher – ein chronisch schmerzhafter Patient ist
auch ein depressiver Patient. Das Ambiente des Kurortes,
das einfühlsame und freundliche Personal und ihr individueller Zugang zu den Patienten, die Anknüpfung freundSchmerz ist ein vorherrschendes Symptom bei allen Di- schaftlicher Beziehungen zu Mitpatienten, das gute Essen
agnosen, die Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsap- und kulturelle Erlebnisse – all dies sind weitere Helfer im
parates betreffen. Jede Entzündung ist schmerzhaft, umso Kampf gegen chronische Schmerzen. Eine positive Stimmehr Entzündungen rheumatischen Ursprungs. Äußerst mung und angenehme emotionelle Erlebnisse erhöhen
schmerzhaft sind Gelenkarthrodesen. Auch die Muskel- maßgeblich die Schmerzgrenze der Patienten.
und Wirbelsäulenstrukturen bei vertebragenen Syndromen
reagieren schmerzhaft. Neurologische Diagnosen äußern
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UDÁLOSTI
Lázně v tanečním rytmu
Několika obrázky se vracíme k tradičnímu lázeňskému plesu, který se konal 12. ledna v nádherných prostorách neoklasického hotelu Radium Palace. Slavnostně
vyzdobený hotel uvítal přes 400 hostů. Večerem provázela
modelka, vicemiss ČR 1996 a moderátorka Iva Kubelková.
Prvním vrcholem večera bylo vystoupení mladé zpěvačky
Gabriely Gunčíkové, která patří mezi vycházející pěvecké
hvězdy. Taneční umění návštěvníkům předvedli vítězové V.
řady taneční soutěže StarDance, atletka Kateřina Baďurová
s tanečníkem Janem Onderem. Společenský tanec v jejich
provedení byl pro všechny přihlížející opravdovým zážitkem. Druhým vrcholem večera bylo vystoupení skupiny
nejznámější české Queen Revival kapely Queenie Revival.
Pěvecký výkon a nasazení Michaela Klucha v roli Freddie
Mercurryho byl mnohokrát oceněn bouřlivým potleskem.
Odměnou pro 6 vylosovaných návštěvníků plesu v tradičním losování výherců kvízu byly mimo jiné zajímavé wellness pobyty v lázních Luhačovice, Poděbrady a Jáchymov.
Příští rok můžeme očekávat, že Radium Palace připraví opět
něco nového.

Gratulujeme
Blahopřejeme Jarmile Machačové, české reprezentantce v dráhové cyklistice k zisku zlaté medaile v bodovacím
závodě na MS v Minsku. Závodnice jezdí společně s členy
pražského klubu ASC Dukla Praha – pro cycling team pravidelně na soustředění do jáchymovských lázní.
Poděkování za pomoc
Člověk v tísni, o.p.s., zastoupený Bc. Alexandrou Farkalinovou, lokální koordinátorkou projektu Inspiration: Sachsen
zorganizoval v lázních „Děkovnou akci dětí z klubu“ dne 15.
února. Děti vytvořily děkovné cedule a malá strašidélka, kterými se snažily vyjádřit svou vděčnost za pomoc.
Podporujeme
Po 3 sobotní dny proběhly ve Skiareálu Klínovec dětské soutěže v lyžařských dovednostech nazvané KIDS CUP 2013 za
podpory Léčebných lázní. Radost malým dětem udělal Radonek, maskot lázní.

Pozvánka
Zveme Vás na 15. ročník Hervis 1/2Maraton Praha, který se koná 6. dubna a 1. ročník Mattoni 1/2 Maraton Karlovy
Vary (25. května), jejichž součástí je Johnson&Johnson Zdravotnický běh podporovaný Léčebnými lázněmi. Závody jsou
součástí RunCzech běžecké ligy, která vytváří jedinečný žebříček běžců nejen podle věku a pohlaví, ale také podle povolání.
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Vždy elegantní Iva Kubelková
Elegant von Kopf bis Fuß – Iva Kubelková

Gabriela Gunčíková
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EREIGNISSE
Bad Jáchymov im Tanzrhythmus
Mit diesen wenigen Schnappschüssen bringen wir
noch einmal den traditionellen Kur-Ball in Erinnerung, der am 12. Januar in den herrlichen Räumlichkeiten
des neoklassischen Hotels Radium Palace stattfand. Das
festlich aufgeputzte Hotel empfing mehr als 400 Gäste.
Den Abend moderierte Iva Kubelková – Model, Moderatorin und Vize Miss von Tschechien. Erster Höhepunkt
des Abend war der Auftritt der jungen Sängerin Gabriela
Gunčíková, eines aufgehenden Stars am tschechischen
Schlagerhimmel. Dann führten die Gewinner der V. Reihe
des Tanzwettbewerbs Star Dance – die Athletin Kateřina
Baďurová und ihr Partner, der Tänzer Jan Onder dem
Publikum ihre Tanzkünste vor. Der Gesellschaftstanz in
ihrer Darbietung war für alle Anwesende ein echter Augenschmaus. Zum zweiten Höhepunkt des Abends wurde der Auftritt der bekanntesten Queen Revival Kapelle
Queenie Revival. Die sängerische Leistung und der Einsatz von Michael Kluch in der Rolle von Freddie Mercurry
erntete mehrfach stürmischen Applaus. Die Belohnung
für die sechs, bei der traditionellen Auslosung der QuizGewinner ausgelosten Ballbesucher waren unter anderem
auch interessante Wellnessaufenthalte in den Heilbädern
Luhačovice, Poděbrady und Jáchymov. Kein Zweifel, dass
Radium Palace auch im nächstes Jahr wieder etwas Neues
vorbereitet.

Michal Kluch a Queenie Revival
Michal Kluch und Queenie Revival

Wir gratulieren
Wir gratulieren Jarmila Machačová, der tschechischen Repräsentantin im Bahnradfahren, zum Gewinn der Goldmedaille im Punktefahren bei der WM in Minsk. Die erfolgreiche Sportlerin kommt regelmäßig mit Mitgliedern des
Prager Sportklubs ASC Dukla Praha – pro cycling team zu
Trainingslagern nach Jáchymov.
Nettes Dankeschön für Hilfe
Die Gmbh ‚Menschen in Not‘ (Člověk v tísni, o.p.s.), vertreten von Bc. Alexandra Farkalinová, der Lokalkoordinatorin des Projekts Inspiration: Sachsen organisierte am
15. Februar im Bad die sog. ‚Dankaktion der Klub-Kinder‘.
Die Kinder schufen Dankplaketten und kleine Gespenster,
in denen sie ihre Dankbarkeit für die geleistete Hilfe zum
Ausdruck brachten.
Mit unserer Unterstützung
An 3 Samstagen fand im Skigebiet Klínovec unter dem
Motto KIDS CUP 2013 und mit der Unterstützung des
Heilbades ein Wettbewerb für Kinder statt, in dem sie ihre
Skifahrfähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Besonders freuten sich die kleinen Kinder über den ‚Radonek‘,
das Maskottchen des Heilbades.

Einladung
Wir laden Sie herzlich zum 15. Jahrgang des Hervis Halbmarathon Praha ein, der am 6. April stattfindet, sowie zum 1. Jahrgang des Mattoni Halbmarathon Karlovy Vary (25. Mai), der auch einen vom Heilbad unterstützten Johnson & Johnson
Gesundheitslauf enthält. Diese Wettbewerbe sind Teil der RunCzech Laufliga, die alle Läufer in ein nach Alter, Geschlecht
und Beruf gestaffeltes Wertungssystem aufnimmt.

20

Kateřina Baďurová s Janem Onderem
Kateřina Baďurová und Jan Onder
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LIDÉ
Naši věrní hosté
E.Blechstein a/u. G.Kröll

Skupina paní Blechstein
z Norimberku
Na začátku roku jsme již tradičně uvítali v hotelu Radium
Palace skupinu vedenou paní Elisabeth Blechstein z Norimberku. Přijíždí každý rok druhé lednové pondělí po lázeňském plese. Hosté z této skupiny, kterou tvoří více než 50
členů, patří k našim pravidelným klientům. Personál hotelu
se snaží vytvořit hostům příjemné prostředí, kde se dobře
cítí. Ani letošní rok nebyl žádnou výjimkou. A tak jsme společně oslavili 24. ledna jubilejní pobyt a opětovné setkání po
roce opět v Jáchymově. K hostům této skupiny patří i paní
Margareta Hammerl, která se k nám do lázní vždy těší. Přesně ví, kam půjde na procedury, kdo bude její paní lázeňská,
který lékař se o ni bude starat. Díky radonové vodě a léčebným metodám je soběstačná, a tak může pravidelně navštěvovat svého syna až v daleké Austrálii. Díky paní Blechstein
se každý rok můžeme těšit na pobyt jejích vrstevníků. Není
to snadné, aby se všichni účastníci shodli na stejném termínu a rozhodli se opět se k nám vrátit. Poslední dva roky paní
Blechstein v této práci pomáhá paní Kröll. Děkujeme těmto
dvěma dámám za spolupráci a příští rok se budeme opět
těšit na shledání. Romana Bernátková, sales manažerka LH
Radium Palace

Manželé Daub oslavili svůj 25. pobyt
Letos v lednu u nás manželé Günter a Ursula Daub z Ilvesheimu v Německu absolvovali svůj 25. pobyt. Při společném
posezení zavzpomínali na staré časy a také na to, jak se Jáchymov stal nedílnou součástí jejich života. ,,Poprvé jsme se do
Jáchymova vypravili v roce 1989“, říká paní Daub. „Důvodem byly nesnesitelné bolesti kloubů. Když nám byl Jáchymov
doporučen skupinou klientů z Mannheimu, dlouho jsme se nerozhodovali.“ Pobyt předčil jejich očekávání. Obzvláště paní
Daub byla nadšená. Vzpomíná, jak při vstupní prohlídce nebyla schopna se sama svléci. Když odjížděla domů, nedělal jí
žádný pohyb problém. Také bolesti v rukou u manžela zmizely. Již tehdy se rozhodli, že se budou do Jáchymova pravidelně
vracet. A v posledních dvou letech zde byli dokonce dvakrát. „Na každý pobyt se vždy moc těšíme. Vždy nás překvapí nějaká novinka. Přestavba, kterou Běhounek za poslední roky prošel, se opravdu zdařila. Milý a vstřícný personál to vše ještě
umocňuje,“ říká pan Daub. „Naše ošetřující lékařka, MUDr. Hornátová, je báječná. S takovou ochotou, svědomitostí a zodpovědností se v dnešní době setkáte výjimečně. Přejeme jí pevné zdraví, aby ještě dlouho mohla pracovat a nám pacientům
pomáhat,“ shodují se oba manželé.
Na oplátku přejeme manželům Daub, aby i jim zdraví sloužilo, a aby se k nám mohli ještě dlouho vracet. Takto věrných
hostů si opravdu vážíme. Edeltraud Štěpánková, sales manažerka LH Běhounek
Pan Šíla již po 25. v hotelu Curie
Na začátku roku uvítali v hotelu Curie již po 25. našeho „dobrého známého“, pana Alojse Šílu, který do lázní jezdí od roku
1985. Během uplynulých let zavítal na Jitřenku, Běhounek, Dalibor, aby se nakonec nejlépe cítil v lázeňském komplexu,
kde byl maximálně spokojen. Všude to má jen pár kroků. A jak sám uvádí, vždy se do Jáchymova těší. Radonové koupele
a ostatní procedury mu pomáhají na jeho dvě operované kyčle. „Tentokrát jsem si všechno hradil sám a nečekal jsem na
doporučení své lékařky. Rozhodl jsem se, a tak si to užívám“, podotýká pan Šíla. Slova chvály má pro zdravotní i stravovací
personál, který mu vychází vstříc. „Líbí se mi také, jak tady v lázních stále něco vylepšujete. Když přijedu napřesrok, pokaždé najdu něco nového. Je dobře, že zvelebujete lázně pro nás pacienty, kteří mají problémy s pohybem.“ Pan Šíla i v 85 letech
plave a do svých 75 let lyžoval a hrál tenis. Na svůj věk se cítí dobře. Snad proto, že nikdy nekouřil a celý život sportoval.
Sport, který má tak rád, mu ale paradoxně přinesl i současné zdravotní problémy. Do lázní přijel se svým kamarádem, panem Arnoštem Pazderou. Pamětníci a sportovní fandové si vzpomenou, že tento bývalý fotbalový útočník hrál za národní
tým Československa a například se Spartou Praha, za kterou sehrál 597 utkání, získal 2 ligové tituly v roce 1952 a 1965.
O tom, že oba pánové jsou stále čilí, svědčí i to, že se seznámili s nadějnou plavkyní Martinou Moravčíkovou, která zde byla
na soustředění. Inu životní elán je stále drží. Oba si již v předstihu rezervovali pokoje na 5. patro hotelu na říjnový termín.
Tak na viděnou na podzim.
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MENSCHEN
Unsere treuen
Gäste
Die Gruppe von Frau
Blechstein
aus Nürnberg
Zu Jahresbeginn konnten wir wie
üblich eine von Frau Elisabeth Blechstein aus Nürnberg geführte Gruppe
im Hotel Radium Palace willkommen
heißen. Sie reist alljährlich am zweiten
Januarmontag nach dem Kurball an.
Die mehr als 50 Mitglieder zählende
Besuchergruppe gehört zu unseren
regelmäßigen Klienten. Klar bemüht
sich das Hotelperson jedes Mal, ihnen
eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie
sich richtig wohl fühlen können. Auch
dieses Jahr war da keine Ausnahme.
Und so konnten wir am 24. Januar gemeinsam ihren Jubiläumsaufenthalt
und das Wiedersehen nach einem Jahr
feiern. Unter den Gästen befand sich
auch Margareta Hammerl, die sich das
ganze Jahr auf die Kur bei uns freut. Sie
weiß inzwischen genau, wohin man zu
den Anwendungen geht, wer ihre Badefrau ist und welcher Arzt sich um sie
kümmern wird. Dank des Radonwassers und den hiesigen Heilmethoden
ist sie nicht auf fremde Hilfe angewiesen und kann sogar regelmäßig ihren
Sohn im fernen Australien besuchen.
Es ist vor allem Frau Blechstein zu verdanken, dass wir uns Jahr für Jahr auf
den Aufenthalt ihrer Altersgenossen
freuen können. Dabei ist es sicher ist
nicht einfach, sich auf einen Termin zu
einigen und Jahr für Jahr nach Jáchymov zu reisen. In den letzten beiden
Jahren hilft Frau Kröll bei den Vorbereitungen mit. Wir bedanken uns herzlich bei diesen beiden Damen für ihre
Zusammenarbeit – auf Wiedersehen
im nächsten Jahr. Romana Bernátková,
Sales Managerin des Kurhotels Radium Palace
Herr und Frau Daub feierten ihren 25. Aufenthalt
Im diesjährigen Januar absolvierten
Günter und Ursula Daub aus dem
deutschen Ilvesheim ihren bereits 25.
Kuraufenthalt. Beim letzten gemütlichen Beisammensein ließen sie alte
Zeiten Defilee passieren und erzählten,
wie ihnen St. Joachimsthal zum fes-

Ursula a/u. Günter Daub

ten Bestandteil ihres Lebens wurde.
„Das erste Mal machten wir uns 1989
nach Joachimsthal auf “, erzählte
Herr Daub. „Der Grund dafür waren
unerträgliche Gelenkschmerzen. Als
uns Joachimsthal von einer Klientengruppe aus Mannheim anempfohlen
wurde, zögerten wir nicht lange.“Die
Kur übertraf dann alle Erwartungen.
Namentlich Frau Daub war begeistert. Sie erinnert sich noch, dass sie
bei der Eingangsuntersuchung nicht
mal imstande war, sich selbst auszuziehen. Als sie die Heimreise antrat,
machte ihr keine Bewegung mehr
Probleme. Auch die Schmerzen in
den Händen bei ihrem Mann waren
weg. Schon damals beschlossen sie,
regelmäßig nach Jáchymov zurückzukehren. In den letzten zwanzig
Jahren sogar zweimal im Jahr. „Wir
freuen uns auf jede Kur. Und immer
wartet das Bad mit etwas Neuem
auf. Zum Beispiel der gelungene
Umbau des Kurhauses Běhounek
in den letzten Jahren. All dies wird
vom netten und einfühlsamen Personal nur noch unterstrichen“, meint
Herr Daub. „Und unsere Kurärztin,
Frau Dr. med. Hornátová, ist einfach wundervoll. Auf solch eine Bereitwilligkeit,
Gewissenhaftigkeit
und solch ein Verantwortungsgefühl
stößt man heute nur noch selten.
Wir wünschen ihr feste Gesundheit,
damit sie noch lange arbeiten und
uns Patienten helfen kann“, ist sich
das Ehepaar einig. Auch wir wünschen Herrn und Frau Daub beste
Gesundheit , sie sind in Jáchymov
jederzeit gern gesehen Gäste. Auf
solch treue Besucher freuen wir uns
nämlich ganz besonders. Edeltraud
Štěpánková, Sales Managerin des
Kurhotels Běhounek

Herr Šíla – zum 25. Mal im
Hotel Curie
Anfang dieses Jahres durften wir im
Hotel Curie schon zum 25. Mal einen
‚guten alten Bekannten‘ willkommen
heißen – Herrn Alojs Šíla, der schon
seit 1985 zu uns zur Kur kommt. In
den verflossenen Jahren war er in den
Kurhotels Jitřenka, Běhounek und Dalibor, aber letztendlich fühlte er sich
im Kurkomplex am besten, hier ist er
höchst zufrieden. Von hier ist es überall hin nur einen Katzensprung. Und
wie er betont – er freut sich immer
riesig auf Jáchymov. An beiden Hüftgelenken operiert verschaffen ihm
Radonbäder und auch die sonstigen
Anwendungen spürbare Erleichterung.
„Diesmal habe ich nicht auf die Empfehlung meiner Hausärztin gewartet,
sondern habe mich entschlossen, alles
selbst bezahlt. Und so genieße ich die
Kur in vollen Zügen“, betont Herr Šíla.
Er ist des Lobes voll über das entgegenkommende medizinische und Verpflegungspersonal. „Mit gefällt auch,
dass im Bad ständig etwas verbessert
wird. Jedes Mal, wenn ich nach einem
Jahr wiederkomme, finde ich hier etwas Neues vor. Besonders weiß ich
zu schätzen, dass Sie das Bad für uns
Patienten verbessern, die sich schlecht
bewegen können.“Auch mit 85 schwimmt er Herr Šíla noch gern und bis
75 fuhr er Ski und spielte Tennis. Für
sein Alter fühlt er sich ausgezeichnet.
Wohl auch deswegen, weil er nie geraucht und das ganze Leben Sport getrieben hat. Der geliebte Sport hat ihm
paradoxerweise aber auch seine heutigen Gesundheitsprobleme beschert.
Zur Kur nahm er auch gleich noch
seinen Kameraden, Herrn Arnošt Pazdera mit. Zeitzeugen und Sportfans
erinnern sich sicher, dass dieser Fußballstürmer für die tschechische Nationalmannschaft spielte und mit dem
FK Sparta Praha, für den er 597 Spiele
bestritt, in den Jahren 1952 und 1965
sogar zweimal den Meisterschaftstitel
errang. Dass die beiden älteren Herren bis heute recht agil sind, davon
zeugt auch der Umstand, dass sie mit
der hoffnungsvollen Schwimmerin
Martina Moravčíková Bekanntschaft
schlossen, die hier im Trainingslager
war. Nun man sieht – wer nicht rastet,
rostet nicht! Beide haben sich für den
November ein Zimmer im 5. Stock
vorgebucht. Also dann – auf Wiedersehen im Herbst.
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ROZHOVOR
JAN BURIAN PSAL V LÁZNÍCH
KNIHU

Kdyby si člověk nevěřil, asi by na tu scénu nevylezl. Ale před
některým druhem publika se musíte mít na pozoru a být
k němu citlivější, pokud chcete, aby komunikace fungovala
oboustranně.
Jak je obtížné nebo možná i zavazující pokračovat v umělecké dráze svých předků, byť v poněkud jiném vyjádření?
Myslím, že to je přirozené, máte to v genech. Jde o to neudělat těm genům ostudu.
Vaši synové se též realizují na hudebním poli. Pozorujete,
že Vás jejich tvorba obohacuje?
Obohacuje mě vzájemná spolupráce. S oběma syny jsem postupně natočil šest písňových alb a jejich aranžérský přínos
pavažuju za zásadní. Z jejich samostatné tvorby mám nejradši, když zpívají česky. Tedy Kapitán Demo (to je projekt
Jiřího) a Kyklos Galaktikos (to je skupina staršího Honzy).
Umělecky aktivní jste od počátku 70. let minulého století. Tvorba autorských textů v minulém režimu podléhala
jiným „tajům“ než v současném demokratickém režimu.
Jak obtížné bylo po revoluci najednou autorsky volně dýchat? Musel jste se naučit zacházet s nově nabytou svobodou slova nebo k tomu došlo přirozeně?
Já nevím, jak tomu bylo u kolegů písničkářů, ale já jsem se
vůbec nemusel snažit, psal jsem svobodně odedávna, jen
jsme si občas museli dávat pozor, abychom to nepřehnali
s cenzurou či autocenzurou. Nikdy jsem nedělal spotřební
písně ani politické ani reklamní na jedno použití a myslím,
že jsem se v tomto nijak neměnil.

Pomyslný sborník Vaší umělecké tvorby je tak obsáhlý
co do počtu děl i šíře uměleckých forem, že je s podivem,
kolik jste toho stihnul vytvořit. Kde čerpáte pro tak plodnou autorskou tvorbu energii?
Unikátní radonovou léčbu si v Jáchymově dopřávají Já myslím, že Alexandr Dumas nebo Balzac toho napsali
i slavní návštěvníci. Lázeňští hosté je mohou potkat při o hodně víc... (smích). Já se jen snažím nedělat v životě moc
procházkách v okolních lesích anebo zastihnout při rozjímá- zbytečných věcí...
ní u šálku kávy v některé ze zdejších kaváren. Mnozí z nich
se pro ozdravné účinky do prvních radonových lázní světa V čem člověk Vašeho lidského a uměleckého formátu spas oblibou vracejí. V únoru si v lázních už po několikáté užíval třuje poetiku života?
léčebnou kúru proslulý český písničkář, spisovatel, moderátor Těžko říct, mně připadá ve všem život zajímavý a protože je
a vášnivý cestovatel Jan Burian. Umělec v Jáchymově odpo- neopakovatelný, i dramatický. Vlastně spíš je to zázrak, že tu
číval, věnoval se vycházkám a zároveň využil inspirativního jsme a máme ještě trochu času.
prostředí k psaní nové knihy. Její tématické ladění spolu se
zajímavými postřehy a životními postoji odkrývá čtenářům Velmi křehkou záležitostí je zhudebňování básní, občasopisu Aqua Viva Jan Burian v exkluzivním rozhovoru.
zvláště, jedná-li se o poezii tuzemských i světových velikánů. Vy se i takto obtížného úkolu dokážete zhostit
Pocházíte z divadelní rodiny. Vy sám jste divadelnímu s nebývalým citem. Jak obtížné je hudebně interpretovat
kouzlu zcela nepodlehl. Svět kulis, kostýmů a divadel- vzácná básnická díla a co všechno musíte zohlednit?
ních postav Vás nelákal?
Když něco zhudebňuji, musím to cítit, jako bych to napsal
Možná právě proto, že jsem ten svět poznal v raném dět- sám, kdybych to uměl.
ství, jsem se mu snažil vyhýbat, ale moc se mi to nepodařilo.
Dneska mám za sebou více než 4000 vystoupení a sice jsem Vaše písničkářská tvorba je velmi osobitá. Co formovalo
nehrál v maskách ani v rolích, ale dost se to divadlu podo- Váš styl?
balo.
Hudba v divadle mého otce, lidovky, Semafor, Randy Newman, písničkáři ze Šafránu, blues, John Cale, Vlastislav MaI vy předstupujete před publikum, ovšem nikoli v diva- toušek a pak asi veškerá sehnatelná nezávislá muzika...
delní roli, ale sám za sebe. Jste si jistý v kramflecích nebo
Vás také někdy sužují pochybnosti, zda publikum Vaši Skládáte písně se záměrem dosažení změny ve vnímání
tvorbu přijme?
událostí a souvislostí určitou skupinou lidí nebo už jste
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od těchto pohnutek s přibývajícím
věkem upustil?
Skládám písně pro sebe pro úlevu
a z údivu nad světem, a pak se uvidí,
jestli to něco udělá s někým jiným
nebo si toho nikdo nevšimne.
Písničkáři jako by měli v genech povinnost nezaprodat se za žádných
okolností nikomu a ničemu. Čím to
je, že se tato charakterní vlastnost,
která pramení z obyčejné lidské slušnosti, projevuje právě u písničkářů?
Škoda, že se neprojevuje u všech, že?
Nevím, možná je to jednoduše tím, že
jste na jevišti sám za sebe. Neschováte se za autory ani za roli. A jste velmi
blízko publiku, které je chytré a umí
být nemilosrdné...
Vedle publikační a písničkářské činnosti hodně cestujete a o nabyté poznatky se dělíte s účastníky zájezdů
při jednotlivých expedicích. Co Vás
k profesi průvodce po cizích zemích
přivedlo?
Napsal jsem pár knih o zemích, které
mám rád. A když se mi začalo stýskat
a neměl jsem peníze na cestování, dostal jsem příležitost tam cestovat pracovně. Tak to dělám a jsem moc rád.
Jen jsem se musel naučit to dosti těžké
povolání průvodce.

tíme, a zklidníme se, dopadne i to srov- Do jáchymovských lázní se vracíte již
nání s vyspělejšími zeměmi příznivěji... po několikáté. Jak se zde cítíte a jak
Vám zdejší léčba pomáhá?
Co by podle Vás mohlo přispět k vět- Je mi tu vždycky moc dobře. Intenší kultivovanosti české společnosti?
zivní péče mi dodává kondici a klid,
Rozhodně větší vzdělání a znalost toho, a slušné zacházení mi utváří prostřejak to chodí ve světě, v Evropě, u sou- dí, kde se můžu soustředit a radostně
sedů. Nejhorší je izolovanost, ve které pracovat...
si někteří lidé u nás tak příjemně hoví.
Jak po léčebných procedurách odpoJak hodnotíte nedávnou prezident- číváte?
skou kampaň z morálního hlediska? Jak se má. Většinou spím. A pak si čtu
Kampaň nebyla tak strašná, až do a dívám se na filmy. Povinně chodím
chvíle, kdy se začalo hrát na nízké na procházky a plavu. To je na bohépudy, kdy se začalo využívat nezna- ma až moc...
losti historie a strachu. Ale to se v různých, třeba mírnějších formách v pří- Měl jste čas vydat se do okolí a našel
mých volbách objevuje vždycky. Přímá jste nějaké zajímavé místo?
demokracie je nebezpečná věc, pokud Mám rád jeden lesní židovský hřbitov
občané nejsou na švýcarské úrovni a samozřejmě pláně na horách.
společného uvažování. V našich podmínkách se přímá demokracie zatím Děkujeme za rozhovor. Přejeme Vám
mění v jakousi odrůdu diktatury pro- hodně zdraví a tvůrčí invence.
letariátu a ta je nebezpečná.
Nápodobně.

Co podle Vás vypovídá volba vítězného kandidáta o sociální zralosti
naší společnosti?
Vypovídá o nezralosti voličů, ale také
o špatné volební kampani ze strany
poražených kandidátů. Bylo by jednoduché hodit to jen na občany. Ti
budou vždycky do značné míry manipulovatelní, jejich výchova je otázkou
Která země Vám učarovala nejvíce příštích dlouhých desetiletí. Přímá
a čím si Vás získala?
demokracie je postavena na tom, že
Nemůžu jmenovat jen jednu. Jezdím hlas mají stejně silný všichni, i ti, ktene Island, do Chile, do Portugalska ří se neumějí podepsat nebo neporoa na Baltské ostrovy. Island znám nej- zumí jednoduché myšlence. Vinu na
líp a jezdím tam nejdéle. Člověk ně- tom mají ti, kdo takové volby dopustí,
jaké zemi propadne snáz, když si na- a tím myslím politiky, kteří se tak rádi
studuje historii, tradici, zvyky, kulturu zbavili zodpovědnosti za výběr hlavy
a podobně. Pak už je jen krok k tomu státu.
té zemi propadnout. Nejdůležitější je
nebýt zapšklý pseudovlastenec a být Je pro Vás psaní knih osobní terapií?
otevřený novým poznatkům o světě Nevím, možná. Nejspíš prostě potřea tudíž i o sobě...
buju psát...

Srovnáte-li z hlediska kultury společnosti navštívené země s Českou
republikou, jak z toho jako národ
vycházíme?
My jsme dobrá země. Procházíme teď,
řekněme, složitějším obdobím, kdy se
musíme zcivilizovat a zároveň neztratit sebevědomí, což nám moc nejde.
Krademe tužky, kde nemáme a vytahujeme se na cizince. Ale já věřím, že
to přejde. Máme spoustu skvělých lidí
a až nám dojde, že se v Evropě neztra-

Jste v psaní disciplinovaný?
Už třetím rokem píšu každý týden jeden fejeton do Týdeníku Rozhlas, asi
budu disciplinovaný, ale v literatuře je
spíš důležitější mít nápady. (smích)
Při svém lázeňském pobytu v Jáchymově pracujete na nové knize. Prozradíte, co je jejím námětem?
Je to trochu legrační, ale píšu paměti.
Je hrozné, kolik jsem toho už zapomněl...

Rozhovor byl pořízen během léčebného
pobytu Jana Buriana v LH Radium Palace na přelomu ledna a února 2013.
Rozhovor připravili: Lýdie Tallová
a Josef Slunečko

KDO JE JAN BURIAN?
Jan Burian patří k nejosobitějším českým písničkářům. Literární a hudební
nadání mu umožňuje kouzlit se slovem a unášet posluchače na vlnách
pohodové muziky do myšlenkových
výšin i objevovat netušené souvislosti
ukotvené v hlubinách času. Fascinován
životem skládá autorské texty, z nichž
některé ponechává v básnické i prozaické formě, jiné zhudebňuje a následně
nezaměnitelným hlasem představuje
publiku zejména při sólových koncertech, ale i za doprovodu kapel. Burianovy texty situované do melancholických poloh dávají tušit, že k publiku
promlouvá duše básníka. Vystudovaný
novinář podněcuje čtenáře k zamyšlení prostřednictvím publikovaných
fejetonů, proslavil se též dlouholetým
uváděním cyklu rozhovorů se zajímavými osobnostmi v televizním pořadu
Posezení s Janem Burianem. Jeho cestovatelská vášeň dala vzniknout řadě
dokumentů. Jan Burian je zasvěceným
průvodcem po cizích zemích i po stezkách všedního života.
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INTERVIEW
JAN BURIAN SCHRIEB IM BAD
AN SEINEM NEUEN BUCH

Wie schwer oder verpflichtend ist es eigentlich, in den
künstlerischen Fußtapfen seiner Vorfahren zu stapfen,
wenn auch in etwas anderer Weise?
Ich glaube, das ist ganz natürlich, man hat es einfach in den
Genen. Ist geht nur darum, den Genen keine Schande zu
machen.
Ihre Söhne realisieren sich auch schon auf musikalischem
Boden. Bereichert Sie ihr Schaffen irgendwie?
Ja, die gegenseitige Zusammenarbeit ist eine Bereicherung
für mich. Mit beiden Söhnen habe ich nach und nach sechs
Liederalben aufgenommen und ihren arrangementmäßigen
Beitrag halte ich für grundsätzlich. Von ihrem selbstständigen Schaffen mag ich am liebsten, wenn sie tschechisch singen. Also Kapitän Demo (ein Projekt von Jiří) und Kyklos
Galaktikos (die Gruppe des älteren Jan).

Künstlerisch aktiv sind Sie schon seit den 70er Jahren.
Die Produktion von Autorentexten unterlag im vergangenen Regime ganz anderen ‚Regeln‘, als unter heutigen
demokratischen Bedingungen. Wie kompliziert war es
nach der ‚samtenen Revolution‘, als Autor auf einmal frei
atmen zu können? Mussten Sie erst einmal lernen, mit
der neu erworbenen Freiheit umzugehen oder ging das
natürlich vor sich?
Auch berühmte Besucher gönnen sich in Jáchymov die Ich weiß nicht, wie das bei anderen Liedermachern war aber
einmalige Behandlung mit Radonwasser. Man begegnet ich musste mich nicht groß anstrengen, wir haben ja von
ihnen beim Bummel durch die umliegenden Wälder oder trifft Anfang an frei geschrieben, nur musste man aufpassen, dass
sie beim Kaffeetrinken und Sinnieren in einem der hiesigen man es nicht mit der Zensur oder Autozensur übertrieb. Ich
Cafés. Viele von ihnen kehren des Heileffekts halber immer habe ja nie Verbraucher-Lieder, Politsongs oder Lieder zum
wieder ins erste Radonbad der Welt zurück. So war im Fe- einmaligen Gebrauch geschrieben und ich denke, dass ich
bruar der tschechische Liedermacher, Schriftsteller, Moderator mich in dieser Hinsicht nicht groß geändert habe.
und leidenschaftliche Globetrotter Jan Burian zum wiederholten Male zur Kur in Bad Jáchymov. Der Künstler kurierte sich Das imaginäre Sammelwerk ihres künstlerischen Schafim Bad, machte ausgedehnte Spaziergänge, nutzte das inspi- fens ist, sowohl in Anzahl, als auch Breite der künstlerirative Ambiente des Kurortes aber auch, um an seinem neuen schen Formen, verblüffend umfangreich. Wie haben Sie
Buch zu schreiben. Dessen thematische Stimmung, zusammen das alles nur geschafft. Wo holen Sie die Kraft zu solch
mit interessanten Beobachtungen und Lebenseinstellungen einer fruchtbaren Autorentätigkeit her?
enthüllte Jan Burian den Lesern der Zeitschrift Aqua Viva in Ich glaube, Alexander Dumas oder Balzac haben da viel
einem exklusiven Gespräch.
mehr geschrieben... (Lacht). Ich bemühe mich allerdings,
im Leben nicht viel Unnützes zu tun…
Sie stammen aus einer Theaterfamilie. Sie selbst sind dem
Theaterzauber jedoch nicht (ganz) verfallen. Hat Sie die Worin sieht ein Mensch Ihres menschlichen und künstleWelt der Kulissen, Kostüme und Theaterfiguren nicht ver- rischen Formats die Poesie des Lebens?
lockt?
Schwer zu sagen. Mir kommt nämlich alles im Leben inteWohl gerade deswegen, weil mich diese Welt in der frühen ressant und daher einmalig und dramatisch vor. Eigentlich
Kindheit umgab, habe ich sie zu meiden versucht – viel ge- ist es doch schon ein Wunder, dass man da ist und noch etholfen hat es aber nicht. Heute liegen schon mehr als 4000 was Zeit hat.
Aufführungen hinter mir und auch wenn ich nicht in Maske
und Kostüm gespielt habe, ähnelte es doch sehr dem Theater. Eine recht heikle Sache ist die Vertonung von Gedichten,
namentlich, wenn es um die Poesie in-und ausländischer
Auch Sie treten vor Publikum auf, allerdings nicht in The- Giganten geht. Sie entledigen sich dieser schwierigen
aterrollen, sondern sozusagen in eigener Sache. Fühlen Aufgabe mit außergewöhnlich Feingefühl. Wie schwierig
Sie sich sicher bei Ihren Auftritten oder plagen Sie mitun- ist es, wertvolle dichterische Werke musikalisch zu interter auch Zweifel, ob Sie mit Ihrem Schaffen beim Publi- pretieren und worauf muss man dabei acht geben?
kum ankommen?
Wenn ich ein Werk vertone, muss ich mich in dieses hinOhne Selbstvertrauen sollte man gar nicht erst auf die Bühne einfühlen, als hätte ich es selbst geschrieben – wenn ich dies
gehen. Anderseits muss man bei manchen Arten von Publi- könnte.
kum schon ziemlich aufpassen und einfühlsamer sein, wenn
man will, dass die Kommunikation beidseitig funktioniert.
Ihr Liedermacher-Stil ist ausgesprochen individuell. Was
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hat ihn geformt?
Die Musik im Theater meines Vaters, Volkslieder, Semafor,
Randy Newman, die Liedermacher aus dem Šafrán, Blues,
John Cale, Vlastislav Matoušek sowie jede Art von unabhängiger Musik, an die ich rankomme…

vor Ausländern groß. Ich glaube aber, dass das vorüber geht.
Wir haben eine Menge solider Menschen und wenn uns
endlich klar wird, dass wir in Europa nicht verloren gehen
und uns beruhigen, dann fällt auch der Vergleich mit den
hoch entwickelten Ländern Europas günstiger aus…

Komponieren Sie Ihre Lieder in der Absicht, irgendetwas
in der Wahrnehmung von Ereignissen oder in Zusammenhang mit bestimmten Menschengruppen zu ändern
oder spielen diese Beweggründe mit zunehmendem Alter
keine Rolle mehr?
Ich komponiere Lieder vor allem für mich selbst, zur Erleichterung und aus Verwunderung über die Welt ringsum
und dann warte ich nur noch, ob dies jemanden berührt
oder ob es jemand merkt.

Was könnte Ihrer Meinung nach zu einer höheren Kultiviertheit der tschechischen Gesellschaft beitragen?
Ein besseres Allgemeinwissen und ein besserer Überblick
über das, was in der Welt, in Europa oder bei den Nachbarn
geschieht. Das schlimmste ist Isoliertheit, in der sich manche Leute hierzulande so gerne sonnen.
Wie bewerten Sie den kürzlichen Präsidentschaftswahlkampf aus moralischer Sicht?
Der Wahlkampf war gar nicht so schlimm – bis zu dem
Augenblick, in dem man begann, an niedrige Instinkte zu
appellieren und die Unkenntnis der Geschichte und Ängste
zu missbrauchen. Aber das kommt, wenn auch in milderer
Form, bei Direktwahlen wohl immer vor. Direkte Demokratie ist eine gefährliche Sache, sofern die Bürger noch nicht
auf dem Schweizer Niveau des gesellschaftlichen Bewusstseins sind. Unter unseren Bedingungen metamorphosiert
die direkte Demokratie zu einer Abart der Diktatur des Proletariats und die ist gefährlich.

Liedermacher sollten es sozusagen in den Genen haben,
sich niemandem und nichts zu verkaufen und zwar unter keinen Umständen. Warum kommt diese Charaktereigenschaft, die von ganz gewöhnlicher menschlicher
Anständigkeit zeugt, gerade bei Liedermachern so häufig
vor?
Schade, dass sie nicht bei allen vorhanden ist, nicht wahr?
Ich weiß nicht, vielleicht hängt es einfach damit zusammen,
dass man allein auf der Bühne steht und sich nicht verstecken kann – weder hinter den Autoren, noch hinter den
Rollen. Und dazu sehr nahe zum Publikum, das intelligent Lässt die Wahl des siegreichen Kandidaten Ihrer Meinung
ist und mitunter unerbittlich ist…
nach auf die soziale Reife unserer Gesellschaft schließen?
Sie zeugt von der Unreife der Wähler aber auch davon, dass
Neben Ihrer Tätigkeit als Publizist und Liedermache rei- der Wahlkampf seitens der Wahlverlierer schlecht geführt
sen Sie viel, um die erworbenen Kenntnisse anschließend wurde. Es wäre zu simpel, alles auf die Bürger abzuwälzen.
bei verschiedenen Expeditionen zu teilen. Was hat Sie Diese sind nämlich immer in hohem Maße manipulierbar
dazu bewogen, professioneller Reiseführer in fremde und ihre Erziehung ist eine Sache von Jahrzehnten. Die diLänder zu werden?
rekte Demokratie basiert auf dem Grundsatz, dass alle die
Ich habe ein paar Bücher über Länder geschrieben, die ich gleiche Stimme haben, also auch diejenigen, die kaum unmag. Und als ich Sehnsucht nach ihnen verspürte, aber kein terschreiben können oder nur einfache Gedanken verstehen.
Geld zum Reisen hatte, bot sich mit die Gelegenheit, be- Schuld daran sind diejenigen, die solch eine Wahl zugelasrufsmäßig zu reisen. Und so griff ich zu und habe es nicht sen haben – die Politiker, die sich liebend gern ihrer Verbereut. Nur musste ich den recht schwierigen Beruf eines antwortung entledigt haben, das Staatsoberhaupt zu wählen.
Reiseführers erlernen.
Ist für Sie das Bücherschreiben so etwas wie eine persönWelches Land hat Sie besonders eingenommen und wo- liche Therapie?
mit?
Weiß nicht, möglicherweise. Es ist wohl so, dass ich einfach
Es wäre unfair, nur ein einziges zu nennen. Ich reise gern schreiben muss…
nach Island, Chile, Portugal oder auch auf die Ostseeinseln. Island kenne ich am besten, dort war ich am häufig- Sind Sie beim Schreiben diszipliniert?
sten. Man begeistert sich für ein Land um so mehr, je besser Ich schreibe schon das dritte Jahr jede Woche ein Feuilleton
man sich in seiner Geschichte, Kultur, seinen Bräuchen, usw. für das Wochenblatt ‚Týdeník Rozhlas‘, aber in der Literatur
auskennt. Dann ist es nur ein winziger Schritt, ihm ganz zu kommt es wohl mehr auf Einfälle an. (Lacht)
verfallen. Das wichtigste ist wohl, kein engstirniger PseudoPatriot zu sein und sich neuen Erkenntnissen über die Welt Bei ihrer Kur in Jáchymov schreiben Sie an einem neuen
ringsum aber auch über sich selbst zu öffnen...
Buch. Verraten Sie uns, worum es geht?
Das ist ein bischen kurios – ich schreibe nämlich Memoiren.
Wenn Sie die besuchten Länder aus der Sicht der Gesell- Schlimm, was ich alles schon vergessen habe…
schaftskultur mit Tschechien vergleichen, wie schneiden
wir dabei als Volk ab?
Sie sind zum wiederholten Male in Jáchymov. Wie fühlen
Wir sind ein gutes Land. Allerdings machen wir jetzt, sagen Sie sich, hilft Ihnen die hiesige Kur?
wir mal, eine komplizierte Etappe durch, in der wir uns zivi- Hier fühle ich mich immer gut. Die intensive Pflege gibt mir
lisieren müssen, ohne unser Selbstbewusstsein zu verlieren die nötige Kraft und Ruhe und die anständige Behandlung
und damit tun wir uns zugegebenermaßen etwas schwer. schafft ein Milieu, in dem ich mich gut konzentrieren und
Wir klauen Kulis, wo man es besser nicht tut und tun uns mit Freude arbeiten kann…
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Wie ruhen Sie nach den Kuranwendungen aus?
Wie man es soll. Meistens schlafe ich. Dann
lese ich etwas oder gucke mir einen Film
an. Ich mache die obligatorischen Gesundheitsspaziergänge oder gehe Schwimmen.
Das ist Bohème mehr als genug…
Hatten Sie Zeit zu Streifzügen in die Umgebung und haben Sie interessante Winkel
entdeckt?
Ich mag einen verträumten jüdischen
Waldfriedhof und selbstverständlich die
Hochebenen im Gebirge.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und schöpferische Fantasie.
Danke, gleichfalls.
Das Gespräch fand Ende Januar/Anfang
Februar, während des Kuraufenthalts von
Jan Burian im Kurhotel Radium Palace
statt.
Vorbereitung des Gesprächs: Lýdie Tallová und
Josef Slunečko

WER IST JAN BURIAN?
Jan Burian ist einer der originellsten tschechischen Liedermacher. Seine literarische
und musikalische Begabung gestatten es
ihm, mit Worten zu zaubern und seine
Zuhörer auf den Wellen seiner beschaulichen Musik in gedankliche Höhen zu entführen oder auch ungeahnte, in den Tiefen
der Zeit verankerte Zusammenhänge zu
enthüllen. Fasziniert vom Leben verfasst
er Autorentexte, von denen er manche
in Gedichts- oder Prosaform belässt, andere wiederum vertont, um sie anschließend mit seiner unverwechselbaren
Stimme dem Publikum zu präsentieren,
namentlich bei Solokonzerten oder auch
mit musikalischer Begleitung. Burians in
melancholischen Lagen angesiedelte Texte
lassen ahnen, dass hier eine Dichterseele
zum Publikum spricht. In seinen veröffentlichten Feuilletons provoziert der studierte
Journalist seine Lesern zum Nachdenken,
er tat sich aber auch als Moderator der
Fernsehsendung ‚Posezení s Janem Burianem‘, einer Gesprächsreihe mit interessanten Persönlichkeiten, hervor. Seiner Reiseleidenschaft ist die Entstehung zahlreicher
Dokumente zu verdanken. Jan Burian ist
ein sachkundiger Wegbegleiter – in der
Fremde, genauso wie auf Alltagswegen.
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WELLNESS
OBJEVTE TAJEMSTVÍ KRÁSY EGYPTSKÝCH KRÁLOVEN
DEM GEHEIMNIS DER SCHÖNHEIT ÄGYPTISCHER KÖNIGINNEN
AUF DER SPUR
Rituál Královny Kleopatry vás zavede do míst oslavujících krásu, ženství a věčné mládí. Tajemné světlo svící,
mystická vůně vzácných pryskyřic a dotek jemných olejů
vás přenesou do starého Egypta a dodají vám pocit atraktivity a sebevědomí.
Pleť celého těla bude hýčkat zušlechťující peeling, detoxikační zábal obsahující speciální vonnou esenci a unikátní pleťová maska s liftingovým účinkem. Omlazující masáž obličeje
a celého těla je prováděna vzácnými oleji, které dokonale vyživují a zpevňují pleť. Aura exotické vůně provází celé ošetření a zdůrazní tak vaši krásu a ženskost.

ziellen Duftessenzen und einer einzigartigen Gesichtsmaske
mit Liftingeffekt. Die verjüngende Gesichts- und Körpermassage erfolgt mittels kostbarer Öle, welche die Haut auf
vollkommene Weise nähren und straffen. Ein Hauch exotischer Düfte begleitet die gesamte Behandlung und betont so
Ihre Schönheit und Weiblichkeit.

Die verjüngende, vom Ritual ägyptischer Königinnen inspirierte Ganzkörperpflege bewirkt die vollkommene Entspannung von Leib und Seele. Sie basiert auf der Pflege mit kostbaren exotischen Ölen, mit Myrrhe und Weihrauch – den
meistgeschätzten Duftstoffen im alten Ägypten. Der herrliche Duft hätschelt das Selbstbewusstsein und steigert das
Celotělové rejuvenační ošetření, inspirované zkrášlujícími Gefühl, attraktiv zu sein. Die Alqvimia-Rituale werden zu
rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění tělu hundert Prozent 100% mit Naturmitteln durchgeführt, die
i duši. Je založeno na vzácných exotických olejích s myrhou durch ihre einzigartige Qualität einen augenblicklichen und
a kadidlem – nejvíce ceněnými látkami starověkého Egypta. sichtbaren Effekt garantieren und nicht nur der Haut, sonNádherná vůně hýčká sebevědomí a zvyšuje pocit atraktivi- dern auch Leib und Seele ein tiefes emotionelles Erlebnis
ty. Rituály Alqvimia jsou prováděny 100% přírodními pro- verschaffen.
středky, které svou jedinečnou kvalitou garantují okamžitý
a viditelný účinek a přinášejí hluboký prožitek a prospěch Auch das Top-Model und die erfolgreiche Moderatorin Iva
nejen pleti, ale i stavu duše a mysli.
Kubelková probierte im Wellnesszentrum des Kurhotels
Radium Palace die Naturkosmetik der spanischen Marke
Přírodní kosmetiku španělské značky Alqvimia si ve well- Alqvimia aus. Ihre Eindrücke? „Die Kosmetikanwendung
ness centru lázeňského hotelu Radium Palace vyzkoušela Alqvimia ist äußerst komplex. Zwei Stunden lang hatte ich
také úspěšná modelka a moderátorka Iva Kubelková. „Kos- das Gefühl, so richtig umsorgt zu werden. Das Peeling mit
metická procedura Alqvimia je zcela komplexní. Měla jsem Meeressalz, die Schlammpackung, die Aromamassage und
po dvou hodinách pocit, že o mne bylo opravdu postaráno. die Gesichtsmaske taten ausgesprochen wohl. Die AnwenPeeling mořskou solí, bahenní zábal, aroma masáž i maska dung ist einfach toll“, beschrieb die attraktiv Mutter zweier
na obličej byly velmi příjemné. Tato procedura vážně nemá Kinder, die ihre Umgebung auch weiterhin mit ihrer Schönchybu,“ popsala své pocity krátce po absolvování luxusního heit und ihrem Charme bezaubert, ihre Gefühle kurz nach
kosmetického rituálu půvabná maminka dvou dětí, která Absolvierung des kosmetischen Luxusrituals.
neustále okouzluje své okolí přirozenou krásou a šarmem.

Das Ritual der Königin Kleopatra führt Sie an Orte,
Objednávky na Wellness recepci hotelu
an denen Schönheit, Weiblichkeit und ewige Jugend
Radium Palace
gepriesen werden. Der geheimnisvolle Kerzenschein, der Tel.: +420 353 835 600 (5600),
mystische Duft kostbarer Harze, die sanfte Berührung zarter E-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz
Öle – all dies vermittelt das Gefühl der Attraktivität und des
Selbstbewusstseins, ja man fühlt sich wie ins alte Ägypten
Bestellungen an der Wellness-Rezeption
versetzt.
im Hotel Radium Palace
Tel.: +420 353 835 600 (5600),
Die Haut am ganzen Körper wird verwöhnt – mit einem E-Mail: wellnessrad@laznejachymov.cz
veredelndem Peeling, einem entgiftenden Wickel mit spe32
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artforum
Dům kultury Ostrov/ Kulturhaus Ostrov
Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov, www.dk-ostrov.cz
Infocentrum DK / Infozentrum DK
Tel. + 420 353 800 511 / 526k-ostrov.cz
Infocentrum SR / Infozentrum SR
Tel. + 420 353 800 522
Infocentrum KL / Infozentrum KL
Tel. + 420 353 800 521

Program:

Program:
1. - 19. März, Altes Rathaus
Ausstellung ‚Nálady života‘ (Lebenslaunen) der Künstlerin Lenka
Baďurová
12. März, Theatersaal im Kulturhaus
Jan Kraus oder Stars, wie man sie
nicht kennt
Die bekannte Show von Jan Kraus mit
seinen Gästen.

1. března - 19. března, Stará radnice
30. März, Mírové náměstí (FriedensVýstava Nálady života výtvarnice Len- platz), Kulturhaus
ky Baďurové
Ostermarkt in Ostrov
12. března, divadelní sál Domu kultury
Jan Kraus aneb Hvězdy jak je neznáte
Známá show Jana Krause s hosty.
30. března, Mírové náměstí, Dům kultury
Ostrovské trhy - Velikonoční

23 – 24. März, Kulturhaus
Österliche Inspirationen
Demonstration alter Handwerke mit
Osterthematik

26. März – 28. April, Kirche Mariä Verkündigung, Altes Rathaus
23 – 24. března, Dům kultury
Ausstellung 14 STATIONEN DES
Velikonoční inspirace
LEIDENSWEGES CHRISTI – große
Přehlídka starých řemesel s velikonoč- Metapher der Autorin Ladislava Nouní tématikou.
zecká (BRD)
26. března – 28. dubna, kostel Zvěstování Panny Marie, Stará radnice
Výstava 14 ZASTAVENÍ – KŘÍŽOVÁ
CESTA – velká metafora autorky Ladislavy Nouzecké (BRD)

15. März, Altes Rathaus, Vortrag ab
19,00 Uhr
Vortrag – Geschichte der Gendarmeriestation und der Station des Korps
für die Nationale Sicherheit (SNB)
bis 1948

15. března, Stará radnice přednáška od
19:00 hodin
26. April, Mírové Náměstí
Přednáška - Historie četnické stani- (Friedensplatz)
ce a stanice SNB do roku 1948
Gartenmarkt in Ostrov
26. dubna, Mírové náměstí
Ostrovské trhy - Zahrádkářské

2. Mai – 2. Juni, Kirche Mariä
Verkündigung
Ausstellung ‚FAUNOVO ODPOLEDNE‘
2. května – 2. června, kostel Zvěstování (Faun‘s Nachmittag)
Panny Marie
Marie Svobodová – Grafiken, Bilder;
Výstava FAUNOVO ODPOLEDNE
Kristina Folprechtová – Bilder, ManMarie Svobodová – grafika, obrazy, dalas
Kristina Folprechtová – obrazy, mandaly
5. Mai, 10 – 17 Uhr, Klostergarten in
Ostrov (Schlackenwerth)
5. května, 10 – 17 hod., klášterní zahra- KLOSTERFEST
da Ostrov
Buntes Kulturprogramm, Musik verklášterní slavnosti - Bohatý kulturní schiedenster Genres, Attraktionen für
program, hudby různých žánrů, atrak- Kinder, Erfrischungsbuden und Stänce pro děti, stánky s občerstvením a ře- de mit Handwerksprodukten.
meslnými výrobky.
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Kaple panny Marie Einsiedelnské v Ostrově

Kapelle Maria Einsiedeln in Ostrov
(Schlackenwerth)

Stavba svou výjimečnou krásou přitahuje už zdálky pohledy
návštěvníků. Je kopií mariánské kaple ze švýcarského Einsiedelnu a byla postavena na přání markraběnky bádenské
v letech 1709-1710. Její obdoba stojí i v německém Rastattu,
kam markrabata přesídlila. Ke kapli se váže pověst o tom, jak
stavitel přelstil samotného ďábla, který mu údajně při stavbě pomáhal. Byla postavena roku 1709 - 1710 patrně stavitelem J.M.Sockhem jako kopie poutní kaple ve švýcarském
Einsiedelnu. Stavitel J.M.L.Rohrer postavil obdobnou kapli
v roce 1715 i v Rastattu, kam z Ostrova přesídlili bádenští.
Vstup rámují kanelované pilastry, nesoucí roztržený fronton
s aliančním znakem majitelů panství - vlevo markrabat Bádenských, vpravo vévodů Sasko-Lauenburských. Celá stavba
je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie.
Kaple je součástí klášterního areálu, který se nachází na západním okraji historického Ostrova v sousedství slavného
Zámeckého parku s barokním Letohrádkem. Vzdálenost od
Jáchymova je pouze 13 km směrem na Karlovy Vary.

Das ungewöhnliche anmutige Bauwerk zieht die Blicke der
Besucher schon von weitem an. Die Kapelle ist eine Kopie der Marienkapelle im schweizerischen Einsiedeln und
wurde in den Jahren 1709-1710 auf Wunsch der Markgräfin von Baden-Baden erbaut. Eine weitere Kopie entstand
im deutschen Rastatt, wohin die Markgräfin später umzog.
Die Kapelle ist mit einer Legende verknüpft, der zufolge ihr
Baumeister den Teufel mit einer List dazu bewogen haben
soll, ihm beim Bau der Kapelle zu helfen. Die Kapelle wurde
1709 - 1710 wahrscheinlich von Baumeister J. M. Sockh als
Kopie der Wallfahrtskapelle im Schweizer Einsiedeln erbaut.
Anno 1715 errichtete J. M. L. Rohrer eine ähnliche Kapelle
auch im deutschen Rastatt , wohin die Badener aus Schlackenwerth umsiedelten. Den Eingang umrahmen kannelierte
Pilaster, die einen gerissenen Frontispiz mit dem Allianzwappen der Herrschaftsbesitzer tragen – links das Wappen der
badischen Markgrafen, rechts das der Herzöge von Sachsen
- Lauenburg. Der ganze Bau gipfelt in einen hohen Giebel mit
dem Relief ‚Marias Tod‘. Die Kapelle ist Teil der Klosteranlage, die sich am Westrand des historischen Teils von Ostrov,
in Nachbarschaft des berühmten Schlossparks mit dem barocken Lustschloss ausbreitet. Von Jáchymov sind es gerade
mal 13 km in Richtung Karlsbad.
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„NEMÁM RÁD ZLO A NEMÁM RÁD LEST, VĚŘÍM, ŽE
ZVÍTĚZÍ PRÁVO A ČEST... PRO KRÁSU KONÍ A PRO
LÁSKU ŽEN, TEN STARÝ DOBRÝ WESTERN NAVŽDY
V SOBĚ MÁM ULOŽEN!“
Michal Tučný
Součástí oficiálního programu bude také vystoupení generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy a svěcení lázeňských
pramenů. Venkovní hudební program, v rámci kterého vystoupí populární regionální umělci, zakončí skupina ABBA
WORLD Revival.
Nedělní část programu bude pokračovat malou přehlídkou
regionálních bigbítových kapel a několika sportovními akcemi. Pro milovníky cyklistiky bude připraven malý cyklistický okruh a ti, kteří se cítí bezpečněji na svých nohou, mohou změřit své síly v Nordic Walking. Pro všechny účastníky
bude připraven pamětní list a pěkná cena pro vítěze.

Eröffnung der Kursaison
Die feierliche Eröffnung der Kursaison in Jáchymov – St.
Joachimsthal findet in diesem Jahr am Wochenende des
24. bis 26. Mai statt. Die blühenden Bäume, das linde
Frühlingswetter, das üppige Kulturprogramm und die
gute Laune aller Teilnehmer sorgen für eine beispiellose
Kuratmosphäre.

Auch wenn die Wild-West-Zeiten, wie man sie aus den
Karl-Mai-Schmökern kennt, längst Vergangenheit sind,
sterben die Menschen, die ihrem Zauber verfallen sind,
einfach nicht aus. Ja ihr Leben ist ein einziger Western.
Einer von ihnen ist auch Jimmy Magura, der mit seinem
Pferd Mars die Arbeit mit dem Lasso und mit der Rinderpeitsche aber auch das Schießen aus historischen Waffen
Hauptthema der diesjährigen Feier ist Karl Mai und des- vorführt. Werfen Sie zusammen mit der Rasselbande eisen Helden. Im Geiste der berühmten Karl-Mai-Geschich- nen Blick hinter die Kulissen der Welt der Cowboys. Ein
ten ist ein unterhaltsames Programm für Kinder und Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.
attraktive Wettbewerbe für ihre Eltern vorbereitet. Die
Besucher dürfen sich auf ein buntes Musikprogramm und „ICH HASSE DAS BÖSE UND HASSE DIE LIST, ICH
ein Indianerfest mit Tipis, Bogenschießen, Lasso werfen, GLAUBE, DASS RECHT UND WAHRHEIT SIEGER
Peitsche knallen und Buden mit attraktiven Waren freuen. IST... FÜR DIE SCHÖNHEIT DER PFERDE UND DIE
Natürlich findet auch diesmal der beliebte Festumzug statt LIEBE DER FRAUEN, TRAG ICH DEN GUTEN ALTEN
– ebenfalls in echter Westernatmosphäre.
WESTERN FÜR IMMER IM HERZEN!”
Michal Tučný
Teil des offiziellen Programms ist auch der Auftritt des Generaldirektors Dr. med. Eduard Bláha und die Heiligung
der Heilquellen. Das Musikprogramm unter freiem Himmel, bei dem auch populäre regionale Künstler auftreten,
gipfelt in der Darbietung der Gruppe ABBA WORLD Revival.
Der sonntägliche Teil des Programms setzt sich mit einer
Parade regionaler Big-Beat-Kapellen und einigen sportlichen Veranstaltungen fort. Für Radfreaks wird eine kleine
Radrunde vorbereitet und wer sich ‚per pedes‘ sicherer
fühlt, kann seine Kräfte im Nordic Walking messen. Ausnahmslos alle Teilnehmer erhalten eine Gedenkurkunde
und die Sieger hübsche Preise.

Zahájení lázeňské sezóny
Slavnostní zahájení letošní lázeňské sezóny v Jáchymově
proběhne o víkendu 24. až 26. května. Rozkvetlé stromy,
teplé počasí, bohatý kulturní program a dobrá nálada
všech účastníků dotvoří tu neobyčejnou lázeňskou atmosféru.
Hlavním tématem letošní slavnosti je Karel May a jeho hrdinové. V duchu slavných májovek bude připraven zábavný
program pro děti i soutěžní atrakce pro jejich rodiče. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební program, indiánské teepee, lukostřelbu, házení lasem, práskání bičem či
stánky s atraktivním zbožím. Chybět nebude ani oblíbený
průvod, který bude rovněž v duchu dobrodružství na divokém západě.

Karel May - se léčil v jáchymovských lázních od 8. května do 17. června 1911.
Karl May - kurierte sich vom 8. Mai bis zum 17. Juni
1911 im Heilbad St. Joachimsthal.

I když doba divokého západu, jak ji známe z knih Karla
Maye, patří minulosti, stále mezi námi žijí lidé, kteří propadli jejímu kouzlu. Jejich životem je western. Jedním z nich
je Jimmy Magura, který předvede se svým koněm Marsem
práci s lasem, honáckým bičem a střelbu z dobových zbraní.
Nahlédněte s námi a vašimi dětmi do krásného světa cowboyů. Tento nevšední zážitek určitě stojí za to.
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PŘEDSTAVUJEME
MARTINA MORAVČÍKOVÁ
Česká reprezentantka v plavání na 50 m, 100 m a 200 m
prsa a účastnice Letních olympijských her v Londýně
v roce 2012. Pochází z Karlových Varů, kde začínala v deseti
letech s plaváním. Po šestiletém studijním pobytu v americkém Tennessee se vrátila do Prahy, kde bydlí, studuje
a závodí za Bohemians Praha. Současná trenérka Markéta
Kaplanová závodnici naordinovala začátkem února týdenní
rekondiční pobyt v lázeňském hotelu Curie.
V Karlových Varech jste prožila své dětství. Po maturitě
jste se rozhodla odejít na studia do USA. Jak velká to pro
Vás byla změna?
Změna to byla velká, ale určitě stála za to. Nedokážu přesně
říct, jak moc to pro mě bylo užitečné, ale těch aspektů bylo
mnoho. Jsem za to vděčná.
Jak s odstupem času vzpomínáte na svůj pobyt ve Spojených státech?
Jako na skvělou zkušenost do budoucna.
V Americe jste vedle angličtiny studovala čínštinu. Co Vás
k tomu vedlo?
Vedla mě k tomu zvědavost a také to, že je vždy dobré disponovat v životě schopností, kterou nemá každý druhý.
Jaké profesi se chcete v životě věnovat?
Ještě si nejsem jistá. Je toho hodně, co bych mohla, ale i chtěla dělat. Nechávám si proto vrátka otevřená.
Po čem se Vám, pakliže vůbec, nejvíce v Americe stýskalo?
Jednoznačně po rodině a našem skvělém jídle. Svíčková či
halušky tam nejsou zrovna „in“.
Je obtížné sladit vrcholový sport s vysokoškolským studiem?
Je to vše o koordinaci času a také o důslednosti. Není to lehké, ale dá se to zvládnout.
Jaký je váš sportovní cíl?
Získání medaile z vrcholné soutěže a také účast na Olympijských hrách v Riu 2016.
Proč jste si s trenérkou zvolily pobyt v Jáchymově?
Jáchymov skýtá pro svou polohu a léčebné procedury ideální podmínky pro rekondiční pobyt sportovce. Kombinace
horského vzduchu, procedur a běžek s vodou pro mne byla
ideální sestava.
Jaký byl denní program vrcholové plavkyně v lázních?
Ráno brzy na snídani, pak voda na hodinu a půl, suchá příprava na jednu hodinu, následoval oběd a pak hurá na běžky.
Odpoledne mě čekala lázeňská procedura a večer bazén a
sauna.
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Máte speciální „dietní“ jídelníček? Nebo jste jedla to, co
ostatní hosté? A jak Vám chutnalo?
Dietní jídelníček nemám a jsem ráda, protože v hotelu Curie vařili famózně. Po celý pobyt mi servírovali velice dobré
jídlo!

hemians Prag startet. Ihre derzeitige Trainerin Markéta Kaplanová verordnete der Schwimmerin Anfang Februar einen
einwöchigen Rekonditionsaufenthalt im Kurhotel Curie.

Ihre Kindheit haben Sie in Karlsbad verbracht. Nach dem
Abiturabschluss beschlossen Sie dann nach Amerika zu
gehen. War das eine große Veränderung?
Jak se Vám trénovalo v bazénu a posilovně Lázeňského Sicher, aber sie hat sich gelohnt. Ich kann nicht genau definieren, wie nützlich das für mich war, es gab viele Aspekte.
centra Agricola?
Bazén i posilovna přesně vyhovovala mým požadavkům. Ich bin dankbar dafür.
Trénovalo se tady skvěle.
Wie bewerten Sie rückblickend Ihren Aufenthalt in den
Jaká z absolvovaných procedur se vám nejvíce líbila? USA?
(Plavkyně absolvovala ruční lymfomasáž, anticelulitidu, cel- Er war eine ausgezeichnete Erfahrung für die Zukunft.
kovou kryoterapii, suchou koupel CO2, celotělovou aromamasáž, parafínový zábal rukou, aquagymnastiku a radonovou In den USA haben Sie außer Englisch auch noch Chinesisch studiert. Warum das?
koupel – pozn. autora).
Nejlepší a nejzajímavější byla kryoterapie, a to z důvodu, že Einerseits aus purer Neugier, andererseits glaube ich, dass es
jsem byla zpočátku velmi nervózní. Nakonec to ale byl skvě- im Leben immer von Vorteil ist, etwas zu bringen, was nicht
jeder zweite kann.
lý zážitek.
Měla jste ještě chuť si na horách zalyžovat?
Chuť jsem měla, ale nakonec k lyžování nedošlo. Byla jsem
dosti unavená.

Welche Berufspläne haben Sie eigentlich?
Da bin ich mir noch nicht sicher. Da gibt es eine ganze Menge, was ich gern tun könnte oder würde. Deshalb lasse ich
lieber ein Hintertürchen offen.

Můžete nám prozradit váš závodní program v letošní sezóně?
Letos má příprava vyvrcholí na Mistrovství světa v Barcelo- Hatten Sie eigentlich Heimweh und wenn ja, wonach?
Vor allem nach der Familie und unserem guten Essen. Denn
ně a na Světové univerziádě v Kazani.
Sauerbraten oder Schinkenfleckerl sind dort nicht gerade ‚in‘.
Přejeme Vám hodně osobních a sportovních úspěchů. Držíme
Wie verträgt sich das eigentlich – Hochleistungssport und
Vám palce a na shledanou zase někdy v lázních.
Hochschulstudium?
Das Rezept heißt gute Zeitplanung und Beharrlichkeit. Das
ist nicht leicht, aber zu schaffen.
Jaká vlastně je?
Mladá, sympatická a usměvavá slečna, která má před sebou Welche sportlichen Ziele haben Sie?
několik let závodní kariéry za Českou republiku a krásné Medaillen bei Top-Wettbewerben zu erringen und vor alobdobí vysokoškolských studií. Narodila se těsně před „sa- lem die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de
metovou revolucí“, vyrůstala již ve svobodné společnosti a Janeiro im Jahre 2016.
své sportovní i osobní zkušenosti získává již po mnoho let
na mezinárodním poli. Její přirozenost, skromnost a píle je Warum haben Sie mit Ihrer Trainerin gerade Jáchymov
ausgewählt?
příkladem nejen pro její vrstevníky.
Bad Jáchymov bietet mit seiner Lage und seinen KuranwenRozhovor připravil: Josef Slunečko
dungen ideale Bedingungen zu Rekonditionsaufenthalten
für Sportlern. Die Mischung aus Bergluft, kurtherapeutischen Anwendungen, Langlaufskiern und Schwimmen war
für einfach ideal.

WIR STELLEN VOR
MARTINA MORAVČÍKOVÁ

Wie sieht ein Tagesprogramm einer Spitzenschwimmerin
im Heilbad aus?
Früh morgens zum Frühstück, eine anderthalbe Stunde ins
Wasser, eine Stunde Trockentraining, dann zum MittagesTschechische Repräsentantin im Brustschwimmen sen und anschließend – hurra auf die Bretter. Am Nachmitüber die 50-, 100- und 200-Meter-Distanz und Teilne- tag dann die Kuranwendungen, abends ins Schwimmbecken
hmerin an den Olympischen Sommerspielen von London und in die Sauna. Am Nachmittag erwarteten mich die Kuim Jahre 2012.Sie stammt aus Karlsbad, wo sie mit zehn ranwendungen, abends das Schwimmbecken und die Sauna.
Jahren mit dem Schwimmsport begann. Nach ihrem sechsjährigen Studienaufenthalt im amerikanischen Tennessee Haben Sie eine spezielle ‚Diät-Speisekarte‘? Oder haben
kehrte sie nach Prag zurück, wo sie lebt, studiert und für Bo- Sie gegessen, was alle anderen hatten? Und nebenbei –
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wie hat es geschmeckt?
Eine Diät-Speisekarte hatte ich zum Glück
nicht, denn im Hotel Curie kocht man einfach famos. Den ganzen Aufenthalt über
nur erstklassiges Essen!
Und wie war das Training im Schwimmbecken und im Fitnesscenter des Kurzentrums Agricola?
Schwimmbecken
und
Fitnesscenter
entsprachen vollauf meinen Bedürfnissen.
Ich konnte ausgezeichnet trainieren.
Welche Kuranwendung hat Ihnen am
besten gefallen? (Die Schwimmerin absolvierte folgende Anwendungen: manuelle Lymph- und Anticellulitismassagen,
Ganzkörper-Kryotherapie, CO2-Trockenbad, Ganzkörpermassage, Paraffinwickel
der Hände, Aqua-Gymnastik, Radonbad –
Anm. des Autors).
Das schönste und interessanteste war die
Kryotherapie, schon deshalb, weil ich anfangs sehr nervös war. Aber dann war es
ein herrliches Erlebnis.
Hatten Sie da überhaupt noch Lust, in
den Bergen Ski zu laufen?
Lust hatte ich schon, aber das Skilaufen fiel
letztendlich doch weg. Ich war nämlich
ziemlich müde.
Verraten Sie uns Ihr Wettkampfprogramm für die diesjährige Saison?
Meine diesjährige Vorbereitung gipfelt bei
den Weltmeisterschaften in Barcelona und
bei der Weltuniversiade in Kazan.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im sportlichen, genauso wie im persönlichen Leben.
Und wir drücken Ihnen die Daumen – und
kommen Sie wieder mal nach Jáchymov.

Wie ist sie eigentlich?
Martina ist ein junges, sympathisches und
heiteres Mädel mit einigen Jahren Wettkampfkarriere und einer schönen Zeit an
der Hochschule vor sich. Sie wurde kurz
vor der ‚samtenen Revolution‘ geboren,
wuchs in einer freien Gesellschaft auf und
sammelt ihre sportlichen und Lebenserfahrungen schon viele Jahre auf internationalem Boden. Mit ihrer Natürlichkeit,
Bescheidenheit und ihrem Fleiß ist sie ein
gutes Beispiel und dies nicht nur für ihre
Altersgenossen.
Vorbereitung des Gesprächs: Josef Slunečko
40

41

LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
Luhačovice žijí kulturou

s názvem Luhačovická divadelní sešlost. Přestože nebudou
na plakátech jména mediálně známých hereckých osobností,
tak „kumštýři z ochoty“ budou jistě příjemným zpestřením
kulturní nabídky.
Vrcholem kulturního léta bude od 15. do 19. července 2013
Festival Janáček a Luhačovice, který vstupuje do svého již
22. ročníku. Hudbymilovní hosté se mohou těšit na zahajovací koncert s Filharmonií Bohuslava Martinů, v jejímž
podání zazní výběr z Dvořákových Slovanských tanců a Janáčkových Lašských tanců, dále na koncert fenomenálního
hornisty Radka Baboráka a jeho hudebních kolegů – Baborák
Ensemble, německou houslistku Sophii Jaffé, Jiřího Stivína &
Beladona Quartet a v neposlední řadě na světového tenoristu
Miroslava Dvorského. Chybět nebude ani výstava „Janáček a
Luhačovice“, beseda s Prof. Štědroněm či komentovaná procházka lázněmi v dobových kostýmech s odkazem na mistra
Janáčka.
Luhačovice a Jáchymov ovládly soutěž
Velká cena cestovního ruchu v oblasti lázeňství a wellness

K Luhačovicím každoročně patří kulturní léto s hudebními
a divadelními festivaly. Letos jsou pro hosty a návštěvníky
připraveny kromě tradičních akcí i dva nové projekty.
Prvním z nich je setkání řezbářských mistrů s názvem Krása v dřevě ukrytá. Téma řezbářských prací je „Pramen života a krása umění“. V týdnu od 3. do 8. června budou moci
hosté v lázeňském parku u hudebního altánu nahlédnout
přímo pod ruce řezbářských mistrů a den po dni sledovat
proměnu obyčejného, avšak nádherného přírodního materiálu - dřeva v umělecké dílo. Práci mistrů řezbářů dokreslí
v odpoledních hodinách koncerty a vystoupení vybraných
hudebních souborů. Šestidenní setkání vyvrcholí v sobotu
8. června vernisáží řezbářských děl s bohatým programem.
Do červnového prodlouženého víkendu od 13. do 14. 6. 2013
byla zařazena i přehlídka amatérských divadelních souborů

MUDr. Eduard Bláha, generální
ředitel při přebírání Velké ceny
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Lázně Luhačovice, a.s. a Léčebné lázně Jáchymov a.s. získaly
všechna tři ocenění v 6. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu 2012/2013 a ovládly tak kategorii nejlepší lázeňský
a wellness balíček. Cílem soutěže, která je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO
a Regiontour, je zviditelnění výjimečných a vysoce kvalitních
počinů v oblasti cestovního ruchu.
Cenu pro akciovou společnost Lázně Luhačovice za vítězný
produkt s názvem „Lázeňská dovolená pro rodiny s dětmi“
převzal v polovině ledna na slavnostním vyhlášení v Brně generální ředitel MUDr. Eduard Bláha. Jak již název napovídá,
vítězný produkt si klade za cíl nabídnout celoročně speciální
program sestavený pro rodiny s dětmi. Pobyt by měl plnit jak
preventivní funkci především pro posílení organismu před
onemocněními dýchacích cest, tak i přiblížit lázeňskou léčbu
dětem i rodičům a zároveň nabídnout atraktivní volnočasové
aktivity nejen pro děti. Jedná se o cenově dostupný pobyt s
lázeňskými procedurami pro děti i dospělé doplněný o sportovní aktivity včetně hlídání dětí.
Stříbrnou příčku obsadil produkt „Jáchymovská SNOWMANIE“. Tento produkt je ideálním pobytem pro ty, kteří chtějí
zimní sporty kombinovat s využitím moderního aquacentra
a lázeňských procedur.
Třetí místo odborná porota přiřkla společnému projektu „Léčebný pobyt Intensiv“, jehož cílem je poskytnutí plnohodnotného léčebného pobytu v Luhačovicích nebo Jáchymově
s programem garantovaným lékařem tak, aby byl čerpán co
nejméně v pracovních dnech. Měl by oslovit ty, kteří vlivem
změn v lázeňství nebudou mít nárok na lázeňskou léčbu hrazenou prostřednictvím zdravotních pojišťoven a je určen také
těm, kteří nemají možnost čerpat delší dovolenou. Získaná
ocenění svědčí o tom, že se daří výměna zkušeností a vzájemné propojování obchodních aktivit v rámci skupiny.

LUHAČOVICE-ECKE

Regiontour ausgerufenen Wettbewerbs war die Präsentation außergewöhnlicher und erstklassiger Produkte auf dem
Gebiet des Fremdenverkehrs.

Kulturrausch in Bad Luhačovice

Den Preis für die Aktiengesellschaft Bad Luhačovice für das
siegreiche Produkt ‚Kururlaub für Eltern und Kinder‘ nahm
Was wäre Bad Luhačovice ohne seinen Kultursommer und Mitte Januar bei der feierlichen Siegerverkündung ihr Geneseine Musik- und Theaterfestivals. In diesem Jahr werden raldirektor Dr. med. Eduard Bláha entgegen. Wie schon der
für die Gäste und Besucher außer den bereits traditionellen Name verrät, setzt es sich das siegreiche Produkt zum Ziel,
Veranstaltungen zwei neue Projekte vorbereitet.
ganzjährig spezielle, für Eltern und Kinder zusammengestellte Programme anzubieten. Diese Aufenthalte sollen soDas erste von ihnen ist ein Meeting von Schnitzmeistern un- wohl Präventivaufgaben erfüllen, z.B. die Abwehrfähigkeit
ter dem Motto ‚In Holz verborgene Schönheit‘. Das Thema des Organismus gegenüber Erkrankungen der Atemwege
der Schnitzarbeiten lautet: ‚Quelle des Lebens – Schönheit stärken, als auch Eltern und Kindern die Kur als solche schder Kunst‘. In der Woche vom 3. bis zum 8. Juni können die mackhaft zu machen und ihnen gleichzeitig gemeinsam atGäste im Kurpark beim Musikpavillon den Schnitzmeistern traktive Freizeitaktivitäten zu bieten. Dabei geht es um einen
über die Schulter gucken und so Tag für Tag die Wandlung preisgünstigen Aufenthalt mit kurtherapeutischen Behanddes einfachen, jedoch faszinierenden natürlichen Materials lungen für Kinder und Erwachsene, ergänzt um sportliche
Holz zum Kunstwerk mitverfolgen. Die Arbeit der Schnitz- Aktivitäten, samt Kinderbetreuung.
meister runden in den Nachmittagsstunden Konzerte und
Auftritte ausgewählter Musikensembles ab. Das sechstägige Das Produkt ‚Joachimsthaler SNOWMANIE‘ belegte den
Treffen gipfelt am Samstag, dem 8. Juni in einer Vernissage silbernen Rang. Dieses Produkt ist ein idealer Aufenthalt für
der Werke, samt üppigem Kulturprogramm.
all jene, die wintersportliche Aktivitäten mit den Leistungen
eines modernen Aquacenters und diversen KuranwendunTeil des verlängerten Wochenendes vom 13. zum 14. 6. 2013 gen verbinden möchten.
ist auch eine Schau von Laientheaterensembles – unter dem
Motto ‚Luhatschowitzer Theatertreff ‘ (Luhačovická diva- Den dritten Rang sprach die Jury dem gemeinsamen Prodelní sešlost). Obwohl die Plakate die Namen teilnehmen- jekt ‚Intensiv-Kur‘ zu, das es sich zum Ziel setzt, in Bad
der, medial bekannter Schauspielerpersönlichkeiten versch- Luhačovice oder Bad Jáchymov vollwertige Kuraufenthalte
weigen, werden die ‚Künstler aus Gefälligkeit‘ sicher zu einer samt eines ärztlich garantierten Programms zu bieten, dass
angenehmen Bereicherung des Kulturangebots.
möglichst wenige Werktage in Anspruch nimmt. Damit will
man all jenen entgegenkommen, die aufgrund der VerändeDer absolute Höhepunkt des Kultursommers ist aber das rungen im Kurwesen in Zukunft keinen Anspruch auf so
Festival Janáček & Luhačovice vom 15. bis zum 19. Juli genannte ‚Kassenkuren‘ mehr haben, aber auch jenen, die
2013, das in seinen bereits 22. Jahrgang geht. Musikfreun- außerstande sind, länger Urlaub zu nehmen. Die erworbede dürfen sich auf das Eröffnungskonzert mit der Philhar- nen Auszeichnungen zeugen davon, dass der Erfahrungmonie Bohuslav Martinů freuen, in dessen Darbietung ei- saustausch und die gegenseitige Verquickung der geschäftlinige Kompositionen aus Dvořák‘s Slawischen Tänzen und chen Aktivitäten im Rahmen der Gruppe Früchte trägt.
Janáček’s Lachischen Tänzen erklingen, des Weiteren auf ein
Konzert des phänomenalen Hornisten Radek Baborák und
dessen Musikkollegen – das Baborák Ensemble, die deutsche Violinistin Sophia Jaffé, Jiří Stivín & Beladona Quartett
und nicht zuletzt auch auf den Welttenor Miroslav Dvorský.
Alles untermalt von der Ausstellung ‚Janáček & Luhačovice‘,
einer Gesprächsrunde mit Prof. Štědroň und einem das Vermächtnis von Meister Janáček ehrenden, kommentierten
Bummel durch das Bad in zeitgenössischen Kostümen.
Luhačovice und Jáchymov beherrschten
den Wettbewerb um den GroSSen Tourismuspreis im Bereich ‚Bäderwesen & Wellness‘
Die Heilbad Luhačovice AG und die Heilbad Jáchymov AG
errangen alle drei Auszeichnungen des 6. Jahrgangs im Wettbewerb um den Großen Tourismuspreis 2012/2013 und
beherrschten so die Kategorien der besten Kur- und WellIng. Jiří Dědek, kaufmännischer Direktor der Bad Luhačovice AG, Ing.
nesspakete. Ziel des vom Verlag C.O.T. Media und Messe Jana
Vaňková, kaufmännische Direktorin der Heilbad Jáchymov a.s. und
Brünn (Veletrhy Brno) im Rahmen der Messen GO und Dr. med. Eduard Bláha, der Generaldirektor beider Kurgesellschaften.
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RADIUM PALACE
BEAUTY CENTRUM – Kadeřnictví | Friseur

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 – Manikúra, Pedikúra | Maniküre, Pediküre

Miriam Tejklová, podiatr

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

na objednávku | nach Reservierung

BEAUTY CENTRUM – 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 | Kiosk

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

Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž
Pediküre, Maniküre, Nagelmodellage

Jana Chotašová

+420 353 831 218 | +420 728 890 337
přímá linka | Kurzwahl: 1218

Út, Čt | Di, Do: 9:00 - 16:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 12:00 hod. | Uhr

Kadeřnictví | Friseur

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 | Sa 7:00 - 11:00 hod. | Uhr

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

Jana Chotašová

+420 353 832 019 | +420 728 890 337
přímá linka | | Kurzwahl: 2019

Po | Mo: dle objednávek | nach Vereinbarung, St | Mi: 13:00 - 17:00 hod. | Uhr
Pá | Fr: 9:00 - 16:00 hod. | Uhr

Hana Rudolfová

+420 353 832 010 | +420 731 890 494

Út, Čt | Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. | Uhr, So | Sa: 8:00 - 11:00 hod. | Uhr

Dřevěné zboží | Holzwaren

Ludovít Melicher

+420 736 540 610

Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 - 18:00 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

Kavárna | Café

Jan Meruna

+420 602 266 088

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

Kadeřnictví | Friseur

Lucie Hellmichová

+420 353 832 121 | +420 604 204 409

Sudé týdny | gerade Woche: Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr
So | Sa: dle objednávek, nach Reservierung

DrFish | Fish Spa

Yury Silkin

+420 353 836 000

Po - Ne | Mo - So 10:00 – 18:00 hod. | Uhr | od | vom 1. 4. 2013

Pánské holičství | Herrenfriseur

Vojtěch Brveník

+420 353 831 333

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

Tajemství přírody | Geheimnisse der Natur

Vladan Bublík

+420 774 432 325

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

Porcelán| Porzellan

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

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

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

Bižuterie | Schmuck - Swarovski

Eva Majďáková

+420 734 482 771

Po - So | Mo - Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Beauty centrum Radium Palace
Beauty Center Radium Palace

Miriam Tejklová, podiatr II.stupně, člen České podiatrické společnosti o.s.
Miriam Tejklová, Podiater II. Grades, Mitglied der Tschechischen Gesellschaft für
Podiatrie,

AK. BĚHOUNEK

nabízí profesionální přístrojovou pedikúru a manikúru, včetně poradenství a nápravy
zarůstajících nehtů, spolupracuji s lékaři. / bietet professionelle, geräteunterstützte
Pediküre und Maniküre, inklusive Beratung und Korrektur einwachsender Nägel sowie die
Zusammenarbeit mit Fachärzten.

CURIE
Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová
Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre

Ošetření je bezkrevné, bezbolestné, bez rizika přenosu infekce a mykóz, oproti klasické metodě je
umožněno nadstandardní ošetření nehtů, vybroušení i hlubokých kuřích ok a odstranění zrohovatělé
kůže. Pracuji s výrobky Gehwol a O.P.I. Služby jsou garantovány Českou podiatrickou společností o.s.
/ Die Behandlung ist unblutig, schmerzlos, ohne Risiko der Übertragung von Infektionen und Mykosen, gegenüber klassischen Methoden erlaubt sie eine erstklassige Behandlung der Nägel, das
Ausschleifen tiefer Hühneraugen und Entfernen verhornter Nagelhaut. Ich arbeite mit Produkten
Gehwol und O.P.I. Die Leistungen werden von der Tschechischen Gesellschaft für Podiatrie, BV
garantiert.

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik

ASTORIA

Objednávky osobně nebo telefonicky na
tel.: 724 294 436, hotelová linka z pokoje: 5030 a 1780
Bestellungen persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer:
Hotelanschluss aus den Zimmern: 5030 und 1780

AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Textil a móda

Božena Pechová

+420 608 092 296

Po-Pá | Mo - Fr: 13 – 17 hod. | Uhr

Lékárna Šalvěj | 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

Sladké mlsání

Marcela Kršová

+420 353 836 008

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

Taneční kavárna | Tanzcafé

Vladislav Prokop

+420 606 425 652

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

Optik | Optiker - 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

AK. BĚhounek

CURIE

Radium palace

724 294 436,

Vítejte v renovovaném
kadeřnickém salónu

MARY

Přijďte si zrelaxovat svůj účes a mysl do
příjemného prostředí.

Willkommen im renovierten
Friseursalon MARY
Ideale Entspannung für Haar und Seele in
behaglichem Ambiente.
Salon Mary - Marie Drápalová, Lázeňský hotel Curie, přízemí
Telefon: +420 353 832 020, hotelová linka z pokoje: 2020, GSM: +420 728 708 673
Provozní doba: PO, ÚT, ČT, PÁ – 9:00 – 17:00, ST, NE – ZAVŘENO
Salon Mary - Marie Drápalová, Kurhotel Curie, im Erdgeschoss
Telefon: +420 353 832 020, Hotelanschluss aus den Zimmern: 2020, GSM: +420 728 708 673
Betriebszeiten: MO, DI, DO, FR – 9:00 - 17:00 UHR, MI, SO – GESCHLOSSEN
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