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EDITORIAL
Vážení hosté, milí
čtenáři,
konečně naše údolí objevilo slunce. Že jsme se
ale načekali! Zima, déšť
a jako vrchol povodně.
Ani Jáchymovu se nevyhnuly. Nejprve střed lázní
spláchl rozvodněný potok
a pak jsme dvě noci bojovali s rizikem zaplavení
dolu Svornost. A když už
se z následků záplav začali
postižení pomalu dostávat, tak přišla druhá vlna
tzv. bleskových záplav. Klasik by to vyjádřil větou, že se
mu tento způsob léta zdá poněkud zvláštní. Většina z nás
by ale asi při charakterizování dosavadního průběhu léta
volila mnohem peprnější výrazy. A kdyby přišlo na hodnocení politicko-společenské kultury, tak bychom asi po
aféře úřadu vlády a následné demisi premiéra byli ještě
mnohem nekompromisnější. Ve světle těchto událostí je
stále jasnější, že na současné obtíže lázní, jejich pacientů
a zaměstnanců už této garnituře čas nezbýval. Uf, asi by
řada z nás po tomto „létě“ potřebovala lázně.
Čas v nich běží pomaleji a mobil i internet se dá koneckonců vypnout. Lázně Jáchymov, ale i Luhačovice, jsou
připravené! Neléčí jen tělo, ale osvěží i ducha. Umí nabídnout také relaxaci a načerpání nových sil. A zvláště Krušné hory i nádherná okolní příroda nabízejí zase úžasné
podmínky pro sportovní vyžití a aktivní odpočinek, který
je pro ztrátu iluzí vedle slunce asi nejlepším lékem. Právě
proto jsme na letošní léto připravili kombinaci cykloturistiky s lázeňským pobytem, o které se dozvíte více uvnitř
čísla.

Sehr geehrte Gäste, liebe Leser,
endlich hat die Sonne unser Tal entdeckt. So lange mussten wir warten! Winter, Regen und als Höhepunkt kamen
dann die Überschwemmungen. Auch an St. Joachimsthal
machte das Hochwasser keinen Umweg. Zuerst wurde die
Mitte des Kurviertels vom Sturzbach weggeschwemmt,
und danach kämpften wir zwei Nächte gegen das Risiko
der Überflutung der Eintracht-Grube (Důl Svornost) an.
Und als die Betroffenen sich von den Hochwasserfolgen
langsam berappten, kam eine zweite Welle des sog. Blitzhochwassers. Der Klassiker würde es wohl mit dem Satz
ausdrücken, dass diese Art von Sommer sonderbar anmute. Die meisten von uns würden beim Charakterisieren
des bisherigen Sommerverlaufs jedoch zu viel deftigeren
Ausdrücken greifen. Und wenn es zu der Bewertung der
politisch-gesellschaftlichen Kultur käme, wären wir nach
der Affäre im Regierungsamt und der anschließenden Abdankung des Ministerpräsidenten noch viel kompromissloser. Im Licht dieser Ereignisse wird es immer klarer, dass
der regierenden Clique keine Zeit mehr für die Probleme
des Kurwesens, der Patienten und Belegschaften der Kurbäder übrig blieb. Uff, manch einer von uns möchte sich
nach diesem „Sommer“ in der Kur erholen…
Im Kurbad läuft die Zeit langsamer, und auch Handy und
Internet lassen sich letztendlich ausschalten. In den Kurorten St. Joachimsthal und Luhačovice steht alles bereit! Die
Kur heilt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist.
Hier kann man entspannen und neue Kräfte sammeln.
Und insbesondere das Erzgebirge und seine Naturschönheiten bieten wiederum perfekte Bedingungen für sportliche Betätigung und aktive Erholung, die auf Illusionsverlust wohl die beste Medizin ist. Gerade deshalb haben wir
für den diesjährigen Sommer eine Kombination von Fahrradsport und Kuraufenthalt vorbereitet – mehr erfahren
Sie in dieser Ausgabe.

Tak si jen spolu přejme, aby po tom rozmarném létě přišel
zase starý známý a klidně i sychravý podzim. Ten mimochodem patří k obdobím, kdy je nejlépe schovat se
v lázních!

So möchte man sich gemeinsam wünschen, dass nach dem
launigen Sommer der alte gute und meinetwegen auch
nasskalte Herbst wiederkommen möge. Der gehört übrigens zu den Jahreszeiten, wo man am besten in einem Kurbad Zuflucht findet!

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel

Dr. med. Eduard Bláha, Generaldirektor
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NOVINKY
Představujeme nový apartmán
v lázeňském domě Jitřenka

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou

Lázeňský dům Jitřenka, jenž je dependancí LH Ak. Běhou- Malířem za 2 dny? Nevěříte? Že neumíte nakreslit ani slunek, nabízí již po dlouhá léta jednu z nejlevnějších mož- níčko? Nemáte talent ani nadání? Nikdy jste nekreslili? Máte
ností ubytování v našich lázeňských zařízeních.
strach, že to nedokážete? Tak právě pro Vás jsem připravila
speciální víkendové kurzy kreslení, na kterých se i úplný zaMalebná třípatrová vila z roku 1929 disponuje 14 jednolůž- čátečník naučí kreslit nejen portréty. Nadání ani talent nepokovými a 4 dvoulůžkovými pokoji, které mají na každém třebujete, jestli umíte psát, tak umíte i kreslit, jen nevíte, jak
patře společné sociální zařízení a koupelnu. Stále více na- na to. Ráda Vás to naučím a nemusíte mít strach, že to nešich klientů se sem každoročně vrací nejen kvůli přijatel- dokážete, nebo že se ztrapníte. Pomohu Vám to zvládnout!
né ceně, ale také kvůli příjemnému a klidnému prostředí, Naučte se něco mimořádného, co zvedne Vaše sebevědomí
určité anonymitě a pocitu nerušeného soukromí, které vila a udělá Vám radost, že jste to dokázali. Zažijte tu radost, kteJitřenka poskytuje. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli rou zažilo plno lidí před Vámi.
- po zrušení služebního bytu v přízemí vily - využít uvolněné prostory k rozšíření lůžkové kapacity této dependan- Eva Simonidesová, lektorka kurzu, vystudovala Universitu
ce. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na pohodlné J. A. Komenského v Praze, obor Speciální pedagogiky.
ubytování jsme vybudovali komfortní apartmán o výmě- Kontakt: Miroslava Machaňová, tel.: +420 724 351 131,
ře 46,8 m2, který je velkoryse pojat a nabízí vše potřebné. e-mail: machanova@laznejachymov.cz
Skládá se z obývacího pokoje, ložnice a prostorné kuchyňky s jídelním koutem. Je vybaven nábytkem a pohodlnou
sedací soupravou, kterou je možné rozložit a získat tak 1
až 2 přistýlky. Do jeho vybavení a služeb patří velkoplošný
Ein neues Appartement im Kurhaus
televizor s velkým množstvím satelitních programů, teleJitřenka stellt sich vor
fon, možnost internetového připojení a bezplatná zápůjčka
županů. A pro koho je nový apartmán určen? Všem hostům, kteří chtějí při léčebném či relaxačním pobytu bydlet Das Kurhaus Jitřenka (Der Morgenstern), eine Dépennadstandardně, ale také rodinám s dětmi, které zde mohou dance des Kurhotels Ak. Běhounek, bietet seit langen Jahstrávit krásnou rodinnou dovolenou za zajímavou cenu ren eine der billigsten Unterbringungsmöglichkeiten in
spojenou s toulkami zdejší přírodou nebo výlety na kolech unseren Kureinrichtungen.
či s lyžováním.
Die malerische dreistöckige Villa aus dem Jahr 1929
Využijte zaváděcí, časově omezené ceny. Rádi Vám poskyt- verfügt über 14 Einzel- und 4 Doppelzimmer mit geneme bližší informace k cenám i službám na rezervačním meinsamen Sanitäranlagen und Bad auf jedem Stock.
Immer mehr unserer Kunden kehren hierher alljährlich
oddělení hotelu Ak. Běhounek.
zurück, und zwar nicht nur wegen dem akzeptablen
Preis, sondern auch wegen dem angenehmen und ruhiTěšíme se na Vaši návštěvu.
gen Milieu, einer gewissen Anonymität und dem Gefühl
Edeltraud Štěpánková, sales manager LH Ak. Běhounek

NEUIGKEITEN

ungestörter Privatsphäre, das die Villa Jitřenka bietet.
Gerade deshalb haben wir uns entschlossen – nach der
Auflösung einer Dienstwohnung im Erdgeschoss der Villa – die freigewordenen Räume zu einer Erweiterung der
Bettenkapazität dieser Dépendance zu verwenden. Angesichts der immer größer werdenden Anforderungen an
gemütliche Unterkunft errichteten wir ein komfortables
Appartement von 46,8 m2, das großzügig angelegt ist und
alles Erforderliche anbietet. Es besteht aus einem Wohnzimmer, Schlafzimmer und einer geräumigen Küche
mit Essecke. Es ist möbliert und mit einer gemütlichen
Sitzgarnitur ausgestattet, die sich auftun lässt, wodurch
man 1 bis 2 Aufbettungen erhält. Teil der Ausstattung
und Dienstleistungen sind ein Großformatfernseher mit
einer Vielzahl von Satellitenkanälen, Telefon, Internetanschluss und kostenloser Bademantelverleih. Und für wen
ist die neue Suite bestimmt? Für alle Gäste, die bei Ihrem
Kur- oder Erholungsaufenthalt Hochstandard verlangen,
aber auch für Eltern mit Kindern, die hier einen schönen
Familienurlaub zu einem interessanten Preis verbringen
können, Wanderungen in der hiesigen Natur, Fahrradausflüge oder Skifahren inklusive.

Zeichnen, und nicht nur Porträts. Talent oder Begabung
müssen Sie nicht mitbringen. Wenn Sie schreiben können, können Sie auch zeichnen, nur wissen Sie nicht, wie
man es herangehen soll. Ich bringe es Ihnen gerne bei, Sie
brauchen keine Angst zu haben, dass Sie es nicht hinbekommen, oder dass es peinlich wird. Ich helfe Ihnen, es
zu meistern!
Lernen Sie etwas Besonderes, was Ihr Selbstbewusstsein
stärkt. Der Erfolgt wird Sie fröhlich stimmen. Erleben Sie
die Freude, wie schon so viele Menschen zuvor.
Eva Simonidesová, Kurslektorin, Absolventin der
Comenius-Universität Prag, Fachbereich Spezialpädagogin
Kontakt: Miroslava Machaňová, tel.: +420 724 351 131,
e-mail: machanova@laznejachymov.cz

Nutzen Sie die zeitlich befristeten Anfangspreise! Gerne
erteilen wir Ihnen nähere Informationen bezüglich der
Preise und Dienstleistungen, wenden Sie sich bitte an die
Reservierungsabteilung im Hotel Ak. Běhounek.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Edeltraud Štěpánková, Sales Managerin KH Ak. Běhounek
Kurs des Zeichnens mit der rechten Gehirnhälfte
In zwei Tagen Maler werden? Sie glauben es nicht? Sie
schaffen es nicht einmal, eine Sonne zu zeichnen? Sie
haben weder Talent, noch Begabung? Sie haben niemals
etwas gezeichnet? Sie haben Angst vor dem Scheitern?
Gerade für Sie habe ich spezielle Wochenend-Zeichenkurse vorbereitet – auch ein totaler Anfänger lernt hier
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Příplatek za vánoční menu		
Příplatek na Silvestrovskou párty 		

500 Kč / os.
1 500 Kč / os.

VÁNOČNÍ RELAXACE pro každého
Šestidenní pobyt VITAL dle Vašeho výběru. Program zahrnuje ubytování na šest nocí s polopenzí a procedurami dle
vybraného typu.
REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK
1x radonová koupel / 1x částečná masáž / 1x perličková
koupel / 1x bylinková koupel / 1x oxygenoterapie / 2x suchá
uhličitá koupel /1x solná jeskyně/ 1x sauna/ 1x malé občerstvení / 1 x aquagymnastika
BEAUTY VITAL
1x bylinková koupel / 1x reflexní masáž plosky nohy / 1x uhličitá koupel / 1x aromamasáž / 1x perličková koupel s přísadou / 1x sauna / 1x aquagymnastika / 1x kosmetika nebo kadeřnictví / 1x pedikúra / 1x manikúra / 1x malé občerstvení
VITAL PRO DĚTI - určeno pro děti do 15 let
6x vstup do Aquacentra vč. sauny (90 min.) * / 5x solná jeskyně */ 1x návštěva kina nebo divadla nebo zapůjčení DVD /
1x sladká odměna + SPECIÁLNÍ DÁREK PRO DĚTI
* do věku 12 let dítěte doprovod dospělé osoby ZDARMA
Ceník – Vánoční VITAL relaxace
Cena za den pro 1 osobu s polopenzí a procedurami.
Doplatek na plnou penzi: 150 Kč / den

Naše nabídka

KOUZELNÉ VÁNOCE – hotelový pobyt
Klasický hotelový pobyt se snídaní v ideálním místě pro
Vaše toulky zimní přírodou.

Přijeďte si užít léčbu i relaxaci v období nejkrásnějších

Ceník – Kouzelné vánoce
Pobyty, které přesáhnou vánoční období (tj. odjezdový den 2. ledna
2012), budou účtovány dle platného ceníku.

svátků v roce!
Vánoční atmosféra, noví přátelé a kvalitní lázeňská péče. Ať
už se chcete o svátcích léčit nebo pouze relaxovat, jáchymovské lázně jsou tu pro vás. A pokud ještě nemáte nápad, co
pod stromeček, nadělte (si) dárkový poukaz z jedinečných
krušnohorských lázní!
Dopřejte si plnohodnotnou zdravotní péči s unikátní metodou léčby pohybového aparátu. Základem jsou koupele
v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími
metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace. Po celou
dobu pobytu budete navíc pod dohledem lékaře. Samoplátecký léčebný pobyt je možné objednat od 11 přenocování.

RADONOVÁ KÚRA
Ubytování s plnou penzí
Konzultace s lékařem
Základní laboratorní vyšetření
Léčebné procedury (radonová koupel + další procedura),
celkem 14 týdně
Možnost dokoupení dalších procedur po dohodě s lékařem.
Ceník – Radonová kúra
Cena za den s léčebnými procedurami dle individuálního léčebného
plánu pro 1 osobu.

Máte schválenou KOMPLEXNÍ nebo PŘÍSPĚVKOVOU
léčbu zdravotní pojišťovnou?
TRADIČNÍ JÁCHYMOVSKÁ KÚRA
Ubytování s plnou penzí, vstupní a závěrečné lékařské vy- I tuto formu léčení můžete využít v období vánoc nebo Silšetření vč. lékařské zprávy, základní laboratorní vyšetření vestra, a zároveň si tak vychutnat příjemnou sváteční atmoa 25 léčebných procedur týdně (radonová koupel + další sféru. Příplatky za nadstandardní ubytování budou účtovány dle platného ceníku.
procedury dle doporučení lékaře)
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Pro děti do 12 let možno uplatnit 30% slevu
Doplatek za polopenzi 			
Doplatek za plnou penzi 			

180 Kč
360 Kč

Příplatek za vánoční menu 			
Příplatek na Silvestrovskou párty 		

500 Kč/os.
1500 Kč/os.

SPORTOVNÍ DOVOLENÁ PRO VÁŠNIVÉ LYŽAŘE
Kvalitní ubytování, moderní Aquacentrum a nekonečné
možnosti využití wellness služeb lázní. Sjezdovky i rozsáhlé
běžecké areály nabízí nejen Jáchymov, ale i blízká lyžařská
střediska Boží Dar, Abertamy nebo Klínovec.
Bližší informace o programu včetně aktuálních cen vám rádi sdělíme
na rezervačních odděleních nebo na internetových stránkách.

Bohatý kulturní program zcela dle
Vašeho vlastního výběru.
Silvestrovská párty
Celovečerní program s přivítáním roku 2014.
Volný čas
• Aquacentrum Agricola
• Bazén, sauna, solná jeskyně, fitcentrum,
solárium, kryokabina
• Wellness procedury (čokoládová masáž, masáž lávovými kameny, indická masáž hlavy,…)
• Kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra
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Vánoční pobyty 23. 12. 2013 - 1. 1. 2014

										

											
Vital

do 22.12.2013 23.12.2013 až
a od 2.1.2014 1.1.2014

do 22.12.2013 a
od 2.1.2014

Vital dítě

Radonová kúra

Hotel. pobyt

23.12.2013 až
1.1.2014

do 22.12.2013 23.12.2013 až
a od 2.1.2014 1.1.2014

do 22.12.2013 23.12.2013
a od 2.1.2014 až 1.1.2014

1.4. 2013 až
31.3.2014

LH

Kat.

RAD

Curie, Premium

1/2

2700

2850

2290

2750

1830

2200

2240

2360

1840

Ap. Stanadard

1/2

2550

2700

2140

2570

1710

2050

2100

2210

1710

Sup.pl.

1/1

2390

2490

1830

2200

x

x

1840

1940

1470

1/2

1960

2110

1510

1810

1210

1450

1530

1610

1190

1/1

2110

2220

1580

1900

x

x

1630

1710

1280

1/2

1770

1850

1330

1600

1060

1270

1360

1430

1040

1/1

2030

2110

1520

1820

x

x

1540

1620

1220

1/2

1660

1760

1250

1500

1000

1200

1280

1350

980

1/1

1760

1840

1330

1600

x

x

1400

1470

1070

1/2

1470

1560

1110

1330

890

1070

1170

1230

870

Apartmán

1/2

1900

1990

1560

1870

1250

1500

1580

1660

1190

I.A

1/1

1720

1800

1290

1550

x

x

1360

1430

990

1/2

1450

1540

1090

1310

870

1040

1150

1210

810

1/1

1570

1600

1250

1500

x

x

1260

1330

780

1/2

1380

1410

1060

1270

850

1020

1120

1180

700

1/1

1460

1580

1140

1370

x

x

1160

1220

700

1/2

1270

1350

990

1190

790

950

1030

1080

610

Apartmán

1/2

1510

1630

1190

1430

950

1140

1210

1270

790

I.A

1/1

1460

1580

1140

1370

x

x

1160

1220

700

1/2

1270

1350

990

1190

790

950

1030

1080

610

Superior
de Luxe
I.A
BEH

CUR
PRA

ELK

I.A
I.A

Pok.

Tradiční léčení

										

Tradiční léčení a Radonová kúra s plnou penzí (odpočet na polopenzi 70 Kč)											
Vital s polopenzí , příplatek na vánoční menu a Silvestrovskou párty v ceně (příplatek na plnou penzi 150 Kč)								
Hotel ubytování dle tuzemského celoročního ceníku ubytování se snídaní (příplatek na polopenzi 180,-Kč, na plnou penzi 360,-Kč).
Příplatek za vánoční menu 500 Kč/osoba, příplatek na Silvestrovskou párty 1500 Kč/osoba. Děti do 12 sleva 30%.								

BEAUTY VITAL
1 x Kräuterbad, 1 x Reflexmassage der Fußsohle,
1 x Trockenes Kohlensäurebad, 1 x Aromamassage,
1 x Perlbad, 1 x Sauna, 1x Aquagymnastik,
1 x Standard Pflege im Kosmetik- oder Friseursalon,
1 x Standard Pediküre, 1 x Standard Maniküre,
1x Kaffee mit Kuchen
Im Paket-Preis inbegriffen:
• Unterkunft mit Verpflegung (Halb- oder Vollpension
laut Bestellung), Diätkost nach Anordnung des Arztes
möglich
• Anwendungen und Dienstleistungen laut gewähltem
Programm
• Heiliger Abend mit festlichem Abendessen und einem
kleinen Geschenk
• festlicher Silvesterabend (Silvester Party) zum Willkommen des Jahres 2013
•
reichhaltiges Kulturprogramm
•
Kurtaxe
Anreisetag zu jeder Zeit/ unbeschränkt
Alle Aufenthalte beginnen mit dem Abendessen am Anreisetag und enden mit dem Frühstück bzw. Mittagessen
(evt. Lunchpaket) am Abreisetag.
HOTEL inkl. Frühstück - ohne Programm
im Preis Unterkunft mit Frühstück + Kurtaxe
Zuschlag Halbension 		
Zuschlag Vollpension 		
Zuschlag Heiliger-Abend
Zuschlag Silvester Party 		

UNSER ANGEBOT
Verbringen Sie die Tage der
Ruhe und Gemütlichkeit im Heilbad Jáchymov.

INTENSIVE KOMPLEXE RADONKUR
buchbar ab 11 Üb.
• ärztliche Ein- und Ausgangsuntersuchung mit Arztbericht
in deutscher Sprache
• Grundlaboruntersuchung (Blutbild, Glykämie, Harnsäure)
• 25 ärztlich verordnete Kuranwendungen pro Woche (Radonbäder inkl.)
RADONKUR
buchbar ab 11 Üb.
• Arztkonsultation um den individuellen Kurplan zusammenstellen
• Grundlaboruntersuchung (Blutbild, Glykämie, Harnsäure)
• 14 ärztlich verordnete Kuranwendungen pro Woche (Radonbäder inkl.)
VITAL WOCHE - 2 Alternativen
buchbar für 6 evt. 7 Übernachtungen
VITAL RELAX (Programm 50+)
1x Radonbad, 1x Teilmassage, 1x Perlbad, 1x Kräuterbad,
1x Oxygentherapie, 2x Trockenes Kohlensäurebad, 1x Salzhöhle, 1x Sauna, 1x Aquagymnastik, 1x Kaffee mit Kuchen

10

EUR 10,- pro Tag/ Person
EUR 20,- pro Tag/ Person
EUR 20,- pro Person
EUR 60,- pro Person

Kulturprogramm
* Liederabende * Operette * Tanzabende * Vortrag über die
Kurbehandlung in Jáchymov * Vortrag über die Historie der
Stadt * Weihnachtskonzert * Silvesterparty * Neujahrskonzert und viel mehr ...
Wellness a la carte
* Friseur, Kosmetik, Maniküre, Pediküre
* Aquazentrum Agricola mit Saunaland
* Wellness im Kurzentrum Agricola - Schokoladen-, Thai-,
Aroma- und Honigmassagen, Salzhöhle, Kryokabine
* fakultative Ausflüge in die Umgebung
Informationen und Buchungen
Kurhotel Radium Palace
Tel. +420 353 835 555,
E-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz
Kurhotel Ak. Běhounek
Tel. +420 353 834 444, E-mail: behounek@laznejachymov.cz
Kurhotel Curie
Tel. +420 353 836 666, E-mail: curie@laznejachymov.cz
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
www.laznejachymov.cz/de
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Heilbad JÁCHYMOV - WEIHNACHTEN
& SILVESTER 2013 - Preise in EUR
									
Intensive komplexe Radonkur inkl.Vollpension

Zimmer Kat.

Radium
Palace

Vital Woche inkl. Halbpension / Relax oder
Beauty

Hotel
inkl.
Frühstück

EUR Tag/
Pers.
bis 22.12.13 23.12.13
+ ab 2.1.14 -1.1.14

EUR Tag/
Pers.
bis 22.12.13 23.12.13
+ ab 2.1.14 -1.1.14

EUR Tag/
Pers.
bis 22.12.13 23.12.13
+ ab 2.1.14 -1.1.14

App. Premium

DZ

128

151

114

125

111

150

EUR Tag/
Pers.
WinterSaison
Preise
102

App. Standard

DZ

117

140

104

114

101

136

91

Superior Plus

EZ

123

144

104

114

100

135

86

DZ

101

122

87

96

82

111

70

EZ

108

128

92

101

87

117

75

DZ

91

108

77

85

72

97

62

EZ

104

117

87

96

80

108

73

DZ

85

98

72

79

66

89

59

EZ

89

99

78

86

70

95

65

DZ

75

85

66

73

59

80

53

App.

DZ

86

97

77

85

70

91

62

I.A

EZ

83

94

72

79

64

83

57

DZ

70

81

61

67

54

70

46

EZ

73

83

65

72

58

75

51

DZ

66

73

58

64

51

66

44

Superior
de Luxe
I.A

Curie

Radonkur inkl. Vollpension

I.A

Ermäss.HP minus € 4,-

Ermäss.HP minus € 4,-

Zuschlag VP € 6,-

Zuschlag HP - € 10,- Tag/Pers.
Zuschlag VP - € 20,- Tag/Pers.
Zuschlag Heiliger-Abend
EUR 20,- / Pers.

Zuschlag Silvester-Party
EUR 60,- / Pers.
* bis 22.12.2013 inkl. + ab 2.1.2014 gelten die Preise laut offiziele Preisliste 2013 (Wintersaison)												
Zuschlag Heiliger-Abend EUR 20,- / Pers.			
* in der Zeit 23.12.2013 - 1.1.2014 handelt es sich um erhöhte Preise durch das Weihnachts- und Silvesterarrangement												

UDÁLOSTI
OHLÉDNUTÍ ZA ZAHÁJENÍM
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Odhalení pamětní deskyKarla Maye

pro návštěvníky přichystány mnohé atrakce včetně kovbojské ukázky Jimmyho Magury s koněm Marsem a hudební
skupiny Abba World Revival. V rámci zahájení lázeňské sezóny se uskutečnila tzv. zátěžová projekce kina - maraton 10
filmů s podtitulem Vinnetou, jeho přátelé a nepřátelé. Do
přípravy slavnostních oslav se zapojila také místní ZŠ. V tradičním průvodu tak bylo možné spatřit kromě madam Curie a Karla Maye s manželkou dvě desítky malých indiánů.

Ve večerním programu, věnovaném obchodním partnerům
Na začátku letošních oslav byla odhalena pamětní deska lázní, který moderovala Ilona Svobodová, herečka a dabérKarla Maye na budově katolické fary v Jáchymově za účasti ka, představila přední česká módní návrhářka Ivana FolloMUDr. Eduarda Bláhy, generálního ředitele lázní, Ing. Bro- vá své nejnovější kolekce za hudebního doprovodu jazzové

kapely Milana Krajíce. Bohatý raut a doprovodná hudební
vystoupení zakončily tento slavnostní den.
Opětovný slet malých mocných čarodějek a čarodějů na LH Běhounek
I v letošním roce se rozhodli malé mocné čarodějky a čarodějové z Mateřské školy Jáchymov prolétnout 30. dubna, v
den svého velkého svátku, lázeňským hotelem Ak. Běhounek. Vedeni svými zkušenými učiteli – čarodějnicemi, se
rozhodli každému z překvapených lázeňských hostů vykouzlit štěstí, lásku a pevné zdraví... Samozřejmě ale hlavně
těm, co mají dobré a štědré srdce... a pak rozdávali korálky
a bonbonky štěstí... Po tak náročné práci se pak v hotelu občerstvili a letěli dál, aby mohli své korálky štěstí a lásky předat i dalším hodným lidem... Děkujeme učitelkám Mateřské
školky v Jáchymově za krásnou scénku těch nejmenších, za
předvedení nádherných kostýmů a za jejich nadšení. Moc se
to všem líbilo! Již nyní se těšíme na další slet hodných jáchymovských čarodějek a čarodějů...
Edeltraud Štěpánková, sales manager LH Ak. Běhounek

Svátky jara v Curie
Učni předvedli ukázky své práce - vykrajování ovoce, velikonoční prostírání, skládání ubrousků a míchání salátu hostům LK Curie při příležitosti letošních svátků jara.
Marcela Wadowská, F&B manager LK Curie-Praha

nislava Grulicha, starosty Jáchymova a Mgr. Marka Bonaventury Hrice OFS. Věhlasný spisovatel dobrodružné literatury se léčil v jáchymovských lázních v roce 1911 a v domě
č.p. 127 během svého pobytu bydlel. Lázeňský lékař u něj
zjistil neurasthenii, ochablost stářím, revmatismus a ischias.
Předepsal mu 15 radiových koupelí. V době svého pobytu
v Jáchymově May hodně cestoval po okolí.
K. Mayovi a Divokému západu, o kterém psal, bylo věnováno zahájení letošní lázeňské sezóny v Jáchymově. Desku
nechala na zdi fary, která byla v době pobytu Karla Maye
měšťanským domem, umístit lázeňská společnost. „Každý
rok vybíráme jednu významnou postavu, které je zahájení
sezóny věnováno. Letos jsme si vybrali našeho hosta Karla
Maye,“ uvedl Bláha.
Pro místního faráře Marka Hrice bylo překvapením, že
v domě, kde nyní jeho fara působí, kdysi slavný spisovatel
bydlel. Jeho pobyt zde popisuje jak Mayův vlastní životopis,
tak i dokumenty lázní. V návštěvní knize zanechal po svém
pobytu text: „Viděl jsem duši světa oživlou v kameni, kéž
by i ta moje žila stejně.“
Zahájení 107. lázeňské sezóny
Několika snímky se vracíme k zahájení lázeňské sezóny
(24.-26. května 2013) s tradičním průvodem za hudebního
doprovodu hornické kapely Barbora. Na úvod slavnostního
dne symbolicky odemkli MUDr. Eduard Bláha a Ing. Bronislav Grulich léčivý pramen radonové vody. Během dne byly
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EREIGNISSE
RÜCKBLICK AUF DIE ERÖFFNUNG
DER KURSAISON
Enthüllung einer Gedenktafel an Karl
May
Zu Beginn der diesjährigen Feierlichkeiten zur Kursaisoneröffnung wurde in Gegenwart von Dr. med. Eduard
Bláha, Generaldirektor des Kurbads, Dipl.-Ing. Bronislav Grulich, Bürgermeister von St. Joachimstahl (Jáchymov), und P. Mgr. Marek Bonaventura Hric OFS eine
Karl-May-Gedenktafel am Joachimsthaler katholischen
Pfarrhaus enthüllt. Der berühmte Autor von Abenteuerliteratur weilte 1911 zur Kur in St. Joachimstahl, wo er
im Haus Nr. 127 wohnte. Ein renommierter Arzt stellte
bei ihm Neurasthenie, Altersschwäche, Rheumatismus
und Ischias fest und verordnete ihm 15 Radium-Bäder.
Während seines Joachimsthal-Aufenthalts unternahm
May vielfältige Reisen in die Umgebung.
Karl May und dem Wilden Westen seiner Romane wurde die Eröffnung der diesjährigen Kursaison in St. Joachimsthal gewidmet. Die Anbringung einer Gedenktafel
am Pfarrhaus, zu Mays Zeiten ein Bürgerhaus, wurde
von der Betreibergesellschaft des Heilbads initiiert. „Jedes Jahr wählen wir eine bedeutende Persönlichkeit, der
die jeweilige Kursaisoneröffnung gewidmet ist. Dieses
Jahr wählten wir unseren Kurgast Karl May“, gab Bláha
an.

Eröffnung der 107. Kursaison
Mit einigen Bildern blicken wir zurück auf die Eröffnung
der Kursaison (24.-26. Mai 2013) mit dem traditionellen
Umzug unter musikalischer Begleitung der Bergkapelle
Barbara. Zur Einleitung des Festtages schlossen Dr. med.
Eduard Bláha und Dipl.-Ing. Bronislav Grulich symbolisch die Radon-Wasserquelle auf. An jenem Tag standen
für die Besucher zahlreiche Attraktionen zur Verfügung
– beispielsweise eine Vorführung der Cowboy-Reitkünste
durch Jimmy Magura mit seinem Pferd Mars oder die
Abba World Revival-Band. Im Rahmen der KursaisonEröffnung fand die sog. Belastungsfilmaufführung statt
– ein Marathon von 10 Filmen unter der Überschrift „Winnetou, seine Freunde und Feinde“. Bei den Vorbereitungen
der Feierlichkeiten machte auch die örtliche Grundschule
mit. Im traditionellen Umzug konnte man so neben Madame Curie und Karl May mit Gattin auch zwei Dutzend
kleine Indianer sehen.
Im Abendprogramm, das den Geschäftspartnern des Heilbads gewidmet und von der Schauspielerin und Moderatorin Ilona Svobodová geleitet wurde, stellte die namhafte
tschechische Modedesignerin Ivana Follová ihre neuesten
Kollektionen unter musikalischer Begleitung der MilanKrajíc-Jazzband vor. Das reichlich bestückte Buffet und
die begleitenden musikalischen Auftritte ließen den Festtag ausklingen.
Mächtige Hexen- und Zauberlehrlinge
kamen am KH Běhounek zusammen

Auch in diesem Jahr fassten die mächtigen Hexen- und
Zauberlehrlinge aus dem Kindergarten St. Joachimsthal
den Entschluss, in der Walpurgisnacht am 30. April das
Für den örtlichen Pfarrer Marek Hric war es eine Über- Kurhotel Běhounek kreuz und quer zu fliegen. Angeführt
raschung, dass im Gebäude, wo sich jetzt seine Pfarrei durch ihre erfahrenen Hexenlehrerinnen machten sie sich
befindet, einst der berühmte Schriftsteller wohnte. Mays daran, jedem der überraschten Kurgäste Glück, Liebe und
Aufenthalt wird in dessen Autobiographie beschrieben feste Gesundheit herbeizuzaubern. Selbstverständlich,
und durch kureigene Dokumente belegt. Im Gästebuch aber nicht nur, denjenigen, die ein gutes und spendierfhinterließ May diesen Abschiedstext: „Ich sah die Seele reudiges Herz haben. Und dann verteilten sie Perlen und
der Welt im Stein lebendig werden, möge auch die mei- Glücksbonbons. Nach einer derart anspruchsvollen Arbeit
nige ebenso lebendig sein.“
nahmen sie im Hotel einen Imbiss zu sich und flogen weiter, sodass sie ihre Glücks- und Liebesbringer auch weiteren rechtschaffenen Menschen schenken können. Danke
an die Erzieherinnen des Kindergartens St. Joachimsthal
für den netten Auftritt unserer Kleinsten und für ihre Begeisterung. Uns allen gefiel es sehr! Schon jetzt freuen wir
uns auf eine weitere Zusammenkunft der Joachimsthaler
Hexen und Zauberer…
Edeltraud Štěpánková, Sales Managerin KH Ak. Běhounek

Das Frühlingsfest im KH Curie
Auszubildende führten Proben ihres Berufskönnens vor –
Herausschneiden von Obst, Tisch bedecken, Servietten falten und Salat zubereiten für die Gäste des Kurhotels Curie
anlässlich des diesjährigen Frühlingsfestes.
Marcela Wadowská, F&B Manager KH Curie-Praha
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LIDÉ
NAŠI VĚRNÍ HOSTÉ
Pan Koch trhá rekordy – právě ukončil
svůj 55. léčebný pobyt v lázních

ustále investuje. A to je určitě dobře. Také mne mile překvapilo zřízení věrnostního klubu Radonek. Mně bylo hned
na počátku členství nabídnuto a v současné době jsem majitelem zlaté karty. Výhod, které mi členství přináší, rád každoročně využívám. Už jsem si udělal rezervaci pro letošní
podzim. To už zase budu potřebovat načerpat síly...“
Tak to my se budeme těšit na další návštěvu našeho milého
hosta. Přejeme hodně úspěchů s realizací připravované humanitární akce. A brzy na shledanou!
Manželé Feldt již po 16. v lázních

jena s pobytem v Jáchymově. Velice rádi na ta všechna léta
vzpomínáme a doufáme, že jich ještě pár přibude.“ A my
všichni jim přejeme, aby tomu opravdu tak bylo. A zároveň děkujeme za vzornou organizaci všech těch absolvovaných pobytů.
Přejeme pevné zdraví všem účastníkům a těšíme se na
shledání v příštím roce. Na shledanou!
Edeltraud Štěpánková, sales manažerka LH Běhounek
Pan Zehe již po 35. v Jáchymově

Bridge-Kreis paní Mgr. Ludmily Dediny z Hanau, která
pro své členy pořádá zájezdy spojené s výukou karetní hry
bridž. Pobyt těchto hostů se od běžného lázeňského života trochu liší. V dopoledních hodinách využívají léčebné
procedury a mezi jednotlivými procedurami chodí na výuku vedenou vlastním karetním učitelem. Každý večer se
pak zúčastňují turnaje v bridži. Oceňují i to, že se v závěru
svého pobytu mohou zúčastnit slavnostního zahájení lázeňské sezóny. U této skupiny se podařilo spojit příjemné s užitečným. Většina hráčů se k nám do Jáchymova již
vrátila potřetí.
Romana Bernátková, sales manažerka LH Radium Palace

O panu Erwinu Kochovi jsme v našem časopise psali již několikrát. Pro pacienta, kterého do Jáchymova v roce 1984
přivedlo onemocnění Morbus Bechtěrew, se totiž lázeňský
hotel Běhounek stal druhým domovem. V posledních letech
se s ním často setkáváme i dvakrát do roka. Letos jsme společně oslavili jeho neuvěřitelný 55. léčebný pobyt!
Obdivujeme jeho vitalitu a neustálou aktivitu pomoci obětem katastrofy ukrajinského Černobylu. Jak sám říká, teď si
v Jáchymově krásně odpočinul, načerpal síly a hned jak přijede domů, bude pokračovat v přípravě dalšího transportu
humanitární pomoci do této oblasti. Shánět sponzory, organizovat materiální pomoc a nakonec se osobně postarat
o předání všeho těm potřebným, vyžaduje mnohdy nadlidské úsilí. O Erwinu Kochovi často píše i německý tisk. Naposledy v druhé polovině loňského roku, kdy mu byla udělena
Cena míru města Würzburg. Ocenění, které bylo poprvé
předáno laureátům v roce 1995, se uděluje občanům za angažmá ve věci uchování míru, pomoci a porozumění postiženým národům a lidem. Panu Kochovi k ocenění srdečně
gratulujeme!
Na co se tentokrát těšil nejvíce, když si balil kufry do Jáchymova? „Těšil jsem se samozřejmě na procedury, které mi
opravdu pomáhají, na MUDr. Hornátovou, která k lázeňskému hotelu Běhounek neodmyslitelně patří a samozřejmě
také na všechny pracovníky. Některé z nich znám spoustu let
a setkání s nimi je vždy milé a příjemné. Domnívám se, že
v Běhounku měli vůbec šťastnou ruku při výběru pracovníků, s ochotou a profesionalitou se setkávám na každém kroku. Proto se také snažím, a to nejen v rámci Svazu bechtěreviků, váš hotel propagovat. Na Jáchymov jednoduše nedám
dopustit a velice rád se sem vracím.“

V první polovině května dorazila skupina hostů z německého Hamburgu pod vedením manželů Feldt. Poprvé se
vydali do Jáchymova před 16 lety, kdy je bývalá zakladatelka této skupiny paní Klara Jaschob přesvědčila, aby se
pobytu zúčastnili a na sobě osobně vyzkoušeli účinnost
lázní. Je tomu již téměř 40 let, kdy se paní Klara Jaschob
se skupinou svých přátel a s pomocí cestovní kanceláře
poprvé vydala na cestu k nám do Jáchymova, kde údajně
pracují skvělí fyzioterapeuté a kde pacienti denně dostávají zázračnou radonovou koupel... A Jáchymov si tenkrát
nové účastníky hned napoprvé získal. Od té doby se k nám
každoročně vypraví několik desítek klientů z Hamburgu
a jeho okolí. Když po několika letech paní Jaschob cítila, že
je třeba přemýšlet o svém nástupci, neváhala oslovit manželé Feldt, zda by vedení její skupiny nepřevzali právě oni.
Možná ani nevěděla, jakou šťastnou ruku při volbě svého
nástupce měla!

A co pana Kocha v poslední době u nás nejvíce překvapilo? „Ano, letos je to náš 16. pobyt“ říkají oba manželé součas„Je vidět, že se v celých lázních pořád něco vylepšuje a ne- ně. „Nejenom zdraví, ale spousta krásných zážitků je spo22

Pan Siegfried Zehe navštívil naše lázně již po 35. Původně
měl jít na operaci, ale ještě předtím mu lékař doporučil,
aby vyzkoušel jáchymovskou kúru. Tato první návštěva
mu pomohla a žádnou operaci dodnes nemusel absolvovat. Své léčení začal pravidelně opakovat. Nejdříve jezdil
do lázeňského hotelu Ak. Běhounek, kde jeho ošetřujícím
lékařem byla paní MUDr. Hornátová. Na její doporučení
poté začal jezdit do hotelu Radium Palace a od té doby
k nám jezdí dvakrát ročně. Díky jedinečné léčbě radonem
si může dovolit pracovat - pomáhat své manželce v obchodě. „V lázeňském hotelu se mi líbí a rád se k vám vracím”,
říká pan Zehe.
Hráči bridže v Radium Palace
V letošním roce se již potřetí přijela do lázeňského hotelu
Radium Palace léčit skupina hostů z Německa. Jedná se
o trochu odlišnou skupinu hostů, kterým mezi sebou říkáme důvěrně skupina hráčů bridže. Jsou to hosté spolku
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MENSCHEN
Unsere treuen Gäste
Herr Koch bricht Rekorde – gerade beendete er seinen 55. Kuraufenthalt

Über Herrn Erwin Koch haben wir in unserer Zeitschrift
schon mehrmals berichtet. Für den Patienten, den sein Morbus Bechterew 1984 in unser Kurbad führte, ist das Kurhotel
Ak. Běhounek nämlich zu einer zweiten Heimat geworden.
In letzten Jahren ist es keine Ausnahme, dass wir uns mit
ihm auch zweimal jährlich treffen. Dieses Jahr feierten wir
gemeinsam seinen unglaublichen 55. Kuraufenthalt!

tel zu propagieren. Über Joachimsthal kann ich einfach nur
gut reden und kehre immer wieder gerne zurück.“
Und was hat Herrn Koch
in letzter Zeit bei uns am
meisten überrascht? „Man
sieht, dass sich im ganzen
Kurort ständig etwas verbessert, und dass hier investiert wird. Und das ist
bestimmt gut so. Auch von
der Stiftung des Treueclubs
Radonek wurde ich angenehm überrascht. Mir wurde die Mitgliedschaft gleich
am Anfang angeboten und
zurzeit bin ich Inhaber der Goldenen Karte. Die Vorteile,
die mir die Mitgliedschaft bringt, nutze ich alljährlich aus.
Schon habe ich eine Buchung für den diesjährigen Herbst
vornehmen lassen. Dann werde ich wieder neue Kräfte zu
schöpfen brauchen…“

er unser Haus zweimal jährlich auf. Dank der einzigartigen Radon-Behandlung ist er nachwievor berufstätig – er hilft seiner
Gattin im Laden aus. „Im Kurhotel mag ich das und komme
immer gerne hierher“, sagt Herr Zehe.
Bridge-Spieler im KH Radium Palace
Dieses Jahr war es schon zum dritten Mal, dass eine
Gästegruppe aus Deutschland die kurmedizinische Behand-

Also freuen wir uns auf einen weiteren Besuch unseres lieben Gastes. Wir wünschen viele Erfolge mit dem Durchziehen des nächsten Hilfsgütertransports. Und bis bald!
Eheleute Feldt bereits zum 16. Mal im Kurbad

Erste Hälfte Mai traf bei uns eine Gruppe von Gästen aus
Hamburg unter der Leitung der Eheleute Feldt ein. Zum ersten Mal brach das Ehepaar nach St. Joachimsthal vor 16
Wir bewundern seine Vitalität und unaufhörliche Aktivität, Jahren auf, wo die einstige Begründerin dieser Gruppe, Frau
mit der er den Opfern der ukrainischen Tschernobyl-Katas- Klara Jaschob, sie überzeugte, an dem Aufenthalt teilzunehtrophe hilft. Wie er selber sagt, hat er sich in St. Joachimstahl men, um am eigenen Leib die Wirksamkeit der Kurbehandjetzt wunderbar erholt, neue Kräfte geschöpft und sobald
er daheim ist, macht er mit der Vorbereitung des nächsten
Transports mit humanitärer Hilfe für jene Unglücksregion
weiter. Spender zu suchen, materielle Hilfe zu organisieren
und dann persönlich dafür einzustehen, dass die Hilfsgüter
bei den Bedürftigen ankommen – das erfordert eine geradezu übermenschliche Anstrengung. Über Herrn Erwin Koch
wird häufig auch in der deutschen Presse berichtet. Zuletzt
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, als er den
Würzburger Friedenspreis erhielt. Mit dem seit 1995 vergebenen Preis werden Bürger ausgezeichnet, die sich für dauerhaften Frieden, Hilfe und Verständigung mit von Unglück
betroffenen Völkern und Menschen einsetzen. Zu der Preisverleihung gratulieren wir Herrn Koch aufs Herzlichste!
Worauf freute er sich diesmal am meisten, als er seine Koffer vor der Joachimsthal-Reise zusammenpackte? „Ich habe
mich natürlich auf die Kuranwendungen gefreut, die mir
wirklich helfen, und auf Frau Dr. Hornátová, die vom Kurhotel Běhounek nicht wegzudenken ist, und selbstverständlich auch auf alle Mitarbeiter. Einige von ihnen kenne ich
seit Jahren und das Wiedersehen ist jedes Mal sehr nett und
angenehm. Ich glaube, dass man im Běhounek übrigens
eine glückliche Hand gehabt hat bei der Stellenbesetzung
– Zuvorkommenheit und Professionalität begegne ich hier
auf Schritt und Tritt. Darum bemühe ich mich auch, und
nicht nur im Rahmen der Bechterew-Vereinigung, euer Ho24

lung zu erproben. Es ist fast schon 40 Jahre her, als Frau
Jaschob mit ihren Freunden und der Unterstützung eines
Reisebüros erstmals den Kurort Joachimsthal aufsuchte, wo
hervorragende Fachleute arbeiten und die Patienten täglich
ein wundersames Radon-Bad genießen würden… Und St.
Joachimsthal hat die neuen Kurgäste gleich beim ersten Mal
für sich gewonnen. Seitdem reisen zu uns alljährlich einige
Dutzend Kunden aus Hamburg und Umgebung. Als nach ei-

nigen Jahren Frau Jaschob spürte, dass man über eine Nachfolge nachdenken sollte, zögerte sie nicht, die Eheleute Feldt
mit der Bitte anzusprechen, ob das Ehepaar die Leitung der
Gästegruppe denn nicht übernehmen möchte. Vielleicht
ahnte sie nicht einmal, welch eine glückliche Hand sie bei
der Nachfolgerwahl hatte!
„Jawohl, dieses Jahr ist es unser 16. Aufenthalt“, sagen beide
Eheleute gleichzeitig. „Nicht nur Gesundheit, sondern auch
eine Menge schöne Erlebnisse verbinden wir mit der Kur in
Joachimsthal. Sehr gerne denken wir an all die Jahre zurück
und hoffen, dass es noch einige Jährchen mehr werden.“
Und wir alle wünschen ihnen, dass es so tatsächlich werden
möge. Und zugleich bedanken wir uns für die vorbildliche
Organisierung der vielen Aufenthalte.

lung im Kurhotel Radium Palace aufsuchte. Es ist keine
Allen Teilnehmern wünschen wir feste Gesundheit und Gruppe wie alle anderen auch, unter uns nennen wir sie verfreuen uns auf die Begegnung nächstes Jahr. Auf Wieder- traulich „die Bridge-Spieler-Gruppe“. Es sind Mitglieder des
sehen!
Bridge-Kreises von Frau Ludmila Dedina aus Hanau, die für
ihre Teilnehmer Reisen veranstaltet, auf denen das Bridge
Edeltraud Štěpánková, Sales Managerin KH Běhounek
genannte Kartenspiel unterrichtet wird. Der Aufenthalt dieser Gäste weicht vom gewöhnlichen Kurleben deshalb ein
Herr Zehe bereits zum 35. Mal in St. Joa- bisschen ab. In den Vormittagsstunden machen sie von den
chimsthal
Heilanwendungen Gebrauch und zwischendurch gehen
sie zum Unterricht, der von einem eigens mitgebrachten
Herr Siegfried Zehe hat unser Kurbad bereits zum 35. Mal be- Kartenspiellehrer geleitet wird. Abends nehmen sie dann
sucht. Ursprünglich sollte er zur Operation, aber noch vor dem an einem Bridge-Turnier teil. Sie schätzen es auch, dass sie
OP-Termin empfahl ihm sein Arzt, es mit einer Kur in St. Joa- zum Abschluss ihres Aufenthalts an der feierlichen Kursaichimsthal auszuprobieren. Dieser erste Besuch half ihm, sodass soneröffnung teilnehmen konnten. Bei dieser Gruppe geht
sich die Operation erübrigte. Seitdem kommt er immer wieder also das Angenehme mit dem Nützlichen einher. Die meiszur Kur. Zuerst pflegte er, im Kurhotel Ak. Běhounek einzu- ten Spieler sind zu uns nach St. Joachimsthal schon zum
kehren, wo Frau Dr. med. Hornátová sich als behandelnder dritten Mal gekommen.
Arzt um ihn kümmerte. Auf ihre Empfehlung begann er anschließend, ins Hotel Radium Palace zu fahren, und seitdem sucht Romana Bernátková, Sales Managerin KH Radium Palace
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ROZHOVOR
IVANA FOLLOVÁ OKOUZLILA JÁCHYMOVSKÉ PUBLIKUM
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA PŘEDSTAVILA ÉTERICKÉ MODELY Z HEDVÁBÍ
„Sebetuctovější žena může v krásných šatech vypadat jako královna. Je ale mnohem důležitější, aby se v nich jako královna
i cítila.“

Děkuji za otázku. Hedvábné svetry jsou mou specialitou a
chloubou. I když to na první pohled nevypadá, je to velmi
náročná a nákladná záležitost. Obarvím přibližně osmnáct
metrů hedvábí, které se rozstříhá na proužky a z nich uplete svetr. Samozřejmě ony barevnosti, které jste viděla, jsou
i kombinací různých barevných kusů, a proto je výroba
zdlouhavá. Výsledek však stojí za to. Svetr se dá běžně vyprat a snese standardní zacházení. To bych ráda zdůraznila
i u šitých modelů. Panuje názor, že hedvábí je náročný materiál na údržbu. Já hedvábí pro většinu modelů upravuji
před šitím tak, že je dámy následně mohou prát a údržba
není složitá. Zvlášť na cestování je to ideální materiál. Oděv
složíte do lehké roličky a můžete jich mít plný kufr. A stále
nic neváží. V hotelu jimi zatřepete a pověsíte na ramínko.
To vše je potřeba vyzkoušet na vlastní kůži!
Zabýváte se výtvarnými projekty a současně navrhujete
módu. Jakou měrou se oba zmíněné tvůrčí světy podílejí
na Vašich realizacích?

v nich přirozeně. Oděv musí ženám prospívat a pomáhat
jim v komunikaci s okolím – na obchodních schůzkách,
při společenských událostech i v každodenním životě. A
právě o to se maximálně snažím.
Proslula jste vášní pro hedvábí. Jaké modely zákaznice ve
Vašem ateliéru naleznou?
V ateliéru mám v nabídce kolekci z hedvábí od topů po
večerní róby. Během podzimu vzorujeme víc společenských modelů, vlněných sáček a kabátků. Na léto přidávám
k hedvábí i jiné přírodní materiály – hlavně len a směsi
hedvábí s bavlnou. Velmi ráda navrhuju modely nebo celé
série pro konkrétní zákaznice. Ty si mohou vybírat z materiálů, které mám v ateliéru, nebo pro ně připravím vzorky
od různých dodavatelů. Mé nápady pak společně dotváříme a klientky tak mohou do procesu tvorby aktivně vstupovat. Vymýšlíme plážové modely na dovolenou, byznys
kostýmy do zaměstnání, odvážnější kreace do společnosti,
ale třeba i svatební šaty a oblečení pro maminky nevěst a
ženichů.

Necítím to jako dva světy. Mě baví prorůstání disciplín a
vzájemné pnutí i inspirace prvky z nejrůznějších stylů. Využívám těchto záblesků i pro své návrhy oděvů, v někte- Mají ženy přicházející do Vašeho ateliéru vždy jasnou
rých se zrcadlí divadelní či filmová atmosféra, jinde dobo- představu o vysněném modelu nebo si spíše nechávají při
vá. Velmi ráda si pohrávám s etnickými motivy.
výběru od Vás poradit?

Česká oděvní výtvarnice a módní návrhářka Ivana Follová už čtvrt století navrhuje originální modely, které
si oblíbily zejména ženy z politických, podnikatelských
a uměleckých kruhů. Její tvorba totiž oslovuje výjimečné
ženy, kterým návrhářka dokáže vhodně zvolenými oděvy ještě přidat na zajímavosti. Nonkonformní oděvní
tvorbou dokáže podtrhnout osobnost ženy a zdůraznit
její povahové rysy. Návrhářka se realizuje též v zajímavých uměleckých projektech. Vytvořila ručně barvenou
oponu pro představení Kouzelné flétny ve Stavovském
divadle a kostýmovala Verdiho operu Rigoletto uváděnou v rámci festivalu Opera Praha Open Air. Své módní
kreace chápe jako hru s liniemi, materiálem, barvami
a nejrůznějšími odkazy. Značka if… složená z iniciálů návrhářčina jména vyjadřuje ve smyslu anglického
překladu tohoto slůvka jakýsi příslib a hravost a otevírá
neomezené fantazijní představy. Oblékat tuto dnes již
vyhlášenou českou značku je pro ženy nejen prestižní
záležitostí, ale též vyjádřením určité životní filozofie.
Ivana Follová je známa svými charitativními aktivitami
a pro mnohé ženy je její přístup k životu velkou inspirací. Návrhářce učarovalo hedvábí, které si sama barví.
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Každá módní přehlídka osobité výtvarnice je proto působivou vizuální lázní. Návrhářčiny módní kreace obdivovali též hosté na módní přehlídce pořádané při příležitosti zahájení letošní lázeňské sezóny v jáchymovském
hotelu Radium Palace.
Při přehlídce v jáchymovském hotelu Radium Palace
se Vám podařilo na molo přenést i v pochmurném
podvečeru atmosféru prosluněného léta. Čím jste se
při tvorbě představených modelů inspirovala?
Miluju jemné vlající hedvábí! Navrhla jsem speciálně pro tuto přehlídku dlouhé široké sukně a šaty právě z takového hedvábí. Kombinovala jsem je s lehkými
dipionovými sáčky. Éterické aranžované šaty působily
v krásném prostředí jáchymovského sálu opravdu jako
slunce na molu. Myslela jsem při tvorbě na lázeňskou
kolonádu, perličkovou koupel a sklenku sektu… Jen nevím přesně, v jakém pořadí.
Představila jste též překrásné hedvábné svetry. Prozradíte, jak takový svetr vzniká?

Nedávno jste představila veřejnosti třígenerační rodin- Často mají nějakou představu, a často ji společně proměnou výstavu. Prozradíte více o tomto projektu?
níme. Já kladu důraz na návrh, materiál i na zpracování.
Při setkání s klientkami, při vybírání materiálů, je pro mě
V půvabné galerii herečky Terezy Herz Pokorné se sešly tři důležitý jejich příběh, či myšlenka. Tak se rodí důvěra a
generace Follů. Otec mého muže byl malíř Dobroslav Foll. následuje báječná spoluúčast nositelky na tvorbě modelu.
Tím to začalo. Sestra Helena žije v Austrálii a přivezla své
koláže, její muž Milan fotografie a já jsem vytvořila několik Jsou pro Vás aktuální módní trendy v určitém ohledu
modelů ke každé vystavené kolekci. Byla to unikátní příle- důležité nebo si jdete vlastní cestou a nenecháváte se
žitost spojit různé druhy výtvarného projevu v jednu „ro- jimi ovlivňovat?
dinu“. Myslím, že to návštěvníky zaujalo a potěšilo.
Je prima, že již opadl absolutní módní diktát. Zůstává však
Každá módní návrhářka svým autorským rukopisem něco ve vzduchu, protože se klidně objeví podobný nápad
oslovuje určitou skupinu žen. Co je charakteristické pro na druhém konci světa a nikdo neopisoval. Z trendů se
klientky Vašeho ateliéru?
snažím vybírat detaily, náměty a barvy pro každou klientku speciálně a s důrazem na její osobnost. Pro mou tvorbu
Moje tvorba oslovuje ženy napříč profesemi i světadíly. To to může být inspirace, nikoli dogma.
zní úžasně! Ale s úsměvem musím říct, že to tak je. Tyto
dámy spojuje náhled na život, kreativní přístup k problé- Móda toho o člověku dokáže prozradit mnohem více, než
mu a soudím, že stejná touha po svobodě jakou mám i já. si uvědomujeme. Co všechno dokážete z outfitu neznámé
Většina mých zákaznic jsou ženy krásně dospělé.
ženy vyčíst?
Jaké ženy ráda oblékáte?

„Šaty dělají člověka.“ Ale já mám radši, když člověk naopak
šaty oživí a naplní je svou aurou. Sebetuctovější žena může
Ráda oblékám dámy s větší konfekční velikostí nebo s jis- v krásných šatech vypadat jako královna. Je ale mnohem
tými nesouměrnostmi, které si hůř vybírají v obchodech. důležitější, aby se v nich jako královna i cítila.
Tudíž jich logicky víc zavítá do mého ateliéru. A mně to
přináší zajímavou práci. A jejich radost z toho, že i ony mo- Přestože si to příliš neuvědomujeme, oděv slouží též jako
hou mít pohodlné oblečení a vypadat v něm šik, je pro mě komunikační prostředek. Co všechno může člověk vhodbáječnou odměnou. Víc než na postavě záleží na tom, co se ně zvoleným outfitem při schůzce, ať už obchodní nebo
skrývá uvnitř, tedy na nátuře a na chování. Čili – vznešeně soukromé, ovlivnit?
řečeno – na tom, jaké má kdo charisma a co z něj vyzařuje.
Ale třeba i na odvaze nosit něco výraznějšího. Důležité je, Atmosféra, kterou žena kolem sebe šíří, prozradí někdy až
aby se zákaznice v mých šatech cítily pohodlně a vypadaly příliš. Oděv je opravdu komunikační prostředek a stále
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málo dam jej umí využít. Dobře zvolený a pohodlný oděv
okouzlí vaše obchodní partnery, protože vy se budete cítit
skvěle.

Umělci nemívají daleko k bohémskému stylu života. Patříte k lidem, kteří si umějí život vychutnávat plnými doušky?
Doufám, že ano! Jen se s věkem ty doušky mění.

Jak hodnotíte kulturu oblékání v tuzemsku?

Umíte při svém pracovním vytížení odpočívat?

Řekla bych, že český vkus není v zásadě špatný. Na ulici
bych ale ráda potkávala víc nápadnějších a nápaditějších
outfitů i víc zábavnějších a barevnějších kombinací. Chybí
nám – samozřejmě nejen v módě – větší uvolněnost, nadhled, velkorysost a odvaha ke svobodnému projevu. Potřebujeme víc slunce.

Pilně se to učím.

Co by mělo tvořit základ šatníku moderní ženy, aby byla
připravena vyrazit na jakoukoliv akci a vždy byla přitom
oblečená adekvátně dané příležitosti?
Alfou a omegou šatníku je jedna základní klasická řada,
kterou tvoří malé černé šaty, kalhoty, sako a bílá košile. Tu
je třeba doplnit několika extravagantními kousky oděvů,
které se dají s klasickou řadou kombinovat. A máte v zásadě vystaráno, zbývá jen trocha stylistického umění.

Vyzkoušela jste už jáchymovskou radonovou léčbu?
Jáchymovská relaxace mě teprve čeká a moc se na ni těším.
Je tu krásně!
Dokážete si nejlépe odpočinout při relaxaci nebo spíše vyznáváte aktivní odpočinek?
Mám raději aktivnější odpočinek. Už v dospělém věku
jsem si pořídila kobylku a mám z toho velkou radost. Vůbec spojení se zvířaty a přírodou je naprosto občerstvující.
Takže trocha sportu v přírodě a poté skvělá masáž, koupel,
zábaly… To si nechám líbit.

Mohly by se lázně stát inspirací k Vaší oděvní tvorbě?
Podceňovanou složkou šatníku českých žen jsou doplňky.
Jaký význam jim přikládáte?
Jistě, jen si představte dobové obrázky lázeňských kolonád!
Samozřejmě i dnes mají lázně zvláštní atmosféru lehké
U doplňků platí pravidlo - jednoduchý oděv plus výrazný rozvernosti. Uvidíme, třeba příští sezónu otevřeme novou
doplněk a obráceně… Řekla bych, že doplňky jsou dnes jáchymovskolázeňskou kolekcí if…, kdo ví…
už hojně využívaným detailem a inovací šatníku. Je i velká
nabídka, umění je si dobře vybrat. Na to ale žádný patent Text: Lýdie Tallová
Foto: Martin Svoboda
není, k tomu je třeba více než pravidel, citu.
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GESPRÄCH
IVANA FOLLOVÁ BEZAUBERTE DAS JOACHIMSTHALER PUBLIKUM
MODEDESIGNERIN STELLTE LUFTIGE SEIDENMODELLE AUS
„Auch die durchschnittlichste Frau kann in schönen Kleidern wie eine Königin aussehen. Es ist aber viel wichtiger, dass sie sich
darin wie eine Königin auch fühlt.“

Die tschechische Modekünstlerin und -designerin Ivana Follová entwirft
bereits seit einem Vierteljahrhundert originelle
Modelle, die insbesondere
bei Frauen aus politischen,
unternehmerischen und
künstlerischen Kreisen beliebt sind. Ihr Werk spricht
nämlich Ausnahmefrauen
an, die in den gekonnt
ausgewählten Kleidern der
Designerin noch außerordentlicher werden. Durch ihre nonkonformen Kleidungsstücke schafft es Follová, die Persönlichkeit der Frau zu
unterstreichen und ihre Charakterzüge hervorzuheben.
Die Designerin setzt ihre Ideen auch in Kunstprojekten
um. So kreierte sie den per Hand gefärbten Vorhang für
die Vorstellung der Zauberflöte im Ständetheater und die
Kostüme für Verdis Oper Rigoletto, die beim Festival Opera Praha Open Air aufgeführt wurde. Ihre Modekreationen versteht sie als ein Spiel mit Linien, Material, Farben
und verschiedenen Querverweisen. Das Zeichen if…, zusammengesetzt aus den Namensinitialen der Designerin,
drückt im Sinne der englischen Bedeutung dieses Wörtchens eine gewisse Vorausschau und Verspieltheit aus und
eröffnet unbegrenzte Fantasievorstellungen. Diese inzwischen namhaft gewordene tschechische Modemarke anzuziehen, ist für Frauen nicht nur eine Prestigeangelegenheit,
sondern auch der Ausdruck einer bestimmten Lebensphilosophie. Ivana Follová ist bekannt durch ihre Wohlfahrtsaktivitäten, und vielen Frauen ist ihre Lebenseinstellung
eine große Inspiration. Die Designerin ließ sich von Seide
bezaubern, die sie auch selber färbt. Jede Modenschau der
eigenartigen Modekünstlerin wirkt deshalb wie ein visuelles Bad. Modekreationen der Designerin konnten auch
unsere Kurgäste bewundern – bei einer Modenschau, die
im Joachimsthaler Kurhotel Radium Palace anlässlich der
diesjährigen Saisoneröffnung veranstaltet wurde.

tion kreiert. Es war eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Sorten von künstlerischem Ausdruck in eine „Familie“
zu bündeln. Ich denke, dass es das Interesse der Besucher
erregt hat und sie erfreut hat.
Jede Modedesignerin spricht mit ihrer Autorenhandschrift eine bestimmte Gruppe von Frauen an. Was ist
charakteristisch für die Kundinnen Ihres Modeateliers?
Mein Werk spricht Frauen über Berufe und Kontinente hinweg an – wie toll es sich anhört! Aber schmunzelnd muss
ich sagen, dass es tatsächlich stimmt. Diese Damen verbindet eine Lebenseinstellung, eine kreative Herangehensweise
und, wie ich finde, auch die gleiche Sehnsucht nach Freiheit,
die auch ich verspüre. Die meisten meiner Kundinnen sind
schön erwachsene Frauen.
Welche Frauen bekleiden Sie gerne?

Gerne bekleide ich Frauen mit größerer Konfektionsgröße
oder mit Asymmetrien, also solche, die im Laden eine schwere Auswahl haben. Von daher kommen sie häufig in mein
Studio. Und mir bringt das interessante Aufgaben. Und ihre
Freude, dass auch sie angenehme Kleidung tragen und darin schick aussehen können, ist für mich eine wunderbare
Belohnung. Mehr als auf die Gestalt kommt es darauf an,
was sich im Inneren versteckt, und also auf die Art, wie die
Persönlichkeit daher kommt. Also – um es gehoben auszudrücken – kommt es darauf an, welches Charisma man
hat und was man ausstrahlt. Ebenso aber auch auf den Mut,
etwas Prägnanteres zu tragen. Wichtiger ist, dass sich die
Kundinnen in meinen Kleidern angenehm fühlen und darin
die Kleidung in leichte Röllchen ein, mit denen Sie Ihren natürlich aussehen. Die Kleidung muss den Frauen zuguteKoffer vollpacken können. Ohne dass er etwas wiegen wür- kommen und ihnen bei der Kommunikation mit der Umde. Im Hotel schütteln Sie die Röllchen wieder auseinander gebung helfen – bei Geschäftstreffen, Gesellschaftsevents
und hängen Sie auf den Kleiderbügel. Das alles muss man und im Alltagsleben. Und eben darum bin ich nach Kräften
selber ausprobieren!
bemüht.
Sie beschäftigen sich mit künstlerischen Projekten und
zugleich entwerfen Sie Mode. Inwiefern sind diese beiden
Schaffenswelten an Ihren Werken beteiligt?

übertragen. Wodurch haben Sie sich beim Kreieren der
vorgeführten Entwürfe inspiriert?
Ich liebe flatternde Seide! Speziell für diese Schau habe ich
lange, breite Röcke und Kleider aus solcher Seide entworfen. Diese habe ich mit leichten Dipion-Sakkos kombiniert.
Die luftig arrangierten Kleider wirkten im schönen Milieu
des Joachimsthaler Saales in der Tat wie eine Sonne auf
dem Laufsteg. Beim Entwerfen dachte ich an Kurkolonnade,
Perlbad und Sektglas… Nur weiß ich nicht mehr genau, in
welcher Reihenfolge.
Sie haben auch wunderschöne Seidenpullover vorgestellt.
Verraten Sie, wie so ein Pullover entsteht?

Bei der Modenschau im Joachimsthaler Hotel Radium
Palace ist es Ihnen gelungen, an einem düsteren Spät- Danke für die Frage. Seidene Pullover sind meine Spezialität
nachmittag die heitere Sommerlaune auf den Laufsteg zu und mein Stolz. Auch wenn es so auf den ersten Blick nicht
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aussieht, ist es eine sehr anspruchsvolle und kostspielige
Sache. Ich färbe etwa achtzehn Meter Seide, die schneidet
man in Streifen auf, und davon wird ein Pullover gestrickt.
Selbstverständlich verdankt jene Farbenfreudigkeit, die
Sie gesehen haben, ihr Entstehen auch dem Kombinieren
verschiedenfarbiger Stücke, und die Fertigung ist deshalb
langwierig. Das Ergebnis lohnt sich aber. Der Pullover kann
normal gewaschen werden und erträgt auch standardmäßigen Umgang. Das möchte ich auch bei genähten Modellen
in den Vordergrund rücken. Es herrscht die Meinung vor,
Seide wäre ein Stoff mit hohen Pflegeansprüchen. Bei den
meisten Modellen richte ich die Seide vor dem Nähen aber
so her, dass sie auch gewaschen werden kann und pflegeleicht ist. Gerade fürs Reisen ist es ein Idealstoff. Sie rollen

Berühmt ist Ihre Leidenschaft für Seide. Welche Modelle
findet die Kundin in Ihrem Modeatelier vor?

Im Atelier habe ich eine Seidenkollektion von Tops bis Abendrobe im Angebot. Im Herbst stellen wir vor Allem Muster
von Gesellschaftsmodellen, Wollen-Sakkos und Jacken her.
Für den Sommer ergänze ich die Seide um andere Naturstoffe – hauptsächlich Leinen und Seide/Wolle-Mischung.
Sehr gerne entwerfe ich Auftragsmodelle oder ganze Auftragsserien. Die Kundin kann aus Stoffen wählen, die ich
im Atelier liegen habe, oder bereite ich für sie Muster von
verschiedenen Lieferanten vor. Meine Ideen vervollkommnen wir dann, und die Kundinnen können so in den Schaffensprozess aktiv eingreifen. Wir denken Modelle für den
Strandurlaub aus, Business-Kostüme für den Arbeitsplatz,
In der anmutigen Galerie der Schauspielerin Tereza Herz mutigere Kreationen für Events, aber auch beispielsweise
Pokorná trafen drei Generationen der Foll-Familie aufei- Hochzeitskleider und Kleider für die Mütter von Bräuten
nander. Vater meines Mannes war der Maler Dobroslav Foll. und Bräutigamen.
Damit fing es an. Schwester Helena lebt in Australien und
hat ihre Kollagen mitgebracht, ihr Mann Milan Fotografien, Haben Frauen, die in Ihr Studio kommen, immer eine
und ich habe ein paar Modelle zu jeder ausgestellten Kollek- klare Vorstellung vom Traummodell, oder lassen sie sich

Ich empfinde es nicht wie zwei Welten. Das Ineinanderwachsen von Fachgebieten und die gegenseitige Spannung
und Inspiration durch Elemente verschiedener Stile macht
mir Spaß. Ich nutzte diese Geistesblitze auch für meine Kleidungsentwürfe, in einigen spiegelt sich die Theater- oder
Filmatmosphäre, in anderen die zeitgenössische wider. Sehr
gerne spiele ich mit Ethno-Motiven herum.
Unlängst haben Sie der Öffentlichkeit eine Dreigenerationen-Familienausstellung präsentiert. Verraten Sie mehr
über dieses Projekt?
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bei der Auswahl vielmehr beraten?

chend der Gelegenheit angezogen zu sein?

Oft haben sie eine konkrete Vorstellung, und gemeinsam
setzen wir sie oftmals auch um. Ich lege Wert auf Entwurf,
Material und Verarbeitung. Bei Treffen mit den Kundinnen,
bei der Auswahl der Stoffe sind für mich ihre Biographie
oder der tragende Gedanke von Belang. So entsteht Vertrauen, und es folgt eine tolle Mitwirkung der Kundin an der
Schaffensarbeit.

Das A und O einer Garderobe ist eine klassische Grundreihe, bestehend aus kleinem schwarzem Kleid, Hose, Sakko
und weißem Hemd. Dies kann man mit einigen extravaganten Kleidungsstücken kombinieren, die sich mit der
klassischen Reihe kombinieren lassen. Im Prinzip reicht
das aus, der Rest ist nur noch ein bisschen stilistisches
Können.

Sind aktuelle Modetrends für Sie in bestimmter Hinsicht
wichtig, oder gehen Sie Ihren eigenen Weg und lassen
sich von ihnen nicht beeinflussen?

Ein unterschätzter Bestandteil der Garderobe der tschechischen Frauen sind Accessoires. Welchen Wert legen Sie
denn darauf?

Es ist prima, dass das absolute Modediktat schon nachgelassen hat. Etwas verbleibt aber in der Luft, weil eine ähnliche
Idee plötzlich am anderen Ende der Welt auftaucht, ohne
dass jemand abgeschrieben hätte. Von den Trends versuche
ich, Details, Sujets und Farben für jede Kundin zu nehmen,
um speziell ihre Persönlichkeit zu betonen. Für mein Werk
kann es Inspiration sein, kein Dogma.

Bei Accessoires gilt die Regel – einfaches Kleid plus markantes Accessoire und umgekehrt… Ich finde, Accessoires sind
heute schon ein häufig benutztes Detail und eine Innovation
der Garderobe. Es gibt auch ein großes Angebot, jetzt liegt
es daran, gut zu wählen. Dafür gilt aber kein Patent, man
muss hakt mehr auf sein Bauchgefühl hören, als auf Regeln.

Ich würde mal sagen, dass der tschechische Geschmack
im Grunde genommen kein schlechter ist. Auf der Straße
möchte ich aber gern mehr auffallende und ideenreiche
Outfits sehen und mehr interessantere und farbigere Kombinationen. Wir vermissen – wohl nicht nur in der Mode –
eine größere Entspanntheit, einen Blick über den Tellerrand
hinaus, Großzügigkeit und Mut zur freien Ausdrucksweise.
Wir brauchen mehr Sonne.

Könnte das Kurbad Sie auch in Ihrer Arbeit als Modedesignerin inspirieren?

Künstlern wird ein freier Lebensstil nachgesagt. Gehören
Mode kann von einem mehr verraten, als man sich denkt. Sie zu den Leuten, die die Kunst beherrschen, ihr Leben
Was alles können Sie aus dem Outfit einer unbekannten in vollen Zügen zu genießen?
Frau herauslesen?
Ich hoffe ja! Nur dass sich mit dem Alter diese Züge ändern.
„Kleider machen Leute.“ Ich aber bevorzuge, wenn im Gegenteil der Mensch die Kleidung lebendig macht und sie mit Können Sie bei Ihrer Arbeitsauslastung auch entspannen?
seiner Aura erleuchtet. Auch die durchschnittlichste Frau
kann in schönen Kleidern wie eine Königin aussehen. Es ist Ich bin dabei, es fleißig zu lernen.
aber viel wichtiger, dass sie sich darin wie eine Königin auch
fühlt.
Haben Sie schon einmal die Radon-Kur in St. Joachimsthal ausprobiert?
Auch wenn man sich dessen nicht zu sehr bewusst ist, dient Kleidung auch als Kommunikationsmittel. Was alles Die Entspannung in Joachimsthal steht mir noch bevor und
kann man durch ein geeignet gewähltes Outfit bei einem ich freue mich darauf. Es ist hier so schön!
privaten oder Geschäftstreffen beeinflussen?
Erholen Sie sich am besten beim Nichtstun oder bekenDie Atmosphäre, die die Frau um sich herum verbreitet, nen Sie sich vielmehr zum aktiven Freizeitverbringen?
verrät manchmal sogar zu viel. Kleidung ist wirklich ein
Kommunikationsmittel, und wir schaffen es noch immer zu Aktivere Erholung mag ich besser. Schon im Erwachsewenig, es auszunutzen. Ihre gut gewählte und sitzende Klei- nenalter habe ich mir eine Stute angeschafft und sie bereitet
dung bezaubert Ihre Geschäftspartner, weil Sie sich perfekt mir viel Freude. Überhaupt ist der Kontakt mit Tieren und
fühlen.
mit der Natur total erfrischend. Also ein bisschen Sport in
der Natur und dann eine großartige Massage, Bad, PackunWie bewerten Sie die Bekleidungskultur hierzulande?
gen – wer würde widerstehen…

Gewiss, stellen Sie sich nur die zeitgenössischen Bilder der
Kurkolonnaden vor! Natürlich verkörpert das Kurbad auch
heute noch die besondere Atmosphäre einer leichten Ausgelassenheit. Mal sehen, vielleicht präsentieren wir nächste
Saison eine neue Joachimsthaler Badkollektion if…, wer
weiß…

Was sollte den Fundus im Kleiderschrank einer modernen Frau ausmachen, sodass sie bereit wäre, zu jeder be- Text: Lýdie Tallová
liebigen Veranstaltung aufzubrechen und dabei entspre- Foto: Martin Svoboda
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RELAXACE

ENTSPANNUNG

PĚŠKY I NA KOLE MALEBNOU PŘÍRODOU KRUŠNÝCH HOR
S RELAXAČNÍM PROGRAMEM V LÁZNÍCH
Ideální místo pro Vaši rodinnou dovolenou

SLEVA 40%
Cyklománie v Garni Hotelu Astoria***

SLEVA 42%
Krušnohorský relax v lázeňském hotelu Ak. Běhounek****
2.500 Kč (3x ubytování s polopenzí formou rautu, bazén
a relaxační procedura každý den)

1.960 Kč
2.300 Kč pro děti do 14 let (děti do 3 let ZDARMA)
(3x ubytování s polopenzí formou rautu, vstup do bazénu, Rezervace: tel.: + 420 353 834 444,
sauny a masáž každý den)
e-mail: behounek@laznejachymov.cz
pouze do 31.8.2013
1.470 Kč
pro děti do 14 let (děti do 3 let ZDARMA)
UŽIJTE SI 4 DNY PLNÉ PŘÍJEMNÉ RELAXACE
Rezervace: tel.: + 420 353 836 666,
A WELLNESS PROCEDUR SPOJENÉ S TURIe-mail: curie@laznejachymov.cz agricola@laznejachymov.cz
pouze do 30.9.2013
STICKÝMI AKTIVITAMI!

ZU FUSS UND MIT DEM RAD DURCH DIE MALERISCHE NATUR DES ERZGEBIRGES MIT EINEM ENTSPANNUNGSPROGRAMM IM KURBAD
Der ideale Ort für Ihren Familienurlaub

RABATT 42 %

RABATT 40 %

Entspannung im Erzgebirge-Kurhotel Ak. Běhounek****
2.500 CZK (3x Unterbringung mit Halbpension in Buffetform,
Eintritt in Schwimmbad und täglich eine Wellness-Anwendung)

Fahrrad-Manie im Garni Hotel Astoria***
1.960 CZK
(3x Unterbringung mit Halbpension in Buffetform, Eintritt
in Schwimmbad, Sauna und täglich eine Massage)

2.300 CZK für Kinder bis 14 Jahre (Kinder bis 3 Jahre GRATIS)
Reservierungen: Tel.: +420 353 834 444,
E-Mail: behounek@laznejachymov.cz
nur bis zum 31.8.2013

1.470 CZK
für Kinder bis 14 Jahre (Kinder bis 3 Jahre GRATIS)
Reservierungen: Tel.: +420 353 836 666,
E-Mail: curie@laznejachymov.cz, agricola@laznejachymov.cz
nur bis zum 30.9.2013

GENIESSEN SIE 4 TAGE VOLL VON ANGENEHMER ENTSPANNUNG UND WELLNESSANWENDUNGEN IM ZEICHEN AKTIVEN
URLAUBS!
Vítejte v kosmetickém salonu
Beauty centra – Radium Palace, kde je pro Vás

připraven nový moderní a inovativní program francouzskou kosmetikou
z mořských řas a minerálů THALGO.

Willkommen im Kosmetiksalon
des Beauty-Centers im HotelRadium Palace.
Wir haben für Sie ein neues, modernes und innovatives Programm
vorbereitet. Es erwartet Sie französische Kosmetik THALGO – Anwendungen mit Meeresalgen und Mineralien.

3 nová ošetření na vrásky / 3 neue Faltenbehandlungen
Mořský kolagen – VYHLAZENÍ / Meereskollagen – GLÄTTEN
Hyaluronový mořský komplex – VYPLNĚNÍ / MeereskomplexausHyaluronsäure – AUFFÜLLUNG
Mořské silicium – LIFTING / Meeressilicium – LIFTING
Moře, vaše zahrada krásy... / Meer, Ihr Schönheitsgarten…
Jiřina Langová						
Otevírací doba /Öffnungszeiten
Po - Pá/ Mo - Fr: 10:00 – 17:00 h/ Uhr
Tel.: 608 527 577, 353 831 700
přímá linka / Kurzwahl: 1700
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artforum

Možno i vyzkoušet.

11. 7. ve 20:00 hod., Radium Palace

KONCERT V RÁMCI FESTIVALU
MITTE EUROPA
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
Dům kultury Ostrov/ Kulturhaus Os- MARIE
Carolina Eyck - teremin, Christotrov
Provoz kláštera út – ne: 9.30 – 12.30 hod. pher Tarnow - klavír
Mírové náměstí 733
Carolina Eyck je jedna z nejznámějších
a 13.00–17.30 hod.
363 01 Ostrov, www.dk-ostrov.cz
Během doby konání koncertů a svateb a nejžádanějších hráček na teremin. Teje provoz omezen pouze na prohlídky remin je elektronický hudební nástroj,
Infocentrum DK / Infozentrum DK
kaplí. Každé první úterý v měsíci jsou který vynalezl v roce 1919 Lev SergejeTel. + 420 353 800 511 / 526-ostrov.cz
vič Teremin. Je to první hudební nástroj,
prohlídky kaplí zdarma.
Infocentrum SR / Infozentrum SR
na který se hraje, aniž by se ho hráč jak7. června – 28. července., výstava
Tel. + 420 353 800 522
koli dotýkal. Tento atraktivní nástroj vyOSTROVSKÝ PORCELÁN
Infocentrum KL / Infozentrum KL
užívá elektrickou kapacitu lidského těla,
Výroba luxusního i užitného porcelánu jež působí na elektromagnetické pole,
Tel. + 420 353 800 521
v Ostrově zanikla v padesátých letech 20. změny chvění jsou zesilovány a přenáProgram
století. Přesto se zachovalo ještě mnoho šeny přes mikrofon.
vzácných exponátů, které si návštěvníci
DŮM KULTURY
mohou prohlédnout. Vernisáž výstavy 7. 25. 7. ve 20:00 hod., Radium Palace
červenec - srpen, 10.00 hod. – 12.00 června od 18.00 hod.
LINHA SINGERS
hod., kinokavárna DK
Vokálně instrumentální soubor, který
27. července, 19.00 hod., koncert
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
letos slaví 50. jubileum od svého zaloYOUTH žení Jiřím Linhou, předvede kombinaci
Kurz zaměřený zejména pro seniory. BUCKINGHAMSHIRE
ORCHESTRA
Přihlášky v Infocentru DK.
různých pěveckých technik odvozených
70-členný studentský orchestr z Anglie z hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu.
červenec - srpen, 22.00 hod., Letní scéna při přednese díla z tvorby světoznámých
MDDM
autorů – Jeana Sybelia, Petra Iljiče Čaj- 1. 8. ve 20.00 hod., Radium Palace
LETNÍ KINO
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA
kovského a Leoše Janáčka.
Byla založena roku 1964 a je dnes pro
20. července, 10.00 – 17.00 hod., Mírové náměstí Srpen, výstava
svou muzikalitu vysoce oceňována
OSTROVSKÉ TRHY - PIVNÍ
JAN SAUDEK – VÝSTAVA FOTO- doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha
Doprovodný program Country Folk GRAFIÍ
mezinárodních festivalů a soutěží v EvOstrov skupina Tuláci.
Autor je světově nejproslulejším českým ropě i Americe a získala hodně cen.
fotografem současnosti s více než 400
27. července, 9.00 – 17.00 hod., Dům kultury samostatnými výstavami po celém světě. 29. 8. ve 20.00 hod., Radium Palace
SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
Je zastoupen ve všech prestižních světo- OPERETNÍ GALAVEČER
vých muzeích a uměleckých galeriích. v podání Salónního orchestru NÁLADY
25.srpna, 15.00 hod., Klášterní zahrada
pod vedením ing. Petra Macka. Na proVýstava potrvá do poloviny září.
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA OSTROV
gramu slavné operetní melodie.
Malá přehlídka ochotnických souborů Vstupenky na tyto akce Vám zajistí kulz Karlovarského regionu.
turní specialistky lázní Jáchymov, SPA SPA INFO, tel.: 353 831 229, 724 351 131,
e-mail: spainfo@laznejachymov.cz
Info nebo Infocentrum Domu kultury
STARÁ RADNICE
Provoz Staré radnice út – ne: 13.00 –17.00 hod.

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH
STROJKŮ

4. července – 31. srpna

KERAMIKA JIŘÍHO HNILIČKY
Výstava karlovarského keramika.
26. června a 28. srpna
od 13.00 – 16.00 hod., dílna

ZAPOMENUTÁ A ZNOVU OBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA
Ukázky prací starých řemesel – drátování, řezba, malba na sklo, paličkování,
korálkování…Přijďte se podívat na staré techniky, které se vytratily a opět ožily díky lidem, kteří stará řemesla vrátili
znovu do povědomí široké veřejnosti.
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LETNÍ KULTURNÍ PROGRAM
V Jáchymově
6. 7. ve 19:30 hod., Kulturní dům

BUCKINGHAMSHIRE YOUTH
ORCHESTRA

70-členný studentský orchestr z Anglie
pod vedením dirigenta Lana Hookera
přednese díla z tvorby světoznámých
autorů: Knightsbridgský pochod (z
“Londýnské suity”) - Eric Coates Jupiter
(z orchestrální suity “Planety”) - Gustav
Holst, Příhody lišky Bystroušky Suite - Leoš Janáček (Charles Mackerras),
Symfonie č. 2 in D major - Jean Sibelius.

Programm
HAUS DER KULTUR

Juli bis August 10:00 – 12:00 Uhr, Kino-Café des
Kulturhauses
GEDÄCHTNISTRAINING
Der Kurs ist insbesondere für Senioren da.
Anmeldungen im Infozentrum des Kulturhauses.

26. Juni und 28. August 13:00 – 16:00 Uhr,
Werkstatt
VERGESSENE UND WIEDERENTDECKTE ALTE HANDWERKSKÜNSTE
Vorführungen alter Handwerkskünste wie
Drahtschmuck-Anfertigung, Schnitzkunst,
Glasmalerei, Klöppeln, Perlenschmuck-AnJuli bis August 22:00 Uhr, Sommerbühne am fertigung… Lernen Sie alte Techniken kennen,
Stadthaus der Kinder und Jugend
die einmal in Vergessenheit geraten waren
SOMMERKINO
und nun erneut aufblühen dank Menschen,
die mit der traditionellen Handwerkskunst
20. Juli 10:00 – 17:00 Uhr, Mírové náměstí (Frie- die breite Öffentlichkeit vertraut machen. Prodensplatz)
bieren möglich.
SCHLACKENWERTHER
BIERMÄRKTE
KIRCHE MARIÄ VERKÜNDIGUNG
Begleitprogramm: Country Folk Ostrov Band Öffnungszeiten des Klosters Di-So von 9:30
Tuláci (Die Landstreicher).
bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 17:30 Uhr
Beim Stattfinden von Konzerten oder Hoch27. Juli 9.00 – 17.00 Uhr, Haus der Kultur
zeiten ist der Betrieb lediglich auf KapellenbeSPITZENMACHERINNEN-TREFFEN
sichtigungen beschränkt. Jeder erste Dienstag
im Monat werden kostenfreie Besichtigungen
25. August 15:00 Uhr, Klostergarten
der Kirchenkapellen angeboten.
SOMMERTHEATERBÜHNE SCHLACKENWERTH
7. Juni bis 28. Juli, Ausstellung
Eine kleine Schau der Amateur-Theateren- SCHLACKENWERTHER PORZELLAN
sembles aus der Karlsbader Region.
Die Fertigung von Luxus- und Gebrauchsporzellan wurde in Schlackenwerth in den FünALTES RATHAUS
fzigerjahren des 20. Jahrhunderts eingestellt.
Öffnungszeiten des Alten Rathauses Di-So von Dennoch haben sich mehrere wertvolle Expo13:00 bis 17:00 Uhr
nate erhalten, die man besichtigen kann.
DAUEREXPOSITION DER
Vernissage der Ausstellung am 7. Juni ab 18:00
UHRWERKE
Uhr.

6. Juli 19:30 Uhr, Haus der Kultur
BUCKINGHAMSHIRE YOUTH ORCHESTRA
Das 70-köpfige Stundentenorchester aus
England unter der Leitung des Dirigenten
Ian Hooker trägt Werke weltberühmter Komponisten vor: „Knightsbridge-Marsch“ aus der
„London-Suite“ von Eric Coates, „Jupiter“ aus
der Orchestersuite „Die Planeten“ von Gustav
Holst, „Das schlaue Füchslein“ von Leoš
Janáček (arr. Charles Mackerras), „2. Sinfonie
in D-major“ von Jean Sibelius.
11. Juli 20:00 Uhr, Radium Palace
KONZERT IM RAHMEN DES FESTIVALS MITTE EUROPA
Carolina Eyck – Theremin, Christopher Tarnow – Klavier
Carolina Eyck ist eine der bekanntesten und
gefragtesten Theremin-Spielerinnen. Das
Theremin ist ein elektronisches Musikinstrument, das 1919 von Lew Sergejewitsch Theremin erfunden wurde. Es ist das erste Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird,
indem der menschliche Körper durch seine
elektrische Kapazität Töne an diesem attraktiven Instrument erzeugt. Der Körper des Spielers beeinflusst ein elektromagnetisches Feld,
wobei die sich ändernden Schwingungen
verstärkt und über ein Mikrofon ausgegeben
werden.

25. Juli 20:00 Uhr, Radium Palace
LINHA SINGERS
27. Juli 19:00 Uhr, Konzert
BUCKINGHAMSHIRE YOUTH ORCHE- Das vokal-instrumentale Ensemble feiert dieses Jahr das 50. Jubiläum seit seiner Gründung
STRA
Das 70-köpfige Stundentenorchester aus En- durch Jiří Linha und hat für die Zuschauer
Das Werk des Comicautors Kája Saudek ver- gland trägt Werke weltberühmter Kompo- eine Kombination verschiedener Gesangsdankt seine Bekanntheit hauptsächlich dem nisten vor: Jean Sibelius, Pjotr Iljitsch Tschai- techniken einstudiert. Als Inspiration dienten
Film „Kdo chce zabít Jessii“ („Who Wants kowski und Leoš Janáček.
klassische Kompositionen und Volksmusik,
to Kill Jessie?“), in dem der Regisseur Miloš
Chanson und Jazz.
Macourek Saudeks unverwechselbare Zeich- August, Ausstellung
nungen benutzte. Der berühmte tschechische JAN SAUDEK – FOTOAUSSTELLUNG
1. August 20:00 Uhr, Radium Palace
Comiczeichner kann aber auf eine viel um- Der Autor ist der berühmteste tschechische VARMUŽAS ZYMBAL-MUSIK
fangreichere Karriere zurückblicken. Seine Fotograf der Gegenwart mit mehr als 400 ei- Die Musik besteht seit 1964 und dank ihrer
eigenartigen künstlerischen Schöpfungen be- genen Ausstellungen weltweit. Vertreten ist er Professionalität wird sie in der Heimat wie
reicherten unter Anderem auch einige weitere in allen Prestigemuseen und Kunstgalerien auch auswärts hochgeschätzt. Sie nahm an
Streifen und von der populärwissenschaftli- rund um den Globus. Die Ausstellung dauert zahlreichen Festivals und Wettbewerben in
chen Fernsehserie „Okna vesmíru dokořán“ bis Mitte September.
Europa und Amerika teil und gewann zahlreiüber die Erkundungen des Weltalls sind sie
che Preise.
nicht wegzudenken. Saudek illustrierte auch Die Eintrittskarten für diese Veranstaltungen
eine Vielzahl von Büchern und Zeitschriften. sind über die Kulturspezialistinnen des Heil- 29. August 20:00 Uhr, Radium Palace
In letzten Jahren malte er für das Magazin bads St. Joachimsthal, im SPA Info oder im OPERETTEN-GALAABEND
Nel Report. Vernissage der Ausstellung am 7. Infozentrum des Hauses der Kultur erhältlich. Für die Unterhaltung sorgt das Salonorchester
Juni ab 17:00 Uhr.
NÁLADY (Stimmungen) unter der Leitung
von Dipl.-Ing. Petr Macek. Das Programm
enthält berühmte Operetten-Melodien.
4. Juli – 31. August JIŘÍ HNILIČKA:
KERAMIK-AUSSTELLUNG
SPA INFO, Tel.: 353 831 229, 724 351 131,
E-Mail: spainfo@laznejachymov.cz
Der Karlsbader Keramiker stellt seine Werke vor.

7. Juni – 28. Juni, Ausstellung
„WHO WANTS TO KILL JESSIE?“ – KÁJA
SAUDEK

SOMMER-KULTURPROGRAMM
in jáchymov
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V obřadní síni Staré radnice Ostrov je umístěna výstava hodinových strojů s těmito exponáty:

•

Vřetenový hodinový stroj z 2. poloviny 16. století.
Jedná se o hodinový stroj, který byl jako druhý
v pořadí instalován do věže ostrovské radnice
po požáru r. 1570 a fungoval až do r. 1860. Jméno konstruktéra tohoto stroje není známo.

•

Summereckerův hodinový stroj z 2. poloviny 19. století. Stroj byl ve věži ostrovské radnice umístěn někdy po
r. 1860 a fungoval až do 70. let 20.
století. František Summerecker byl
pražský věžní hodinář, který používal neobvyklý tvar kluzných ložisek se čtvercovými otvory pro čepy.

•

Hodinový stroj Hainz – stroj byl
do věže ostrovské radnice umístěn
r. 1997 při poslední rekonstrukci.
K původnímu stroji bylo přidáno řetězové natahování, které bylo později
nahrazeno elektronicky řízeným pohonem chodu.

Rekonstrukci všech tří strojů provedl hodinář Miloš Flossmann. Výstava těchto
velkých strojů je doplněna expozicí malých
historických hodinových strojků a hodinářského nářadí.
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Im Festsaal des Alten Rathauses
zu Schlackenwerth gibt es eine
Ausstellung von Uhrwerken
mit diesen Exponaten:

Ein Spindeluhrwerk aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein Uhrwerk, das nach einem Brand von 1570 als Zweites in der Folge in den
Turm des Schlackenwerther Rathauses eingebaut
wurde und hier bis 1860 funktionierte. Der Name
des Uhrmachers hat sich nicht überliefert.
Summereckers Uhrwerk aus der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts. Das Werk wurde im Turm
des Schlackenwerther Rathauses irgendwann
nach 1860 eingebaut und war bis in die 70.
Jahre des 20. Jahrhunderts im Betrieb. Franz
Summerecker war ein Prager Turmuhrenhersteller, der eine unübliche Gleitlagerform mit viereckigen Buchsen verwendete.
Hainz’ Uhrwerk – der Mechanismus
wurde im Turm des Schlackenwerther Rathauses 1997, bei der letzten Rekonstruktion, angebracht. Zum ursprünglichen
Uhrwerk wurde eine Ketten-Aufziehvorrichtung hinzu gebaut, die man später gegen einen elektrisch gesteuerten Auftrieb
austauschte.
Die Rekonstruktion aller drei Uhrwerke unternahm der Uhrmacher Miloš Flossmann.
Die Ausstellung dieser großen Werke wird
durch die Exposition kleiner historischer Uhrwerke und Uhrgerätschaften ergänzt.
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léčby je založen na působení přípravků z ovocných kyselin,
rostlinných extraktů a olejů. Po šesti až sedmi týdnech používání jsem byla překvapena efektem léčby kožních ložisek.
V podstatě po 40 letech léčení se dostavil konečně výsledek
a všem, kdo se trápí s dlouholetou léčbou lupénky, přípravky
Dr. Michaelse mohu jen doporučit. Léčba těmito přípravky
je bohužel finančně náročnější a zdravotní pojišťovna na
ně zatím nepřispívá. Je to s podivem, že je to bráno pouze
jako kosmetický přípravek, když v léčbě je uvedena vysoká
úspěšnost. Myslím si, že pokud by je zdravotní pojišťovna
zahrnula do placených léčiv, že by mohla být tato léčba i pro
ni velkou úsporou.
Nyní bych se však ráda vrátila k rekondičním a vůbec k lázeňským pobytům v Jáchymově.
Chtěla bych touto cestou poděkovat lázním Jáchymov za vše,
co nám, lidem s pohybovými problémy, poskytují. Na prvním místě je pro nás vynikající blahodárná radonová voda.
Aniž bychom si to uvědomovali, radonová léčba je pro nás
šetrná, protože nezatěžuje náš organismus. Co víme všichni
velmi dobře je, že po ní u nás dochází za 4 – 5 týdnů ke zklidnění bolestivých a zánětlivých míst a tím nám zlepšuje funkci našeho pohybového aparátu. Nemohu opomenout u nás,
náročnějších pacientů, léčebný účinek brachyradiumterapie
tzv. jáchymovských krabiček. Pokud mohu říci za sebe, tak
mně úleva od bolesti vydrží i několik měsíců po ukončení
lázeňské léčby.

PŘEDSTAVUJEME
ZDENKA ZAVŘELOVÁ
Můj osobní příběh s nemocí
– poohlédnutí za pobyty
v Jáchymově

zy - zlomeninu páteře a později kyčelního kloubu. V druhém případě jeho organismus nepřijal žádný cizí kov v těle
a tak zůstal po pěti operacích kyčle ležící. Osm let se snažil
o rehabilitaci, ale skončil nechodící. S invalidním vozíkem
se bohužel nenaučil zacházet, jelikož jeho zejména bederní
i hrudní páteř byly nadmíru ztuhlé a bránily mu tak v ovládání invalidního vozíku. Z toho vyplývá, že opatrnosti není
nikdy dost a je třeba vyvarovat se možným úrazům, které
dokáží člověku patřičně zkomplikovat život.

Při dané diagnóze se sama snažím cvičit doma, chodím na
cvičení s bechtěreviky, plavat do bazénu. Přesto cítím s přiNa letošních rekondicích v Jáchymově jsem se zamýšlela bývajícím věkem postupující ztuhlost. V tomto směru je pro
nad tím, že napíši svoji životní zkušenost s nemocí a s poby- nás velmi dobrá rehabilitační léčba, která nám pomáhá nety v Jáchymově. Je pravdou, že se delší dobu zúčastňuji po- jen na rekondičních pobytech, ale hlavně v době lázeňských
bytů v uvedených lázních a do čtvrtletníku AquaViva jsem pobytů.
doposud žádný příspěvek neposlala, a tak se o to pokusím.
Hned v úvodu se vám přiznám, že nerada píši o sobě, ale bez Během uvedených pobytů jsem se mnohokrát setkala s lidtoho by to bohužel asi nebylo možné.
mi, kteří se bezradně potýkají s kožní chorobou lupénkou
(psoriázou). I já se léčím s uvedenou nemocí. Projevuje se
Jak u mne začaly první příznaky nemoci: Byla to bolestivost nejvíce v oblasti kyčelních kloubů, křížové kosti, na loktech
páteře zejména v bederní části, která se promítala dále do a na kolenou. Bez aplikace mastí, zejména kortikosteroidbřicha a třísel. Zánětlivá bolest se dostavovala i v brzkých ních, dále tradičního dehtu, cignolínu atd. jsem se dříve
ranních hodinách, následovala únava spojená se ztuhlos- bohužel neobešla. Téměř 20 let jsem každoročně v jarních
tí. Omezená byla celková pohyblivost páteře. Postupně se měsících absolvovala fototerapii – léčbu UV zářením.
přidávaly bolesti kyčelních kloubů. Brala jsem léky tlumící
zánět a bolesti. A tak mi byla před 14 lety v 50ti letech dia- Zde bych se ráda s vámi podělila o své dobré - vlastní zkugnostikována „Bechtěrevova choroba“.
šenosti s léčbou lupénky. Před čtyřmi lety jsem se měla rozhodnout mezi léčbou metotrexátem, případně vyzkoušet
Zde bych se zmínila o genetických problémech v rodině. přípravky australského lékaře a vědce Dr. Michaelse. RozMůj otec se léčil rovněž s onemocněním páteře. Držení těla hodla jsem se pro druhou možnost tj. trojkombinaci gelu
i příznaky máme neskutečně podobné. Otec prodělal 2 úra- (na koupele), masti a tělového oleje. V podstatě účinek této
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Jáchymovské lázně, zejména LD Ak. Běhounek nám poskytuje stále zlepšující se úroveň služeb. Ubytování si dle možnosti můžete zvolit nejen v Běhounku, ale i v Daliboru a pro
méně náročné v Jitřence. Nově zateplený koridor, který propojuje jednotlivé lázeňské domy, je velkým přínosem a pohodlím pro ubytované lázeňské hosty. Ráda bych pochválila
rovněž stravovací služby v LD Ak. Běhounek, formu nabídkových stolů a jejich gastronomickou úroveň.
Nejdůležitější je však pro nás nemocné léčba, a tou jsou právě cílené rehabilitace, zaměřené na pohyblivost páteře a dalších kloubů. Rehabilitačních procedur je zde celá řada, zmíním se pouze o některých. Jsou to radonové koupele, vířivé
koupele, podvodní masáže, klasické masáže, individuální
tělocvik, cílený skupinový tělocvik, cílené cvičení v bazénu,
magnetoterapie, laser a celá řada dalších.
Velmi ráda bych poděkovala všem lékařům a celému kolektivu rehabilitačních sester, bez jejichž kvalitně odvedené
práce by lázně nebyly na takové úrovni, na jaké dnes v LD
Ak. Běhounek skutečně jsou. Jsou to především ženy, které
zajišťují chod tohoto zařízení. Nechybí nikdy jejich komunikativní odborná rada, jak pomoci, ochota a úslužnost. Při
svých zkušenostech mohu říci, že svoji práci zde neberou jen
jako zaměstnání, ale jako skutečné poslání.
Chtěla bych závěrem vyzdvihnout zvláště obětavou práci Zdenka Zavřelová
paní MUDr. Hany Hornátové, která nám, nemocným lidem,
pomáhá dlouhá léta zvládat problémy naší nemoci.
Absolventka Střední hotelové školy v Mariánských Lázních
v letech 1967 – 1970. Pracovala po celý život ve školství jako
Děkujeme. Již dnes se těším na Komplexní léčebný pobyt vedoucí učitelka odborného výcviku pro gastronomii. Nyní
v srpnu tohoto roku.
je rok v důchodu.
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leider nicht klar. Fast 20 Jahre absolvierte ich jedes Jahr im
Frühling die Phototherapie – Behandlung durch UV-Licht.
Nun möchte ich meine guten – eigenen Erfahrungen mit der
Therapie der Schuppenflechte teilen. Vor vier Jahren sollte
ich mich entscheiden, ob ich mich einer Methotrexat-Behandlung unterziehe, oder die Präparate des australischen
Mediziners und Wissenschaftlers Dr. Michaels ausprobiere.
Ich entschloss mich für die letztere Möglichkeit in der Dreierkombination Gel (Duschgel), Salben und Körperöl. Die
Wirkung dieser Behandlung gründet im Wesentlichen auf
Präparate aus Obstsäuren, Pflanzenextrakten und Öl. Nach
sechs bis sieben Therapiewochen war ich überrascht, wie
effektiv die Heilung der Hautherde fortschreitet. Praktisch
nach 40 Jahren erfolgloser Behandlung trat endlich ein Ergebnis ein und allen, die sich langfristig mit der Schuppenflechte herumquälen, kann ich die Präparate von Dr. Michaels nur empfehlen. Die Behandlung durch diese Heilmittel
ist leider finanziell aufwendiger und wird noch nicht von der
Krankenkasse gedeckt. Es ist erstaunlich, dass man sie nur
als kosmetisches Präparat zulässt, wenn die Heilung ja eine
hohe Erfolgsquote aufweist. Ich meine, wenn die Krankenkasse sie in ihr Verzeichnis der bezahlten Medikamente aufnehmen würde, wäre diese Behandlungsart auch ihr große
Ersparnisse bringen.
Lassen Sie mich jetzt auf Erholungsaufenthalte und die Joachimsthaler Kur im Allgemeinen eingehen.

WIR STELLEN VOR

An dieser Stelle möchte ich die genetische Belastung in der
Familie erwähnen. Auch mein Vater wurde wegen RückenZDENKA ZAVŘELOVÁ
beschwerden behandelt. Die Körperhaltung und Syndrome
sind bei uns ungemein ähnlich. Vater erlitt zwei Verletzungen – einen Bruch an der Wirbelsäule und später einen am
Mein Leben mit der Krankheit Hüftgelenk. Im zweiten Fall nahm sein Organismus den
Fremd-Metallteil im Körper nicht auf, und so blieb Vater
– ein Rückblick auf die Kur in St. nach fünf Hüftgelenk-Operationen bettlägerig. Acht Jahre
lang versuchte er sich zu rehabilitieren, konnte aber trotzJoachimsthal
dem nie wieder laufen. Leider lernte er es nicht, mit dem
Rollstuhl umzugehen, da vor Allem die Lenden- und BrustBei der diesjährigen Reha in St. Joachimsthal überlegte ich wirbel überaus versteift waren und ihn so an der Lenkung
mir, ob ich meine Lebenserfahrung mit der Krankheit und des Rollstuhls hinderten. Daraus folgt, dass man nie vorder Kur in St. Joachimsthal niederschreiben soll. Es ist wahr, sichtig genug sein kann und alles dafür tun muss, verschiedass ich mich in diesem Kurbad schon mehrmals aufhielt dene Verletzungen zu vermeiden, die einem das Leben gehund für die Vierteljahres-Zeitschrift AquaViva bisher noch örig komplizieren können.
keinen Beitrag geschrieben habe, und so will ich das nun
nachholen. Gleich einführend gebe ich zu, dass ich nur un- Bei meiner Diagnose bemühe ich mich, zu Hause zu üben,
gern über mich selber schreibe, aber anders wird es wohl gehe zur Krankengymnastik für Bechterew-Patienten und
leider nicht gehen.
in die Schwimmhalle. Trotzdem empfinde ich mit dem Alter die fortschreitende Steifheit. Diesbezüglich sind für uns
Wie meldeten sich bei mir die ersten Krankheitssymptome: Reha-Maßnahmen sehr gut, sei es bei Erholungs- oder KuEs gab Schmerzlichkeit hauptsächlich im Lendenbereich, die raufenthalten.
immer weiter in den Rücken und in die Leisten schoss. Der
entzündliche Schmerz kam auch in frühen Morgenstunden, Während der erwähnten Aufenthalte begegnete ich mehres folgte Müdigkeit, verbunden mit Starre. Beeinträchtigt mals Menschen, die sich ratlos mit der Schuppenflechte
war die gesamte Beweglichkeit der Wirbelsäule. Allmählich (Psoriasis) auseinander setzen. Auch ich habe mit dieser
kamen Schmerzen der Hüftgelenke hinzu. Ich nahm betäu- Hautkrankheit zu tun. Sie erfasst vor Allem Hüftgelenke,
bende Medikamente gegen Entzündung und Schmerz. Und Kreuzbein, Ellbogen und Knie. Ohne die Anwendung von
so wurde bei vor 14 Jahren (mit 50) die „Bechterewsche Salben, insbesondere solchen mit Kortikosteroiden-Gehalt,
Krankheit“ diagnostiziert.
sowie von traditionellem Teer, Cignolin usw. kam ich früher
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Ich möchte mich auf diesem Wege beim Heilbad St. Joachimsthal für all das bedanken, was es uns, den Menschen
mit Bewegungsschwierigkeiten, gibt. An erster Stelle ist es
das großartige Radon-Wasser. Ganz beiläufig ist die RadonBehandlung für uns schonend, weil sie unseren Organismus
nicht belastet. Wir haben uns überzeugt, dass es bei uns binnen 4-5 Wochen nach dieser Behandlung zu einer Beruhigung der schmerzhaften und entzündlichen Stellen kommt,
wodurch sich die Funktion unseres Bewegungsapparates
verbessert. Auch die heilsame Wirkung der BrachyradiumTherapie, der sog. Joachimsthaler Schachteln, darf ich nicht
außer Acht lassen. Was mich anbetrifft, hält die Schmerzlinderung bei mir auch Monate nach Beendigung der Kurbehandlung an.

Massagen, individuelles Turnen, gezieltes Gruppenturnen,
gezielte Übungen im Schwimmbecken, Magnet-Therapie,
Laser und viele Weitere mehr.

Aufs Herzlichste möchte ich mich bei allen Ärzten und dem
ganzen Team der Reha-Schwestern bedanken, ohne deren
vorzüglich geleistete Arbeit das Heilbad nicht auf dem Niveau wäre, wo es heute im KH Ak. Běhounek tatsächlich ist.
Es sind vor Allem Frauen, die den Lauf dieser Einrichtung
sicherstellen. Stets sind sie mit ihrer kommunikationsfreudigen Fachberatung, Hilfsbereitschaft, Entgegenkommen und
Zuvorkommenheit da. Von meinen Erfahrungen ausgehend
kann ich sagen, dass die Krankenschwestern ihre Arbeit hier
Das Heilbad St. Joachimsthal, insb. KH Ak. Běhounek, steht nicht als gemeine Erwerbstätigkeit betrachten, sondern als
auch für ein permanent steigendes Dienstleistungsniveau. eine wirkliche Berufung.
Die Unterkunft kann man nach seinen Möglichkeiten nicht
nur im Běhounek, sondern auch in den Häusern Dalibor Abschließend möchte ich ganz besonders die aufopfernde
oder, für weniger Anspruchsvolle, Jitřenka buchen. Der Arbeit von Frau Dr. med. Hana Hornátová hervorheben, die
neulich wärmegedämmte Korridor, der die Kurhäuser mi- uns, kranken Menschen, seit Jahren hilft, mit den Probleteinander verbindet, ist ein großer Beitrag für die Gemüt- men unserer Krankheit klarzukommen.
lichkeit der untergebrachten Kurgäste. Mein Lob gehört
auch dem Verpflegungsservice im KH Ak. Běhounek (Buf- Vielen Dank. Schon heute freue ich mich auf die Komplexe
fettische) und dem gastronomischen Niveau.
Heilkur im August dieses Jahres.

Am wichtigsten für uns Patienten ist aber die kurmedizinische Behandlung, und dazu gehören eben gezielte Rehabilitationen mit Fokus auf die Beweglichkeit der Wirbelsäule
und weiterer Gelenke. Reha-Anwendungen gibt es hier eine
jede Menge, erwähnen kann ich hier nur einige. Es sind
Radon-Bäder, Perlbäder, Unterwassermassagen, klassische

Zdenka Zavřelová
Absolventin der Berufsschule für Hotelwesen in Marienbad
1967-1970. Lebenslange Tätigkeit im Schulwesen als Oberlehrerin von Gastronomie-Fachausbildung. Seit einem Jahr
in der Rente.
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LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
Luhačovická přehrada je znovu
turistickým lákadlem

Luhačovická přehrada, která se nachází na okraji krajinné
oblasti Bílé Karpaty, byla původně postavena, aby chránila
lázeňské město Luhačovice před povodněmi. Postupně se
stala vyhledávaným turistickým cílem na Zlínsku. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody bylo na podzim roku 2010
zahájeno rozsáhlé čištění. Ze dna bylo odvezeno téměř 300
tisíc kubíků sedimentů, které způsobovaly růst nebezpečných sinic znemožňujících v posledních letech koupání.
V současné době je přehrada opět plně napuštěna a kvalita
vody je výrazně lepší.

větší kapr měl 94 cm a 13,2 kg. Tato, ale i další trofejní
ryby byly vráceny zpět do vody, aby si radost z lovu užili
i ostatní.
Zažijte gurmánské wellness víkendy
Střapačky, přesňáky a podpažák. I takové speciality můžete ochutnat v polovině září v ALEXANDRIA**** Spa
& Wellness hotelu na moravském dožínkovém posvícení,
které samozřejmě nabídne i neomezenou konzumaci dalších tradičních moravských pokrmů jako je pečené sele,
vepřové koleno, valašská kyselice nebo hruškový frgál.
Kombinaci gurmánských zážitků a wellness víkedových
pobytů, kde nechybí volný vstup do wellness centra, relaxační koupel nebo uklidňující masáž, jsme připravili i
na další tři podzimní víkendy. Na konci září můžete wellness zážitky doplnit o svatováclavské menu, kde hlavním
pokrmem je dokřupava pečené kachní stehýnko plněné
škvarkovým zelím. Vůně husí pečínky, první doušky mladého vína a martinské podkůvky budou pak předzvěstí
blížící se zimy v polovině listopadu. Martinské posvícení,
jehož základem jsou právě tyto pokrmy, bude doplněno i
zlatou slivovicí Rudolf Jelínek. Ta je světovým unikátem,
jenž získává svou nezaměnitelnou chuť zráním v dubových kádích. Konec listopadu bude patřit pravé moravské
zabijačce. Formou bufetu budete moct konzumovat regionální speciality – jitrnice, škvarky, jelítka nebo libovou
tlačenku. Vše čerstvé a poctivé.
Řezbáři dali dřevu krásu

Vůně dřeva a příjemná atmosféra, kterou nepřekazil ani
déšť. I tak vypadaly Luhačovice na začátku června. Lázně
Luhačovice totiž uspořádaly setkání řezbářských mistrů
s názvem Krása v dřevě ukrytá. Zúčastnilo se ho sedm
renomovaných umělců. Ti měli zcela volné ruce v tom,
do jaké podoby připravené dřevo promění – svázáni byli
pouze tématem, které znělo Pramen života a krása uměPodél Jurkovičovy aleje, která spojuje přehradu a lázně, ní. Sedmičku umělců doplnil ještě osmý účastník, Martin
jsou vybudována odpočívadla, sportoviště a občerstvení. Bořuta, který je studentem třetího ročníku oboru UměSamotné okolí přehrady je vhodné pro pěší výlety, cyklo- leckořemeslné zpracování dřeva na Střední odborné škoturistiku, in-line bruslení, rybaření, koupání, relax a další le Luhačovice.
zábavu. Nedávno byla dokončena také rekonstrukce přístaviště a na přehradu se od června vrátily lodě a šlapad- „Vzniklá díla byla veřejnosti představena při závěrečné
la. Kromě samotné přehrady se lze koupat také v novém vernisáži 8. června. Následně ale byla demontována a něletním koupališti Duha. Na naučném chodníku u tohoto kolik dní se pracovalo na jejich konzervaci. Momentálkoupaliště se dozvíte spoustu zajímavého o historii, vý- ně již zdobí lázeňskou kolonádu. Všechna vystavená díla
znamných návštěvách i rekreačním využití přehrady. Na však lze zakoupit,“ popsala další osud soch Milena Hrbákole nebo na in-line bruslích lze objet celou přehradu a čová z kulturního oddělení Lázní Luhačovice.
Jurkovičovou alejí se dostat zpět do Luhačovic. Na přehradu můžete přijet také netradičně vyhlídkovým vláčkem Týdenního sympozia se účastnili Martin Cigánek, Petr
z centra Luhačovic, což ocení především děti.
Eschler, Zdeněk Matyáš, Antonín Suchan, Josef Had Šlegl a Marie a Jaroslav Pecháčkovi. Akce byla každý den
Nádrž byla nedávno také velmi dobře zarybněna, tak aby doprovázena koncerty vybraných skupin a souborů, nase toto místo opět stalo rájem pro rybáře. Převládá zde příklad dixielandem Jazzubs, cimbálovými muzikami Žepředevším kapr, štika a také candát, který je ceněnou ry- ničky a Olšava či country skupinou Přátelé. „Sympozium
bou nejen díky velmi chutnému masu. Důkazem, že se do se po všech stránkách vydařilo, šlo o zajímavé zpestření
přehrady vrátil život, byl v polovině května i jubilejní 60. kulturní nabídky ve městě. Určitě proto příští rok usporočník Jarních rybářských závodů O putovní pohár Láz- řádáme druhý ročník. Již nyní přemýšlíme nad novým
ní Luhačovice, a.s., na který se sjely stovky rybářů z celé tématem a vybíráme další řezbářské mistry,“ podotkla
republiky. A úlovky byly jako v minulosti kapitální. Nej- Milena Hrbáčová.
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Když se spojí řemeslo s uměním
Jedním z řezbářů, kteří v červnu
tohoto roku pomohli se založením nové tradice
v Luhačovicích,
byl i Jaroslav Pecháček z Hanušovic na severní
Moravě. Jeho díla
jsou nepřehlédnutelná a okamžik jejich zrodu i nepřeslechnutelný. Místo dláta totiž používá motorovou pilu.
Jak vás napadlo, že lze dát dřevu duši či příběh
právě motorovou pilou?
Byla to dlouhá cesta. Já jsem více než deset let
pracoval při těžbě dřeva. Před lety se mi dostalo
do rukou několik časopisů ze Spojených států,
kde je řezbářství pomocí motorové pily nepoměrně známější než u nás. Zaujalo mě to a začal
jsem to postupně zkoušet.
Pomohla vám k tvorbě předchozí kariéra dřevorubce?
Dokonce bych řekl, že bez toho by to nebylo myslitelné. V tomto případě jde o spojení řemesla
s uměním. Dokonalé a precizní zvládnutí motorové pily je tak naprosto nezbytné. Chce to obrovský cit pro nástroj.
Vy jste toto spojení řemesla a umění rozšířil
ještě o další rozměr, kterým je show spojená se
samotným vznikem díla. O co jde?
Přišli jsme s nápadem řezbářské show. Během
krátkého časového úseku nabízíme podívanou
na vznik díla. Vše je doprovázeno rockovou
hudbou a pyroefekty. Ověřili jsme si, že je to divácky velmi atraktivní.
Na sympoziu v Luhačovicích se s motorovou
pilou představila i vaše manželka. Nemáte o ni
strach?
Je pravdou, že je jednou z mála žen u nás, které motorovou pilu používají. Nicméně to nebylo tak, že by si sbalila pilu a jela na sympozium.
Přecházely tomu roky postupného zkoušení a
zdokonalování se.

Advent, Vánoce a Silvestr
v Luhačovicích
I v letošním roce jsme sestavili atraktivní pobytovou nabídku na závěr roku. V předvánočním čase jsme připravili krátkodobé i týdenní
adventní pobyty v našich nejlepších hotelech.
Vzhledem k rostoucímu zájmu nabízíme tyto
pobyty nejen v lázeňském hotelu Jurkovičův
dům****, ale letos nově také v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Odpočinek ve
vánočně vyzdobených a provoněných hotelech
tak bude tou nejlepší přípravou na blížící se Vánoce.
Po úspěšné premiéře v loňském roce se opět
můžete těšit na vánoční pobyty v luxusním
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.
Pobyt, v němž se snoubí pravé moravské Vánoce s klidem, relaxací, neopakovatelnou atmosférou, špičkovou gastronomií a službami
nejvyšší kvality, si hned napoprvé našel své
hosty. Kromě volného vstupu do vyzdobeného wellness centra ve stylu starořímských
lázní bude pobyt zahrnovat i řadu relaxačních
procedur citlivě vybraných pro ženy i muže.
Chybět nebude ani každodenní kulturní program ve vyhlášeném nočním klubu s prvorepublikovou atmosférou. Sváteční atmosféru
umocní nevšední štědrovečerní koncert „Poezie Vánoc“ v podání smyčcového kvarteta
s barevně znějícím cembalem. Jestli chcete
prožít typické moravské Vánoce na výjimečném místě a bez shonu, pak je vánoční pobyt
v Alexandrii to pravé.
Pro ty z vás, kteří chtějí oslavit v Luhačovicích
příchod nového roku, jsou v nabídce silvestrovské pobyty v nejširší škále ubytování v Luhačovicích. Váš pobyt můžete strávit v luxusním hotelu, vile v alpském stylu nebo útulném
penzionu. Vrcholem silvestrovských pobytů
bude pro všechny hosty slavnostní galavečer
ve Společenském domě. Během celého včera
bude hrát nejen taneční hudba, ale také moravská cimbálová muzika ze Strážnice. Těšit
se můžete na hlavní hosty večera Yvettu Blanarovičovou a Elvis Presley Revival, můžete
také pokoušet štěstí v zábavném casinu nebo
zkusit „na vlastní kůži“ netradiční malování
na obličej. Večerem vás provede modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková. Kulturní
program bude zakončen novoročním koncertem v Kostele svaté Rodiny, kde se přestaví
sólistka Martina Kociánová.

Kromě jiného jste autorem největší dřevěné
sochy v České republice. Její výška činí úctyhodných 16,4 metru. Jak dlouho jste ji tvořil? Kompletní nabídku adventních, vánočních a silvestrovských pobytů hledejte na webových stránVyřezání samotné sochy zabralo asi týden. Zhru- kách www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAleba stejný čas si pak vyžádala instalace.
xandria.cz.
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ZU BESUCH IN LUHAČOVICE
Die Talsperre Luhačovice ist erneut
eine Touristenattraktion

Erleben Sie Wellness-Wochenenden für
Gourmets
Nockerln, Kartoffelfladen und Baguette. Auch solche Spezialitäten können Sie Mitte September im ALEXANDRIA**** Spa
& Wellness-Hotel beim mährischen Erntedankfest genießen,
das natürlich auch eine unbeschränkte Konsumation weiterer
traditioneller mährischer Speisen anbietet, wie gegrilltes Ferkel,
Schweinshaxe, walachische Kohlsuppe oder Birnen-Streuselkuchen. Eine Kombination von Gourmet-Erlebnissen und Wellness-Wochenendaufenthalten, einschließlich freien Zugangs ins
Wellness-Zentrum, eines Relaxbads oder beruhigender Massage, haben wir auch für drei weitere Herbstwochenenden vorbereitet. Ende September können Sie die Wellness-Erlebnisse um
ein St.-Wenzels-Menü ergänzen, dessen Hauptgericht in einem
knusprig gebackenen Gansschenkel mit Grieben/SauerkrautFüllung besteht...

Der Duft des Gänsebratens, das erste Glas Heuriger und
Martinsgebäck werden die Vorboten des nahenden Winters
Die Talsperre Luhačovice, die sich am Rand des Landschafts- Mitte November sein. Auf dem festlichen Tisch zu Martinstag,
schutzgebiets Weiße Karpaten befindet, wurde ursprünglich für den gerade diese Speisen typisch sind, darf auch ein golerbaut, um die Kurstadt Luhačovice vor Überschwemmungen dener Sliwowitz von Rudolf Jelínek nicht fehlen. Dieser Obstzu schützen. Allmählich wurde sie zu einer ausgesuchten Tou- brand ist ein weltweites Unikum, das seinen unverwechselbaren
ristendestination der Zliner Region. Wegen ungeeigneter Was- Geschmack durch das Reifen in Eichentonnen gewinnt. Ende
serqualität wurde im Herbst 2010 eine umfangreiche Reinigung November ist dem echten mährischen Schlachtfest vorbehalten.
eingeleitet. Vom Boden der Talsperre wurden fast 300 Tausend Als Buffet angerichtet können Sie regionale Spezialitäten verzehm3 Sedimente ausgehoben, die das Ausbreiten von gefährlichen ren – Leberwurst, Griebenschmalz, Grützwurst oder magere
Blaualgen verursacht hatten, die das Baden zuletzt unmöglich Presswurst. Alles frisch und in bester handwerklicher Qualität.
machten. Gegenwärtig ist der Stausee wiederum ganz gefüllt,
und die Wasserqualität hat sich deutlich verbessert.
Holzschnitzer verliehen dem Holz Schönheit
Entlang der Jurkovič-Allee, die die Talsperre mit dem Kurbad
verbindet, wurden Rastplätze, Sportplätze und Imbissstände
errichtet. Die Umgebung der Talsperre selbst eignet sich für
Wanderungen, Fahrradtouren, Inlineskaten, Angeln, Relax
und weitere Erholungsarten. Unlängst wurde auch die Anlegestelle hergerichtet und zur Talsperre kehrten Schiffe und
Tretboote zurück. Außer der eigentlichen Talsperre kann man
auch im neuen Sommerbad Duha baden. Auf einem Lehrpfad
bei diesem Freibad erfahren Sie viel Interessantes über die Geschichte, bedeutende Besucher und die Freizeitnutzung der Talsperre. Mit dem Rad oder den Inlineskates kann man rund um
die ganze Talsperre fahren und über die Jurkovič-Allee gelangt
man zurück nach Luhačovice. Zum Badesee können Sie auch
mit einem speziellen Bummelzug fahren, der vor Allem Kinder
begeistert.

Holzduft und angenehme Atmosphäre, die der Regen nicht zu
verderben vermochte. Auch so sah Luhačovice Anfang Juni aus.
Das Heilbad Luhačovice veranstaltete nämlich ein Schnitzermeister-Treffen unter dem Motto „Schönheit im Holz versteckt“.
Sieben renommierte Künstler nahmen teil. Sie hatten freie
Hände darin, welche Gestalt sie dem Holz verleihen werden –
gebunden lediglich durch das Thema „Quelle des Lebens und
Schönheit der Kunst“. Die sieben Künstler ergänzte noch ein
achter Teilnehmer: Martin Bořuta, Auszubildender im dritten
Jahrgang des Lehrgangs Handwerkkünstlerische Holzverarbeitung auf der Berufsfachschule Luhačovice.

„Die entstandenen Werke wurden der Öffentlichkeit bei der
abschließenden Vernissage am 8. Juni vorgestellt. Danach wurden sie aber demontiert, und einige Tage arbeitete man an ihrer
Konservierung. Momentan schmücken sie die Kurkolonnade.
In der Talsperre wurden vor Kurzem auch erfolgreich Fi- Alle ausgestellten Werke können jedoch käuflich erworben
sche ausgesetzt, sodass der Ort wieder als Angelparadies
firmiert. Hauptsächlich überwiegt hier Karpfen, Hecht
und auch Zander, ein nicht nur wegen dem schmackhaften
Fleisch geschätzter Fisch. Einen Beweis, dass in die Talsperre das Leben zurückgekehrt ist, lieferte Mitte Mai auch
der runde 60. Jahrgang der Frühlings-Angelwettkämpfe
um den „Wanderpokal des Heilbads Luhačovice a.s.“, zu
dem Hunderte von Fischern aus der ganzen Republik eintrafen. Und der Fang war wie immer beachtlich. Der größte
Karpfen hatte 94 cm und 13,2 kg. Dieser, aber auch weitere Trophäenfische, wurden zurück ins Wasser ausgesetzt,
sodass auch Andere die Angelfreude genießen können.
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werden“, schilderte das weitere Schicksal
der Skulpturen Milena Hrbáčová aus der
Kulturabteilung des Heilbads Luhačovice.
Am einwöchigen Symposium nahmen
Martin Cigánek, Petr Eschler, Zdeněk
Matyáš, Antonín Suchan, Josef Had Šlegl
sowie Marie und Jaroslav Pecháček teil.
Die Veranstaltung wurde täglich durch
Konzerte ausgewählter Bands und Ensembles begleitet, beispielsweise durch
Dixieland Jazzubs, Zymbal-Musikkapellen Ženičky und Olšava oder die Country-Band Přátelé (Freunde). „Das Symposium ist in allen Hinsichten gelungen, es
ging um eine interessante Bereicherung
des Kulturangebots in der Stadt. Nächstes
Jahr gibt es also sicherlich einen zweiten
Jahrgang. Jetzt überlegen wir uns das
Thema und schauen uns nach weiteren
Schnitzermeistern um“, bemerkte Milena
Hrbáčová.
Wenn sich Handwerk mit
Kunst verbindet

Ich würde sogar sagen, dass es nicht ohne
geklappt hätte. In diesem Fall geht es
um die Verbindung von Handwerk und
Kunst. Das perfekte und präzise Beherrschen der Motorsäge ist unbedingt erforderlich. Es erfordert ein Feingefühl für
das Werkzeug.
Diese Verbindung zwischen Handwerk
und Kunst erweiterten Sie um noch
eine Dimension, und zwar die Show
rund um das eigentliche Entstehen des
Werks. Worum geht es denn?
Wir sind mit der Idee einer SchnitzerShow gekommen. Während eines kurzen
Zeitabschnitts bieten wir eine Besichtigung der Werksentstehung. Alles wird
durch Rockmusik und Pyro-Effekte begleitet. Es hat sich bestätigt, dass es aus
Zuschauersicht sehr attraktiv ist.
Beim Symposium in Luhačovice stellte
sich mit der Kettensäge auch Ihre Frau
vor. Bangen Sie denn nicht um Sie?
Es ist wahr, dass sie eine von wenigen
Frauen bei uns, die die Motorsäge einsetzen. Es war aber nicht so, dass sie die Motorsäge gepackt hat und zum Symposium
gefahren ist. Vorangegangen waren Jahre
langsamer Erprobung und Perfektionierung.

Einer der Schnitzer, die im Juni dieses
Jahres bei der Gründung einer neuen
Tradition in Luhačovice mitmachten,
war Jaroslav Pecháček aus Hannsdorf in
Nordmähren. Seine Werke sind unübersehbar und der Augenblick ihrer Geburt
auch unüberhörbar. Statt mit dem Meißel
greift er nämlich mit der Motorsäge zu.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass
man dem Holz eine Seele oder eine Geschichte gerade mit der Kettensäge verleihen kann?

Unter Anderem sind sie Autor der größten
Holzskulptur Tschechiens. Deren Höhe
beträgt beachtliche 16,4 Meter. Wie lange
haben Sie sie verarbeitet?

Das Ausschnitzen an sich hat circa eine
Woche lang gedauert. Ungefähr die gleiche Zeit hat dann ihre Installation in Anspruch genommen.
Advent, Weihnachten und
Silvester in Luhačovice

Ich in diesem Jahr haben wir ein attraktives Kurangebot für den Jahresausklang
zusammengestellt. In der vorweihnachtEs war ein langer Weg. Über zehn Jahre lichen Zeit bieten wir kurzfristige aber
arbeitete ich in der Holzernte. Vor Jahren auch einwöchige Aufenthalte in unseren
bekam ich in die Hände einige Zeitschrif- besten Häusern an. Angesichts des wachten aus den Vereinigten Staaten, wo die senden Interesses ist für diese AufenSchnitzerei mit der Kettensäge unver- thalte nicht nur das Kurhotel Jurkovičův
gleichbar bekannter ist, als bei uns. Das dům****, sondern dieses Jahr neulich
erweckte mein Interesse, und ich begann auch das ALEXANDRIA**** Spa & Wellness-Hotel vorgesehen. Die Erholung in
es allmählich auszuprobieren.
weihnachtlich geschmückten und wohlWar bei Ihrem Schaffen Ihre vorherige duftenden Hotels wird die beste Vorbereitung für das nahende Weihnachtsfest sein.
Karriere als Holzfäller behilflich?

Nach der erfolgreichen Premiere im
Vorjahr können Sie sich wiederum auf
Weihnachtsaufenthalte im luxuriösen
ALEXANDRIA**** Spa & WellnessHotel freuen. Der Aufenthalt, bei dem
sich echtes mährisches Weihnachten mit
Ruhe, Besinnlichkeit, unwiederholbarer
Atmosphäre, Exzellenzgastronomie und
Dienstleistungen von höchster Qualität
vereint, fand gleich zum ersten Mal seine
Gäste. Neben freiem Eintritt in das im Stil
altrömischen Bades dekorierte WellnessZentrum wird der Aufenthalt auch eine
Reihe von Entspannungsanwendungen
beinhalten, die gefühlvoll für Frauen
und Männer gleichermaßen ausgewählt
wurden. Auch ein alltägliches Kulturprogramm in einem namhaften Nachtclub mit der Atmosphäre der Goldenen
Zwanziger darf nicht fehlen. Die festliche
Laune wird durch ein einmaliges Heiligabend-Konzert „Poesie der Weihnacht“
unterstrichen, das ein Streichquartett mit
farbenvoll klingendem Cembalo vortragen wird. Wenn sie typisches mährisches
Weihnachten an einem außerordentlichen Ort und ohne Hektik verbringen
möchten, ist der Weihnachtsaufenthalt
im Hotel Alexandria für Sie das Passende.
Für diejenigen Gäste, die in Luhačovice
die Ankunft des neuen Jahres feiern wollen, gibt es in unserem Angebot SilvesterAufenthalte in einem breitesten Spektrum
von Herbergen in Luhačovice. So können
Sie Ihren Aufenthalt in einem Luxushotel,
einer Villa in Blockbauweise oder in einer
gemütlichen Pension verbringen. Den
Höhepunkt der Silvesteraufenthalte wird
für alle Gäste der feierliche Galaabend im
Gesellschaftshaus darstellen. Im Verlauf
des gesamten Abends wird es nicht nur
Tanzmusik geben, sondern auch mährische Zymbal-Musik aus dem Folkloreort
Strážnice. Freuen können Sie sich auch
auf die Gäste des Abends – Schauspielerin Yvetta Blanarovičová und die Elvis
Presley Revival-Band, oder können Sie
Ihr Glück in einem Spaßcasino versuchen oder auf „eigener Haut“ eine unkonventionelle Technik des Gesichtsbemalens ausprobieren. Durch den Abend
begleitet die als Model, Moderatorin und
Schauspielerin bekannte Iva Kubelková.
Den Schlusspunkt hinter das Programm
setzt ein Neujahrskonzert in der HeiligeFamilie-Kirche, bei dem sich die Solistin
Martina Kociánová vorstellen wird.
Das komplette Angebot an Advents-,
Weihnachts-. und Silvesteraufenthalten finden
Sie auf den Webseiten www.LazneLuhacovice.
cz und www.HotelAlexandria.cz.
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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 – 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

AK. BĚHOUNEK
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

Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová

Marie Drápalová

+420 353 832 020 | +420 728 708 673

Po, Út, Čt, Pá | Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre

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 | +420 731 840 494

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

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

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 | Süsswaren

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

Dámská móda Bety | Damenmode Bety

Mária Stiborová

+420 608 092 296

Po – Pá | Mo – Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

CURIE

Dřevěné zboží
Holzwaren
Přivezte domů originální dárek z lázní!
Bringen Sie ein originelles Geschenk von
der Kur nach Hause mit.
Otvírací doba | Öffnungszeit
Po | Mo – Pá | Fr 13:00 – 18:00 hod. | Uhr
Garni Hotel Astoria

Tel.: +420 736 540 610

LÉKÁRNA

SLEVA 5%
аптека

скидка 5%
APOTHEKE

RABATT 5%

Voucher na jednorázovou slevu v lékárně Šalvěj ve výši
5% pro klienty Léčebných lázní Jáchymov.

ваучер на одноразовую 5%-ю скидку в аптеке
“Шалфей” для клиентов курорта “Яхимов”

Einmaliger 5% Rabattgutschein für Apotheke Šalvěj für
Klienten des Heilbades Jachymov

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik

PHARMACY

DISCOUNT 5%

ASTORIA

One time 5% discount voucher for clients of Jáchymov
healing spa.

AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS

DÁMSKÁ MÓDA BETY
DAMENMODE BETY

Otevřeno: PO – PÁ: 13:00 - 17:00 hod.
K Lanovce 988, Jáchymov (vedle lékárny)
Geöffnet: MO – FR: 13:00 - 17:00 Uhr
K Lanovce 988, Jáchymov (neben der Apotheke)

Arthrosfix
Arthrosfix

Při předložení tohoto voucheru získáte

Při předložení tohoto voucheru získáte

50% slevu na přípravek Arthrosfix

50% slevu na přípravek Arthrosfix

zlepšuje pohyblivost

chrání klouby při vysoké zátěži

vyživuje kloubní chrupavku a vazivo

zlepšuje pohyblivost
При предъявлении этого ваучера Вы получите

chrání klouby při vysoké zátěži

50
% скидку
на препарат
vyživuje
kloubní
chrupavkuArthrosfix
a vazivo
AK. BĚhounek

CURIE

Radium palace

Улучшает подвижность

Предохраняет суставы при высоких нагрузках
Питает соединительную ткань суставов

При предъявлении этого ваучера Вы получите

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie

50 % скидку на препарат Arthrosfix

einen Rabatt von 50 % auf Präparat Arthrosfix
verbessert Bewegungsfähigkeit

Улучшает подвижность

schützt Gelenke bei hoher Belastung

ernährt Gelenkknorpel und Bindengewebe

Предохраняет суставы при высоких нагрузках

upon production of this voucher you will benefit from

Питает соединительную ткань суставов

50% discount on the Arthrosfix preparation
improves movability

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie

protects joints when exposed to high stress
nourishes joints cartilages and ligament

facebook.com/maydream.cz

May Dream Luxury Jewellery, Lázeňská 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
May Dream Savoy Westend Boutique, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary

GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, www.maydream.cz

