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EDITORIAL 

Vážení a milí čtenáři!

Letošní rok nám  všem přinesl spoustu překvapení a neoče-
kávaných  zvratů – postihly nás povodně, potrápila nás tro-
pická vedra, nemáme parlament a vládne nám vláda v demisi.

Neklidnými časy teď prochází i české lázeňství. První polovi-
na roku ukázala zcela jasně, jak zásadně omezil novelizovaný 
indikační seznam poskytování komplexní i příspěvkové lá-
zeňské péče klientům zdravotních pojišťoven.

V současné době jsme již svědky určitého oživení, jistě i díky 
vyšší informovanosti pojištěnců a lékařů, kteří do lázní paci-
enty posílají. Velkou radostí je pro nás výrazný nárůst počtu 
tuzemských samoplátců. Je to jasný signál úspěšnosti naší 
léčby – hosté, kteří letos neuspěli s návrhem na léčebný pobyt 
u zdravotní pojišťovny, si svoji radonovou kúru hradí sami.

V této souvislosti si dovolím odkaz na článek, který najdete 
na dalších stránkách AquaVivy.

Jeden z našich stálých hostů nám předal krásný dárek – origi-
nální vydání Večerníku Práva lidu ze dne 25.6.1913 obsahu-
jící zajímavou stať Jáchymov, radioaktivní lázně.

Citát: Ovšem smutno je člověku, vidí-li, že léčba lázeňská je 
dosud vlastně jen pro bohaté, chuďasům stiženým právě tako-
vými těžkými chorobami, jež by na příklad léčby radiové vy-
žadovaly, je léčení takové nedostupné. Povinností státu by bylo, 
aby právě takovým nešťastníkům učinil přístupnou léčbu, již 
má vlastně v monopolu.

Také vám tahle slova redaktora z doby Rakousko-uherské 
monarchie připadají tak aktuální?

V letošním roce jsme v našich lázních přivítali také více hostů 
ze zahraničí – kromě již tradiční němčiny je stále více slyšet 
ruštinu, arabštinu a nově i hebrejštinu.

Pokud se rádi touláte po okolí, určitě jste si všimli novinek: 
Jáchymov s Ostrovem propojila nová cyklostezka, probíhá 
montáž technologie na nové lanovce Jáchymov – Klínovec 
a rychlým tempem se dokončuje nový ski areál na Plešivci. 
S novinkou proto přicházíme i my: přijeďte k nám na aktivní 
dovolenou a poznejte pěšky, na kole nebo na lyžích kouzel-
nou přírodu Krušných hor!

Ing. Jana Vaňková, obchodní a marketingová ředitelka

Geehrte und liebe Leser!

Dieses Jahr brachte uns allen viele Überraschungen und 
unerwartete Wenden – es kam Hochwasser über uns, es 
plagte uns tropische Hitze, wir haben kein Parlament und 
unsere Regierung regiert aus der Demission.

Unruhige Zeiten suchen auch das Badewesen heim. Die er-
ste Hälfte des Jahres zeigte ganz klar, dass das Angebot der 
komplexen und bezahlten Badebehandlung für die Klien-
ten der Krankenkassen durch das novellierte Indikationen-
verzeichnis im Wesentlichen beschränkt wurde.

Heute erleben wir eine gewisse Wiederbelebung, die si-
cherlich auch der besseren Informiertheit der Versicherten 
und der Ärzte, die die Patienten in Bäder schicken, zuzus-
chreiben ist. Eine große Freue bereitet uns der bedeutende 
Anstieg der Zahl der tschechischen Selbst-Zahler. Das ist 
ein klares Zeichen, wie hochwertig unsere Behandlung ist 

– Gäste, die in diesem Jahr mit ihrem Entwurf auf einen Be-
handlungsaufenthalt von der Krankenkasse abgelehnt wur-
den, bezahlen die Radonbehandlung aus eigener Tasche.

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir einen Hin-
weis auf den Artikel, den Sie auf den folgenden Seiten von 
AquaViva finden. 

Einer unserer regelmäßigen Gäste schenkte uns ein schö-
nes Geschenk– die originelle Ausgabe der Abendzeitung 
Právo lidu vom 25.6.1913, die einen interessanten Artikel 
Jáchymov, radioaktivní lázně (Joachimstal – radioaktives 
Kurbad) enthält.

Zitat: Der Mensch wird allerdings traurig, wenn er sieht, dass 
die Kurbehandlung nur für reiche Leute ist, für Arme, die 
eben von solchen Erkrankungen betroffen sind, die solche 
Radon-Behandlung bräuchten, ist diese Behandlung uner-
schwinglich. Es wäre eine Pflicht des Staates, dass er eben die-
sen Unglücklichen die Behandlung zugänglich macht, die er 
eigentlich im Monopol besitzt.

Kommen Ihnen die Worte des Redakteurs aus der Zeit von 
Österreich-Ungarn auch so aktuell vor?

In diesem Jahr haben wir in unserem Kurort auch mehr 
ausländische Gäste empfangen – neben dem schon traditi-
onellen Deutsch hört man hier immer mehr Russisch, Ara-
bisch und neu auch Hebräisch.

Falls sie gerne in der Gegend spazieren, haben Sie sicher-
lich die Neuigkeiten bemerkt: Jáchymov wurde mit Ostrov 
durch einen Radweg verbunden, es läuft eine technologi-
sche Montage an der neuen Seilbahn Jáchymov – Klínovec 
und mit schnellem Tempo wird das neue Ski-Gelände 
Plešivec fertig. Wir kommen auch mit einer Neuigkeit: 
kommen Sie zu uns in einen Aktivurlaub und lernen Sie 
zu Fuß, auf dem Rad oder auf den Skiern die zauberhafte 
Natur im Erzgebirge kennen!

Ing. Jana Vaňková, Geschäfts- und Marketingleiterin
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ LÉČEBNÝCH 
LÁZNÍ JÁCHYMOV  

Více jak polovina zaměstnanců společnosti se v  současné 
době účastní vzdělávacích aktivit v rámci  regionálního pro-
jektu: Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji, který 
je spolufinancovaný z  prostředků Evropského sociálního 
fondu (85%) a  státního rozpočtu České republiky (15%).  
Jsme si vědomi toho, že cestou vedoucí k poskytování nej-
kvalitnějších služeb, jež klienti ocení a opětovně se do lázní 
vracejí, je právě zvyšování profesionality zaměstnanců.

Od března do října letošního roku realizujeme 19 vzdělá-
vacích aktivit. Celková částka příspěvku činí necelý mili-
on korun. 

Nejvíce kvalifikačních kurzů bude realizováno pro maséry, 
kteří získají odborné certifikáty např. na aroma holistickou, 
čokoládovou, lymfatickou a  thajskou masáž, indickou ma-
sáž hlavy, reflexní masáž plosky nohy, masáž dětí od 1-15-ti 
let, anticelulitidní zeštíhlující masáž, Shiatsu - japonskou 
masáž, Ajurvédskou masáž bylinnými měšci Pinda sveda, 
Garshan nebo  Dornovu metodu pro maséry.

Vzdělávací aktivity jsou dále zaměřeny na rozvoj komuni-
kačních a  manažerských dovedností vedoucích provozů 
a posílení odborných znalostí zaměstnanců především na 
stravovacím úseku. V  letních měsících probíhaly intenziv-
ní odborné gastrosemináře a  workshopy kuchařů na LH 
Běhounek a  Radium Palace. Šéfkuchaři si vybrali tři zají-
mavá témata - Trendy moderní gastronomie, Úprava ryb 
sladkovodních i  mořských a  Studená kuchyně, saláty, de-
zerty. Všechny poznatky a  novinky, které se při worksho-
pech naučili, budou mít možnost hosté poznat v rámci své-
ho pobytu.

Dalším uceleným cyklem vzdělávacích aktivit byly seminá-
ře na téma „Kulturní aspekty profesionální lázeňské péče 
o  arabské a  ruské klienty“, kterých se zúčastnili zaměst-
nanci zdravotních, stravovacích i ubytovacích provozů na-
šich hotelů. 

Děkuji absolventům vzdělávacích kurzů za jejich úsilí zvý-
šit si kvalifikaci a poskytovat odpovídající služby domácím 
i zahraničním hostům.

Ivana Tauberová, personální ředitelka

BONUS KLUB RADONEK

Klub byl založen v  lednu 2010 s cílem poskytovat výhody 
věrným hostům, kteří v  lázních čerpají  opakované pobyty. 
V současnosti má téměř 3200 členů. Klienti sbírají bonusové 
body za veškeré služby čerpané v lázních, které využívají při 
placení svých budoucích lázeňských výdajů. Členové klubu 
mohou získat věrnostní karty Sphere – zlatou s 5% slevou 
a stříbrnou s 3% slevou. 

SPECIÁLNÍ BONUS
Pro období od 1. listopadu do 15. prosince 2013 
nabízíme všem členům věrnostního klubu Rado-
nek slevu na vybrané procedury ve výši 20%.
Podrobné informace na Wellness recepcích.

Staňte se členem Klubu RADONEK a užívejte si nabízených 
výhod.

Náš tip:

DIANA ŘEHÁČKOVÁ: JÁCHYMOVSKÉ RADIOVÉ LÁZ-
NĚ V MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI 

Novým příspěvkem k  poznání historie jáchymovského lá-
zeňství je útlá publikace (66 stran) Diany Řeháčkové, ke-
rou vydal Karel Řeháček v  Plzni v  roce 2013. Ve „stravi-
telném” rozsahu informací projdete historií města a  lázní 
od počátku těžby stříbrné rudy zač. 16. století,  začátků 
lázeňství v Jáchymově až do 90. let 20. století. Na základě 
studia téměř 200 pramenů přibližuje autorka historii prv-
ních radonových lázní světa. Publikaci lze zakoupit za 90 
Kč na recepci lázeňských domů.      

NEUIGKEITEN
MITARBEITERSCHULUNG 
DER HEILBÄDER JOACHIM-
STHAL 

Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter des 
Unternehmens sind derzeit in der Aus-
bildung im Rahmen des regionalen 
Projekts beteiligt: Erziehen Sie sich für 
Wachstum in der Region Karlsbad, die 
durch den Europäischen Sozialfonds 
(85%) und dem Staatshaushalt der Tsc-
hechischen Republik (15%) kofinan-
ziert ist.  Wir sind uns bewusst, dass ein 
Weg zur Bereitstellung qualitativ hoch-
wertiger Dienstleistungen für Kunden, 
die es beschätzen und sich erneut in die 
Heilbäder zurückkehren, nur die Ver-
besserung der Professionalität der Mit-
arbeiter ist.

Von März bis Oktober dieses Jahres set-
zen wir 19 Fortbildungsmaßnahmen 
ein. Der Gesamtbetrag des Beitrags ist 
weniger als eine Million. 

Die meisten Kurse werden für Quali-
fizierung der Masseure bestimmt, die 
Fachzertifikate für eine Durchführung 
von z.B. ganzheitliche Massage, Aroma-, 
Schokolade-, Lymph- und Thai-Massage, 
Indische Kopfmassage, Fußreflexzonen-
massage, Massage der Kinder von 1 bis 
15 Jahre, Anti-Cellulite-Schlankheits-
massage, Shiatsu - japanische Massage, 
Ayurveda-Massage mit Kräuter-Beutel 
Pinda Sweda, Garshan- oder Dorn-Me-
thode für Masseure.

Ausbildungsaktivitäten werden auch 
auf die Entwicklung von Kommunikat-
ions- und Managementfähigkeiten von 
Betriebsleitern konzentriert und zur 
Verbesserung der Fachkenntnissen des 
Personals vor allem im Catering. In den 
Sommermonaten liefen intensive Gastro-
Lehrgänge und Workshops für Köcher 
im Kurhotel Běhounek und im Radium-
Palast. Chefkocher haben drei interes-
sante Themen ausgewählt - Trends einer 
modernen Gastronomie, Bearbeiten von 
Süßwasser- und Meeresfische und kalte 

Speisen, Salate, Desserts. Die Gäste wer-
den während ihres Kuraufenthalts die 
Möglichkeit haben, alle Kenntnisse und 
Innovationen, die in Workshops von 
Köcher gelernt wurden, kennenzulernen.

Eine weitere umfassende Zyklus von Bil-
dungsaktivitäten waren Lehrgänge zum 
Thema „Kulturelle Aspekte der profes-
sionellen Kurpflege um arabischen und 
russischen Kunden“, an denen medizini-
sche Personal, Verpflegungspersonal und 
auch Personal der Unterkunftsbetriebe 
unserer Hotels teilnahmen. 

Ich möchte mich bei den Absolventen 
der Lehrgänge für ihre Anstrengungen, 
um ihre Fähigkeiten zu erhöhen und ent-
sprechende Dienstleistungen für inlän-
dische und ausländische Gäste zu leisten, 
bedanken.

Ivana Tauberová, Personaldirektorin

BONUS CLUB RADONEK

Der Verein wurde im Januar 2010 ge-
gründet. Ziel von dieser Gründung ist 
die Vorteile den treuen Gästen, die wie-
derholte Besuche in Heilbädern entneh-
men, zu leisten. Er hat derzeit fast 3.200 
Mitglieder. Kunden sammeln für alle 
Leistungen in Heilbädern Bonuspunkte, 
die als Zahlung ihrer zukünftigen Auf-
wendungen im Wellnessbereich ausnüt-
zen können. Club-Mitglieder können 
eine Treuekarte „Sphere“ bekommen: 
goldene mit einem Rabatt von 5% und 
silberne mit einem Rabatt von 3%. 

SONDERBONUS
Für den Zeitraum vom 1-en Novem-
ber bis 15-en Dezember 2013 bieten 
wir allen Mitgliedern des Treue-Clubs 
Radonek auf ausgewählte Behandlun-
gen Rabatt 20% an. Detaillierte Informati-
onen bekommen Sie an Wellness-Empfängen.

Werden Sie Mitglied des Clubs RADO-
NEK und genießen Sie die Vorteile.

Unser Tipp:
DIANA ŘEHÁČKOVÁ: RADIO BAD 
JOACHIMSTHAL - Vergangenheit und 
Gegenwart

Neuer Beitrag zur Kenntnis der Geschichte 
des Joachimsthaler Bades ist eine schlanke 
Publikation (66 Seiten) von Diana Řeháčková, 
die von Karel Řeháček in Pilsen im Jahr 2013 
ausgestellt wurde. In „schmackhafter“ Menge 
an Informationen gehen Sie durch die Stadt- 
und Kurgeschichte seit dem Beginn der Sil-
bererzbergbau im 16-en Jahrhundert und 
lernen Sie sich mit Kuranfängen und Kurge-
schichte in Joachimsthal bis zu 90-en Jahre 
des 20-en Jahrhunderten kennen. Basierend 
auf der Studie von fast 200 Quellen stellt die 
Autorin die Geschichte des ersten Radon-
Heilbades der Welt vor. Die Publikation kann 
für 90 CZK an den Rezeptionen Badehäuser 
erworben werden.

20%



LÉČBA
JÁCHYMOV, RADIOAKTIVNÍ LÁZNĚ.

Článek vyšel před sto lety - 25. června 1913 ve Večerníku Práva 
lidu, který laskavě poskytli manželé Hanzalovi ze Zlonice u Sla-
ného. V lázeňském hotelu Curie absolvovali svůj 6. (manželka) 
resp. 5. léčebný pobyt.

Staré horní městečko v Rudohoří nabylo ve 20. století pověsti 
světové, neboť je to jediný případ, kdy důlní odpadky objevily 
se jako naleziště nejvzácnějšího prvku světa, radia a příbuz-
ných mu prvků radioaktivních. I kdyby tam nebyly nedávno 
zřízené lázně, byl by Jáchymov zajímavým pro každého příro-
dovědce i přítele přírody, který zamyslí se nad životem země.

Neboť, kdo ví, neděkujeme-li svoji existencí vlastně jen – ra-
diu. V hospodářství přírody,  jak ukázaly práce velkých fysi-
ků o vyřazování tepla a světla na př. lorda Kelvina, Ramsaye 
a jiných, má radium úlohu zvláštní. Jeho objevením přišlo se 
na nový  zdroj energie tepla, který, jak se zdá, nahrazuje onu 
ohromnou ztrátu vyzařováním, udržuje v  rovnováze teplo 
a s ním i život na zemi.  Radioaktivní látky jsou totiž látky 
endothermní, při jejich tvoření přejímá se velké množství 
tepla, při ohromných teplotách jsou takové látky ohromně 
stálé a  tudíž myslí se, že při šesti či sedmi tisících stupních 
tepla, jaké je na slunci, je udržována při změnách, vyzařování, 
rozkladu hmot rovnováha a tomuto a jiným processům, teplo 
tvořícím, jež dějí se na slunci, děkujeme vlastně za to, že do-
sud vysílá na naši zemi dostatečně množství tepla, ač již svítí 
ohromné miliony let. Rozklad radioaktivních látek na slunci 
kryje dle jedné theorie onu ohromnou ztrátu, již slunce musí 
trpěti vyzařováním do světového prostoru. Radioaktivní pro-
cessy, jež dějí se na slunci, jsou dle toho zdrojem tepla sluneč-
ního a tedy i života naší planety.

Není možno líčiti v krátké črtě postup výroby radia, úžasně 
obtížný proces chemický. Po objevu paprsků Röntgenových 
zkoumalo se zdali i  jiné zdroje světla mají vlastnost, aby je-
jich paprsky pronikly neprůhledné hmoty. Tak fysik Becqerel 
zkoumal uranové soli, uran je známý prvek, jehož užívá se 
k výrobě barev i jinak chemicky. Státní továrna v Jáchymově 
je zařízena na výrobu uranových barev. Uranové soli světélku-
jí a tuto jejich vlastnost zkoumali manželé Curiovi (Pierre Cu-
rie a pí Marie Curieová-Sklodowská) v Paříži velmi pečlivým 
studiem. To vedlo konečně po dlouhých pokusech k objevu 
nového prvku na světě: radia.

Radium se dobývá z  tzv. jáchymovského smolince. Ovšem 
v pěti millionech částech této rudy je sotva jediná částka ra-
dia. Tuna smolince má asi 50 procent uranu, theoreticky dá se 
z ní dobýt asi jen 17 setin gramu radia, při ztrátách, spojených 
s dlouhými procesy chemickými, však získá se ve skutečnosti 
radia daleko méně.

Ale již pouhý smolinec jeví po tmě účinky na desku fotogra-
fickou, kus smolince, fotografovaný po tmě vlastními svými 
paprsky, vyhlíží jako mramorovaný světelnými pruhy. 

O  podivuhodných vlastnostech  radia, jeho paprscích, jež 
jsou trojího druhu a nazývají se alfa, beta a gama paprsky 
(dle písmen řecké abecedy) existuje již celá řada pojednání 
(i česky). Stačí tedy podotknouti, že „gama paprsky“ podo-
bají se zcela účinky paprskům Rentgenovým, pouze daleko 
více pronikají neprůsvitné hmoty. Ale další dva druhy pa-
prsků jsou neméně podivné. Radium vyzařuje nový prvek, 
tak zvanou „emanaci“, rozpadá se neobyčejně zvolna, takže 

„život“ radia trvá asi 2900 let...

Účinky radia na živý organism jsou značné, při silnějším 
působení jsou smrtonosné. Tak bromid radiový při tříhodi-
novém působení způsobil na lidské kůži vřed, který se zhojil 
teprve za několik měsíců. Kůže však zčervenala až za tři dny 
a vřed objevil se až po pěti dnech. Při účelném, odborně lé-
kařsky řízeném postupu je však radium důležitým prostřed-
kem léčebným; existuje celá věda léčení radiem (radiothera-
pie),  důležitá zvláště při léčení rakoviny, lupusu a pod. Při 
lupusu působí radium účinněji nežli známá světelná léčba 
Finsenova. Jiný účinek radiových paprsků je, že podporují  
vzrůst důležitých červených tělísek krevních, dále celá řada 
minerálních vod působí na místě samém proto tak blaho-
dárně, že jsou radioaktivní, mají v sobě onu látku, zvanou 

„emanace“, již vytvořuje radium. Léčba „emanací“ je důležitá 
při katarech dýchadel, dně, rheumatismu a pod. nemocech.

Léčba radiem je tudíž ve vývoji a  možno si od ní slibova-
ti mnoho blahodárných účinků. Ovšem smutno je člověku, 
vidí-li, že léčba lázeňská je dosud vlastně jen pro bohaté; 
chuďasům stiženým právě takovými těžkými chorobami, jež 
by na příklad léčby radiové vyžadovaly, je léčení takové ne-
dostupné. A takových chuďasů je mnoho: vmysleme se jen 
ve stav dělníka, stiženého lupusem v tváři; jak marně hledá 
práci a pochopíme, že povinností státu by bylo, aby právě ta-
kovým nešťastníkům činil přístupnou léčbu, jež má vlastně 
v monopolu.       

BEHANDLUNG
 

JÁCHYMOV, RADIOAKTIVES BAD.
Der Artikel ist vor einhundert Jahren am 25. Juni 2013 in der 
Abendzeitung Právo lidu erschienen, die von den Eheleuten 
Hanzal aus Zlonice bei Slaný freundlich zur Verfügung gestellt 
wurde. Im Badhotel Curie haben sie ihren 6. (Ehefrau), resp. 5. 
Behandlungsaufenthalt verbracht.

Die alte Minenstadt im Erzgebirge (Rudohoří) wurde im 20. 
Jahrhundert weltbekannt, denn es ist das einzige Beispiel, wo 
in den Tiefgrubenabfällen das wertvollste Element der Welt – 
Radium – und ihm verwandte radioaktive Elemente entdeckt 
wurden.  Auch wenn sich hier das unlängst errichtete Bad 
nicht befinden würde, wäre Jáchymov (Joachimstal) für jeden 
Naturforscher und –Freund interessant, der über das Leben 
auf der Erde überlegt. 

Denn, wer weiß, ob wir unsere Existenz eigentlich nur dem 

Radium verdanken. In der Naturwirtschaft, so haben die 
Arbeiten großer Physiker über die Wärme- und Lichtaus-
strahlung, zum Beispiel von Lord Kelvin, Ramsay und an-
deren, spielt das Radium eine besondere Rolle. Mit seiner 
Entdeckung wurde eine neue Wärme- und Energiequelle 
entdeckt, die, wie es scheint, den immensen Verlust durch 
Ausstrahlung ersetzt, die Wärme und somit auch das Leben 
auf Erden im Gleichgewicht hält. Radioaktive Stoffe sind 
nämlich endotherme Stoffe, bei deren Bildung eine große 
Wärmemenge aufgenommen wird, bei sehr hohen Tempera-
turen sind diese Stoffe sehr stabil und deshalb wird vermutet, 
dass bei sechs oder sieben Tausend Grad, die in der Sonne 
sind, bei Änderungen, Ausstrahlungen, Massenzerfall das 
Gleichgewicht durch sie gewährt wird und dank diesem und 
anderen wärmebildenden Prozessen, die in der Sonne verlau-
fen, wird zu uns auf die Erde genügende Wärmmenge ausge-
strahlt, obwohl die Sonne seit Millionen Jahren scheint. Der 
Zerfall von radioaktiven Stoffen in der Sonne deckt laut einer 
der Theorien diesen immensen Verlust, den die Sonne beim 
Ausstrahlen in den ganzen Weltraum hinnehmen muss. Die 
radioaktiven Prozesse, die in der Sonne verlaufen, sind nach 
dieser Theorie Sonnenwärmequellen und deshalb auch Leb-
ensquellen unseres Planeten.

Es ist nicht möglich, den Vorgang zur Radiumherstellung, das 
unglaublich komplizierte chemische Verfahren, im Kurzen 
aufzuzeichnen. Nach der Entdeckung der Röntgen-Strahlen 
wurde geforscht, ob auch andere Lichtquellen die Eigenschaft 
haben, dass sie in intransparente Masse eindringen können. 
So hat der Physiker Becqerel Uransalz erforscht. Das Uran ist 
ein bekanntes Element, das bei der Herstellung von Farben 
und auch chemisch verwendet wird. Die staatliche Fabrik in 
Jáchymov wurde zur Uranfarbenherstellung errichtet. Urans-
alze fluoreszieren und diese Eigenschaft haben die Eheleute 
Cuire (Pierre Curie und Marie Curie-Sklodowska) in Paris 
in einem intensiven Forschungsprojekt erforscht. Das führte 
nach langen Experimenten zur Entdeckung eines neuen Ele-
ments auf der Welt: Radium.

Das Radium wird von der so genannten Joachimstaler Pech-
blende gewonnen. In fünf Millionen Teilchen dieses Erzes be-
findet sich allerdings kaum ein Radiumteilchen. Eine Tonne 
Pechblende enthält ungefähr 50 Prozent Uran, theoretisch 
kann davon nur ungefähr 17 hundertstel Gramm Uran ge-
wonnen werden, bei mit langen chemischen Prozessen ver-
bundenen Verlusten wird allerdings in der Tat viel weniger 
Uran gewonnen.

Aber selbst die Pechblende wirkt im Dunkeln auf die photo-
graphische Platte, ein Stück im Dunkeln mit eigenen Strahlen 
fotografierte Pechblende sieht wie mit Marmorlichtstreifen 
gestreift aus.

Über die erstaunlichen Eigenschaften von Radium, deren drei 
Sorten sind und Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen (nach 
den Buchstaben des griechischen Alphabets) heißen, gibt es 
schon eine ganze Reihe von Studien (auch tschechisch). Es 
reicht also hinzufügen, dass die „Gamma-Strahlen“ mit ih-
ren Wirkungen den Röntgenstrahlen ähneln, sie dringen nur 
viel intensiver in die intransparente Masse ein.  Aber die zwei 

übrigen Sorten sind nicht weniger erstaunlich.  Das Radium 
strahlt ein neues Element, die so genannte „Emanation“, aus 
und es zerfällt ungewöhnlich langsam, das „Leben“ des Radi-
ums dauert also ungefähr 2900 Jahre.
 
Die Radium-Wirkungen auf den lebendigen Organismus 
sind wesentlich, bei einer stärkeren Wirkung tödlich. Somit 
hat das Radiumbromid nach drei Stunden auf der mensch-
lichen Haut ein Geschwür verursacht, das erst nach einigen 
Monaten geheilt wurde.  Die Haut wurde allerdings erst nach 
drei Tagen rot und das Geschwür zeigte sich erst nach fünf 
Tagen. Bei einem wirksamen und fachlich medizinisch gere-
geltem Verfahren ist Radium ein wichtiges Heilmittel; es gibt 
eine Wissenschaft über die Radiumbehandlung (Radiothera-
pie),  wichtig bei der Krebs-, Lupusheilung usw. Beim Lupus 
wirkt das Radium sogar effektiver als die bekannte Lichtbe-
handlung von Finsen. Eine andere Wirkung der Radium-
strahlen ist die Tatsache, dass sie die Bildung der im Körper 
wichtigen roten Blutkörperchen unterstützen, eine ganze 
Reihe von Mineralwassern wirkt am Ort so wohltuend eben 
deshalb, weil sie in sich den Stoff Emanation beinhalten, den 
das Radium ausstrahlt.  Die Behandlung mit „Emanation“ ist 
wichtig beim Katarrh der Atemwege, Gicht, Rheumatismus 
u.ä. Krankheiten.

Die Behandlung mit Radium ist deshalb in der Entwicklung 
und man kann davon viele wohltuende Wirkungen erwar-
ten. Der Mensch wird allerdings traurig, wenn er sieht, dass 
die Kurbehandlung nur für reiche Leute ist, für Arme, die 
eben von solchen Erkrankungen betroffen sind, die solche 
Radon-Behandlung bräuchten, ist diese Behandlung uner-
schwinglich. Und es gibt so viele Armen: denken wir nur an 
einen Arbeiter mit Lupus im Gesicht; wie vergeblich dieser 
eine Arbeit sucht und wir verstehen: es wäre eine Pflicht des 
Staates, dass er eben diesen Unglücklichen die Behandlung 
zugänglich macht, die er eigentlich im Monopol besitzt.

6 7



 

SDRUŽENÍ EURADON 

V JÁCHYMOVĚ (12.- 14.9. 2013)

Podzimní zasedání sdružení EURADON hostily tento-
krát Léčebné lázně Jáchymov. Na setkání zástupců ev-
ropských radonových lázní z Německa, Polska, Rakous-
ka, České republiky a Maďarska přednášeli a debatovali 
představitelé lázní, vědci a lékaři o vývoji a nejnovějších 
poznatcích radonové léčby. V hotelu Akademik Běhou-
nek se setkali odborníci, aby sdíleli své zkušenosti a po-
znatky o radonové terapii.

Delegáty zasedání pozdravil MUDr. Eduard Bláha, 
president Svazu léčebných lázní ČR, generální ředitel 
Léčebných lázní Jáchymov a.s. a  Lázní Luhačovice, a.s. 
Českou stranu na konferenci dále zastupoval Ing. Mar-
tin Plachý, president Evropského svazu lázní a  vice-
president Svazu léčebných lázní ČR. Čestným hostem 
konference byla MUDr. Hana Hornátová, lékařka LH 
Ak. Běhounek. Právě paní doktorka Hornátová byla na 
počátku spolupráce jáchymovských lázní s  Evropským 
svazem radonových lázní. Na pozvání pana profeso-
ra Kocha a  Svazu německých Bechtěreviků se poprvé 
v  roce 1984 účastnila zasedání v  Německu. Do sdruže-
ní EURADON pak Lázně Jáchymov oficiálně vstoupily 
v roce 1989.
  
Jedním z hlavních bodů programu jednání byla zpráva 
o výsledcích mezinárodní radonové studie IMuRa, Prof. 
Dr. Thomase Frankeho, týkající se pozitivních účin-
ků přírodního zdroje - radonu na snížení konzumace 
léků a úlevy od bolesti pacientů. Studie je odpovědí na 
námitky odborné veřejnosti k  nedostatku důkazního 
materiálu. Směrem k  pacientům je příslibem pro kon-
servativní možnosti terapie bez nežádoucích účinků 
s  dlouhodobým efektem v  léčbě bolesti u  degenerativ-
ních a chronicky zánětlivých revmatických onemocnění 
a ve snížení užívání nesteroidních antirevmatik. Studie 
bude představena laické veřejnosti po jejím publikování 
v odborných lékařských časopisech.

KDO JE ČLENEM 
SDRUŽENÍ EURADON?

•	 Česká republika – Léčebné lázně Jáchymov
•	 Německo – Bad Brambach, Bad Kreuznach, Bad Schle-

ma, Bad Schmiedeberg, Bad Steben, Kurort Altenberg, 
Sibyllenbad/ Neualbenreuth, St. Blasien/ Menzen-
schwand a Weissenstadt

•	 Polsko – Swieradów-Zdrój
•	 Rakousko – Bad Gastein, Bad Hofgastein a Bad Zell

www.euradon.de
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GEMEINSCHAFT EURADON IN 

JOACHIMSTHAL (12.- 14.9. 2013)

Die Herbsttagung der Gemeinschaft EURADON wurde 
diesmal in Heilbädern Joachimsthal stattgefunden. Bei ei-
nem Treffen von Vertretern europäischer Radon-Heilbäder 
aus Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien und Ungarn 
referierten und diskutierten Bädervertretern, Wissenschaft-
ler und Ärzte über die neuesten Erkenntnissen und Entwic-
klungen der Radon-Therapie. Im Hotel Akademik Běhounek 
trafen sich die Fachleute, um ihre Erfahrungen und Erkennt-
nisse über die Radon-Therapie zu teilen.

Delegiertenversammlung begrüßte MUDr. Eduard Bláha, 
Präsident der Union der tschechischen Kurorte, Geschäfts-
führer der Heilbäder Joachimsthal AG und Heilbäder 
Luhačovice AG. Tschechische Seite wurde weiter auf der 
Konferenz von Ing. Martin Plachý, Präsidenten der Euro-
pean Spas Association und Vizepräsidenten des Verbandes 

„Svaz léčebných lázní ČR“ vertroffen. Der Ehrengast der Kon-
ferenz war MUDr. Hana Hornátová, Ärztin des Kurhotels Ak. 
Běhounek. Gerade die Frau Hornátová war zu Zusammenar-
beitbeginn des Joachimsthaler Bades mit der Europäischen 
Union der Radonbäder. Sie nahm auf Einladung von Pro-
fessor Koch und des Verbandes Deutscher Bechterew zum 
ersten Mal im Jahr 1984 an dem Treffen in Deutschland teil. 
Zur Gemeinschaft EURADON trat dann Bad Joachimsthal 
offiziell im Jahr 1989 bei.
  
Einer der wichtigsten Punkte der Tagesordnung war ein Be-
richt über die Ergebnisse einer internationalen Studie IMuRa 
des Professors. Dr. Thomas Franke über die positiven Aus-
wirkungen einer natürlichen Radonquelle auf Reduzierung 
von Arzneimitteln und Schmerzlinderung bei der Patienten. 
Die Studie ist eine Reaktion auf Einwände der Fachleute zum 
Mangel an Beweisen. Den Patienten verspricht Optionen für 
die konservative Therapie ohne Nebenwirkungen mit lang-
fristigem Effekt bei der Schmerzenbehandlung bei degenera-
tiven und chronisch-entzündlichen rheumatischen Erkran-
kungen und die Verringerung des Einsatzes von NSAIDs. Die 
Studie wird in der Öffentlichkeit nach ihrer Veröffentlichung 
in medizinischen Fachzeitschriften vorgestellt.

WER IST MITGLIED 
DER EURADON?

•	 Tschechische Republik – Léčebné lázně Jáchymov 
•	 Deutschland – Bad Brambach, Bad Kreuznach, Bad 

Schlema, Bad Schmiedeberg, Bad Steben, Kurort Alten-
berg, Sibyllenbad/ Neualbenreuth, St. Blasien/ Menzen-
schwand a Weissenstadt

•	 Polen – Swieradów-Zdrój
•	 Österreich – Bad Gastein, Bad Hofgastein a Bad Zell
 
www.euradon.de
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MUDr. EDUARD BLÁHA 

Prezident Svazu léčebných lázní České re-

publiky, generální ředitel Léčebných láz-

ní Jáchymov a.s. a Lázní Luhačovice, a.s. 

Řídíte dvoje lázně, které získaly v tomto roce několik oce-
nění, pochlubíte se? 
Léčebné Lázně Jáchymov dostaly ocenění Nejlepší lázeňský 
balíček 2013 za tzv. „intenzivní kúru“ – v principu to zna-
mená, že za minimum pracovních dní poskytneme celou 
léčebnou kúru. Ocenění v Luhačovicích jsme získali za to, 
jak měníme lázně směrem pro rodiny s dětmi, i když si my-
slím, že to možná nebylo úplně objektivní, protože možná 
se Jáchymov tímto směrem mění ještě rychleji. Luhačovice 
jsou svou atmosférou a infrastrukturou určené pro cestovní 
ruch, kdežto v Jáchymově jsou pořád tou hlavní, primární 
skupinou léčení lidé, protože zde chybí infrastruktura lá-
zeňského města. Což se, věřím, změní v zimních měsících 
díky rozvíjejícím se lyžařským střediskům. Luhačovice jsou 
svou krásnou atmosférou především letní lázně a je to dáno 
i  jejich zaměřením na dýchání, které zase naopak nemůže-
te spojovat se zimou. Jak v Jáchymově, tak v Luhačovicích 
si vychováváme budoucí generace návštěvníků krátkými 
wellnessovými pobyty, aby později, až je něco bude opravdu 
bolet, přijeli na delší dobu, a aby věděli, že lázně, to nejsou 
jenom staří lidé bez zájmu a o berlích, ale že je to vlastně 
moderní – jezdit do lázní, odpočinout si a jezdit především 
preventivně.  

Jáchymov. První radonové lázně světa mají za sebou více 
než stoletou historii. Je dnes slovo radon strašákem, nebo 
znamená dobrý základ pro budování prosperity?  
Na Jáchymově bylo od samého počátku nejtěžší a nejsloži-
tější přesvědčit všechny, tedy pacienty, ale také lékaře, kte-

ří pacienty vysílají, že radon je v  našem pojetí něco zcela 
jiného, než radon ve stavebnictví.   S  radonem je to stejné 
jako s  léky. I ony vám mohou ublížit, když budou naduží-
vané, ale v  případě jejich indikovaného nasazení v  defino-
vané terapeutické dávce  vám pomohou. Prolomit paušální 
povědomí o škodlivosti radonu vyvolané potřebou chránit 
stavby, v nichž jsme celý život, bylo těžké, ale dnes už od-
borná veřejnost i  pacienti terapeutickému využití radonu 
rozumí. Pořád se ale pereme s tím, že v řadě pacientů i  lé-
kařů přetrvala představa, že nejdřív musí vyzkoušet všech-
no ostatní a až nakonec „ten nejsilnější radon“.  My říkáme: 
naopak – neztrácejte čas slepými pokusy a jděte rovnou tam, 
kde vám opravdu pomůžou. Naše tvrzení potvrzují statistiky 
účinnosti, které vycházejí tak, že u pohybových, zánětlivých 
a degenerativních onemocnění ulevuje radon v devadesáti 
procentech případů. 

Takže radonu se není třeba bát? 
Radon je určitě nebezpečný prvek, stejně tak jako procesy, 
které spouští, když vás bude ozařovat dlouhodobě. Na dru-
hou stranu, když jej používáme pouze v indikovaném přípa-
dě a dávkujeme ho podobně jako antibiotika, tedy v přesně 
dané minimální efektivní dávce s  definovaným maximem 
aplikací – tak pak je radon bezpečný a hlavně účinný.  

V  Jáchymově proběhlo začátkem letošního září setkání 
odborníků radonových lázní, to jich je v Evropě tolik?  
Ano, Jáchymov nejsou jediné evropské radonové lázně. 
Jsme historicky první a dodnes nejsilnější. Z pohledu obsa-
hu radonu má místní voda (zjednodušeně řečeno) největší 
koncentraci radonu a  i náš způsob její dopravy do van za-
ručí, že jeho obsah v ní je na litr až třikrát vyšší než jinde. 
To znamená, že v jiných lázních byste musela dodat třikrát 
větší množství dávky nebo třikrát prodloužit délku pobytu, 
abyste dosáhla stejného účinku, jakého dosahujeme u nás. 
V  tom je postavení Jáchymova, řekl bych nejenom v Evro-
pě, ale i světově, unikátní. Radonové lázně ale běžně najdete 
v Rakousku, Německu, Polsku.  Sice s velmi nízkými hodno-
tami radonu, ale mají jej i lázně v Maďarsku, Itálii.  Bývaly 
i v Rusku, ale tam radonové lázeňství po všech těch změnách 
úplně zaniklo… Takové nejznámější a velmi populární lázně, 
byly svého času alpské lázně Bad Gachstein, dnes známé spí-
še jako lyžařské středisko. Bývala zde radonová voda a dnes 
jsou zde hluboké štoly, kam se běžně jezdí vláčkem, a ve što-
lách jsou sloje, kde pacienti leží a radon je tam přítomen ve 
vzduchu. Aplikuje se tedy jinak, jinou metodou, ale jsou to 
velmi známé radonové lázně. Mimochodem, radonové láz-
ně jsou také v Japonsku…  

Důvod setkání? 
V rámci tohoto setkání evropských radonových lázní připra-
vujeme vědecké studie, které vědecky prokazují léčený efekt 
radonu a současně přes vyvolený pokles spotřeby léku proti 
bolesti ekonomicky podporují tezi úhrady léčby radonem 
z veřejného zdravotního pojištění.  Například Svaz lázní Ně-
mecka spolu se zdravotní pojišťovnou AOK připravili vel-
kou studii, která přinesla poznatky, že z jednoho (v lázeňství 
utraceného) eura získají Němci 3-5 eur zpět. Je to asi pět 
nebo šest let starý výzkum, který se týkal lázní a prevence. 
U nás v České republice je problém, že se na lázně hledí jako 

na péči nikoliv preventivní, ale následnou, a to samozřejmě 
limituje i výdaje na ní. Přitom když se podíváte na všechny 
naše civilizační problémy, kam nás doba žene, jak nemáme na 
nic čas, jak zanedbáváme především prevenci... Evropa si totiž, 
na rozdíl od nás, uvědomuje, že důležitější, než následná péče, 
je péče preventivní. Ta by se měla přesunovat do lázní. Vlastně 

i s tímto cílem Němci tuto studii uveřejnili: aby se lázně začaly 
věnovat prevenci a pojišťovny na ni vyhradily peníze. Je prav-
da, že v Německu je situace jednodušší v tom, že zde existuje 
legislativa, která umožňuje připojištění a prevence se potom 
hradí nejen ze sociálních peněz, ale i z připojištění. Když se 
k tomuto budeme chtít dostat u nás, tak nejdříve budeme mu-
set v  legislativě prosadit změnu systému pojištění, umožnit 
připojištění a pak na to nasadit preventivní programy.  

Jste prezident Svazu léčebných lázní ČR: jak vnímáte sou-
časný problém českých lázní ? 
Tzv. indikační seznam, jehož revize potíže působí,  medicín-
skou aktualizaci potřeboval. Ale tyto potřebné a spíše kosme-
tické úpravy se staly záminkou k rozsáhlým omezením vzni-
ku nároku na hrazené lázně, které byly motivovány snahou 
ušetřit i  ministrovým neoprávněným, leč pevným přesvěd-
čením, že lázně jsou většinou pouhou dovolenou na nákla-
dy pojištění. Na lázních prostě chtěli ušetřit a přehnali to: při 
tvorbě a vyjednávání převládly názory a požadavky pojišťo-
ven, které měly velmi dobře spočítané, kde šetřit, a vybraly 
diagnózy, které se vyskytovaly v populaci nejčastěji. Omeze-
ním jejich nároku tak ušetří nejvíc. Dosáhly toho, aby se tako-
vé pobyty už vůbec nehradily ze zdravotního pojištění, nebo 
aby se hradily pouze v  omezeném počtu, třeba jen jednou 
za život. „Žádné opakované návraty s bolavými zády, ať si to 
nechají operovat, na lázně nemají nárok!“ Vláda, jako odpo-
vědný správce státu, měla ale současně domyslet, co takový 
výpadek příjmů udělá v   lázeňských regionech se zaměstna-
ností, kolik díky této úspoře mimo státní rozpočet vypadne 
z rozpočtu daní, a jak stoupne spotřeba léčiv nebo ambulantní 
péče. Lázně, to znamená většinou malé městečko, pro které to 
celé může znamenat velké neštěstí. Proto požadujeme některé 
změny, resp. zmírnění stávající situace. S předčasnými volba-
mi se snad na nás konečně usmálo štěstí. 

Jak budete nové vládě argumentovat?  
Musíme vládu přesvědčit, že udělala chybu. Dnešní stav 
může napáchat více škod, než užitku, a indikační seznam 
se musí revidovat tak, abychom dali lázním minimálně 
čas na adaptaci. Je jasné, že z dlouhodobého hlediska je 
řešením podpora prevence v  lázních, spoluúčast pacien-

tů a  hlavně připojištění (nebo jak tomu budeme říkat).   
Můžeme se poučit v  Německu, kde se jasně prokázalo, 
že lidé, kteří prevenci aktivně využívají, mohou pracovat 
déle, jsou méně nemocní a  ekonomice tak něco vracejí. 
My říkáme, že když je dnes složité založit mechanismus 
připojištění, tak můžeme udělat jednodušší věc: nechat 
v lázních vedle zdravotnických lůžek lůžka hrazená ze so-
ciálního pojištění, jakoby „z důchodu“ a odměnit bonu-
sem ty, kteří jsou sice v důchodu, ale pořád ještě pracují, 
takže nejenom čerpají důchod, ale zároveň ho ještě tvoří 
pro jiné. Stát by mohl odměňovat například za každý dal-
ší odpracovaný rok týdnem v lázních na rekondici. 

Takže žádný soumrak českého lázeňství? 
V  historii lázeňství vždy docházelo k  rozkvětu, pak pře-
rušení a utlumení. Vycházím ze skutečnosti, že každých 
20-30 let se v našem oboru odehraje výrazná změna. Na 
začátku 20. století byly lázně součástí zájmu o  všechno 
nové, nepoznané, byla to společenská záležitost – jít do 
lázní, chodit po kolonádě, setkávat se. Byla to ale výsa-
da pouze bohatých lidí. Poté se situace převrátila, lázně 
se pomalu stávaly zotavovnami ROH, byly plné lidí. Po 
změně režimu se z  lázní udělaly léčebny, kde byli oprav-
du pouze nemocní a zcela zmizela společenská tvář. My 
se dnes snažíme nepřijít o lékařskou kompetenci, kterou 
rozhodně nechceme ztratit, ale zároveň chceme lázním 
přidat společenský rozměr, který k nim podle mého ná-
zoru patří.  

Jsem optimistický, jsme na tom lépe než jinde. Je ale po-
třeba prosadit jisté změny.  

Jarmila Nevařilová
ředitelka časopisu pro seniory – Revue 50plus 
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MUDr. EDUARD BLÁHA 

Präsident des Heilbäderverbands der 

Tschechischen Republik, Generaldirek-

tor des Heilbads Jáchymov und der Kur-

bads Luhačovice.   

Sie leiten zwei Heilbäder, die dieses Jahr mehrere Auszeich-
nungen errungen haben. Sind Sie stolz darauf? 
Das Heilbad Jáchymov hat die Auszeichnung „Bestes Kurpaket 
2013“ für seine sogenannte Intensivkur erhalten – im Prinzip 
bedeutet dies, dass wir innerhalb der geringstmöglichen Zahl an 
Tagen eine vollständige Kurbehandlung anbieten. In Luhačovice 
dagegen wurden wir dafür ausgezeichnet, wie wir das Kurbad 
schrittweise an die Bedürfnisse von Familien mit Kindern anpas-
sen. Ich bin allerdings der Ansicht, dass dies nicht ganz objektiv 
war, da sich gerade Jáchymov in dieser Richtung noch schneller 
verändert. Luhačovice ist durch seine Atmosphäre und durch 
seine Infrastruktur für den Fremdenverkehr prädestiniert, wä-
hrend in Jáchymov noch immer die klassischen Kurpatienten 
dominieren, da hier das Umfeld einer Kurstadt fehlt. Was sich 
jedoch, wie ich überzeugt bin, in den Wintermonaten durch 
den aufstrebenden Skitourismus ändern wird. Luhačovice ist 
durch seine reizvolle Atmosphäre in erster Linie ein Kurort für 
den Sommer, und dies auch durch seine Ausrichtung auf Atem-
wegserkrankungen, die wiederum nicht im Winter behandelt 
werden können. In Jáchymov wie in Luhačovice ziehen wir uns 
künftige Generationen von Kurgästen durch kurze Wellness-
Aufenthalte heran, damit sie später, wenn ihnen wirklich etwas 
wehtut, für längere Zeit wiederkommen und damit sie erfahren, 
dass ein Kurort mehr zu bieten hat als nur alte Leute an Krücken, 
die sich für nichts mehr interessieren, sondern dass es eigentlich 
modern ist, in ein Heilbad zu fahren, sich dort zu erholen und 
damit vor allem etwas für die gesundheitliche Vorsorge zu tun.  

Jáchymov – das erste Radonbad der Welt kann auf eine mehr 
als hundertjährige Geschichte zurückblicken. Ist Radon heu-
te ein  Schreckgespenst, oder bedeutet es eine gute Grundlage 
für wirtschaftliche Erfolge? 
Im Falle von Jáchymov war es von Anfang an am schwersten und 
kompliziertesten, alle Beteiligten, also die Patienten, aber auch 
die einweisenden Ärzte, davon zu überzeugen, dass Radon, wie 
es von uns eingesetzt wird, etwas ganz anderes ist als die Radon-
belastung in Gebäuden. Mit dem Radon ist es wie mit Arznei-
mitteln. Auch die können Ihrer Gesundheit schaden, wenn sie 
überdosiert werden, aber bei zielgerichteten Einsatz und in der 
richtigen Dosierung helfen sie Ihnen. Es war schwer, das paus-
chale Vorurteil von der Schädlichkeit des Radons zu überwinden, 
das natürlich in Häusern, wo wir das ganze Leben verbringen, 
eingedämmt werden muss, inzwischen jedoch hat die Fach-
welt ebenso wie die Patienten die therapeutische Verwendung 
des Radons begriffen. Noch immer haben wir jedoch damit zu 
kämpfen, dass sich bei zahlreichen Patienten und ihren Ärzten 

unverändert die Vorstellung hält, es müssten zunächst alle ande-
ren Möglichkeiten ausprobiert werden, bevor zuletzt die „Radon-
Keule“ zum Einsatz kommt. Wir sagen jedoch: genau umgekehrt 

– verlieren Sie keine Zeit mit untauglichen Versuchen, sondern 
kommen Sie gleich zu uns, wo Ihnen wirklich geholfen wird. 
Dies belegen die vorliegenden Wirksamkeitsstatistiken, wonach 
Radon bei Erkrankungen des Bewegungsapparats, bei entzünd-
lichen und degenerativen Erkrankungen in neunzig Prozent der 
Fälle für Linderung sorgen. 

Also ist die Furcht vor Radon unbegründet? 
Das Element Radon ist sicherlich gefährlich und ebenso die Pro-
zesse, die es bei langzeitiger Bestrahlung auslöst. Wenn wir es 
jedoch nur in angezeigten Fällen einsetzen und es ähnlich wie 
Antibiotika dosieren – also in einer genau festgelegten effektiven 
Minimaldosis und über einen klar definierten Höchstzeitraum –, 
dann ist Radon ungefährlich und vor allem wirksam.  

In Jáchymov fand Anfang September dieses Jahres ein Treffen 
von Experten der Radonbalneologie statt. Gibt es denn in Eu-
ropa so viele Radonbäder?  
Ja, Jáchymov ist nicht das einzige Radonbad in Europa. Wir sind 
das älteste und bis heute das stärkste. Was den Radongehalt an-
geht, so hat das hiesige Wasser (vereinfacht gesagt) die höchste 
Konzentration, und auch durch die Art, wie bei uns das Wasser 
in die Wannen befördert wird, ist garantiert, dass der Radonge-
halt pro Liter Wasser bis zu dreimal höher als anderswo ist. Das 
bedeutet, dass Sie in einem anderen Kurort eine dreimal höhere 
Dosierung oder einen dreimal längeren Aufenthalt bräuchten, 
um die gleiche Wirkung wie bei uns zu erreichen. In dieser Hin-
sicht steht Jáchymov nicht nur in Europa, sondern wohl sogar 
weltweit konkurrenzlos da. Radonbäder sind aber auch in Öster-
reich, Deutschland oder Polen nicht unüblich. Obgleich mit sehr 
niedrigen Radonwerten, gibt es solche Bäder auch in Ungarn 
oder Italien. Auch in Russland waren sie zu finden, doch ist dort 
die Radonbalneologie durch all die Umwälzungen völlig zum 
Erliegen gekommen… Ein weithin bekannter und sehr beliebter 
Kurort war einst das Alpendorf Bad Gastein, das wir heute eher 
als Wintersportzentrum kennen. Hier gab es früher radonhalti-
ges Wasser, und heute befinden sich hier tiefe Stollen, in die mit 
einer Grubenbahn eingefahren wird und in denen es Gesteins-
schichten gibt, wo die Patienten liegen und das in der Luft en-
thaltene Radon atmen. Die Anwendung erfolgt also auf andere 
Weise als bei uns, doch ist das Gasteiner Radonbad weithin be-
kannt. Ansonsten gibt es Radonbäder übrigens auch in Japan…  

Was war der Grund für das Treffen? 
Im Rahmen dieser Begegnung der europäischen Radonbäder ar-
beiten wir an wissenschaftlichen Studien, die die Heilwirkung des 
Radons medizinisch nachweisen. Gleichzeitig streben wird an, 
dass die Radontherapie durch die öffentlichen Krankenkassen 
getragen wird, da sie zu einem geringeren Verbrauch an Schmer-
zmitteln führt und daher auch einen positiven ökonomischen 
Effekt hat. So hat etwa der Deutsche Heilbäderverband zusam-
men mit der AOK eine groß angelegte Studie verfasst, die zu der 
Erkenntnis gelangte, dass die Deutschen für jeden Euro, der für 
eine Kur in einem Heilbad ausgegeben wird, 3 bis 5 Euro zurück-
bekommen. Diese Untersuchung ist etwa fünf bis sechs Jahre alt 
und betraf Bäderkuren und die medizinische Vorbeugung. Bei 
uns in Tschechien besteht das Problem, dass Bäderkuren nicht 

als Mittel der Prävention, 
sondern der Folgebehand-
lung betrachtet werden, 
wodurch natürlich die 
dafür verfügbaren Mittel 
begrenzt sind. Aber schau-
en wir dabei nur auf alle 
unsere Zivilisationspro-
bleme, die uns heutzutage 
plagen, weil wir für nichts 
Zeit haben und vor allem 
die gesundheitliche Vor-
beugung vernachlässigen... 

In Europa ist man sich nämlich im Gegensatz zu uns bewusst, 
das Vorbeugung besser als Nachsorge ist. Und diese Vorbeugung 
sollte sich in den Heilbädern abspielen. Eigentlich hat man diese 
Studie in Deutschland gerade mit dieser Absicht publiziert – da-
mit sich die Heilbäder der medizinischen Vorsorge widmen und 
die Krankenkassen dafür die Mittel bereitstellen. Natürlich ist die 
Situation in Deutschland insofern einfacher, als die bestehenden 
Gesetze eine Zusatzversicherung ermöglichen, womit die medi-
zinische Prävention nicht nur aus der Sozialkasse, sondern auch 
aus der Zusatzversicherung bezahlt wird. Wenn wir dies auch 
bei uns erreichen wollen, müssen wir als Erstes in der Legislative 
eine Änderung des Versicherungssystems durchsetzen, um eine 
Zusatzversicherung und die Einführung von Vorbeugungspro-
grammen zu ermöglichen.  

Sie sind Präsident des Heilbäderverbands der Tschechis-
chen Republik – wie nehmen  Sie das gegenwärtige Problem 
der tschechischen Bäder wahr? 
Das sogenannte Indikationsverzeichnis, dessen Überarbeitung 
die Probleme verursacht, brauchte eine medizinische Aktuali-
sierung. Aber diese notwendigen und eher kosmetischen Än-
derungen wurden zum Vorwand für massive Einschränkun-
gen beim Anspruch auf bezahlte Kuren genommen, was durch 
Einsparungsbemühungen, aber auch durch die fehlgeleitete 
Überzeugung des Ministers motiviert war, dass es sich bei Ku-
raufenthalten meist nur um einen bloßen Urlaub auf Kosten 
der Krankenkasse handle. Sie wollten einfach bei den Kuren 
sparen, aber sie haben es übertrieben: bei der Aufstellung und 
Verhandlung des Verzeichnisses hatten die Ansichten und For-
derungen der Krankenkassen die Oberhand, und die hatten 
sich sehr genau ausgerechnet, wo sie etwas einsparen können, 
und wählten jene Diagnosen aus, die in der Bevölkerung am 
häufigsten vorkommen. Damit sparen sie am meisten, und 
sie haben erreicht, dass derartige Kuren entweder überhaupt 
nicht mehr von den Krankenkassen getragen werden oder 
dass nur eine begrenzte Zahl von Aufenthalten bezahlt wird, 
etwa nur einmal im ganzen Leben. “So gibt es also bei wie-
derholt auftretenden Rückenschmerzen keinen Anspruch auf 
eine weitere Kur mehr, man soll sich lieber operieren lassen!” 
Die Regierung als verantwortlicher Verwalter des Staats sollte 
aber gleichzeitig auch daran denken, was dieser Einnahme-
nausfall für die Beschäftigung in den Kurorten bedeutet, wie 
viel durch diese Einsparungen außerhalb des Staatshaushalts 
dem Staat an Steuereinnahmen verloren geht und wie der Ver-
brauch an Arzneimitteln oder die Kosten für die ambulante 
medizinische Versorgung ansteigen werden. Die Kurorte sind 
meist kleine Städte, für die die ganze Entwicklung verheeren-

de Folgen haben kann. Daher fordern wir einige Änderungen 
bzw. eine Abmilderung der derzeitigen Regelung. Mit den vor-
gezogenen Neuwahlen werden wir hoffentlich endlich einmal 
Glück haben. 

Wie werden Sie gegenüber der neuen Regierung argumen-
tieren?  
Wir müssen die Regierung davon überzeugen, dass sie einen 
Fehler gemacht hat. Der heutige Zustand kann mehr Schaden 
anrichten, als er Nutzen bringt, und das Indikationsverzeich-
nis muss so überarbeitet werden, dass die Heilbäder wenig-
stens die nötige Zeit bekommen, sich darauf einzustellen. 
Es ist klar, dass als langfristige Lösung nur eine Förderung 
der gesundheitlichen Vorbeugung in den Heilbädern, eine 
Mitbeteiligung der Patienten und vor allem eine Zusatzver-
sicherung (oder wie immer wir es nennen wollen) in Frage 
kommt. Wir können da von Deutschland lernen, wo sich klar 
gezeigt hat, dass Menschen, die aktive Vorbeugung betreiben, 
länger arbeiten können, weniger Fehlzeiten durch Krankhei-
ten haben und damit der Wirtschaft auch etwas zurückgeben. 
Wenn es heute schwierig sein sollte, den Mechanismus der 
Zusatzversicherung einzuführen, dann haben wir aber auch 
einen einfacheren Vorschlag: neben den Kurplätzen für Per-
sonen mit medizinischer Indikation könnten einige Plätze 
auch aus der Rentenversicherung bezahlt werden, um jenen 
einen Bonus zu bieten, die zwar im Ruhestand sind, daneben 
jedoch noch immer arbeiten, was heißt, dass sie nicht nur ihre 
Rente beziehen, sondern gleichzeitig noch für andere in die 
Rentenkasse einzahlen. Der Staat könnte zum Beispiel jedes 
zusätzliche Arbeitsjahr mit einer Woche Erholung in einem 
Heilbad honorieren.   

Also droht den tschechischen Heilbädern noch nicht
das Aus? 
In der Geschichte der Heilbäder gab es immer wieder 
Blütezeiten, und dann gab es Jahre der Stagnation und der 
Zurückdrängung. Ich gehe von der Beobachtung aus, dass es 
in unserer Branche alle 20 bis 30 Jahre zu einer markanten 
Veränderung kommt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezog 
sich auch auf die Heilbäder das Interesse an allem Neuen, Un-
bekannten, Bäderkuren waren ein gesellschaftliches Ereignis 

– man fuhr in ein Heilbad, wandelte unter den Kolonnaden, 
machte Bekanntschaften. Doch war dies ein Privileg der Rei-
chen. Dann kam der kommunistische Umsturz, die Bäder 
wurden nach und nach zu gewerkschaftlichen Erholungshei-
men und waren stets voll besetzt. Nach dem Ende des Kom-
munismus wurden aus den Heilbädern Sanatorien, in denen 
sich wirklich nur Kranke aufhielten, während die gesell-
schaftliche Seite der Kuraufenthalte völlig verschwand. Wir 
bemühen uns heute, keinesfalls unsere medizinische Kompe-
tenz zu verlieren, aber gleichzeitig wollen wir den Kurorten 
auch wieder ihre gesellschaftliche Dimension zurückgeben, 
die ihnen meiner Meinung nach gebührt.  

Ich bin optimistisch, denn wir stehen immer noch besser da 
als die Kurorte anderswo. Es ist aber notwendig, gewisse Än-
derungen durchzusetzen.  

Jarmila Nevařilová
Verlagsleiterin der Seniorenzeitschrift Revue 50plus 
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O  panu Dragounovi jsme již v  našem časopise psali, a  to 
v době, kdy u nás absolvoval svůj  55. pobyt. Pro pacienta, kte-
rého do Jáchymova přivedlo onemocnění Morbus Bechtěrew, 
se lázně staly druhým domovem. Jak sám říká – nebýt Jáchy-
mova, bůh ví, jak by dnes na tom se svým zdravím byl. Z po-
čátku vyzkoušel několik lázeňských domů, ale od roku 1975, 
kdy byl otevřen Ak. Běhounek, se stal věrným pacientem 
tohoto hotelu. A tady také před 4 lety oslavil svůj  55. pobyt...

Vzhledem ke své diagnóze, má pan Dragoun jako jeden 
z mála po nekompromisní reformě ve zdravotnictví i nadá-
le léčebný pobyt plně hrazený jeho zdravotní pojišťovnou. 
Díky novému indikačnímu seznamu byl však původně čtyř-
týdenní pobyt zkrácen na 3 týdny. Proto  pro něj bylo pří-
jemným překvapením, když mu revizní lékař na doporučení 
ošetřující  lékařky MUDr. Hornátové schválil prodloužený 
pobyt o 1 týden.

 

„TĚŠÍM SE NA SVŮJ 60. POBYT V JÁCHYMOVĚ,“ ŘÍKÁ PAN DRAGOUN.

Letošní, již 59. pobyt si pan Dragoun opět pochva-
loval. Nejen zmíněné prodloužení pobytu, ale také 
opakované setkání s  pracovníky hotelu, z  nichž ně-
které zná již několik desítek let, je opravdu velice 
milé a příjemné, a  hlavně –  jimi zajišťovaná skvělá  
léčebná péče vždycky pomůže. Nikdy nezapomene 
vyslovit pochvalu jak své ošetřující lékařce MUDr. 
Hornátové, tak i veškerému personálu hotelu.

A jaké má  přání pro další rok?

„Mým velkým přáním je, abych tady v  Jáchymově 
mohl uskutečnit i svůj 60. léčebný pobyt. Rád bych 
také všem pracovníkům Běhounka poděkoval za 
jejich přístup k nám pacientům a také bych jim rád 
popřál pevné zdraví a  pohodu v  současné nejedno-
duché době. A setkat se se všemi v příštím roce při 
mém 60. pobytu – to bych si moc přál!“

I  my přejeme panu Dragounovi také pevné zdraví 
a  doufáme, že příští rok spolu tu jeho „šedesátku“ 
společně oslavíme!

Edeltraud Štěpánková, obchodní manažer Ak. Běhounek

EGYPTSKÁ HEREČKA LEILA  

TAHER SE LÉČILA V JÁCHYMOVĚ

Hotel Radium Palace letos v  květnu navštívila vý-
znamná egyptská divadelní a filmová herečka paní 
Leila Taher. V  České republice je potřetí a  prvně 
v  Jáchymově. Doporučení a  rezervaci pobytu ji 
zprostředkovala její přítelkyně z  cestovní kancelá-
ře. Tato dáma je velice známou kulturní osobností 
Egypta a svému povolání se věnuje již od svých 20 
let. Hrála i po boku různých známých herců, jako 
je např.  Omar Sharif. Právě nyní se věnuje práci na 
televizním seriálu pro jednu z egyptských TV stanic. 
Kromě toho je ještě stále činnou herečkou Káhir-
ského divadla. Pro svou práci potřebovala načerpat 
energii, odpočinout si od stresu, ale i bolestí pohy-
bového aparátu a toto vše zde v lázních nalezla. Jak 
říká ona sama: 

„Když bůh dá“ určitě se k nám příští rok ráda vrátí 
a lázně bude doporučovat ve svém okolí. 

Karla Korčoková, vedoucí recepce Radium Palace

LIDÉ
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Mluvím o  své předchůdkyni v  ředitelském křesle, o  lékařce 
Haně Hornátové. Jáchymovským lázním věnovala převážnou 
část svého aktivního života a ony jí zase vždy byly lékem na ži-
votní ztráty, které ji nešetřily.  Za dlouhé roky v ředitelském křes-
le zažila ledacos. Socialistické plánované hospodářství, proces 
privatizace i několik let divokého kapitalismu. Její paměti by se 
rozhodně musely stát bestsellerem nejen pro lidi znalé Jáchymo-
va. Pro mnohé byla místní železnou lady v tom nejlepším smy-
slu slova a dosud, tedy více než 12 let od odchodu z vedení lázní, 
zůstává pro všechny „paní ředitelkou“. Zaslouženě! Proto mi 
není vůbec proti mysli s ní tuto známku odpovědnosti za osud 

„našich“ lázní sdílet.

Dovolte mi, abych jí z tohoto místa za Jáchymov poděkoval a i za 
Vás jí popřál hodně vitality, dobré nálady a nevysychající zástup 
pacientů, kteří jsou její živou vodou.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel

MUDr. Hana Hornátová (1933)
•	 Ředitelka lázní Jáchymov (1975-2002)
•	 Čestný občan města Jáchymova (2003)
•	 Uvedena do „Lázeňské síně slávy“ během filmového festi-

valu Tourfilm 2009
•	 Spoluzakladatelka a současná presidentka  

Lions Clubu Karlovy Vary Diana 
•	 Pracuje jako lékařka LH Ak. Běhounek
•	 Zastupitelka města Jáchymov

LEGENDA RADONOVÝCH LÁZNÍ 

MUDr. Hana Hornátová pochází z rozvětvené lékařské rodiny, 
kde po tři generace bylo povolání lékaře v celém příbuzenstvu to 
nejčastější. Už  jako dítě ráda chodívávala se svým dědou - léka-
řem navštěvovat jeho pacienty. A to byl zřejmě ten první impuls 
k tomu, aby se vydala na cestu za medicínou...

Svou lékařskou kariéru zahájila na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně.

Prvních devět let lékařského života pracovala a sbírala zkušenos-
ti v různých nemocnicích jižní Moravy. Zlomovým rokem pro 
její životní kariéru se stal rok 1965, kdy se na doporučení svého 
neurologa vydává se svými poúrazovými problémy s páteří do 
Státních léčebných lázní Jáchymov, o kterých mimochodem do 
této doby nevěděla téměř nic...

A  tak se coby lázeňský host ocitá poprvé v  Jáchymově. Osud 
tomu chtěl, že se zde 10. února 1965 seznámila se svým budou-
cím manželem JUDr. Štěpánem Hornátem, který sice žil v Plz-
ni, ale v té době se také léčil v Jáchymově. Ještě v témže roce 
se za JUDr. Hornáta provdala. Společný život plánovali strávit 
na Moravě, ale vzhledem k tomu, že bylo velice obtížné sehnat 
pro manžela na Moravě práci, rozhodli se definitivně, že zů-
stanou tady - v západní části republiky. A tak přijímá místo na 
interně v Plané u Mariánských Lázní a o něco později pak na 
stejném oddělení v Tachově.

JUBILEUM

MUDR. HANA HORNÁTOVÁ

Na následujících řádcích Vám u  příležitosti neuvěřitelného životního jubilea představíme člověka, jehož jmé-
no je pro celé generace synonymem radonových lázní v  ČR i  Jáchymova samotného. Člověka, který má  i  v  80 le-
tech stále co říci, je vitální, aktivní, společensky angažovaný a  hlavně jej den co den najdete na „jeho“ Běhounku.  
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„ICH FREUE MICH AUF MEINE 60. 

KURAUFENTHALT IN JOACHIMST-

HAL“, SAGT HERR DRAGOUN.

 

O panu Dragounovi jsme již v našem časopise psali, a to v době, 
kdy u nás absolvoval svůj  55. pobyt. Pro pacienta, kterého do 
Jáchymova přivedlo onemocnění Morbus Bechtěrew, se lázně 
staly druhým domovem. Jak sám říká – nebýt Jáchymova, 
bůh ví, jak by dnes na tom se svým zdravím byl. Z počátku 
vyzkoušel několik lázeňských domů, ale od roku 1975, kdy 
byl otevřen Ak. Běhounek, se stal věrným pacientem to-
hoto hotelu. A  tady také před 4 lety oslavil svůj  55. pobyt...
Vzhledem ke své diagnóze, má pan Dragoun jako jeden z mála 
po nekompromisní reformě ve zdravotnictví i nadále léčebný 
pobyt plně hrazený jeho zdravotní pojišťovnou. Díky novému 
indikačnímu seznamu byl však původně čtyřtýdenní pobyt 
zkrácen na 3 týdny. Proto  pro něj bylo příjemným překvapením, 
když mu revizní lékař na doporučení ošetřující  lékařky MUDr. 
Hornátové schválil prodloužený pobyt o 1 týden.

Letošní, již 59. pobyt si pan Dragoun opět pochvaloval. Nejen 
zmíněné prodloužení pobytu, ale také opakované setkání s pra-
covníky hotelu, z nichž některé zná již několik desítek let, je 
opravdu velice milé a příjemné, a   hlavně –  jimi zajišťovaná 

skvělá  léčebná péče vždycky pomůže. Nikdy nezapomene vys-
lovit pochvalu jak své ošetřující lékařce MUDr. Hornátové, tak 
i veškerému personálu hotelu.

A jaké má  přání pro další rok?

„Mým velkým přáním je, abych tady v  Jáchymově mohl 
uskutečnit i  svůj 60. léčebný pobyt. Rád bych také všem 
pracovníkům Běhounka poděkoval za jejich přístup k  nám 
pacientům a také bych jim rád popřál pevné zdraví a pohodu 
v současné nejednoduché době. A setkat se se všemi v příštím 
roce při mém 60. pobytu – to bych si moc přál!“

I my přejeme panu Dragounovi také pevné zdraví a doufáme, 
že příští rok spolu tu jeho „šedesátku“ společně oslavíme!

Edeltraud Štěpánková, obchodní manažer Ak. Běhounek

ÄGYPTISCHE SCHAUSPIELERIN LEILA 

TAHER WURDE IN JOACHIMSTHAL 

BEHANDELT

Im Mai dieses Jahres besuchte Hotel Radium Palace eine be-
deutende ägyptische Theater- und Filmschauspielerin Leila 
Taher. In der Tschechischen Republik ist sie zum dritten Mal 
und zum ersten Mal in Joachimsthal. Empfehlung und Re-
servierung von diesem Aufenthalt vermittelte ihr ihre Freun-
din von Reisebüro. Diese Dame ist eine sehr gut bekannte 
Persönlichkeit aus der Kulturwelt in Ägypten und sie widmet 
sich seiner Karriere seit dem, als sie 20 Jahre alt war. Sie spielte 
auch neben einer Vielzahl von bekannten Schauspielern, wie 
Omar Sharif. Momentan arbeitet sie auf einer TV-Serie für 
einen der ägyptischen TV-Sender. Darüber hinaus ist sie 
immer noch als Schauspielerin im Kairo Theater beschäf-
tigt. Für ihre Arbeit benötigte sie neue Energie zu schöpfen, 
vom Stress zu entspannen, aber auch von Schmerzen des 
Bewegungsapparats sich zu befreien, und alle diese Dinge 
hat sie hier im Wellnessbereich gefunden. Wie sie selbst sagt: 

„Wenn Gott gibt” kommt sie sicherlich gerne im nächsten Jahr 
wieder und sie wird unser Heilbad in Ihrer Nähe empfehlen. 

Karla Korčoková, Leiterin der Rezeption im Radium Palace

LEUTE



1918

Na podzim roku 1966 přichází významná nabídka od teh-
dejšího ředitele jáchymovských lázní MUDr. J. Slánského. 
Nabízí uvolněný primariát v  lázeňském domě Praha. 

MUDr. Hornátová nabídku přijímá a  v  listopadu roku 
1966 nastupuje v Jáchymově do funkce primáře LD Praha. 

V následujícím roce nachází své uplatnění v  lázních jako 
vedoucí provozu a posléze v roce 1968 nastupuje na pozici 
ekonomického náměstka i  její manžel. Při práci, která jej 
baví a naplňuje, se začínají projevovat opakované zdravot-
ní problémy se srdíčkem. Ty jej donutí opustit své oblíbené 
zaměstnání. V letech 1974 – 1975 se ještě podílí na přípra-
vách výstavby Lázeňského sanatoria Akademik Běhounek. 
Manželé Hornátovi se pak 18. října 1975 spolu zúčastní 
slavnostního otevření této budovy – a je až k neuvěření, že 
následující den po slavnostním otevření pan Hornát umírá 
na infarkt myokardu...

MUDr. Hornátové byl nabídnut primariát v  nově otevře-
ném Běhounku a ve funkci primáře zde pracovala až do 
roku 1979. Po náhlém úmrtí  ředitele MUDr. Slánského 
(16.6. 1979) je pověřena generálním ředitelem Havlíčkem 
dočasným vedením organizace.  Od 1. září 1979 se MUDr. 
Hornátová stává ředitelem lázní Jáchymov. V  této funkci 
pracuje až do roku 2002, kdy odchází do důchodu. Za ce-
lou éru svého ředitelování neopustila svou milovanou ordi-
naci a své věrné pacienty. Prošla složité období privatizace 
lázní, rozhodovala o významných rekonstrukcích a výstav-
bách v rámci lázeňské organizace (rekonstrukce dolu Svor-

nost, LH Radium Palace, LD Praha, LD Elektra, výstavba 
LH Curie,..) Po celá léta prováděla odbornou činnost, po-
dílela se na organizaci různých kongresů, atd.

I po odchodu do důchodu pracuje MUDr. Hornátová na-
dále jako lékař a konzultant v Lázeňském hotelu Akademik 
Běhounek. Může být pyšná na absolutní důvěru, kterou 
k ní její pacienti mají. O některé pacienty pečuje již více 
než 30 let!

Posledních deset let se věnuje charitě v  dámském Lions 
Clubu, jehož je spoluzakladatelkou. Lhostejný jí není ani 
osud města Jáchymov, kde pracuje v zastupitelstvu města. 
A zbytek volného času vyplní fenka Dina, která je skvělým 
parťákem pro volné chvíle a procházky kouzelnou krušno-
horskou přírodou.

Za svůj největší úspěch považuje to, že se mohla podílet na 
přeměně radonových lázní. 

Z  „provinčních lázní“ se staly Léčebné lázně Jáchymov 
vlajkovou lodí českého lázeňství. 

„Děkuji osudu, že jsem mohla prožít život ve společnosti 
svých pacientů a kolektivu spolupracovníků, kde se cítím 
doposud velmi dobře. Nikdy jsem nelitovala svých vý-
znamných i méně významných rozhodnutí,“ říká na závěr 
naše jubilantka.  

Edeltraud Štěpánková, obchodní manažer Ak. Běhounek

Ich spreche über meine Vorgängerin im Direktorenses-
sel, über die Ärztin Hana Hornátová. Dem Bad Jáchy-
mov widmete sie den überwiegenden Teil ihres aktiven 
Lebens und das Bad war für sie ein Medikament gegen 
Lebensverluste, die sie mehrmals erlitten hat. In den 
langen Jahren im Direktorensessel erlebte sie vieles. So-
zialistische Planwirtschaft, Privatisierung und mehrere 
Jahre wilden Kapitalismus. Ihre Memoiren wären si-
cherlich ein Bestseller für alle Leute, die sich in Jáchy-
mov auskennen. Für viele war sie die hiesige „Eiserne 
Lady“ im besten Sinne des Wortes und bis heute, mehr 
als 12 Jahren nach der Pensionierung, bleibt sie für alle 

„Frau Direktorin“. Verdientermaßen! Deshalb habe ich 
überhaupt keine Bedenken diese Verantwortungsbe-
zeichnung für das Schicksal unseres Kurortes mit ihr zu 
teilen.

Erlauben Sie mir, dass ich mich bei ihr auf dieser Stelle 
für die ganze Stadt Jáchymov bedanke und ihr auch für 
Sie viel Vitalität, gute Laune und eine unendliche Reihe 
von Patienten, die ihr Lebenswasser sind, wünsche.

MUDr. Eduard Bláha, Generaldirektor

MUDr. Hana Hornátová (1933)
•	 Direktorin des Kurortes Jáchymov (1975-2002)
•	 Ehrenbürgerin der Stadt Jáchymov (2003)
•	 In „die Badehalle des Ruhmes“ während des Film-

festivals Tourfilm 2009 willkommen geheißen
•	 Mitbegründerin und jetzige Präsidentin des Lions 

Club Karlovy Vary Diana 
•	 Als Ärztin im Kurort LH Ak. Běhounek tätig
•	 Stadtvertreterin der Stadt Jáchymov

LEGENDE DER RADONBÄDER 

MUDr. Hana Hornátová kommt aus einer weitreichen-
den Ärztefamilie, wo  der ärztliche Beruf binnen drei Ge-
nerationen in der ganzen Verwandtschaft am üblichsten 
war.  Schon als Kind besuchte sie gerne ihren Großvater 

– Arzt und seine Patienten. Und das war wahrscheinlich 
der erste Impuls dazu den Weg der Medizin zu wählen... 

Ihre Karriere in der Medizin nahm sie an der medizini-
schen Fakultät der Masaryk Universität in Brno auf.  

Die ersten neun Jahre ihres Ärztelebens arbeitete sie 
und sammelte Erfahrungen in verschiedenen Kranken-
häusern Südmährens. Die Wende für ihre Karriere kam 
im Jahre 1965, als sie auf Empfehlung ihres Neurologen 
mit ihren posttraumatischen Problemen ins Staatliche 
Heilbad Jáchymov kam, das sie davor gar nicht kannte... 

Und so kommt sie als Badegast zum ersten Mal nach 
Jáchymov. Das Schiksal wollte es, dass sie hier am 10. 
Februar 1965 ihren künftigen Ehemann JUDr. Štěpán 
Hornát kennen lernt, der zwar in Pilsen lebte, aber zu 
der Zeit ebenfalls in Jáchymov betreut wurde. Noch in 
demselben Jahr heiratet sie JUDr. Hornát. Sie wollten 
ihr gemeinsames Leben in Südmähren verbringen, aber 
weil es für den Ehemann sehr schwierig war, Arbeit zu 
finden, haben sie sich endgültig entschieden hier – im 
Westböhmen zu bleiben.  Und so bekommt sie eine Stel-
le in der inneren Abteilung in Planá bei Marienbad und 
später in der inneren Abteilung in Tachau.

Im Herbst 1966 kommt ein bedeutendes Angebot vom 
damaligen Direktor des Kurortes in Jáchymov MUDr. 
J. Slánský. Er bietet ein freies Primariat im Kurorthaus 
Praha an.

MUDr. Hornátová nimmt das Angebot an und im No-
vember 1966 tritt sie die Stelle als Chefärztin LD Praha an.

Im folgenden Jahr wirkt sie in der Badeanstalt als Be-
triebsleiterin und später im Jahre 1968 übernimmt ihr 
Ehemann die Funktion des ökonomischen Leiters.  Bei 
der Arbeit, die ihm Spaß macht und in der er sich reali-
siert, zeigen sich allmählich die ersten Probleme mit dem 
Herz. Diese zwingen ihn dazu, seinen Lieblingsberuf zu 
verlassen. In den Jahren 1974 – 1975 nimmt er noch an 
den Vorbereitungen des Baus des Sanatoriums Akademik 
Běhounek teil. Die Eheleute nehmen dann am 18. Okto-
ber 1975 an der feierlichen Eröffnung dieses Gebäudes 
teil – und es ist kaum zu glauben, schon am nächsten Tag 
nach der Eröffnung stirbt Herr Hornát am Herzinfarkt...

MUDr. Hornátová erhielt das Angebot als Chefärztin 
im neu eröffneten Běhounek zu arbeiten und sie blieb in 
dieser Funktion bis 1979. Nach einem unerwarteten Tod 
des Direktors MUDr. Slánský (16.6. 1979) wurde sie vom 
Generaldirektor Havlíček mit der einstweiligen Leitung 
der Organisation beauftragt. Seit 1. September 1979 wird 
MUDr. Hornátová Direktorin des Kurortes Jáchymov.  In 
dieser Funktion arbeitet sie bis 2002, wo sie pensioniert 
wurde. Während ihrer ganzen Direktorenzeit vergaß sie 
nicht an ihre geliebte Praxis und ihre treuen Patienten.  
Sie machte die schwere Zeit der Privatisierung mit, traf 
Entscheidungen über bedeutende Rekonstruktionen und 
Bauten im Rahmen der Organisation (Rekonstruktion der 
Mine Svornost, LH Radium Palace, LD Praha, LD Elektra, 
Bau von LH Curie,..). Im Laufe der Jahre widmete sie sich 
der fachlichen Tätigkeit, nahm an der Organisation von 
verschiedenen Kongressen teil, usw.  

Auch nach ihrer Pensionierung arbeitet MUDr. Hornáto-
vá weiterhin als Ärztin und Ratgeberin im Badehotel 
Akademik Běhounek. Sie kann zu Recht stolz auf das ab-
solute Vertrauen sein, das ihre Patienten ihr gegenüber 
haben. Einige Patienten werden von ihr schon seit 30 Jah-
ren betreut! 

Letzte zehn Jahre widmet sie sich der Wohltätigkeit im 
Damenclub Lions Club, dessen Mitbegründerin sie ist. 
Das Schicksal der Stadt Jáchymov ist ihr ebenfalls wich-
tig, denn sie arbeitet als Stadtvertreterin. Den Rest ihrer 
Freizeit füllt die Hündin Dina, die ein wunderbarer Part-
ner für Freizeit und Spaziergänge in der wunderschönen 
Natur des Erzgebirges ist.

Als ihren größten Erfolg betrachtet sie die Möglichkeit, 
am Umbau des Radonbades teilzunehmen. Aus einem 
Kurort in der Provinz wurde das Heilbad Jáchymov, das 
Wahrzeichen des tschechischen Badewesens. 

„Ich danke dem Schicksal, dass ich ein Leben in der Ge-
sellschaft meiner Patienten und meiner Mitarbeitergrup-
pe leben konnte, wo ich mich bis heute sehr wohl fühle. 
Ich habe meine sowohl wichtigen als auch unwichtigen 
Entscheidungen nie bereut.“ sagt zum Schluss die gefei-
erte Ärztin. 

Edeltraud Štěpánková, Geschäftsleiterin, Ak. Běhounek

JUBILÄUM

MUDR. HANA HORNÁTOVÁ

In folgenden Zeilen möchten wir Ihnen bei der Gelegenheit eines unglaublichen Jubiläums einen Menschen vorstel-
len, dessen Name für ganze Generationen ein Synonym der Radonbäder in der Tschechischen Republik und sogar ein 
Synonym der Stadt Jáchymov (Joachimstal) darstellt.  Einen Menschen, der mit seinen 80 Jahren immer noch vieles zu 
sagen hat, energisch, aktiv, gesellschaftlich engagiert ist und vor allem finden Sie ihn jeden Tag auf seinem „Běhounek“.  
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WELLNESS

NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCE

 
ALQVIMIA

Milé dámy a pánové,

rozšířili jsme naše služby o nové wellness procedury. Nabízí-
me kvalitní péči o vaši pleť pomocí španělské přírodní kos-
metiky Alqvimia a maximální prožitek a příjemnou relaxaci.

V lázeňském hotelu Radium Palace nabízíme k již vyzkou-
šeným a oblíbeným Rituálům královny  Kleopatry z produk-
tů Alqvimia i obličejové ošetření Rejuvenace a obličejové 
ošetření pro zklidnění pleti. Tyto procedury poskytnou 
pleti regeneraci, hydrataci, zpevnění a přirozený lifting. 

Vyzkoušejte i  další naši novinku – anticelulitidní masáž. 
Tato příjemná regenerační masáž je jednou z mála účinných 
metod v boji proti celulitidě. Pro zvýšení efektu této masáže 
doporučujeme celotělový peeling.

V neposlední řadě bychom vám rádi doporučili uhličitou 
koupel se zábalem. Tato koupel vám napomůže ke snížení 
krevního tlaku, místnímu a celkovému prokrvení a k celko-
vému psychickému uvolnění.

Přijďte a vyzkoušejte, vždyť to, co v životě zažijeme, už nám 
nemůže nikdo vzít a příjemná relaxace spojená s péčí o naše 
zdraví k tomu neodmyslitelně patří.

Tyto procedury si můžete objednat na wellness recepci lázeňské-
ho hotelu Radium Palace, tel. číslo 353 83 5 600. Těšíme se na vaši 
návštěvu. 

NECHTE SE ROZMALOVAT A PŘITOM HUBNĚTE!

GARSHAN – zeštíhlující detoxikační masáž
Od září tohoto roku nabízí lázeňské centrum Agricola novou ma-
sáž GARSHAN přispívající k dobré celkové kondici žen i mužů. 

Jedná se o  relaxační a  povzbuzující masáž, při níž dochází 
k usnadnění toku lymfy, ke zlepšení krevního oběhu a k detoxi-
kaci organismu. Významně také přispívá k odstraňování a před-
cházení celulitidy a rovněž napomáhá redukci váhy. 

Typická ayurvédská velice účinná  masáž celého těla, která se 
provádí rukavicemi ze surového hedvábí a  směsí himalájské 
soli s bylinami, je doplněna použitím ayurvédských olejů.

Při masáži dochází k narušení svrchní vrstvy kůže, a tím k ná-
slednému vstřebávání léčivých látek do těla. Po masáži se dosta-
vují pocity síly, tepla a čistoty. Doporučuje se při pocitech těžkosti, 
nedostatku vitality a při celkové únavě.

Těšíme se na vaši návštěvu.

ZU FUSS UND MIT DEM RAD DURCH DIE MALERISCHE NATUR DES ERZGE-

BIRGES MIT EINEM ENTSPANNUNGSPROGRAMM IM KURBAD

ALQVIMIA

Liebe Damen und Herren,

Wir haben unsere Dienstleistungen um neue Wellnessprozedu-
ren erweitert. Wir bieten qualitativ hochwertige Pflege für Ihre 
Haut durch spanische Naturkosmetik Alqvimia, maximalen 
Genuss und angenehme Entspannung an.

Im Kurhotel Radium Palace bieten wir zu den schon bewähr-
ten und beliebten Ritualen der Königin Kleopatra mithilfe der 
Produkten von Alqvimia auch Gesichtsbehandlung für reine 
Gesichtsverjüngung und Behandlung, um die Haut zu beruhi-
gen. Diese Prozeduren leisten der Haut die Regeneration, Hy-
dration, Verstärkung und natürliche Lifting.

Probieren Sie auch unsere weitere Neuigkeit – Anti-Cellulite-
Massage. Diese angenehme erholsame Massage ist eine der we-
nigen wirksamen Methoden im Kampf gegen Cellulite. Um die 
Wirkung dieser Massage verbessern, wird Ganzkörper Peeling 
empfohlen.

Schließlich möchten wir Ihnen ein Kohlsäuerbad mit einem 
Umschlag empfehlen. Dieses Bad wird zur Senkung des Blut-

drucks, lokalen und allgemeinen Durchblutung und zur allge-
meinen psychischen Entspannung helfen.

Kommen und probieren Sie, doch, was wir im Leben erfah-
ren, kann uns niemand mehr nehmen und die angenehme 
Entspannung mit der Pflege um unsere Gesundheit gehört 
untrennbar dazu.

Diese Behandlungen können Sie sich an der Wellnes-Rezepti-
on des Kurhotels Radium Palace bestellen.

Tel. Nummer 353 83 5 600. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

LASSEN SIE SICH VERWÄHNEN UND TROTZDEM 
NEHMEN SIE ZUGLEICH GEWICHT AB!

GARSHAN – abnehmende Detoxmassage
Ab September dieses Jahres bietet Kurzentrum Agricola eine 
neue Massage GARSHAN an, die zu einer guten Gesamtkon-
dition von Frauen, als auch Männer beitritt. 

Es ist eine entspannende und belebende Massage, bei der zur För-
derung der Lymphfluss, Verbesserung der Durchblutung und 
Körperdetoxikation kommt. Es tritt auch zur Entfernung und 

Vorbeugung der Cellulite und zugleich zur Gewichtabnehmen bei. 
Typische Ayurvedische sehr effektive Ganzkörpermassage, die 
mit Handschuhen aus Rohseide und mithilfe einer Mischung 
aus Himalayasalz mit Kräutern durchgeführt wird, wird mit 
ayurvedischen Ölen ergänzt.

Bei der Massage kommt zu einer Störung der oberen Haut-
schichten, und damit zur späteren Aufnahme von Heilwirkstof-
fen in die Körper. Nach der Massage kommen die Gefühle von 
Kraft, Wärme und Reinheit. Es ist bei Schwergefühl, Vitalitäts-
mangel und bei einer allgemeinen Müdigkeit zu empfohlen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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ARTFORUM
Dům kultury Ostrov / Kulturhaus Ost-
rov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, 
www.dk-ostrov.cz

Turistické informační centrum DK / 
Touristische Infozentrum Kulturhaus
Dům kultury / Kulturhaus
Tel. + 420 353 800 511 / 526
Fax. + 420 353 800 524
ic@dk-ostrov.cz

Turistické informační centrum SR / 
Touristische Infozentrum Alte Rathaus
Stará radnice / Altes Rathaus
Tel. + 420 353 800 522, galerie@dk-ostrov.cz

Turistické informační centrum KL / 
Touristische Infozentrum Kloster
Klášterní areál / Kloster
Tel. + 420 353 800 521, klaster@dk-ostrov.cz

PROGRAM
ŘÍJEN
6. -9. října, neděle -středa všechny pro-
story DK Ostrov

45. ROČNÍK DĚTSKÉHO FIMOVÉ-
HO A  TELEVIZNÍHO FESTIVALU 
OTY HOFMANA OSTROV

8. října, 19.00 hod., Klášterní areál
KONCERT SCHOLA GREGORIANA 
PRAGENSIS  - 45.FOH
Homo viator - Člověk putující
Pěvecký sbor věnující se středověké 
duchovní hudbě se zaměřením na in-
terpretaci gregoriánského chorálu. Spo-
lupracoval s  celou řadou špičkových 
českých i  zahraničních interpretů. Ost-
rovským hostem bude Marek Eben.

7. října - 19,00 hod., galerie Stará radni-
ce
HRDINOVÉ Z OSTROVA A OKOLÍ
Přednáška o  hrdinech, kteří žijí mezi 
námi.

18. října – 18.00 hod., galerie Stará rad-
nice, 20 LET SKUPINY DRC - KON-
CERT, Muzika z podkrušnohoří.

25. října, Mírové náměstí Ostrov
OSTROVSKÉ TRHY

23. a 25. října, 19.00-21.00, Společenský 

sál Domu kultury
KURZ HARMONIZOVÁNÍ ČAKER – 
TECHNIKY+ PRÁCE S  KYVADLEM 
A VIRGULÍ
Přijďte si užít čtyři hodiny aktivní rela-
xace a harmonizace a pořádně se nabít 
pozitivní náladou a  energií. Lektorka 
Jana Čekanová.

30. října, 13.00 – 17.00 hod., galerie Sta-
rá radnice
ZANIKLÁ ZNOVUOBJEVENÁ STA-
RÁ ŘEMESLA
Ukázka starých řemesel - paličkování, 
drátování, řezba, korálkování, háčková-
ní apod.

LISTOPAD

16.listopadu, 18.00 – 24.00 hod., Diva-
délko Točna Ostrov
NOC DIVADEL
Komponovaný večer Noc divadel se 
koná každoročně v listopadu v několika 
evropských zemích současně. Poprvé 
v  letošním roce otevřou také česká di-
vadla své prostory a  během večerních 
a  nočních hodin připraví pro diváky 
různorodý program: představení pro 
děti i  pro dospělé. Cílem je zapojit co 
největší počet divadel z ČR a nabídnout 
tak širšímu diváckému spektru netra-
diční divadelní zážitek.

22. listopadu, Mírové náměstí Ostrov
OSTROVSKÉ TRHY - SVATOMAR-
TINSKÉ

25. listopadu, 19.30hod. Divadelní sál 
DK Ostrov
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT VÁCLA-
VA HYBŠE A JEHO HOSTŮ
Hlavními hosty letošního „Vánočního 
koncertu 2013“ jsou spoluzakladatelé 
divadla Semafor, úspěšní zpěváci naší 
populární scény Pavlína Filipovská 
a Karel Štědrý. Jejich vystoupení doplní 
zcela noví zpěváci z řad mladé generace 

– Lucie Zemanová, Karolína Kaňková, 
Václav Dudek a Štěpán Růžička.

KULTURNÍ PROGRAM LÉČEB-
NÝCH LÁZNÍ
PROGRAM ŘÍJEN

RADIUM PALACE

3. 10. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 100 Kč
JAZZOVÝ VEČER S  PETROU BRA-
BENCOVOU A KAPELOU JAZZ KVé

Karlovarské combo předvede jazzové 
standardy od Ellingtona až po Milese 
Davise. 

10. 10. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 120 Kč
Ať žijí operety! 
Koncert plný operetních melodií v  po-
dání regionálních umělců.
 
17. 10. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 120 Kč
Slavnostní recitál – piano a viola
Na programu: známá díla světových mi-
strů, např. od A. Dvořáka, W. A. Mozar-
ta, L. Beethovena a dalších. 

24. 10. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 150 Kč
Lásky paní Operety! 
Slavnostní operetní koncert v  podání 
umělců Plzeňského divadla.

31. 10. 20:00 hod., vstupné 100 Kč
TRIO-KYTARA, ČELO, ZPĚV

TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar, vstup zdarma
pátek 4., 11., 18. a 25. 10. – DUO Záliba
sobota 5. 10. – Jan Zumr 
sobota 19. 10. – Gipsy Harry band
sobota 12. a 26. 10 – Oldies Dico Davida 
Keilhauera s programem 

POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., hala, vstup zdarma
Pondělí – David Beznoska, klavír, nála-
dové melodie
Středa – Bohumila Trachtová, klávesy, 
zpěv

AK. BĚHOUNEK

8. 10. úterý 19:30 hod., vstupné 100 Kč
VEČER KLASICKÉ HUDBY
Na programu skladby slavných mistrů 
z 18., 19. a 20. století.

neděle 6. 10. a 20. 10. 13.00 hod.
Výklad karet s kartářkou Jaroslavou Dy-
trychovou. Nechejte si předpovědět bu-
doucnost! 

15. 10. úterý 19:30 hod., vstupné 110 Kč
HONZA JAREŠ - Světové melodie, 
swing, jazz a pop
Klavírní koncert nevidomého absolven-
ta Pražské konzervatoře Honzy Jareše za 
doprovodu bubeníka Mikoláše Nopa. 
 
Taneční večery

19.00 – 22.30, Zimní zahrada, zdarma
Středa 2., 9., 16. a 23. a 30. 10. Jan Zumr
Pátek 10. a 25. 10. Gipsy Hery Band

Pátek 4. 10. Jan Zumr a  18. 10. Jiřina 
a Michal Pagáčovi

Taneční odpoledne
14.00 – 17.00, Zimní zahrada, zdarma
Neděle 6., 13., 20., 27. 10. Carlex 

CURIE

1. 10. úterý 19:30 hod., kavárna Curie, 
vstupné 70 Kč
VEČER SWINGOVÝCH MELODIÍ
Hrají a  zpívají Rudolf Přibil a  Miroslav 
Zábranský.

9. 10. středa 14:00 hod., salónek - 3. pat., 
zdarma
BECHTĚREVOVA NEMOC
Lékařská přednáška v  českém jazyce, 
přednáší MUDr. Buglov.

16. 10. středa 19:30 hod., předsálí kavárny 
Curie, zdarma
PŘEDNÁŠKA O  ŽIVOTĚ AUSTRAL-
SKÝCH DOMORODCŮ – ABORIGINALS
Přednáší PhDr. Hana Gerzanicová z Plzně.

22. 10. úterý 19:30 hod., vstupné 70 Kč
Taneční večer s  módní přehlídkou 
Módní firmy JB Style z Karlových Varů. 
K poslechu a tanci hrají Sunny a Tony. 

23. 10. středa 14:00 hod., salónek – 3. pat., 
zdarma
ÚČINKY LÁZEŇSKÉ LEČBY V  JÁ-
CHYMOVĚ
Lékařská přednáška v němčině, přednáší 
MUDr. Alena Černá.
30. 10. středa 19:30 hod., kavárna, zdarma
TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hrají DUO J a P. 

TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna Curie, zdarma
5., 12., 19., 26. 10. sobota – Vladislav Prokop 
6., 13., 20., 27. 10. neděle – Jan Zumr

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
29. 10. úterý  19:30 hod., vstupné 60 Kč
ZÁRUKA TOUHY – DIVADELNÍ 
SOUBOR  ŽLUTIČAN 
Uvádí hořkou komedii Silke Hasslerové.

PROGRAM LISTOPAD

RADIUM PALACE

7. 11. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 150 Kč
Operetní revue! operetní slavnostní kon-
cert v podání pražských sólistů. 

11. 11. pondělí  v 15.00 hod., 
Svatomartinské muzicírování s  občer-
stvením – já ještě přesně nevím, co??? 

11. 11. pondělí  ve 20.00 hod., vstupné 
100 Kč
SVATOMARTINSKÝ PROGRAM - 

„Ledecká dudácká muzika“ z Plzně pod 
vedením kapelníka Libora Valečky před-
vede lidové písně převážně z  Chodska, 
ale i jiných míst z naší republiky. 

21. 11. čtvrtek ve 20.00 hod., vstupné 140 Kč
Nejslavnější muzikálové melodie, v  po-
dání regionálních umělců Zuzana Sei-
bertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan 
Kubeš – klavírní doprovod. 

28. 11. čtvrtek ve 20:00 hod., vstupné 140 Kč
Klasický smyčcový kvintet se sólovým ja-
zzovým pianem v programu „BEATLES“
Vynikající zpracování skladeb legendární 
skupiny v aranžmá skladatele a bandlea-
dra Milana Svobody, které interpretuje na 
sólo piano Jindřich Volf m. s klasickým 
PiKap kvartetem doplněným o vynikají-
cí sólo kontrabasistu KSO Jana Jirmáska.

TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar, vstup zdarma
POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., hala, vstup zdarma
Pondělí – David Beznoska, klavír, nála-
dové melodie
Středa – Bohumila Trachtová, klávesy, 
zpěv

AK. BĚHOUNEK

neděle 3. 11. a 17. 11. 13.00 hod.
Výklad karet s kartářkou Jaroslavou Dy-
trychovou. Nechejte si předpovědět bu-
doucnost! Termíny a  bližší informace 
u programové specialistky na LH Běhou-
nek. Individuální platba.

13. 11. středa od 19 – 22.30 hod.
SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA 
s  varietním vystoupením taneční skupi-
ny Medovina z Chomutova
k poslechu a tanci hraje country skupina 
Tuláci.

19. 11. úterý 19:30 hod., vstupné 110 Kč
Koncert J. Rezka – kytara, cello a zpěv – 
od p. Poledníčka

29 .11. pátek od 10 – 16 hod.
ADVENTNÍ 
- PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
s doprovodným hudebním programem, 
vystoupí Big  Band z Nové Role. 

Taneční večery
19.00 – 22.30, Zimní zahrada, zdarma
Středa 6., 20. a 27. 11. Jan Zumr
Pátek 8. 11. a 22. 11. Gipsy Hery Band
Pátek 1. 11. a 29. 11. Jan Zumr a 15. 11. 
Jiřina a Michal Pagáčovi

Taneční odpoledne
14.00 – 17.00, Zimní zahrada, zdarma
Neděle 3., 10., 17. a 24. 11.  Carlex 
CURIE
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna Curie, 
zdarma

KULTURPROGRAMM
OKTOBER

6. -9. Oktober, Sonntag – Mittwoch, 
alle Räume vom Kulturhaus Ostrov
45. JAHRGANG DES OTA HOF-
MANS KINDER-FILM & FERNSEH-
FESTIVALS IN OSTROV

8. Oktober, 19.00 Uhr, Kloster
KONZERT SCHOLA GREGORIANA 
PRAGENSIS  - 45.FOH
Homo viator – Der reisende Mensch
Der Chor, der sich mit der mittelal-
terlichen Kirchenmusik mit einem 
Schwerpunkt auf der Interpretation 
gewidmetgregoriánského chorálu. Er 
hat mit einer Reihe von Top tschechi-
schen und ausländischen Künstlern 
zusammengearbeitet. In Ostrov kom-
mt als Gast des Chores Marek Eben.

7. Oktober – 19.00 Uhr, Galerie Alte 
Rathaus, HELDEN AUS OSTROV 
UND UMGEBUNG, Vorlesung von 
Helden, die unter uns leben.

18. Oktober – 18.00 Uhr, Galerie Alte 
Rathaus, 20 JAHREN MUSIKGRUP-
PE DRC - KONZERT, Musik aus dem 
Gebiet Vorerzgebirge

25. Oktober, Mírové náměstí, Ostrov
MARKT IN OSTROV

23. und 25. Oktober, 19.00-21.00 Uhr, 
Saal in Kulturhaus
CHAKRA-HARMONISIERUNG – 
TECHNIK + ARBEIT MIT PENDEL 
UND WÜNSCHELRUTE
Kommen Sie und genießen Sie vier 
Stunden aktiver Entspannung und 
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Harmonisierung, und lassen Sie sich 
mit positiver Stimmung und Energie 
aufladen. Lektorin Jana Čekanová.

30. Oktober – 13.00 – 17.00 Uhr, Gale-
rie Alte Rathaus
UNTERGEGANGENE UND WIE-
DERGEFUNDENE HANDWERKE
Vorführung der alten Handwerke - 
Klöppelarbeit, Drahten, Schnitzerei, 
Perlstickerei, Häkeln usw.

NOVEMBER

16. November, 18.00 – 24.00 Uhr., 
Theater Točna Ostrov
THEATERNACHT
Der komponierte Abend „Theater-
nacht“ wird jährlich im November 
in mehreren europäischen Ländern 
gleichzeitig stattgefunden. Zum ersten 
Mal in diesem Jahr öffnen auch tsche-
chische Theater ihre Räume und wä-
hrend der Abend- und Nachtstunden 
bereiten für Zuschauer unterschiedli-
che Programm vor: Vorstellungen für 
Kinder, als auch für Erwachsene. Ein 
Ziel ist, so viele tschechische Theater 
einzugliedern und einem breiteren 
Spektrum von -theatralischen Zus-
chauern eine nicht traditionelle Er-
fahrung anzubieten.

22. November, Mírové náměstí, Ostrov
ST. MARTIN-MARKTE IN OSTROV

25. November, 19.30hod. Theatersaal 
des Kulturhauses in Ostrov
CHRISTMAS CONCERT: VÁCLAV 
HYBŠ UND SEINE GÄSTE

Die wichtigsten Gäste des diesjä-
hrigen „Christmas Concert 2013“ sind 
Mitbegründer des Theaters „Semafor“, 
erfolgreichsten Sänger unserer po-
pulären Szene Pavlína Filipovská und 
Karel Štědrý. Ihr Auftritt ergänzen 
ganz neue Sänger aus der jungen Ge-
neration - Lucie Zemanova, Karolina 
Kaňková, Václav Dudek und Štěpán 
Růžička.

KULTURPROGRAMM 
IN HEILBAD
PROGRAMM IM OKTOBER

RADIUM PALACE

3. 10. Donnerstag, 20.00 Uhr, Eintritt 
100 CZK
JAZZABEND MIT PETRA BRABEN-
COVÁ UND MUSIKGRUPPE JAZZ 
KVé

„Karlbadscombo“ führt Jazzstandards 
von Ellington bis Miles Davis vor. 

10. 10. Donnerstag, 20.00 Uhr, Eintritt 
120 CZK
Viva Operetten! 
Konzert voll der Operettenmelodien 
in einer Ausführung von Interpreten 
aus der Region.
 
17. 10. Donnerstag, 20.00 Uhr, Eintritt 
120 CZK
Gala Recital - Piano und Viola
Programm: Werken der weltbe-
kannten Meister, z.B. von A. Dvorak, 
Mozart, L. Beethoven und anderen. 
24. 10. Donnerstag, 20.00 Uhr, Eintritt 
150 CZK
Lieben der Frau Operette 
Galakonzert der Operette in der 
Vorführung der Künstler des Pilsner 
Theaters.

31. 10. 20.00 Uhr, Eintritt 100 CZK
TRIO MIT GITTARE, VIOLA UND 
GESANG

TANZABENDE
19:30 – 23:00 Uhr, Bar, Eintritt frei
Freitag 4., 11., 18. und 25. 10. – DUO 

„Záliba“
Samstag 5.10. – Jan Zumr 
Samstag 19. 10. – Gipsy Harry Band
Samstag 12. und 26. 10 – Oldies Disco 
mit David Keilhauer und Programm 

NACHMITTAGE MIT MUSIK
15:30 – 17:00 Uhr, Halle, Eintritt frei
Montag – David Beznoska, Piano, lau-
nische Melodien
Mittwoch - Bohumila Trachtová, Tas-
tenspiel, Gesang

AK. BĚHOUNEK

8. 10. Dienstag 19.30 Uhr, Eintritt 100 CZK
KLASSISCHE MUSIK ABEND
Auf den Spuren von berühmten Meis-
tern aus dem 18., 19. und 20 Jahrhun-
derts.

Sonntag  6, 10. und 20. 10. 13.00 Uhr
Karteninterpretation mit Kartenlege-
rin Jaroslava Dytrychová. Lassen Sie 
sich Ihre Zukunft weissagen! 

15. 10. Dienstag 19.30 Uhr, Eintritt 
110 CZK
HONZA JAREŠ – weltberühmte Me-
lodien, Swing, Jazz und Pop
Klavierkonzert des blinden Absol-
venten des Prager Konservatoriums 
Jan Jareš, begleitet von Schlagzeuger 
Mikoláš Nop. 
 
Tanzabende
19.00 – 22.30 Uhr, Wintergarten, kos-
tenlos
Mittwoch 2., 9., 16. und 23. und 30. 10. 
Jan Zumr
Freitag 10. und 25. 10. Gipsy Hery 
Band
Freitag 4. 10. Jan Zumr und 18. 10. 
Jiřina und Michal Pagáč

Tanznachmittag
14.00 – 17.00 Uhr, Wintergarten, kos-
tenlos
Sonntag 6., 13., 20., 27. 10. Carlex 

CURIE

1. 10. Dienstag 19.30 Uhr, Kaffeehaus 
Curie, Eintritt 70,- CZK
ABEND SWING MELODIEN
Spielen und singen Rudolf Přibil und 
Miroslav Zábranský.

9. 10. Mittwoch 14.00 Uhr, Salon - 3. 
Etage, kostenlos
BECHTEREWSCHE KRANKHEIT
Ärztliche Vorlesung in tschechischer 
Sprache von MUDr. Buglov.

16. 10. Mittwoch 19.30 Uhr, Vorsaal 
Kaffeehaus Curie, kostenlos
VORLESUNG ÜBER DER LEBEN 
DER AUSTRALISCHEN UREIN-
WOHNER - ABORIGINALS
Vorlesung von PhDr. Hana Gerzani-
cová aus Pilsen.

22. 10. Dienstag 19.30 Uhr, Eintritt 70 
CZK
Tanzabend mit Modeschau 
Modeschau der Firma JB Style, Karls-
bad. Mit Musik zum Hören und Tan-
zen von Sunny und Tony. 

23. 10. Mittwoch 14.00 Uhr, Salon – 3. 
Etage, kostenlos
HEILKURENWIRKUNGEN IN 
JOACHIMSTHAL
Ärztliche Vorlesung in deutscher 
Sprache von MUDr. Alena Černá.
30. 10. Mittwoch 19.30 Uhr, Kaffee-
haus, kostenlos
TANZABEND

Musik zum Tanzen und Hören spielt 
DUO J. und P. 

TANZABENDE
Von 19.30 bis 23.00 Uhr, Kaffeehaus 
Curie, kostenlos
5., 12., 19., 26. 10. Samstag – Vladislav 
Prokop 
6., 13., 20., 27. 10. Sonntag – Jan Zumr

KULTURHAUS JOACHIMSTHAL
29. 10. Dienstag 19.30 Uhr, Eintritt 60 CZK
ZÁRUKA TOUHY (Sehnsucht-
garantie) – THEATERANSAMBL 

„ŽLUTIČAN“, Führt eine bittere 
Komödie von Silke Hassler auf.

PROGRAMM IM NOVEMBER

RADIUM PALACE

7. 11. Donnerstag, 20.00 Uhr, Eintritt 
150 CZK
Operettenrevue!
Operette Galakonzert der Prager So-
listen. 

11. 11. Montag um 15.00 Uhr., 
St. Martins Musizieren mit Imbiss 

11. 11. Montag um 20.00 Uhr, Eintritt 
100 CZK
St. MARTIN-PROGRAMM – Mu-
sikgruppe „LEDECKÁ DUDÁCKÁ 
MUZIKA“ aus Pilsen unter der Lei-
tung Libor Valečka spielt Volksmusik 
vorwiegend aus dem Gebiet „Chods-
ko“, aber auch aus anderen tschechi-
schen Regionen. 

21. 11. Donnerstag um 20.00 Uhr, 
Eintritt 140 CZK
Die berühmtesten Musicalsmelodien, 
die von regionalen Künstlern Zuzana 
Seibertová - Gesang, Jakub Šmíd - Ge-
sang, Jan Kubeš – Klavierbegleitung 
durchgeführt werden. 

28. 11. Donnerstag um 20:00:00, Ein-
tritt 140 CZK
Klassische Streichquintett mit Jazz-
Solo-Piano im Programm „BEATLES“
Ausgezeichnete Verarbeitung legendä-
ren Musiktiteln im Arrangement des 
Komponisten und Bandleadr Milan 
Svoboda mit Soloklavier Jindřich Volf 
j. und Quartett PiKap interpretiert 
werden, ist durch hervorragende So-
lo-Bassist KSO Jan Jirmásek ergänzt.

TANZABENDE
19:30 – 23:00 Uhr, Bar, Eintritt frei
NACHMITTAGE MIT MUSIK
15:30 – 17:00 Uhr, Halle, Eintritt frei
Montag – David Beznoska, Piano, lau-
nische Melodien
Mittwoch - Bohumila Trachtová, Tas-
tenspiel, Gesang

AK. BĚHOUNEK

Sonntag  3, 11. und 17. 11. 13.00 Uhr
Karteninterpretation mit Kartenlege-
rin Jaroslava Dytrychová. Lassen Sie 
sich Ihre Zukunft weissagen! Termine 
und nähere Informationen bekom-
men Sie bei unserer Programmmitar-
beiterin im Kurhotel Běhounek. Indi-
viduelle Bezahlung.

13. 11. Mittwoch von 19 - 22.30 Uhr.
ST. MARTIN-UNTERHALTUNG mit 
Varieteeauftritten von der Tanzgruppe 
„Medovina“ aus Chomutov, zum Hö-
ren und Tanzen spielt Country-Mu-
sik-Band „Tuláci“.

19. 11. Dienstag 19.30 Uhr, Eintritt 
110 CZK
Konzert des Interpreten J. Rezek – Gi-
tarre, Viola und Gesang

29 .11. Freitag von 10 - 16 Uhr.
ADVENT-WEIHNACHTSMARKT 
mit einem begleitenden Musik-Pro-
gramm, mit Big-Band Nová Role. 

Tanzabende
19:00:00 – 22:30:00, Wintergarten, 
kostenlos
Mittwoch 6., 20. und 27. 11. Jan Zumr
Freitag 8., 11. und 22. 11. Gipsy Hery 
Band
Freitag 1. 11. und 29. 11. Jan Zumr 
und 15. 11. Jiřina und Michal Pagáč

Tanznachmittag
14.00 – 17.00 Uhr, Wintergarten, kos-
tenlos
Sonntag 3., 10., 17. und 24. 11.  Carlex 
CURIE
TANZABENDE
Von 19.30 bis 23.00 Uhr, Kaffeehaus 
Curie, kostenlos
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45. DĚTSKÝ FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA  

V  letošním roce se 45. dětský filmový a  televizní fes-
tival Oty Hofmana bude konat v  termínu od 6. do 9. 
října 2013. Hlavní téma festivalu je „Hry a volný čas“. 
Hlavním mediálním partnerem se stala Česká televize. 
Hlavními partnery jsou Město Ostrov a  Krajský úřad 
Karlovy Vary. V  letošním roce se uskutečnilo několik 
změn, které zcela jistě povedou ke zlepšení image ce-
lého festivalu. Zásadní změna je v  termínu festivalu, 
kdy začínáme v  neděli. Image festivalu jsme po bez-
vadné spolupráci v  loňském roce opět zadali Střední 
průmyslové škole keramické a  sklářské v  Karlových 
Varech.V  letošním roce vyhrála studentka Tereza Poz-
díšková a její večerníčkové postavičky. Ústředními po-
stavami festivalu jsou šikulové PAT a  MAT. Původně 
Národní přehlídka filmů pro děti, která vznikla v roce 
1969 z  iniciativy nadšenců - ostrovských učitelů a čle-
nů Dětského filmového klubu Martin.V soutěžní části 
budou soutěžit celovečerní filmy spolu s  televizními 
pořady. Připraven je i  zajímavý doprovodný program 
po celý průběh festivalových dní, který věříme, že za-
ujme nejen děti, ale i  dospělé. O  vítězi rozhodne jak 
porota dospělých, tak porota dětí a  mládeže a  v  ne-
poslední řadě i  diváci v  sále. V  porotě zasedne celá 
řada filmových odborníků - producenti, herci, pře-
devším představitelé hlavních i  vedlejších rolí ve vy-
braných soutěžních filmech a mnoho jiných známých 
osobností ze světa kultury. Přijměte prosím naše po-
zvání a  staňte se na týden našimi sponzory, partnery 
a  festivalovými hosty a  užívejte si spolu s  námi fil-
mový svátek dětí a  mládeže. Cílem tohoto festivalu 
je prezentovat a  popularizovat české filmové dědictví 
a  nejhodnotnější soudobá kinematografická díla; re-
vitalizovat hranou filmovou tvorbu pro děti a mládež. 
V  rámci soutěžních projekcí se představí novinky fil-
mové a  televizní tvorby pro děti a  mladou generaci. 

45. KINDER-FILM 
& FERNSEH-FESTIVAL 
VON OTA HOFMAN 

Dieses Jahr wird der 45. Kinder-Film & Fernseh-Festival von 
Ota Hofman im Termin vom 6-en bis 9-en Oktober 2013 
stattfinden. Das Hauptthema des Festivals ist “Spielen und Frei-
zeit.” Der wichtigste Medienpartner wurde das Tschechische 
Fernsehen. Die wichtigsten Partner sind die Stadt Ostrov und 
das Kreisamt Karlsbad. In diesem Jahr ist zu einigen Verände-
rungen gekommen, die sicherlich zu einer Imageverbesserung 
des Festivals führen werden. Eine grundlegende Änderung ist 
im Termin, wir beginnen am Sonntag. Wir haben das Image 
des Festivals nach der perfekten Partnerschaft im vergangenen 
Jahr wieder der Mittlerschule für Keramik und Glas in Karls-
bad vergeben. Dieses Jahr wird die Gewinner Studentin Tereza 
Pozdíšková und ihre Sandmännchengestalten. Die Hauptfi-
guren des Festivals sind Bastler PAT und MAT. Ursprünglich 
die Nationale Filmschau für Kinder, entstand im Jahr 1969 auf 
Initiative der Enthusiasten - Lehrer von Ostrov und Mitglieder 
des Kinderfilm-Klubs Martin. Im Wettbewerb werden die Spiel-
filme zusammen mit Fernsehshows teilnehmen. Im Laufe der 
Festtage wird auch ein interessantes Begleitprogramm vorbe-
reitet, das unserer Meinung nach nicht nur für Kinder, sondern 
auch für Erwachsene interessant ist. Der Gewinner wird von der 
Jury der Erwachsenen, als auch von der Kinder- und Jugend-
Jury und, nicht zuletzt, vom Publikum in der Halle auswählen. 
Die Jury setzt sich aus einer Reihe von Film-Profis:  Produzenten, 
Schauspielern, vor allem aus Vertretern der großen und kleinen 
Rollen in einigen Filmen und aus vielen anderen bekannten 
Persönlichkeiten der Kulturwelt. Bitte nehmen Sie unsere Einla-
dung ein und werden für eine Woche unsere Sponsoren, Partner 
und Gäste des Festivals und genießen Sie mit uns ein Filmfes-
tival der Kinder und Jugendlichen. Das Ziel dieses Festivals ist 
das tschechische Filmerbe zu präsentieren und zu popularisie-
ren und die wertvollsten zeitgenössischen Filmwerke, Spielfilm-
Produktion für Kinder und Jugendliche zu beleben. In Rahmen 
der Wettbewerb werden die Neuigkeiten  der Film- und Fern-
sehproduktion für Kinder und junge Generation vorgestellt. 



NÁŠ TIP

JÁCHYMOV - TURISTICKÁ DESTINACE 

PRO MILOVNÍKY AKTIVNÍ DOVOLENÉ

Malebná krušnohorská příroda poskytuje svým návštěv-
níkům neopakovatelné zážitky v jakémkoliv ročním ob-
dobí. Zalesněné kopce, vyhlídky do údolí, významné 
mokřady, horská rašeliniště a  říčky společně s  rozsáh-
lými pláněmi s  jedinečnými živočišnými a  rostlinnými 
druhy, geologické zajímavosti a pozůstatky minulé těžby 
jsou znovu objevovány turisty pěšky, na kole nebo na 
lyžích. Je skutečností, že turistické trasy patří v Čechách 
k těm nejlépe značeným. To platí i o okolí Jáchymova.

Kromě kvalitní lázeňské péče poskytují léčebné lázně 
i  bohatou a  cenově dostupnou nabídku ubytovacích 
a  stravovacích služeb, wellness a  relaxačních procedur. 
V  neposlední řadě možnost sportovního vyžití láká 
do Jáchymova návštěvníky všech generací. Zvláště pak 
rodiny s  dětmi najdou v  lázeňských hotelech ideální 
podmínky pro svou rodinnou dovolenou.  

Saskou a českou stranu Krušných hor spojují jedinečné 
hornické tradice a kulturní poklady. Nově vybudovaná 
cyklostezka v projektu Cíl 3 „Silberstrasse“ spojuje Já-
chymov se Žďárem. Cyklisté tak dojedou z Ostrova po 

cyklotrase až do Jáchymova a  lanovkou se pak svezou 
na Klínovec. Podél Krušnohorské magistrály je nespo-
čet moderních cyklotras. Vydejte se po stopách stříbra 
z hlubokých dolů. Zažijte nedotčenou přírodu, nabíd-
ku skvělých aktivit a vřelou pohostinnost. 

Pro milovníky turistiky, cyklistiky i lyžování nabízí láz-
ně příjemné ubytování v  Garni hotelu Astoria, který 
získal certifikaci hotelu „Cyklisté vítáni“. Jen několik 
kroků od hotelu se nachází aquacentrum Agricola s ba-
zénem, saunami, solnou jeskyní a celou řadou wellness 
a relaxačních procedur. 

Rozvoj sportovních areálů na Božím Daru, Plešivci, 
Klínovci a  Oberwiesenthalu otevírá novou etapu ce-
loročního aktivního odpočinku pro stále početnější 
skupiny návštěvníků. V letošním roce je nově propojen 
areál Klínovec s německým Fichtelbergem skibusem se 
společnou jeden a  půl denní permanentkou. Nově vy-
budovaný lyžařský areál na Plešivci, který bude v   pro-
vozu od prosince tohoto roku, nabídne rodinám s dětmi 
široké sportovní vyžití. A nezapomeňte, že jeden z nej-
krásnějších pohledů na panorama krušnohorské kotliny 
se nabízí ze sjezdovek na Neklidu u  Božího Daru. Já-
chymovské lázně poskytují svým klientům zajímavé 
slevy na lanovky, vybrané vleky a služby v uvedených 
horských areálech.

UNSER TIPP

JOACHIMSTHAL – EIN REISEZIEL 

FÜR AKTIVURLAUBER

Die malerische Erzgebirge Natur bietet seinen Besuchern un-
vergessliche Erlebnisse in jeder Jahreszeit. Bewaldete Hügel, 
Blicke in Tälern, wesentliche Feuchtgebiete, Gebirgsmooren 
und Bächen zusammen mit ausgedehnten Ebenen mit einzi-
gartigen Tier- und Pflanzenarten, geologische Attraktionen und 
Überreste früherer Bergbau werden immer wieder von Tou-
risten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Skiern entdeckt. In 
der Tat gehören die Wanderwege in Böhmen zu den am besten 
bezeichneten. Es gilt auch für die Joachimsthaler Umgebung.

Neben der Bereitstellung von hochwertiger Kurpflege leis-
ten die Heilbäder umfangreiches und erschwingliches An-
gebot von Unterkunft und Catering-Service, Wellness- und 
Entspannungsprozeduren. Schließlich ziehen in Joachimsthal 
Besucher aller Generationen auch die Sportmöglichkeiten ein. 
Besonders Familien mit Kindern finden die Kurhotels ideal 
für Ihren Familienurlaub.  

Sachsen und die tschechische Seite des Erzgebirges verbinden 
die einzigartigen Bergbautraditionen und kulturelle Schätzen. 
In Project Ziel 3 “Silberstraße” neu errichtetes Radweg ver-
bindet Joachimsthal mit der Gemeinde Žďár. Radfahrer kom-

men so auf dem Radweg von Ostrov bis in Joachimsthal an. 
Mit der Seilbahn kann man dann Keilberg erreichen und ent-
lang der Erzgebirgsmagistrale gibt es eine große Menge von 
modernen Radwegen.  

Folgen Sie die Silberspuren aus den tiefen Gruben nach. Er-
leben Sie die unberührte Natur, Angebot toller Aktivitäten 
und herzliche Gastfreundschaft. 

Für die Liebhaber von Wandern, Radfahren und Skilaufen 
bietet Heilbad eine angenehme Unterkunft im Garni Hotel 
Astoria an, das die Zertifikation “Radfahrer willkommen” 
gewonnen hat. Nur ein paar Schritte vom Hotel befindet sich 
Agricola Aqua-Center mit Schwimmbad, Sauna, Salzgrotte 
und eine Vielzahl von Wellness- und Relaxbehandlungen. 

Die Entwicklung von Sportanlagen in der Umgebung von 
Boží Dar, Plessberg, Keilberg und Oberwiesenthal öffnet eine 
neue Etappe der ganzjährig aktiven Erholung für die wach-
sende Zahl von Besuchern. In diesem Jahr ist neu Keilberg 
mit deutschen Fichtelberg mit einem Skibus für eine gemein-
samen 1 ½ Tageskarte verbunden. Das neu erbaute Skigebiet 
Plessberg, das in Betrieb seit Dezember dieses Jahres sein 
wird, bietet Familien mit Kindern breiten Sportarten an. Und 
vergessen Sie nicht, dass einer der schönsten Erzgebirgspano-
rama die Pisten auf Neklid bei Boží Dar anbieten. 

Heilbad Joachimsthal leistet ihren Kunden attraktive Rabat-
te für Seilbahnen, ausgewählte Aufzüge und Dienstleistun-
gen in den aufgeführten Skigebieten.
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PŘIJEĎTE DO KRUŠNÝCH HOR NAČERPAT NOVOU ENERGII. 
JE TU KRÁSNĚ PO CELÝ ROK.

KOMMEN SIE INS ERZGEBIRGE NEUE ENERGIE AUFLADEN. 
WÄHREND DES GANZEN JAHRES IST HIER WUNDERSCHÖN.



 

 

LÉČBA DĚTÍ V LUHAČOVICÍCH 
JIŽ OD 1,5 ROKU 

Do  Luhačovic se děti tradičně přijíždějí léčit s  onemoc-
něním dýchacích cest a s obezitou. Nová pravidla platná 
od října loňského roku umožňují rovněž léčit nemoci trá-
vicí, kožní a onkologické. Nejdůležitější změnou je však 
možnost léčit děti již od 1,5 roku (původně od 5 let) s do-
provodem rodičů. Ocení to především maminky na rodi-
čovské dovolené, které mají čas na to, aby jely s dítětem 
do lázní ještě před nástupem do zaměstnání. „Snížení vě-
kové hranice má své opodstatnění, protože se onemocně-
ní čím dál častěji projevují již v nejútlejším věku. Astma 
bronchiale se v 50% projeví u dětí do 3 let a atopický ek-
zém se dokonce zjistí v 60% už v kojeneckém věku,“ říká 
primářka dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová.

„Lázně Luhačovice mají ty nejlepší předpoklady pro kva-
litní lázeňskou péči. Je to dáno především díky garanci 
využívání místních přírodních léčivých vod, technické-
mu vybavení, zkušeným pediatrům a  odbornému zdra-
votnickému personálu,“ dodává MUDr. Rydlová. Po 
provedených změnách v  lázeňství se tak dětské léčebny 
v Luhačovicích staly jedinými léčebnami na Moravě, kde 
lze léčit děti s onemocněním dýchacího ústrojí již od 1,5 
roku s doprovodem.

Snahou akciové společnosti Lázně Luhačovice je trva-
lý zájem na zkvalitňování lázeňské péče pro nejmenší. 
Proto po nedávno provedené rekonstrukci léčebného 
provozu byla letos na jaře dokončena rekonstrukce 
největší dětské léčebny Miramonti, která nyní poskytu-
je služby na úrovni tříhvězdičkového hotelu. Polovina 
ubytovací kapacity této léčebny tak od března získala 
kromě jiných úprav především nové sociální zařízení 
přímo na pokojích pro děti s doprovodem. 

„V loňském roce se u nás léčilo více než 1200 dětí a do-
rostu. V posledních letech roste zájem o dětskou léčbu 
i v zahraničí. Jedná se především o děti z Ruska, které 
k nám s rodiči přijíždějí v průběhu celého roku. Vzhle-
dem k  velikosti naší společnosti můžeme uspokojit 
i  tuto náročnou klientelu, která často využívá služby 
čtyřhvězdičkových hotelů v kombinaci s léčením v mo-
derních balneoprovozech dětských léčeben.  A těší nás, 
že přijíždějí opakovaně,“ doplňuje  MUDr. Rydlová.    

ADVENT, VÁNOCE A SILVESTR  
V LUHAČOVICÍCH 
I  v  letošním roce jsme sestavili atraktivní pobytovou 
nabídku na závěr roku. V  předvánočním čase jsme při-
pravili krátkodobé i týdenní adventní pobyty v našich 
nejlepších hotelech. Vzhledem k  rostoucímu zájmu 
nabízíme tyto pobyty nejen v    lázeňském hotelu Jur-
kovičův dům****, ale letos nově také v  ALEXAND-
RIA**** Spa & Wellness hotelu. Odpočinek ve vánoč-
ně 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 Vá-
noce s klidem, relaxací, neopakovatelnou atmosférou, 
špičkovou gastronomií a službami nejvyšší kvality, si 
hned napoprvé našel své hosty. Kromě volného vstu-
pu do vyzdobeného wellness centra ve stylu starořím-
ských lázní bude pobyt zahrnovat i  řadu relaxačních 
procedur citlivě vybraných pro ženy i  muže. Chybět 
nebude ani každodenní kulturní program ve vyhlá-
šeném nočním klubu s prvorepublikovou atmosférou. 
Sváteční atmosféru umocní nevšední štědrovečerní 
koncert „Poezie Vánoc“ v  podání smyčcového kvar-
teta s barevně znějícím cembalem. Jestli chcete prožít 
Vánoce na výjimečném místě a bez shonu, pak je vá-
noční pobyt v Alexandrii to pravé.

Pro ty z  vás, kteří chtějí oslavit v  Luhačovicích pří-
chod Nového roku, jsou v  nabídce silvestrovské po-
byty v  nejširší škále ubytování v  Luhačovicích. Váš 
pobyt můžete strávit v  luxusním hotelu, vile v  alp-
ském stylu nebo útulném penzionu. Vrcholem silves-
trovských pobytů bude pro všechny hosty slavnostní 
galavečer ve Společenském domě.  Během celého vče-
ra bude hrát nejen taneční hudba, ale také moravská 

cimbálová muzika ze Strážnice. Můžete se těšit na 
hlavní hosty večera Yvettu Blanarovičovou a  Elvis 
Presley Revival, pokoušet  štěstí v  zábavném casinu 
nebo zkusit „na vlastní kůži“ netradiční malování na 
obličej. Večerem vás provede modelka, moderátor-
ka a  herečka Iva Kubelková. Kulturní program bude 
zakončen novoročním koncertem v  Kostele svaté 
Rodiny, kde se představí sólistka Martina Kociáno-
vá. Kompletní nabídku adventních, vánočních a  sil-
vestrovských pobytů hledejte na webových stránkách 
www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz.

DO LUHAČOVIC SE JEZDÍ  
I ZA KULTUROU
Kromě léčení, relaxace či výjimečné architektury jsou 
důvodem k  návštěvě Luhačovic pro stále více hostů 
kulturní akce. K  vrcholům právě uplynulého Luhačo-
vického kulturního léta patřily bezesporu již 22. ročník 
Festivalu Janáček a  Luhačovice, 17. ročník Akademie 
Václava Hudečka, 15. ročník přehlídky komorních di-
vadelních souborů Divadelní Luhačovice, Dny sloven-
ské kultury a  21. ročník Mezinárodního festivalu dět-
ských folklorních souborů Písní a tancem. I letos bylo 
vidět, že tyto akce mají stále co nabídnout.  

Tradičnímu festivalu připomínajícímu dílo Leoše Ja-
náčka poskytla již po jedenácté svoji záštitu paní Livia 
Klausová, která svou návštěvou na slavnostním zahá-
jení u busty Leoše Janáčka včetně úvodního koncertu 

potěšila lázeňské hosty i pořadatele. S největším úspě-
chem se setkal koncert německé houslistky Sophie   
Jaffé. Pětidenní cyklus festivalových koncertů vyvrcho-
lil recitálem slovenského světového tenoristy Mirosla-
va Dvorského.

Vítězem letošní Akademie Václava Hudečka, dvoutý-
denního setkání mladých začínajících interpretů, se 
stal dvacetiletý Antonín Čonka, který tímto umístěním 
získal mistrovský nástroj od předního houslaře Petra 
Rácze z Lubů u Chebu.

Všechna představení v Lázeňském divadle v rámci Di-
vadelních Luhačovice byla zaplněna hosty a milovníky 
Thálie do posledního místa. S největším úspěchem se 
setkalo představení s Květou Fialovou v podání Slovác-
kého divadla Popel a pálenka a Tisíc a jedna vášeň Di-
vadla Viola. 

V první polovině září se uskutečnil 1. ročník Dnů slo-
venské kultury, jejichž hlavním cílem bylo si připo-
menout význam a  vliv Slovenska pro Luhačovice. Vr-
cholem byl koncert česko-slovenské pěvecké divy Sisy 
Sklovské. 

Posledním festivalem bylo třídenní setkání dětských 
folklórních souborů. Závěrečného průvodu se zúčast-
nilo všech 9 účinkujících, z  nichž třetina byla ze za-
hraničí.   

Věříme, že i příští rok se akce Luhačovického kulturní-
ho léta setkají s takovým zájmem jako letos. 
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KINDERBEHANDLUNG 
IN LUHAČOVICE AB DEM 
1,5 LEBENSJAHR

Nach Luhačovice kommen seit langem Kinder zur Behand-
lung von Krankheiten der Atemwege und von der Fettlei-
bigkeit. Die neuen seit Oktober des letzten Jahres gültigen 
Regeln ermöglichen ebenfalls die Behandlung von Ver-
dauungs-, Haut-, und onkologischen Erkrankungen. Die 
wichtigste Änderung ist allerdings die Möglichkeit die Kin-
derkrankheiten schon ab dem 1,5 Lebensjahr (ursprünglich 
ab 5 Jahren) mit der Begleitung von Eltern zu behandeln. 
Das schätzen vor allem die Mütter im Mutterschaftsurlaub, 
die Zeit dafür haben, mit dem Kind in einen Badeort noch 
vor der Rückkehr in die Arbeit zu fahren.

„Die Verminderung der Altersgrenze hat eine Begründung, 
weil sich die Erkrankungen immer öfter schon im niedrig-
sten Alter zeigen. Asthma Bronchiale zeigt sich in 50 % der 
Fälle bei den Kindern unter 3 Jahren und atopisches Ekzem 
zeigt sich sogar in 60 % der Fälle schon im Säuglingsalter“, 
sagt die Chefärztin der Kinderabteilungen MUDr. Jana Ry-
dlová. „Das Bad Luhačovice erfüllt die besten Voraussetzun-

gen für eine hervorragende Badepflege. Und zwar vor allem 
dank der Garantie der Nutzung der hiesigen Naturheil-
quellen, der technischen Ausstattung, den erfahrenen Kin-
derärzten und dem medizinischen Fachpersonal,“ ergänzt 
MUDr. Rydlová.

Nach den durchgeführten Änderungen im Badewesen wur-
den die Kinderheilanstalten in Luhačovice die einzigen Hei-
lanstalten in Mähren, wo die Erkrankungen der Atemwege 
bei Kindern schon ab ihrem 1,5 Lebensjahr mit der Begleitu-
ng behandelt werden können. Die Aktiengesellschaft Lázně 
Luhačovice bemüht sich andauernd um eine Verbesserung 
der Badepflege für die Kleinsten. Deswegen wurde nach 
der unlängst durchgeführten Rekonstruktion des Heilbet-
riebs in diesem Frühling ebenfalls die Rekonstruktion der 
größten Kinderheilanstalt Miramonti vollendet, die Dienst-
leistungen auf dem Niveau eines Drei-Sterne-Hotels bietet. 
Die Hälfte der Unterkunftsräumlichkeiten dieser Heilanstalt 
erhielt somit außer anderen Bauänderungen vor allem ein 
neues Bad auf den Zimmern für Kinder mit Begleitung. 

„Im letzten Jahr wurden bei uns mehr als 1200 Kinder und 
Jugendliche behandelt. In den letzten Jahren wächst das In-
teresse an der Kinderbehandlung ebenfalls im Ausland. Es 
handelt sich vor allem um Kinder aus Russland, die zu uns 
mit ihren Eltern im Laufe des ganzen Jahres kommen. An-
gesichts der Größe unserer Gesellschaft können wir auch 
diese anspruchsvolle Klientel befriedigen, die oft den Kom-
fort der Vier-Sterne-Hotels verbunden mit der Behandlung 
in modernen Balneo-Einrichtungen der Kinderheilanstal-
ten genießt. Und es freut uns, das sie wiederkommen,“ er-
gänzt  MUDr. Rydlová.

ADVENTZEIT, WEIHNACHTEN 
UND SILVESTER IN LUHAČOVICE 
Auch in diesem Jahr haben wir ein attraktives Unter-
kunftsangebot zum Jahresende zusammengestellt. In 
der Vorweihnachtszeit haben wir kurzfristige und auch 
wöchentliche Aufenthalte in unseren besten Hotels vor-
bereitet.  Angesichts des wachsenden Interesses bieten 
wir diese Aufenthalte nicht nur im Badehotel Jurkovičův 
dům****, sondern in diesem Jahr neu ebenfalls im Hotel 
ALEXANDRIA**** Spa & Wellness. Das Sich-Ausruhen in 
weihnachtlich verzierten und duftenden Räumen wird somit 
zur besten Vorbereitung auf die kommenden Weihnachten.

Nach der erfolgreichen Prämiere im letzten Jahr können 
Sie sich wieder auf die Weihnachtsaufenthalte im luxuriö-
sen Hotel ALEXANDRIA**** Spa & Wellness freuen. Der 
Aufenthalt, in dem sich Weihnachten mit Ruhe, Entspan-
nung, einzigartigem Ambiente, Spitzengastronomie und 
hochwertigsten Dienstleistungen verbinden, fand gleich 
zum ersten Mal seine Gäste. Neben dem freien Eintritt ins 
verzierte Wellness im Stil des altrömischen Bades wird der 
Aufenthalt auch eine Reihe von für Männer und Frauen sor-
gfältig gewählten entspannenden Anwendungen umfassen. 
Auch das alltägliche Kulturprogramm im berühmten Nacht-

klub mit einem Art-Déco-Ambiente wird nicht fehlen. Die 
festliche Stimmung wird durch einzigartiges Konzert am 
Heiligen Abend mit dem Titel „Weihnachtspoesie“ in der 
Darbietung eines Streichquartetts mit farbig klangvollem 
Cembalo geprägt. Wenn Sie Weihnachten auf einem unge-
wöhnlichen Ort und ohne Stress erleben wollen, dann ist 
der Weihnachtsaufenthalt in Alexandria das Richtige für Sie.
Für diejenigen von Ihnen, die in Luhačovice die Ankunft 
des neuen Jahres feiern möchten, gibt es im Angebot eine 

breite Palette von Silvester-Aufenthalten in Luhačovice. 
Sie können Ihren Aufenthalt im Luxus-Hotel, einer Vila 
im Alpenstil oder einer gemütlichen Pension verbrin-
gen. Der Gipfelpunkt der Silvesteraufenthalte wird für 
alle Gäste die Gala in Společenský dům. Während des 
ganzen Abends wird sowohl Tanzmusik als auch traditi-
onelle mährische Cymbal-Musik aus Strážnice gespielt. 
Sie können sich auf die Promigäste des Abends - Yvetta 
Blanarovičová und Elvis Presley Revival - freuen, im 
Vergnügungscasino das Glück auffordern oder „auf ei-
gene Haut“ das Gesichter-Malen probieren. Der Abend 
wird vom Modell, Moderatorin und Schauspielerin Iva 
Kubelková begleitet. Das Kulturprogramm wird mit ei-
nem Neujahrkonzert in der Kirche Kostel svaté Rodiny 
beendet, wo als Solistin Martina Kociánová auftreten 
wird.  Das komplette Angebot der Advents- Weihnachts- 

und Silvesteraufenthalte finden sie auf der Webseite   
www.LazneLuhacovice.cz und www.HotelAlexandria.cz.

NACH LUHAČOVICE KOMMT MAN 
AUCH DANK DER KULTUR
Neben der Behandlung, Entspannung oder einzigar-
tigen Architektur kommen immer mehr Gäste nach 
Luhačovice wegen des kulturellen Angebots. Zu den 
Höhepunkten des abgelaufenen Luhatschowitzer Kul-
tursommers (Luhačovické kulturní léto) gehörten ohne 
Zweifel der schon 22. Jahrgang des Festivals Janáček 
(Festival Janáček), der 17. Jahrgang der Akademie von 
Václav Hudeček, der 15. Jahrgang des Festivals von Thea-
terensembles Divadelní Luhačovice, Die Tage der slowa-
kischen Kultur und der 21. Jahrgang des Internationalen 
Festivals von Kinderfolklore-Ensembles Mit Lied und 
Tanz (Písní a  tancem). Auch in diesem Jahr war zu se-
hen, dass diese Veranstaltungen vieles anzubieten haben.  
Das traditionelle Festival, das dem Werk von Leoš 
Janáček gewidmet ist, fand schon zum elften Mal unter 
der Schirmherrschaft von Livia Klausová statt, die bei der 
festlichen Eröffnung bei der Büste von Leoš Janáček und 
beim Eröffnungskonzert die Badegäste und Veranstalter 
mit ihrem Besuch beehrte. Den größten Beifall erhielt 
das Konzert der deutschen Geige-Spielerin Sophie Jaffé. 
Der fünftägige Konzertzyklus gipfelte mit dem Rezital des 
weltberühmten slowakischen Tenors Miroslav Dvorský.
Zum Sieger der diesjährigen Akademie von Václav 
Hudeček, eines zweiwöchigen Treffens von jungen Inter-
preten, wurde der zwanzigjährige Antonín Čonka, der 
dank diesem Erfolg das Meister-Instrument vom führen-
den Geigenbauer Petr Rácz aus Luby bei Cheb (Eger) er-
hielt.

Alle Vorstellungen im Badtheater im Rahmen des Festi-
vals Divadelní Luhačovice waren von Gästen und Thalia-
Liebhabern bis auf letzten Platz vollbesetzt. Den größten 
Beifall erhielt die Vorstellung mit Květa Fialová in der 
Darbietung des Theaters Slovácké divadlo Popel a pálen-
ka (Asche und Spiritus) und Tisíc a jedna vášeň (Tausend 
und eine Leidenschaft) des Theaters Divadlo Viola. 

In der ersten Hälfte im September fand der erste Jahrgang 
der Tage der slowakischen Kultur - Dny slovenské kultury 
statt, deren Botschaft war, die Bedeutung und den Ein-
fluss der Slowakei auf Luhačovice zu akzentuieren. Der 
Höhepunkt war das Konzert der tschechisch-slowaki-
schen Operndiva Sisa Sklovská. 

Das letzte Festival war ein dreitägiges Treffen der folklo-
ristischen Kinder-Ensembles.  Am Schlusszug nahmen 
alle 9 Mitwirkenden teil, deren ein Drittel aus dem Aus-
land kam. 

Wir glauben, dass die Veranstaltungen des Luhatschowit-
zer Kultursommers auch im nächsten Jahr dem gleichen 
Interesse wie in diesem Jahr begegnen werden.
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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
Pediküre, Maniküre

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

Út, Čt | Di, Do 9:00-12:00 hod. | Uhr, 12:30-14:00 hod. | Uhr, So, Sa 9:00-11:30 hod. | Uhr 
odpoledne po předchozí domluvě| Nachmittags nach vorheriger Absprache

Kadeřnický salón/ Friseursalon Eva Haasová +420 353 831 217 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 12:00 hod. | Uhr,  v jiné dny a odpo-
ledne po předchozí domluvě  | an anderen Tagen und Nachmittags nach vorheriger Absprache

Kosmetický salon | Kosmetiksalon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Út, Čt | Di, Do 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 11:00 hod. | Uhr, v jiné dny a odpoledne 
po předchozí domluvě  | an anderen Tagen und Nachmittags nach vorheriger Absprache

CURIE
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

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik 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

ASTORIA
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

AGRICOLA
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 

LUŽICE
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

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
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

AK. BĚHOUNEK CURIE
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Darina
Kosmetický salon | Kosmetiksalon

Eva Haasová 
Kadeřnický salón/ Friseursalon

Jana Chotašová
Pedikúra, manikúra
Pediküre, Maniküre

+420 353 831 218 | +420 728 890 337
PŘÍMÁ LINKA | KURZWAHL: 1218

Út, Čt 9:00-12:00 hod., 12:30-14:00 hod., So 9:00-11:30 hod.
odpoledne po předchozí domluvě

Di, Do 9:00-12:00 Uhr, 12:30-14:00 Uhr, Sa 9:00-11:30 Uhr 
Nachmittags nach vorheriger Absprache

Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr 8:00-14:00 hod. | Uhr
So | Sa 7:00 – 12:00 hod. | Uhr 
v jiné dny a odpoledne po předchozí domluvě  | an anderen Tagen und Nachmittags nach vorheriger Absprache

Darina Töltési
Út, Čt | Di, Do 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 11:00 hod. | Uhr
v jiné dny a odpoledne po předchozí domluvě  | an anderen Tagen 
und Nachmittags nach vorheriger Absprache

tel.: +420 353 831 217

tel.: +420 353 831 396RADIUM PALACE

AK. BĚHOUNEK HOTEL

AK. BĚHOUNEK HOTEL

AK. BĚHOUNEK HOTEL




