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editoRial 
Vážení a milí čtenáři!

v předvečer nového roku bych vám všem chtěl poděkovat 
za přízeň našim lázním v roce 2013 a popřát klidné svátky 
v kruhu vašich nejbližších.

Během několika dnů uzavřeme rok, který našemu oboru 
nepřál. Rozhodně nebyl lehký. Regulace hrazené lázeň-
ské péče byla obrovská. dvoje lázně už přivedla ke kra-
chu, další k němu míří  a v řadě dalších vedla k zavírání 
a omezování provozů. ve srovnání s těmito problémy vy-
znívá aktuální situace obou našich lázní jako rýma vedle 
smrtelné nemoci, byť i my jsme se museli počátkem roku 
a v létě utkat s rozsáhlou infekcí, hodně utáhnout opasek 
a šetřit. měli bychom být ale hrdí na skutečnost, jak jsme 
se s rozsáhlým výpadkem pojištěnců či růstem konkuren-
ce vypořádali a  ještě dokázali investovat do zkvalitnění 
našich služeb, objektů či dokonce do obnovy veřejného 
parku v luhačovicích. mě ale nejvíc těší, že  jsme nemuse-
li přistoupit k sociálně necitlivému propouštění a dokon-
ce jsme v těžké době  udrželi našim zaměstnancům i výši 
průměrné mzdy.

výchozí situace, místní podmínky a také letošní výsledky 
se v našich lázních liší. důvodem je především odlišný do-
pad zmíněných regulací na oboje lázně. Jejich schopnost na 
ně reagovat, byla ale podobná, a tak chci z tohoto místa za 
zájem, nasazení i výdrž poděkovat všem našim zaměstnan-
cům. 

dovolte, abych na závěr vyjádřil přesvědčení, že vývoj zá-
jmu o lázně, počty schválených lékařských návrhů i dekla-
race politiků, že lázním i pacientům pomohou, jsou přísli-
bem zlepšení situace lázní již v roce 2014.

kdybych o  tom nebyl přesvědčen, tak by stejně muselo 
znít i moje novoroční přání. myslím ale, že nic nepokazím, 
když vám  popřeji ve všech směrech dobrý rok 2014! 

ani v něm  nesložíme ruce do klína a budeme se nadále 
zlepšovat. v luhačovicích  zrekonstruujeme druhou část 
dětské léčebny, dokončíme úpravy v  parku, rozšíříme 
služby pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu 
a začneme s přípravou rekonstrukce moravy. v Jáchymo-
vě obnovíme další část nábytku a tv, dokončíme penzion 
dagmar, a zaměříme se i na zlepšení podmínek pro kon-
gresovou turistiku nebo aktivní dovolenou.

chystáme i řadu novinek v naší produktové nabídce, které 
byste si neměli nechat utéct, a proto nashledanou v lázních 
luhačovice a Jáchymov i v roce 2014.

s úctou,

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel
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Sehr geehrte Gäste und Leser,

am vorabend des neuen Jahres möchte ich mich bei ihnen 
ganz herzlich für ihre zuneigung im Jahr 2013 bedanken 
und ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im kreise ihrer 
nächsten wünschen.

in einigen tagen geht ein Jahr zu ende, das unserer Branche 
nicht gewogen blieb. es war definitiv kein leichtes Jahr. die 
Regulierung der kassenkuren war riesig. zwei heilbäder hat 
sie bereits in die Pleite gestürzt, weitere sind auf dem besten 
Weg dorthin und in mehreren anderen führt sie zu schließun-
gen und einschränkungen des Betriebs. im vergleich mit 
diesen Problemen schneidet die aktuelle lage unserer beiden 
heilbäder wie schupfen neben einer tödlichen krankheit ab, 
auch wenn wir anfang des Jahres und im sommer gegen 
eine ausgedehnte infektion ankämpfen, den Gürtel ganz eng 
schnallen und sparen mussten. Gleichwohl sollten wir auf 
die tatsache stolz sein, dass wir das umfangreiche ausblei-
ben von kassenpatienten oder das anwachsen der konkur-
renz gemeistert haben und noch investitionen vornehmen 
konnten, um unsere dienstleistungen, objekte qualitativ zu 
verbessern, ja sogar den öffentlichen Park in luhačovice sa-
nieren konnten. am meisten freut es mich jedoch, dass wir 
keine sozial gefühllosen entlassungen einleiten mussten und 
dass wir in der schwierigen zeit sogar das durchschnittliche 
lohnniveau unserer mitarbeiter stabil halten konnten.

die ausgangssituation, die örtlichen Bedingungen und 
auch die ergebnisse dieses Jahres unterscheiden sich in un-
seren jeweiligen Bädern. Grund ist v.a. die immense aus-
wirkung der o.g. Regulierungen auf beide heilbäder. deren 
Fähigkeit, ihr die stirn zu bieten, war jedoch ähnlich, und 
so möchte ich mich an dieser stelle bei all unseren mitar-
beitern für ihr interesse, einsatzbereitschaft und ausdauer 
bedanken.

lassen sie mich bitte abschließend der Überzeugung aus-
druck verleihen, dass die entwicklung des interesses an den 
kuren, die mengen der genehmigten arztanträge und die 
Politikerbeteuerungen, dass man heilbädern und Patienten 
helfen wolle, eine verbesserung der situation im kurwesen 
bereits 2014 in aussicht stellen.

Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, müsste auch mein 
neujahrswunsch gleichlautend sein. ich denke aber, nichts 
zu verderben, wenn ich ihnen einfach ein in allen hinsichten 
gutes Jahr 2014 wünsche!

auch im neuen Jahr werden wir die hände nicht in den schoss 
legen und werden uns vielmehr kontinuierlich verbessern. in 
luhačovice steht uns die Rekonstruktion eines weiteren teils 
der kinderheilanstalt ins haus, wir werden dort die umge-
staltungen im Park zu ende bringen, die dienstleistungen für 
Patienten mit erkrankungen des Bewegungsapparates erwei-

tern und mit einer Rekonstruktion des kurhauses morava 
beginnen. in st. Joachimsthal erneuern wir einen teil der 
möblierung und Fernseher, stellen die Pension dagmar fer-
tig und richten uns auf eine verbesserung der Bedingungen 
für kongresstourismus oder aktivurlaub aus. auch bereiten 
wir viel neues in unserem Produktangebot vor, das sie nicht 
verpassen sollten, und von daher freue ich mich auf ein Wie-
dersehen in den heilbädern luhačovice und st. Joachimsthal 
auch im Jahr 2014.

hochachtungsvoll,

Dr. med. Eduard Bláha
Generaldirektor
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NOVÉ LETECKÉ SPOJENÍ S DÜSSELDORFEM 

kuR & vital Wellness 2014
vaše cesta za zdravím je nyní jednodušší. nové letecké spo-
jení do karlových varů s německým düsseldorfem se otví-
rá již 17. února 2014. Pohodlná cesta letadlem a transfer do 
Jáchymova trvá pouze 2 hodiny. váš léčebný pobyt začíná 
příjemně – obědem.

letovÝ PRoGRam – vŽdY v PondělÍ
letadlo Boeing 73G
číslo letu st 1872
odlety z  düsseldorfu v  10:00 hod. – přílet do karlových 
varů v 11:20 hod.
číslo letu st 1873
odlety z karlových varů ve 12:05 hod.  – přílety do düssel-
dorfu ve 13:20 hod.

zima - JaRo 2014 lÉto - Podzim 2014
17.2. - 3.3.  3.3. - 17.3. 25.8. – 8.9. 8.9. – 22.9.
17.3. - 31.3. 31.3. – 14.4. 22.9. - 6.10. 6.10. - 20.10. 
14.4. – 28.4.  6.10. – 27.10. 20.10. – 27.10.

dÜsseldoRF – kaRlovY vaRY – dÜsseldoRF
cena za zpáteční letenku 198 euR
cena za 1 letenku a 1 jízdenku busem 178 euR

k vaší cestě do lázní Jáchymov využijte i letecké spojení do 
karlových varů z Jekatěrinburgu, moskvy-Šeremetěvo a z Pe-
trohradu-Pulkovo. Rádi vás pohodlně dopravíme z  letiště 
v karlových varech a také z letiště václava havla v Praze na 
hotely Radium Palace, ak. Běhounek, curie, Praha a elektra.

vÍteJte v JÁchYmově

Lázeňské pobyty za výhodnější cenu

Jak výrazně ušetřit za platbu léčebného nebo relaxačního 
pobytu v  jáchymovských lázních? nabízíme vám několik 
možností jak získat slevu při přímé rezervaci vašeho po-
bytu.

sleva PRo kluB BechtěRevikŮ, Revma liGu 
a PRo dRŽitele PRŮkazu tP, ztP a ztP/P - 10%
sleva je poskytována z ceny na příspěvkovou léčbu, léčeb-
ných a relaxačních pobytů a na doplatky komplexní léčby 
na základě předložení členského průkazu.

sleva za vČasnou RezeRvaci - 7%
Při rezervaci vašeho pobytu 6 měsíců před nástupem (ne-
týká se pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou) a při za-
placení 30% zálohy v průběhu 6 týdnů od data potvrzení 
rezervace získáte 7% slevu. včasným nákupem pobytu si 
vyberete ubytování a léčebný nebo relaxační program přes-
ně podle vašich představ a navíc ušetříte.

sleva za novÉho hosta - 5%
Přiveďte k  nám nového hosta, který u  nás dosud nebyl 

a získejte slevu 5% z ceny jeho objednaného pobytu. Pod-
mínkou je přímá rezervace nového lázeňského hosta.

sleva za PŘistÝlku - 10%

sleva dětem - 30%
děti do 2 let mají pobyt v pokojích rodičů zdarma. dětem 
do 12 let v doprovodu rodičů poskytujeme 30% slevu. tato 
sleva se nevztahuje na program Pro vitální děti. 

novinky, slevy a lastminutové akce sledujte na 
www.laznejachymov.cz

věRnostnÍ kluB Radonek
věrní hosté lázní si mohou dopřát 5% slevu (zlatá karta) 
nebo 3% slevu (stříbrná karta) na produkty a služby lázeň-
ského hotelu.

v období od 1. do 15. ledna 2014 nabízíme členům klubu 
mimořádnou slevu ve výši 20% na  masáž lávovými kame-
ny a thajskou masáž do vyčerpání volné kapacity.

FiRmY svÝm zaměstnancŮm
hosté mohou čerpat pobyt na smluvně zajištěné benefi-
ty poskytnuté jejich zaměstnavatelem, např. Benefit Plus, 
chéque déjeuner a sphere card.

neuiGkeiten
NEUE FLUGVERBINDUNG MIT DÜSSELDORF

kuR & vital Wellness 2014
ihr Weg zur Gesundheit ist jetzt einfacher. eine neue Flugver-
bindung nach karlsbad aus düsseldorf startet bereits am 17. 
Februar 2014. die gemütliche Flugreise und die Fahrt nach 
Joachimsthal dauern dann nur 2 stunden. ihr kuraufenthalt 
fängt angenehm an – mit einem mittagessen.

FluGPRoGRamm – immeR montaGs
Flugmaschine Boeing 73G
Flug-nr. st 1872
abflug aus düsseldorf 10:00 uhr -ankunft in karlsbad 11:20 uhr
Flug-nr. st 1873
abflug aus karlsbad 12:05 uhr - ankunft 
in düsseldorf 13:20 uhr

WinteR - FRÜhlinG 2014 sommeR - heRBst 2014
17.2. – 3.3.  3.3. – 17.3. 25.8. – 8.9. 8.9. – 22.9.
17.3. – 31.3.  31.3. – 14.4. 22.9. – 6.10. 6.10. – 20.10. 
14.4. – 28.4.  6.10. – 27.10. 20.10. – 27.10.

dÜsseldoRF – kaRlsBad – dÜsseldoRF
Preis Rückflugticket 198 euR
Preis 1 Flugticket und 1 Busfahrt 178 euR

Für ihre anreise nach Joachimsthal können sie auch die 
Flugverbindung nach karlsbad aus Jekaterinburg, moskau-
scheremetjewo und st. Petersburg-Pulkowo nutzen. Gerne 
holen wir sie vom Flughafen karlsbad und auch vom václav-
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havel-Flughafen Prag zu unseren hotels Radium 
Palace, ak. Běhounek, curie, Praha und elektra.

Willkommen in st. Joachimsthal

Kuraufenthalte preisgünstiger

deutliche Preisrabatte beim Bezahlen des Behand-
lungs- oder erholungsaufenthalts im heilbad Joa-
chimsthal erwünscht? Wir wissen, wie sie bei di-
rektbuchungen sparen können.

RaBatt FÜR RechtzeitiGe ReseRvie-
RunG - 7%
Falls sie ihren aufenthalt 6 monate vor antritt 
(ausgenommen kassenkuren) reservieren und 
30% vorauszahlung binnen 6 Wochen ab dem da-
tum der Reservierungsbestätigung leisten, erhal-
ten sie 7% Rabatt. dank dem rechtzeitigen kauf 
des aufenthalts wählen sie die unterkunft und 
das Behandlungs- oder erholungsprogramm ge-
nau nach ihren vorstellungen und sparen zudem.

RaBatt FÜR einen neuen Gast - 5%
Bringen sie einen neuen Gast mit, der bei uns 
noch nicht weilte, und sie erhalten 5% ermäßi-
gung auf den Preis seines gebuchten aufenthalts. 
Bedingung ist eine direkte Reservierung des neu-
en kurgastes.

RaBatt auF die auFBettunG - 10%

kindeR-RaBatt - 30%
kinder bis 2 Jahre werden im zimmer der eltern 
gratis untergebracht. kinder bis 12 Jahre in Beglei-
tung der eltern erhalten 30% Rabatt. diese Prei-
sermäßigung bezieht sich nicht aufs Programm 

„Pro vitale kinder.

neuheiten, Rabatte und last-minute-sonderan-
gebote können sie auf www.laznejachymov.cz 
mitverfolgen.

tReue-cluB Radonek

treuen Gästen des heilbads wird 5% Rabatt (Gol-
dene karte) oder 3% Rabatt (silberne karte) auf 
die Produkte und dienstleistungen des kurhotels 
gewährt.

vom 1.-15. Januar 2014 bieten wir den club-mit-
gliedern einen sonderrabatt von 20% auf die mas-
sage mit lavasteinen und die Thai-massage bis zur 
ausschöpfung der freien kapazität an.

BeleGschaFtsauFenthalte

die Gäste können beim aufenthalt zuwendungen 
geltend machen, die ihnen vom arbeitgeber ver-
traglich zustehen, z.B. Benefit Plus, chèque déjeu-
ner und sphere card.
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za přírodními krásami  a zimními radovánkami nemusíte 
cestovat daleko. krušné hory, vzdálené jen 2,5 hodiny jízdy 
autem z Prahy a 1,5 hodinu z Plzně, nabízí bohatý a různo-
rodý výběr pro váš aktivní odpočinek. Potkáte zde nepo-
měrně méně hostů a  užijete si lyžování ve skiareálech na 
klínovci, v oberwiesenthalu, na Božím daru-neklidu a na 
Plešivci. krušnohorská střediska, jejich rozvoj je spolufinan-
cován z prostředků eu, se řadí k nejmodernějším v České 
republice. v nově otevřeném areálu na Plešivci jsou 3 nové 
moderní 4sedačkové lanovky, 100% zasněžování, dětský 
park, ski půjčovny, servis, lyžařská škola, restaurace, ski bary 
a bezplatné parkoviště. Bez čekání na lanovky si zalyžujete 
na sjezdovkách i na upravených běžeckých tratích krušno-
horské magistrály, která je jedinečná díky své nadmořské 
výšce a  rozsahu na ní napojených běžeckých okruhů. ka-
ždý si může vybrat výlety odpovídající jeho požadavkům 
a schopnostem. 

Z VRCHOLKů HOR PřÍMO DO BAZÉNU
Po aktivně stráveném dni v  přírodě načerpáte no-
vou energii v  lázeňském hotelu Běhounek a  komplexu  
curie-Praha-elektra s  příjemným ubytováním a  kvalitní 
stravou. vychutnejte si také lázeňské procedury, bazén se 
saunou, solnou jeskyni i  fitness cvičení v  aquacentru ag-
ricola. 

Balíček obsahuje:
•	 ubytování s polopenzí
•	 denně vstup do aquacentra agricola včetně sauny na 90 min.

•	 1. den solná jeskyně a  od 2. dne pobytu 1 procedura 
denně z  kapacity volných relaxačních procedur ve vý-
běru: perličková koupel, částečná masáž, indická masáž 
hlavy nebo parafínový zábal na ruce

•	 pro děti 1. den solná jeskyně (do věku 12 let dítěte do-
provod dospělé osoby zdarma a od 2. dne pobytu po-
hoštění v kavárně)

Ceny v hotelu Běhounek již od 1.080,- Kč / osoba / den 
(penzion Dalibor) a v lázeňském komplexu Curie-Praha-

-Elektra již za 950,- Kč / osoba / den

BONUS 30% sleva pro rodiny s dětmi
  10% sleva na lanovky klínovec - 
  oberwiesenthal - Plešivec - Boží dar

doprava do krušnohorských areálů každý den skibusem od 
vašeho hotelu.

Přijeďte si odpočinout, užít si krásy horské krajiny a nech-
te se hýčkat v lázních. 

Rezervujte si svůj pobyt na 
tel.: + 420 353 834 444, 
e-mail: behounek@laznejachymov.cz 
a na tel.: + 420 353 836 666,  
e-mail: curie@laznejachymov.cz

staleté lesní porosty, unikátní skalní útvary, horská jezírka a rybníky, národní přírodní 
rezervace, pozůstatky vulkanické činnosti i jedinečné rostlinné a živočišné druhy jsou kon-
centrovány zde v krušnohoří. 

tiP na zimnÍ dovolenou 

za kRÁsami kRuŠnÝch hoR

8



zu naturschönheiten und Winterspaß muss man nicht weit 
weg reisen. das erzgebirge, nur 2,5 stunden autofahrt von Prag 
und 1,5 st. von Pilsen entfernt, bietet eine reichhaltige und viel-
fältige auswahl für ihre aktive erholung. es herrscht hier viel 
weniger andrang, sodass sie das skifahren auf dem keilberg 
(klínovec), in oberwiesenthal, Gottesgab-unruh (Boží dar-
neklid) und auf dem Pleßberg (Plešivec) vollauf genießen kön-
nen. die Winterzentren im erzgebirge, ihr ausbau, werden aus 
eu-Fördermitteln mitfinanziert und gehören zu den modern-
sten in tschechien. im neu eröffneten areal auf dem Pleßberg 
gibt es 3 neue moderne vierersesselbahnen, 100% Beschneien, 
kinderpark, skiverleih, service, skischule, Restaurants, skibars 
und einen gebührenfreien Parkplatz. ohne in seilbahnschlan-
gen anstehen zu müssen, fahren sie auf abfahrtspisten und den 
präparierten loipen der skimagistrale erzgebirge, die dank 
ihrer höhenlage und der vielzahl der angeschlossenen Wan-
dertrassen einzigartig ist. Jeder kann skiwanderungen entspre-
chend seinen Wünschen und Fähigkeiten wählen.

VON DER KAMMLOIPE DIREKT INS 
SCHwIMMBECKEN
nach einem aktiv verbrachten tag in der natur schöpfen 
sie neue energie Běhounek im hotel und im kurkomplex 
curie-Praha-elektra mit angenehmer unterbringung und 
exzellenter kost. Genießen sie auch unsere kuranwendun-
gen, ein schwimmbecken mit sauna, salzgrotte und das Fit-
nessturnen im aquazentrum agricola.
im Paket sind inbegriffen:
•	 unterkunft mit halbpension
•	 täglicher Besuch des aquazentrums agricola samt sau-

na, 90 min.
•	 am 1. tag salzgrotte und ab dem 2. tag des aufenthalts 1 

kuranwendung täglich aus der freistehenden kapazität 
folgender Relaxanwendungen: Perlbad, teilmassage, in-
dische kopfmassage oder Paraffinpackung der hände

•	 für kinder 1. tag salzgrotte (bis 12 Jahre: erwachsenen-
Begleitung gratis) und ab dem 2. tag des aufenthalts 
eine mahlzeit im café

Preise im Hotel Běhounek schon ab 1.080,- CZK (Pension 
Dalibor) und im Kurkomlex Curie-Praha-Elektra schon 
ab 950,- CZK / Person / Tag

BONUS  30% Rabatt für Familien mit kindern
  10% Rabatt für die seilbahnen keilberg 
  (klínovec) – oberwiesenthal – Pleßberg 
  (Plešivec) – Gottesgab (Boží dar)

transport in die erzgebirgsareale: täglich mit dem skibus ab 
ihrem hotel

Erholen Sie sich, genießen Sie die Schönheiten der Ge-
birgslandschaft und lassen Sie sich im Kurbad verwöh-
nen!

hotelreservierungen telefonisch: + 420 353 834 444 oder per 
e-mail: behounek@laznejachymov.cz sowie: 
+ 420 353 836 666 und curie@laznejachymov.cz

uralte Wälder, einzigartige Felsgebilde, Gebirgsseen und teiche, nationale naturschu-
tzreservate, Überreste vulkanischer tätigkeit sowie rare Pflanzen- und tierarten sind hier, 
im erzgebirgsland, konzentriert.
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Když se řeKne HALAL…

Léčebné lázně Jáchymov navštíví každoročně několik 
stovek klientů z arabských zemí (tvoří necelých 5% z cel-
kového počtu návštěvníků lázní a jejich podíl trvale ros-
te). Jedná se zejména o návštěvníky, kteří do lázní přijíž-
dí z Království Saúdské Arábie (65%), Egyptské arabské 
republiky (20%), ze Spojených arabských emirátů (5%) 
a z Kuvajtu (5%). Hosté, kteří se hlásí k islámu a rozhod-
nou se strávit svůj léčebný pobyt v prostorách lázeňského 
hotelu Radium Palace, mají připravenou unikátní nabíd-
ku v oblasti stravování. Prostřednictvím jídelního lístku 
v arabském jazyce si mohou vybírat pokrmy připravené 
z masa ḥalál. Od počtu 18 klientů je ḥalál maso nabízeno 
také prostřednictvím samoobslužného rautu. Nabídka se 
týká masa kuřecího, hovězího a skopového.

V našich zeměpisných šířkách je termín ḥalál spojován 
nejčastěji v souvislosti s masem a s potravinami, které 
muslimové smí konzumovat. Samotné slovo ḥalál v arab-
ském jazyce znamená „povolený“ a vztahuje se vedle po-
travin také na činy a způsob chování jedince. Opakem 
tohoto termínu je pojem ḥarám, jenž v překladu znamená 

„zakázaný“.

Oba zmíněné výrazy najdeme v několika verších Koránu, 
svatém písmu muslimů. V souvislosti s jídlem je musli-
mům zakázáno požívat vepřové maso, zdechliny a krev. 
Dále se zakazuje pojídat zvířata zardoušená, nebo zabitá 
úderem a pádem a zvěř zabitá bodnutím rohu a vše, co 
bylo zasvěceno někomu jinému než Bohu. 

Zákazy v oblasti stravování vychází rovněž z několika 
ḥadíṯů (tradic o výrocích a skutcích proroka Muḥamma-
da), jež jsou vedle Koránu hlavním zdrojem islámského 
práva. Podle Muslima Ibn al-Ḥadždžádže, jednoho ze 
sběratelů těchto tradic v devátém století našeho letopoč-
tu, zakázal prorok Muḥammad například požívání všech 
opeřených obratlovců, jež mají spáry.

Maso či masný výrobek je označen pojmem ḥalál, není-li 
jeho požívání jednak výslovně zakázáno, jednak jsou-li 
dodržena přísná pravidla rituální porážky (ḏabiḥa) v sou-
ladu s muslimskou tradicí. Zdravé zvíře by mělo být při 
porážce položeno ve směru svatyně Kacby, která se na-
chází uvnitř Velké mešity (al-masdžid al-Ḥarám) v Mek-
ce. Následně při pronesení formule „Alláhu akbar“ (Bůh 
je převeliký), zvíře poráží dospělý muslim proříznutím 
krční tepny. Zapotřebí je, aby zvíře bylo následně zcela 
zbaveno krve, případně krevních sraženin.

Věříme, že nabízené pokrmy z masa ḥalál zpříjemní po-
byt v lázních našim klientům, kteří vyznávají islámskou 
víru.

Tomáš Kubát,
referent obchodního oddělení pro arabskou klientelu

Apropos HALAL…

Das Heilbad Joachimsthal wird alljährlich von einigen Tausend 
Klienten aus den arabischen Ländern besucht (sie machen kna-
pp 5% der gesamten Besucherzahl aus, und ihr Anteil wächst 
kontinuierlich). Es handelt sich insbesondere um Kurgäste aus 
dem Königreich Saudi-Arabien (65%), der Arabischen Republik 
Ägypten (20%), den Vereinigten Arabischen Emiraten (5%) und 
aus Kuwait (5%). Gästen islamischen Bekenntnisses, die einen 
Kuraufenthalt in den Räumlichkeiten des Kurhotels Radium Pala-
ce verbringen möchten, steht ein spezielles gastronomisches An-
gebot zur Verfügung. Aus einer Speisekarte in arabischer Sprache 
können sie Gerichte bestellen, die aus Halal-Fleisch zubereitet 
sind. Bei über 18 Klienten wird Halal-Fleisch auch am Selbstbe-
dienungsbuffet angeboten. Die Gäste haben die Wahl zwischen 
Hühner-, Rind- und Hammelfleisch.

In unseren geographischen Breiten wird der Begriff „halal“ in der 
Regel mit Fleisch und Gerichten in Verbindung gestellt, deren 
Verzehr Muslimen erlaubt ist. Das Wort Halāl an sich bedeutet 
in der arabischen Sprache „erlaubt“ und bezieht sich neben Le-
bensmitteln auch auf Taten und Handlungen des Gläubigen. Das 
Gegenwort dazu heißt Harām, was übersetzt „verboten“ bedeu-
tet. Beiden Begriffen begegnen wir in einigen Versen des Korans 
(al-Qur´ān) – der Heiligen Schrift der Muslime. Muslimischen 
Gläubigen ist es untersagt, Schweinefleisch, Kadaver und Blut zu 
konsumieren. Ferner gilt ein Verbot des Verzehrs von erstickten 
oder erschlagenen oder durch Sturz zu Tode gekommenen Tieren 
sowie von Tieren, die durch Hornstich getötet wurden und von 
Opfergaben, die einem Götzen dargebracht wurden.

Die Verbote im Gastronomiebereich gehen auch auf einige Hadi-
the zurück. Diese sind Überlieferungen über die Aussprüche und 
Taten des Propheten Mohammed – nach dem Koran die zwei-
twichtigste Quelle islamischen Rechts. Laut Ibn al-Hadschadsch, 
einem der Sammler dieser Überlieferungen im 9. Jh. unserer Zeit-
rechnung, verbat Prophet Mohammed beispielsweise den Verzehr 
aller gefiederten Wirbeltiere, die Klauen haben.

Fleisch oder ein Fleischgericht gilt als halal, falls sein Verzehr 
nicht ausdrücklich verboten ist und falls gleichzeitig die stren-
gen Regeln der rituellen Schlachtung (Schächten) gemäß mus-
limischer Tradition eingehalten sind. Das gesunde Tier sollte 
beim Schächten Richtung Kaaba (al-Ka´aba) aufgestellt sein 

– der Wallfahrtsstätte in der Heiligen Moschee (al-masdschid al-
-Harām) in Mekka (Makkah). Dann schlachtet ein erwachsener 
Muslim beim Ausruf „Allahu akbar“ (Gott ist groß) das Tier mit 
dem Durchschneiden der Halsschlagader. Anschließend muss das 
Tier vollständig ausbluten, und es müssen alle Blutrückstände be-
seitigt werden.

Wir hoffen, dass die angebotenen Halal-Fleischgerichte unseren 
Klienten islamischen Glaubensbekenntnisses ihren Kuraufenthalt 
noch angenehmer machen werden.

Tomáš Kubát,
Referent der Geschäftsabteilung für arabische Klientel

GastRonomie
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v této rubrice vám představujeme věrné pacienty, kte-
ří se do lázní po léta vracejí. Příběh pana oscara Wilhelmuse 
van eijka, který  absolvoval na podzim tohoto roku již 41. 
léčebný pobyt, je pozoruhodný.  narodil se v  holandsku 
a pracoval v oboru reklamy a výstavnictví s častými cesta-
mi po veletrzích v zahraničí. Jako mnoho pacientů s Bech-
těrevovou nemocí (revmatické onemocnění postihující 
páteř) hledal způsob účinné léčby svých zdravotních potíží. 
shodou náhod si vzal při jedné z návštěv lékaře v jeho ordi-
naci reklamní prospekt lázní..  netrvalo dlouho a se svým 
fyzioterapeutem se rozhodli podstoupit léčebnou kúru v Já-
chymově. a hned první pobyt jej přesvědčil o tom, že mu 
Jáchymovská léčba pomáhá. od roku 1991 jezdí pravidelně 
dvakrát ročně do lázeňských domů astorie, elektra a v po-
sledních letech do curii. osud tomu zřejmě chtěl, že zde 
poznal i svou ženu, za kterou se pak vydal do malé východo-
české obce s neobvyklým názvem Řetová (zemědělská obec 
s necelými 700 obyvateli u Ústí nad orlicí, která je prvně 
zmiňována v roce 1292 za panování šestého českého krále 
václava ii.).

Pan oscar uvádí, že mu během léčebných pobytů v lázních 
nejvíce pomáhá radonová kúra, cvičení v bazénu a masáže 
slovenských fyzioterapeutů, kteří se nebojí přitlačit. Péči 
lékařů a  lázeňských pracovníků si velmi pochvaluje a nos-
talgicky také vzpomíná na zábavy v kulturním domě, kde 
se pacienti dříve setkávali. ve fyzické a duševní kondici se 
udržuje každodenní chůzí, cvičením, prací na zahradě, ale 
i  hraním golfu a  fanděním místnímu fotbalovému klubu. 
společně s manželkou pravidelně navštěvují divadelní a jiné 
kulturních akce a  milují cestování za poznáním, exotikou 
a sluncem. zvláště Thajsko jim přirostlo k srdci. svou ledno-
vou návštěvou majestátního areálu angkor Watu v kambo-
dži si plní další svůj sen... díky léčebné péči se tak pan oscar 
těší z plnohodnotného a bohatého života. 

LESNÍ MLýNKy SE ROZRůSTAJÍ
v loňském roce jsme vás seznámili se skupinou německých 
hostů, kteří pod vedením pana helmuta hofmanna jezdí 
již několik let na sklonku léta do hotelu Běhounek. k jejich 
pobytu neodmyslitelně patří společná vycházka k mlýnkům. 
Byli jsme trochu smutní, když jsme zjistili, že tentokrát mezi 
členy skupiny chyběl pan Bruno Röseler, který je návštěvní-
kem mlýnků tím nejvěrnějším. a hlavně – opatřil mlýnky 
svými  exempláři – a  některé z  nich byly doslova umělec-
kými díly... Jak jsme se od vedoucího skupiny p. hofman-
na dozvěděli, důvodem, proč pan Röseler nepřijel, byl jeho 
zdravotní stav. o to větší překvapení nejen pro nás, ale pro 
celou skupinu bylo, když se tu jednoho dne večer pan Rö-
seler z ničeho nic objevil. a nepřijel sám, jeho doprovodem 
byla krásná červená chaloupka s mlýnským kolem.

setkání to bylo velice příjemné. Bylo vidět, že nejen po přá-
telích, ale i po mlýnkách se panu Röselerovi stýskalo. a čer-
vená chaloupka? ta už dávno klape u mlýnků... děkujeme 
panu Röselovi za jeho nečekanou návštěvu a  přejeme mu 
pevné zdraví. 

REVMA LIGA (www.REVMALIGA.CZ)
Již 15. léčebný pobyt strávila paní mgr. zdenka Janečková, 
aktivní členka Revma ligy, v  lázeňském hotelu Běhounek. 
do lázní nejezdí pouze na léčebné, ale také na rekondiční 
pobyty, které pro své členy organizuje Revma liga v  čele 
s  ing. dědičovou. Paní Janečkovou přivedlo do lázní její 
nejednoduché onemocnění. Je po léta vděčnou pacientkou 
mudr. hornátové, které plně důvěřuje. krátce po svém od-
jezdu poslala paní Janečková krásný děkovný dopis, za který  
děkujeme a přejeme hlavně pevné zdraví.

s jejím svolením se s vámi  o obsah zmíněného dopisu po-
dělíme.                                                                         

„Právě jsem se vrátila z léčebného pobytu, který jsem strávi-
la v lázních Jáchymov. Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem pracovníkům hotelu Běhounek. kdybych jmenovala 
všechny pracovníky, bylo by to nejméně na celou stránku. 
Úžasný lidský přístup úplně všech zaměstnanců. Počínaje 
prvním kontaktem při rezervaci pobytu, přivítání na recepci, 
přes veškerý zdravotní personál, bezvadně načasované pro-
cedury, až po stravování a ubytování. ochota a vlídnost za-
nechává na každém kroku ty nejlepší pocity. a o tom svědčí 
také to, že sem pravidelně, již několik let jezdíme s Revma 
ligou na rekondiční pobyty, kde se nám dostává špičkové 
péče. Je vidět, že vedení lázní má šťastnou ruku při výběru 
zaměstnanců a určitě si také  jejich práce váží.

Ráda bych ještě  věnovala  pár řádků milému človíčkovi – 
paní mudr. haně hornátové.

dovolte mi, vážená paní doktorko, abych vám ještě jednou 
popřála k vašemu životnímu jubileu hodně zdravíčka a krás-
ných chvilek se všemi, které máte ráda, a které mají rádi vás.
ať vás nadále potkáváme v Běhounku, ale i na procházkách, 
kde vedle vás hrdě kráčí vaše fenečka dina. velice si vás 
vážím, obdivuji vaši vitalitu a sílu, kterou nám pacientům 
předáváte. hluboce před vámi smekám!

Jelikož se blíží nejkrásnější svátky v roce – přeji vám všem 
krásné svátky vánoční a mnoho štěstí do nového roku 2014. 
vánoce, to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především 
láska,  porozumění a štěstí. Přeji vám, ať je po vašem boku 
vždy někdo, s kým se můžete o to vše podělit.“ 

Mgr. Zdenka Janečková              

in dieser Rubrik stellen wir treue Patienten vor, die un-
ser heilbad alle Jahre wieder besuchen. die Geschichte des 
oscar Wilhelmus van eijk, der im herbst d.J. seine bereits 41. 
kur absolvierte, ist bemerkenswert. herr eijk wurde in den 
niederlanden geboren und arbeitete im Bereich Reklame 
und messewesen mit häufigen Reisen zu ausländischen mes-
sen. Wie viele andere Patienten mit morbus Bechterew (eine 
rheumatische erkrankung der Wirbelsäule) auch war er auf 
der suche nach einer wirksamen Behandlung seiner Besch-
werden. der zufall hat es so gewollt, dass herr eijk von ei-

lidÉ | menschen
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nem arztbesuch den Werbeflyer des kurbads mitnahm. es 
dauerte nicht lange und zusammen mit seinem Physiothe-
rapeuten fasste er den entschluss, sich in Joachimsthal einer 
heilkur zu unterziehen. Gleich der erste aufenthalt über-
zeugte ihn von der heilsamen Wirkung der Joachimsthaler 
kurbehandlung. seit 1991 ist er regelmäßig zweimal im Jahr 
in den kurhäusern astoria, elektra und in letzten Jahren in 
curie zu Gast. dank schicksalsfügung lernte er hier auch 
seine Frau kennen, zu der er dann ins kleine ostböhmische 
dorf mit dem in tschechisch ungewöhnlich klingenden na-
men Řetová (Groß Ritte) zog. so verschlug ihn das schick-
sal in eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit knapp 
700 einwohnern bei Ústí nad orlicí (Wildenschwert), „erst-
malige erwähnung 1292 unter der herrschaft von Wenzel 
ii., dem sechsten könig von Böhmen“.

nach den angaben herrn oscars helfen ihm im kurbad am 
besten die Radonkur, Übungen im schwimmbecken und 
massagen slowakischer Physiotherapeuten, die keine hem-
mung haben, mal härter anzufassen. die Betreuung der 
ärzte und des kurpersonals lobt er sehr und erinnert sich 
nostalgisch auch auf die Partystimmung im kulturhaus, wo 
sich die Gäste früher trafen. körperlich und geistig fit hält er 
sich durch alltägliches Gesundheitsgehen, turnen und Gar-
tenarbeit, aber auch durch Golfspiel und daumendrücken 
dem örtlichen Fußballverein. mit der Gattin besuchen sie 
gemeinsam regelmäßig Theater- und andere kulturveran-
staltungen und lieben Bildungsreisen und Reisen in exoti-
sche und sonnenreiche destinationen. insbesondere Thai-
land ist ihnen herzensangelegenheit. mit seinem Besuch der 
majestätischen tempelanlage angkor Wat in kambodscha 
wird er sich im Januar einen weiteren lebenstraum erfül-
len… dank der kurbehandlung kann sich herr oscar eines 
vollwertigen und reichen lebens erfreuen.

DIE KLAPPERMÜHLEN IM wALD wERDEN IMMER 
MEHR
im vergangenen Jahr haben wir sie mit einer Gruppe deut-
scher Gäste bekannt gemacht, die unter der leitung von her-
rn helmut hofmann bereits seit einigen Jahren im spätsom-
mer im hotel Běhounek einkehren. von ihrem aufenthalt 
ist ein gemeinsamer spaziergang zu  den „klappermühlen“ 
nicht wegzudenken. Wir waren ein wenig traurig, als wir 
erfuhren, dass die Gruppe diesmal ohne herrn Bruno Rö-
seler anreiste, den wohl treuesten klappermühlen-Besucher. 
und hauptsächlich: hr. Röseler hatte die mühlen um eigene 
exemplare bereichert – darunter einige wahre kunststücke... 
Wie wir vom leiter der Gruppe, hr. hofmann erfuhren, hat 
hr. Röseler an der anreise sein Gesundheitszustand ge-
hindert. umso größer war, nicht nur für uns, sondern für 
die ganze Gruppe, dann die Überraschung, als hr. Röseler 
eines abends wie aus heiterem himmel erschien. und er 
kam nicht allein, ein  wunderschönes rotes häuschen mit 
mühlrad hatte er im Gepäck mit dabei. die Begegnung war 
äußerst angenehm. es war hr. Röseler anzusehen, dass er 
nicht nur seine Freunde, sondern auch die klappermühlen 
vermisst hatte. und das rote häuschen? das klappert schon 

längst am Waldbächlein… Wir danken herrn Röseler für 
den unerwarteten Besuch und wünschen ihm feste Gesund-
heit!

Rheuma-liGa (WWW.RevmaliGa.cz)
ihren 15. kuraufenthalt verbrachte Frau mag. zdenka 
Janečková, aktives mitglied der Rheuma-liga, im kurhotel 
Běhounek. ins heilbad fährt sie nicht nur zur Behandlungs-
kur, sondern auch zu konditionsfördernden aufenthalten, 
die die Rheuma-liga mit ihrer leiterin dipl.-ing. dědičová 
organisiert. Frau Janečková führte ins heilbad ihre heikle 
erkrankung. seit  Jahren ist sie dankbare Patientin bei dr. 
med. hornátová, der sie vollends vertraut. kurz nach ihrer 
abfahrt verschickte Fr. Janečková ein schönes dankesschrei-
ben – wir bedanken uns dafür und wünschen hauptsächlich 
feste Gesundheit.

mit ihrer zustimmung machen wir das schreiben hier pu-
blik:

„Gerade bin ich von der kur im heilbad Joachimsthal heim-
gekehrt. Gerne möchte ich auf diesem Weg allen mitarbei-
tern des hotel Běhounek danken. Wenn ich alle mitarbeiter 
namentlich erwähnen sollte, wäre es seitenlang. mit ergrei-
fender menschlichkeit wird man wirklich von allen mitar-
beitern behandelt – beginnend mit dem ersten kontakt bei 
der hotelbuchung, über die Begrüßung an der Rezeption, 
das gesamte medizinische Personal, das perfekte timing 
der kuranwendungen bis hin zur unterkunft und verpfle-
gung. die hilfsbereitschaft und Freundlichkeit hinterlassen 
beste Gefühle auf schritt und tritt. davon zeugt auch, dass 
wir hierher regelmäßig, schon seit einigen Jahren, mit der 
Rheuma-liga zu konditionsfördernden aufenthalten kom-
men, bei denen uns eine spitzenpflege zuteilwird. man kann 
sehen, dass die Geschäftsführung des heilbads eine glückli-
che hand bei der mitarbeiterauswahl hat und deren arbeit 
auch gehörig zu schätzen weiß.

ein paar zeilen möchte ich gern auch noch einem netten 
menschenkind widmen – Frau dr. med. hana hornátová. 
erlauben sie mir, geehrte Frau doktor, ihnen zu ihrem leb-
ensjubiläum nochmals viel Gesundheit zu wünschen und 
viele wunderschöne momente mit allen, die sie lieb haben, 
und von denen sie geliebt werden. mögen wir ihnen auch 
weiterhin in Běhounek begegnen – und auch bei spazier-
gängen mit dem stolz nebenherlaufenden hundefräulein 
dina. chapeau!

da das schönste Fest im Jahreskreis näher rückt, wünsche ich 
ihnen allen schönes Weihnachten und viel Glück im neuen 
Jahr 2014. Weihnachten – das sind nicht nur Geschenke und 
Überraschungen, sondern vor allem liebe, zuneigung und 
Glück. ich wünsche ihnen, dass sie zu jeder zeit jemanden 
an der seite haben, mit dem sie das alles teilen können.“ 

Mag. Zdenka Janečková
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Vítáme členy české plavecké reprezentace, kteří tráví začátek ledna v lázních. Blahopřejeme k dosažení mnoha úspěchů nejen v loňském roce. Do roku 2014 přejeme hodně 
vytrvalosti, energie, zdraví a dobré nálady. 
Karel Denk, ředitel lázeňského komplexu Curie

Wir begrüßen Mitglieder der tschechischen Schwimm-Team, die Anfang Januar im Heilbad verbringen. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen viele Erfolge nicht nur im 
letzten Jahr. Wir wünschen viel Ausdauer, Energie, Gesundheit und gute Laune im Jahr 2014.
Karel Denk, Direktor des Spa-Komplex Curie



o roku zúčastnil besedy s lázeňskými hos-
ty v  jáchymovském hotelu curie. do Já-
chymova přijel rovnou z dětského filmo-
vého a televizního festivalu oty hofmana, 
jehož se účastní pravidelně. Posluchače re-
žisér překvapil svou vitalitou a pozitivním 
přístupem k  životu. lázeňskou léčbu za-
tím absolvovat nemusí. v  bezvadné kon-
dici se s  trochou nadsázky udržuje kon-
zumací dobrého jídla a  kvalitního vína. 
netrvalo dlouho a  svým vyprávěním si 
podmanil všechny přítomné. Pozornosti 
publika neunikla režisérova zbrusu nová 
vánoční pohádka na motivy slavného 
pohádkového příběhu hanse christiana 
andersena známého pod názvem křesa-
dlo. Režisér andersenův motiv upravil do 
podoby pohádkové komedie, kterou na-
zval duch nad zlato. Pohádku bude o vá-
nocích v  premiéře vysílat Česká televize. 
v hlavních rolích diváci uvidí viktora Pre-
isse, Jiřinu Bohdalovou, martina dejdara, 
Jana hrušínského a mnoho dalších…

Jaké pouto Vás pojí s dětským filmovým 
a  televizním festivalem Oty Hofmana, 
kterého se po mnoho let účastníte?

na tomto festivalu jsem byl ještě jako člen 
dětského filmového klubu, to mi bylo 14 
let. tehdy jsem se tam mimo jiné seznámil 
i s otou hofmanem, který mě pak po ma-
turitě doporučil jako asistenta režie na Ba-

rrandov. takže tento festival se mi vlastně 
stal osudovým. Pak jsem na festival začal 
jezdit s  režiséry, kterým jsem dělal po-
mocného režiséra, například jsem tu byl 
s  otou kovalem či věrou Plívovou-Šim-
kovou, se kterou jsem točil film Páni klu-
ci. a od roku 1985 sem jezdím s vlastními 
filmy, prvním bylo Čarovné dědictví, pak 
Freonový duch, nesmrtelná teta a mnoho 
dalších, taky jsem tu za ta léta dostal tak-
řka dvacet cen.

Spisovatel a scénárista Ota Hofman Vás 
vlastně přivedl k  pohádkové tvorbě. Co 
jste se od něj naučil?

na otu hofmana vzpomínám velice rád, 
to byl člověk, který v naší republice vlastně 
dětskou tvorbu postavil na nohy. on tře-
ba dětský film obohatil o  žánr moderní 
pohádky, což byl například film Pohádka 
o  staré tramvaji, a  pak samozřejmě celá 
řada dalších titulů, včetně seriálu Pan tau. 
Já si celý život pamatuju jednu větu, kte-
rou mi kdysi na festivalu řekl: „mluvit ve 
svých dílech můžeš o čemkoliv, a to i kru-
tém a smutném, ale vždycky by mělo být 
cítit, že vypravěčem je básník. v tom mi 
zůstal příkladem, v  jeho filmech nikdy 
nebylo prvoplánové násilí, hrubost či ja-
kákoliv patologie.

Jedním z  motivů tajemného pohád-
kového příběhu Duch nad zlato, který 
o Štědrém večeru uvede v premiéře Čes-
ká televize, je Křesadlo Hanse Christiana 
Andersena. V  čem se Vaše pojetí od pů-
vodní pohádky liší?

ono vlastně není, v  čem by se moje po-
hádka od té andersenovy lišila, protože ta 
klasická pohádka je vyprávění na 2 strán-
ky a já potřeboval napsat scénář, tedy dra-
matickou hru, a  to bývá tak stránek 150. 
ta původní pohádka je vlastně skromnou 
historkou o mládenci, který se propadne 
do podzemí a tam najde poklad, který hlí-
dají tři strašidelní psi. mládenec ukradne 
zlaté křesadlo a  ti psi mu musejí sloužit, 
tedy hlavně nosit to zlato. to je vše, co 
jsem z té pohádky mohl vzít, ovšem i ty psi 
jsem nahradil, poklad hlídá duch, kterého 
hraje viktor Preiss. abychom mohli hrát 
příběh hodinu a půl, musí autor vymyslet 

všechno komplet znova, musí příběh po-
stavit podle zákonů dramatu, musí vymy-
slet zápletky, dějové oblouky, tuny dialo-
gů, triků apod. Potěšením mi ovšem bylo 
napsat role i pro Jiřinu Bohdalovou, která 
hraje hamižnou královu rádkyni, dále pro 
Jana hrušínského, který se opravdu vyřá-
dil v roli nepříliš chytrého krále, ale také 
pro děti. s dětmi jsem dlouho nepracoval 
a  ta trojice mi pořád připomínala trojici 
dětí z mého prvního filmu Čarovné dědic-
tví. tak jsem si říkal, jestli se už ten kruh 
tak nějak neuzavírá.

Děti Vaše pohádky milují a s oblibou je 
sledují i  dospělí. Vypadá to, jako byste 
nalezl klíč k dětské duši. Jaký vlastně je 
současný dětský divák?

Já pořád slyším, že současný dětský divák 
je úplně jiný, než byl ten před dvaceti, tři-
ceti lety. v mnohém to je pravda, v mno-
hém není. dnešní děti mají počítače, mo-
bily, jezdí k moři, mnozí byli v americe či 
v asii a výlet po evropě už málem považují 
za nudu. Já byl na západě poprvé ve svých 
27 letech a  první počítač jsem si koupil, 
když mi bylo 42 let. to, co je dneska pro 
děti samozřejmost, bylo pro nás tehdy 
nedostižným snem, o něčem jsme ani ne-
tušili, že existuje či teprve bude existovat. 
v tom se ty generace liší. v tom vybavení. 
v čem se ale lišit nemohou, to jsou vztahy, 
vnitřní svět, zranitelnost duše, smysl pro 
kamarádství, přátelství, v  touze po lásce 
a po takové mezilidské harmonii. dnešní 
děti blbnou pořád stejně, pouze s tím roz-
dílem, že mají v kapse mobil a chodí psát 
na facebook. a taky mají smysl pro fanta-
zii, pro humor, pro dobrodružství, a když 
se jim to ve filmu nabídne, byť v poněkud 
modernějším obalu, zaujme je to. i dnešní 
děti milují starý film Páni kluci a  vůbec 
jim nepřijde divné, že ty děti na plátně ne-
mají mobily.

Hlavní postavu Ducha jste napsal pro 
Viktora Preisse. Je za tím tajemné flui-
dum, které tento herec vyzařuje?

my jsme s viktorem Preissem letití přátelé, 
poprvé jsme spolu točili v roce 1990 a od 
té doby mi hrál hlavní role asi ve dvaceti 
titulech. možná si vzpomenete na Brou-

RozhovoR 
ReŽisÉR zdeněk zelenka Besedoval v JÁchYmově

o vÁnocÍch televize uvede Jeho novou PohÁdku duch nad zlato
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ka v  hlavě, lakomce, manželku Ronalda 
sheldona, Falešné obvinění a  mnoho dal-
ších. naposledy jsme spolu pracovali na 
filmu kanadská noc, kde hrál hlavní roli 
s dagmar havlovou, to byl rok 2008, takže 
to už je pět let a tak jsem si řekl, že je načase 
spolu opět něco vytvořit. Roli ducha jsem 
tedy napsal přímo pro něho a musím říct, 
že to byla velice šťastná volba, protože dnes 
si nedokážu představit, že by tuto roli hrál 
někdo jiný. viktor je obrovský profesionál, 
který do role rád přináší mnoho nového, 
tady si například vymyslel, že onen duch, 
který je 200 let po smrti a za života to byl 
hamižný zlatník, bude pocházet z  itálie. 
a že bude mluvit s italským přízvukem. to 
by skutečně nikdo neuměl zahrát tak mi-
strovsky, jako on. však se na Štědrý večer 
podívejte.

Jak se v  letních měsících natáčí vánoční 
pohádka? 

Já už si zvykl, že diváci mají velice malé 
povědomí o  tom, jak vlastně vzniká film 
a jak obtížná, drahá a časově rozsáhlá je to 
práce. my jsme s tímhle filmem velice fof-
rovali, abychom ho na letošní vánoce stihli, 
a to jsem ho začal vymýšlet a psát už loni 
na jaře. ono vymyslet a napsat scénář, to 
je v ideálním případě půl roku života, pak 
následuje mnohaměsíční příprava, natá-
čení a  mnohaměsíční dokončovací práce, 
tedy střih, nahrávání hudby, zvukové a ob-
razové dokončování, výroba takřka 150 
triků apod. když si to tak uvědomuji, tak 
vlastně během výroby tohoto filmu už pro-
běhly jedny vánoce, a to ty loňské. vše se 
tedy dělá s obrovským předstihem a to, že 
se jedná o pohádku na vánoce, nehraje při 
výrobě žádnou roli. 

Vaše biografie čítá pohádky, drama, ko-
medie, dokumenty. Jaký žánr je Vám nej-
bližší?

máte pravdu, že je vlastně minimum žán-
rů, které jsem ještě neměl na stole. Jsou 
ovšem žánry, kterým se cílevědomě vyhý-
bám, například sci-fi či horory, to je naší 
kultuře vzdálené a myslím, že by se nám 
na tomhle poli moc nedařilo. i když třeba 
ikárie XB1 jako sci-fi byla vynikající. Já rád 
zpracovávám látky, které mají takový for-
telný základ, proto jsem třeba psal mnoho 
scénářů podle světových dramatiků, ať 
to byla třeba návštěva staré dámy podle 
Friedricha dürrenmatta či kean podle J.P. 
sartra, v  oblasti komedie třeba Feydeau 

a jeho Brouk v hlavě. nedá se říct, že mám 
nějaký žánr radši než ty ostatní, když je 
výborný nápad na hru v jakémkoliv žánru, 
píši, točím. Pokud o to ovšem producenti 
projeví zájem.

Kromě režijní práce se úspěšně realizu-
jete též na poli scénáristickém. K většině 
filmů si scénáře píšete sám. Přestože se to 
zdá být náročné, lze v tom spatřovat i ur-
čitou autorskou výhodu. Výsledné dílo je 
pak kompaktní. Nemůže se Vám navíc 
stát, že by Vás autor scénáře pranýřoval...

První věcí je, že psaní člověka musí bavit, 
protože to je řehole pro osaměle tvořícího 
člověka, který musí mít tu sílu pracovat ve 
své pracovně i  tehdy, když je venku krás-
ně a  všichni odjíždějí na dovolenou či se 
aspoň jdou večer někam bavit. termín je 
nejlepší inspirace a kdo nemá takovou tu 
vnitřní disciplínu, těžko v  tomhle oboru 
uspěje. mě psát baví už od Famu a jsem 
rád, že jsem dokonce napsal scénáře, které 
pak točil třeba Filip Renč, to byly Rebelové, 
válka barev, hlídač č. 47 a teď se chystáme 
na mňačkův román Jak chutná moc. když 
píši pro sebe, je to zvláštní v  tom, že co 
jako scenárista napíši, to si pak jako režisér 
zkritizuji. Je to poněkud schizofrenní stav, 
ale už jsem si zvykl.

Vaše scénáristické úsilí může ale vedle au-
torských ambicí pramenit i z nedostatku 
kvalitních scénářů. Jak hodnotíte scénáře 
současných tvůrců, které se Vám dostáva-
jí do rukou?

stav scénářů, myslím, jsou diváci schop-
ni posoudit sami, a to po zhlédnutí filmů, 
které se objevují v kinech či na obrazovce. 
z  kin se docela úspěšně podařilo vyhnat 
diváky, dneska je za divácký hit považován 
film, který má 200 000 diváků, což by před 
pár lety bylo označeno za propadák. lidi 
se dívají na televizní nekonečné seriály, což 
je ovšem zase zcela jiná kategorie nejen 
úvah, ale i řemesla. zlaté časy, kdy na český 
film přišly do kina i 4 milióny diváků, jsou 
z mnoha důvodů nenávratně pryč. většina 
filmů napodobuje buď americké, či dánské 
či jakékoliv jiné národní kinematogra-
fie, ale je pouze málo filmů, které by bylo 
nezaměnitelně českých, což je zase jeden 
z předpokladů, aby to za hranicemi vůbec 
někoho zajímalo. v televizi se rovněž sou-
těží o  to, kdo natočí kriminálky, které by 
byly jako americké či jako severské či jako 
německé či jako francouzské a já si myslím, 

že to všechno nějak pramení z  jakéhosi 
našeho hluboce zakořeněného mindráku. 
toho až se zbavíme, tak bude zase šance 
někoho zaujmout, a to nejen v Čechách.

Čím se při tvorbě televizního nebo filmo-
vého díla řídíte? Které komponenty tvoří 
Vaši autorskou značku?

nemám nějaké desatero, ale mým jedenác-
tým přikázáním je – nenudit.

Co aktuálně v profesní rovině zaměstná-
vá Vaši mysl?

v  současné době jsem podle svého filmu 
dopsal pohádkovou knihu duch nad zla-
to, která vyjde 4. prosince a  reklama na 
ni podpoří i  reklamu na vysílání filmu. 
dokončuji pátou verzi scénáře Jak chutná 
moc a  s  halinou Pawlowskou chystáme 
muzikál adam a eva, který bude mít v di-
vadle Broadway premiéru 17. dubna. a sa-
mozřejmě neustále uvažuji, co točit dál…

Jak se udržujete v kondici?

mně se líbí, jak k otázce kondice přistupo-
val Winston churchill. když se ho ptali, 
jak to všechno vydrží, že pije láhev whisky 
denně a že vykouří několik doutníků, tak 
jim odpověděl, že ze všeho nejdůležitější je 
k tomu všemu ještě nesportovat. toho po-
sledního se držím.

Text: Lýdie Tallová

18



1919

der berühmte tschechische Regisseur zdeněk zelenka debat-
tierte im oktober d.J. mit kurgästen im Joachimsthaler hotel 
curie. nach Joachimsthal kam er direkt vom ota-hofman-
kinderfilm/fernsehfestival, an dem er regelmäßig teilnimmt. 
die zuhörer überraschte er mit seiner vitalität und positiver 
Grundeinstellung. einer kurbehandlung muss er sich soweit 
nicht unterziehen. seine perfekte kondition verdankt er, etwas 
zugespitzt gesagt, gutem essen und Qualitätswein. es dauerte 
nicht lange und mit seinem erzählen entzückte er alle anwe-
senden. der aufmerksamkeit des Publikums entging es nicht, 
dass er bei der Produktion eines nagelneuen märchens die 
Regie geführt hatte, das sich von der märchengeschichte „das 
Feuerzeug“ hans christian andersens inspiriert und leicht ab-
geändert als märchenkomödie unter dem namen „duch nad 
zlato“ demnächst ausgestrahlt wird. erstaufführung gibt es zu 
Weihnachten im tschechischen Fernsehen (Čt). die hauptrol-
len spielen viktor Preiss, Jiřina Bohdalová, martin dejdar, Jan 
hrušínský u.W.m.

Welches Band verbindet Sie mit dem Ota-Hofman-Kinder-
film/fernsehfestival, bei dem Sie seit mehreren Jahren mitma-
chen?

Bei diesem Festival war ich noch als mitglied des kinderfilm-
clubs dabei, da war ich 14. damals lernte ich auch ota hofman 
kennen, der mich nach dem abitur den Filmstudios Barrandov 
als Regieassistent empfohlen hat. also wurde dieses Festival 
für mich eigentlich schicksalhaft. danach begann ich, zu dem 
Festival mit Regisseuren zu fahren, bei denen ich als assistent 
aushalf, so war ich hier beispielsweise mit ota koval oder věra 
Plívová-Šimková, mit der ich die abenteuer des tom sawyer 
verfilmte. und seit 1985 komme ich hierher mit eigenen Fil-
men, der erste war „zauberhafte erbschaft“, dann „Freongeist“, 

„Wettstreit im schloss“ und viele andere mehr, auch bekam ich 
hier über die Jahre hinweg fast 20 Preise.

Der Schriftsteller und Drehbuchautor Ota Hofman hat Sie 
also zu Märchenfilmen gebracht? Was haben Sie von ihm ge-
lernt?

an ota hofman erinnere ich mich gerne, er war derjenige, der 
in unserer Republik dieses Genre aus der taufe gehoben hat. er 
hat den kinderfilm bspw. um moderne märchen bereichert, so 
etwa „das märchen von der alten straßenbahn“ sowie natür-
lich eine ganze Reihe anderer titel, einschließlich der serie 

„Pan tau“. mein leben lang merke ich mir einen satz, den er 
mir einmal beim Festival gesagt hat: „sprechen kannst du in 
deinen Werken über alles mögliche, auch über das Grausame 
und traurige, man sollte aber immer spüren, dass der erzähler 
ein dichter ist.“ darin ist er mir ein Beispiel geblieben, in seinen 
Filmen hat es nie vordergründig Gewalt, Grobheit oder Patho-
logisches egal welcher art gegeben.

Eines der Motive der geheimnisvollen Märchengeschichte 
„Duch nad zlato“, das am Heiligabend vom Tschechischen 
Fernsehen uraufgeführt wird, ist Andersens „Das Feuerzeug“. 
Worin unterscheidet sich Ihre Fassung vom ursprünglichen 
Märchen?

eigentlich gibt es nichts, worin sich mein märchen von ander-
sens vorlage unterscheiden würde, da das klassische märchen 
eine zweiseitige erzählung ist, und ich ein drehbuch zu schrei-
ben hatte, ein drama, also an die 150 seiten. das originale mär-
chen ist im Grunde eine bescheidene kurzgeschichte von einem 
jungen mann, der in einen hohlen Raum abstürzt und dort ei-
nen schatz vorfindet, den drei gespenstische hunde bewachen. 
der Junge stiehlt ein goldenes Feuerzeug, und die hunde müs-
sen ihm dienen, also v.a. das Gold tragen. das war es auch, was 
ich von dem märchen übernehmen konnte, wobei ich auch die 
hunde ausgetauscht habe, der schatz wird jetzt von einem Geist 
bewacht, gespielt von viktor Preiss. damit die Geschichte an-
derthalb stunden lang spielt, muss der autor alles komplett neu 
erfinden, er muss die story nach den Gesetzmäßigkeiten des 
dramas aufbauen, verwicklungen, erzählbögen, tonnen von 
dialogen, tricks etc. erfinden. ein vergnügen war es für mich, 
eine Rolle auch für Jiřina Bohdalová zu schreiben, die des kö-
nigs habgierige Ratgeberin spielt, wie auch für Jan hrušínský, 
der sich wirklich ausgetobt hat in der Rolle eines nicht gerade 
klugen königs, aber auch die kinderrollen zu schreiben machte 
spaß. mit kindern hatte ich lange nicht mehr gearbeitet und die 
drei erinnerten mich ständig an das kindertrio aus meinem er-
sten Film „zauberhafte erbschaft“. also habe ich mich gefragt, 
ob sich der kreis denn nicht irgendwie schließt.

Die Kinder lieben Ihre Märchen und auch die Erwachsenen 
schauen sie sich mit Vorliebe an. Es sieht so aus, als ob Sie den 

im GesPRäch
ReGisseuR zdeněk zelenka deBattieRte in Joachimsthal

Weihnachten WiRd sein neues mäRchen im tv ausGestRahlt
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Schlüssel zur Kinderseele gefunden hät-
ten. Wie ist eigentlich heute das Kind als 
Zuschauer?

ich höre immer wieder, dass das kind 
heute als zuschauer ganz anders sei, als 
vor zwanzig dreißig Jahren. in vielerlei 
hinsicht stimmt es, in vielerlei nicht. un-
sere kinder haben computer, handys, 
fahren zum meer, viele waren in amerika 
oder asien, eine europareise finden sie 
fast schon langweilig. ich war im Westen 
das erste mal mit 27 und meinen ersten 
Rechner habe ich mir gekauft, als ich 42 
war. das, was für die kinder heute selb-
stverständlichkeit ist, war für uns ein 
unerreichbarer traum, von einigem hat-
ten wir nicht mal eine ahnung, dass es 
das gibt oder einmal geben wird. darin 
tun sich diese Generationen unterschei-
den. sozusagen im equipment. Worin 
sie sich aber nicht unterscheiden können, 
sind Beziehungen, die innere Welt, die 
verletzlichkeit der seele, ein sinn für ka-
meradschaft, Freundschaft, die sehnsucht 
nach liebe und einer gewissen zwischen-
menschlichen harmonie. die kinder von 
heute blödeln genauso rum, nur mit dem 
unterschied, dass sie in der hosentasche 
ein mobiltelefon haben und auf Facebook 
posten. auch haben sie einen sinn für 
Phantasie, humor, abenteuer, und wenn 
man ihnen das in einem Film präsentiert, 
sei es in einer etwas moderneren Gestalt, 
gewinnt es ihr interesse. auch die heu-
tigen kinder lieben die abenteuer tom 
sawyers und finden es gar nicht sonderbar, 
dass die Buben auf der leinwand keine 
handys haben.

Die Hauptrolle eines Geistes haben Sie 
für Viktor Preiss geschrieben. Ist dahin-
ter ein mysteriöses Fluidum, das dieser 
Schauspieler ausstrahlt?

mit viktor Preiss sind wir langjährige 
Freunde, zum ersten mal haben wir 1990 
gemeinsam gedreht, und seitdem spielte er 
die hauptrollen in etwa 20 Filmen. viel-
leicht erinnern sie sich an „der Floh im 
ohr“, „der Geizige“, „The Wife of Ronald 
sheldon“, „False accusations“ und viele 
Weitere mehr. zuletzt arbeiteten wir ge-
meinsam am Film „kanadská noc“, wo 
er die hauptrolle neben dagmar havlová 
spielte, das war 2008, also fünf Jahre her, 
und so habe ich mir gesagt, dass es an 
der zeit ist, gemeinsam wieder etwas auf 
die Beine zu stellen. die Rolle des Geistes 

habe ich also direkt auf ihn zugeschnitten 
und muss sagen, dass es eine sehr glückli-
che Wahl war, da ich mir heute nicht vor-
stellen kann, diese Rolle jemand anderen 
spielen zu lassen. viktor ist ein vollprofi, 
der die Rolle um viele aspekte bereichert. 
hier dachte er sich bspw. aus, dass jener 
Geist, der seit 200 Jahren tot ist und zeit 
seines lebens ein geiziger Goldschmied 
war, aus italien stammen wird. dass er 
mit italienischem akzent sprechen wird. 
das konnte wirklich keiner sonst so meis-
terhaft spielen, wie er. sie werden es ja hei-
ligabend sehen.

Wie dreht man ein Wintermärchen im 
Sommer?

ich habe mich schon dran gewöhnt, dass 
die zuschauer wenig ahnung davon ha-
ben, wie so ein Film entsteht und wie 
anstrengend, teuer und zeitaufwendig die-
se arbeit ist. Wir hatten es mit diesem Film 
ganz eilig, damit wir es bis Weihnachten 
hinbekommen, und da hatte ich schon im 
Frühling angefangen gehabt, ihn auszu-
denken und zu schreiben. ein drehbuch 
zu erfinden und zu Papier zu bringen, das 
heißt im idealfall ein halbes Jahr leben, 
danach folgen mehrere monate vorberei-
tung, dreharbeiten und mehrere monate 
Fertigstellungsarbeiten, also schnitt, mu-
sikaufnehmen, klang- und Bildeffekte, 
die herstellung von fast 150 tricks u.s.w. 
Wenn ich mir das so vor augen führe, ist 
eigentlich während der Filmproduktion 
schon eine Weihnachtszeit vergangen, die 
vorjährige. das Ganze wird also lange im 
voraus gemacht, und ob es ein märchen 
für Weihnachten ist, spielt bei der herstel-
lung keine Rolle.

Ihre Biographie umfasst Märchen, Dra-
men, Komödien, Dokumente. Welches 
Genre liegt Ihnen am nächsten?

sie haben recht, es gibt nur noch wenige 
Genres, die ich nicht auf dem tisch ge-
habt hätte. allerdings gibt es Genres, die 
ich zielbewusst meide, bspw. sci-Fi oder 
horror, die sind unserer kultur fern, und 
ich denke, dass ich auf diesem Feld kaum 
erfolg hätte. auch wenn „ikarie XB 1“ als 
sci-Fi-Film hervorragend war. ich be-
fasse mich gerne mit altbewährtem stoff, 
deshalb habe ich bspw. viele drehbücher 
gemäß weltbekannten autoren geschrie-
ben, sei es „der Besuch der alten dame“ 
von Friedrich dürrenmatt oder „kean“ 

von J.-P.  sartre bzw. komödien wie Fey-
deaus „der Floh im ohr“. man kann nicht 
sagen, dass ich ein Genre den anderen 
bevorzuge – wenn ich eine tolle idee egal 
welchen Genres habe, bringe ich sie zu Pa-
pier und mache draus einen Film. sofern 
die Produzenten ein interesse äußern.

Außer Regie setzten Sie sich erfolgreich 
auch als Drehbuchautor durch. Zu den 
meisten Ihrer Filme schreiben Sie das 
Drehbuch selber. Auch wenn es schwie-
rig zu sein scheint, kann man das auch 
als bestimmten Autorenbonus betrach-
ten. Das finale Werk ist dann kompakt. 
Außerdem kann es Ihnen nicht passie-
ren, dass der Drehbuchautor Sie auf den 
Pranger stellen würde…

erstens muss das schreiben einem spaß 
machen, da es einem einsame knochenar-
beit abfordert. man muss die kraft haben, 
am schreibtisch zu verharren, auch wenn 
draußen heiteres Wetter herrscht, und 
alle in den urlaub fahren oder zumin-
dest abends ausgehen. der termin ist die 
beste inspiration, und wer eine gewisse in-
nere disziplin vermisst, kommt in dieser 
Branche nicht an. mir macht das schrei-
ben schon seit hochschule spaß, und 
ich bin sogar froh, dass ich drehbücher 
geschrieben habe, die dann so ein Filip 
Renč gedreht hat, seien es „Rebels“, „válka 
barev“, „Guard no. 47“. Jetzt haben wir 
uns „Wie die macht schmeckt“ von la-
dislav mňačko vorgenommen. Wenn ich 
für mich selber schreibe, ist es insoweit 
seltsam, dass ich dann als Regisseur mein 
eigenes Buch kritisiere. es ist ein leicht 
schizophrener zustand, ich habe mich 
aber schon dran gewöhnt.

Ihre Emsigkeit als Drehbuchautor muss 
aber neben Autorenambitionen auch auf 
einen Mangel an guten Drehbüchern 
zurückgehen. Wie bewerten Sie die Dre-
hbücher gegenwärtiger Autoren, die Sie 
in die Hände bekommen?

den zustand der drehbücher können, 
denke ich mal, die zuschauer selbst beur-
teilen, wenn sie sich die Filme ansehen, die 
heute in kinos oder im Fernsehen laufen. 
es ist erfolgreich gelungen, zuschauer 
aus den kinos zu vertreiben, als kassen-
schlager gilt heute ein Film, der  200.000 
Besucher angelockt hat, was man vor ein 
paar Jahren als Reinfall bezeichnet hätte. 
man guckt endlose serien, was jedoch 
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wieder schon eine ganz andere kategorie 
ist, nicht nur theoretisch, sondern auch 
handwerklich. es war ein Goldenes zeital-
ter, als bis zu 4 mio. kinobesucher kamen, 
um sich einen tschechischen Film anzus-
chauen, diese zeiten sind aus vielen Grün-
den einmal für immer vorbei. die meisten 
Filme ahmen entweder die amerikanische 
oder die dänische oder welche auch im-
mer kinematographie nach, aber es gibt 
nur wenige Filme, die unverwechselbar 
tschechisch wären, was wiederum eine 
voraussetzung dafür ist, damit sich aus-
wärts überhaupt jemand interessiert. im 
Fernsehen wetteifert man außerdem, wer 
krimis dreht, die quasi amerikanisch oder 
quasi nordisch oder quasi deutsch oder 
quasi französisch sind, und ich denke, 
dass das Ganze irgendwie auf einem tief 
verwurzelten minderwertigkeitskomplex 
von uns fußt. Wenn wir den loswerden, 
haben wir wieder eine chance, jemanden 
zu fesseln, und zwar nicht nur in Böhmen.

Was ist Ihr Know-how beim Kreieren ei-
nes TV- oder Kinowerks? Welche Kompo-
nenten machen Ihre Marke als Autor aus?

ich habe keine zehn Gebote, nur ein elftes 
Gebot – nicht langweilen.

Was beschäftigt auf professioneller Ebe-
ne aktuell Ihren Geist?

momentan habe ich laut meinem Film das 
märchenbuch „duch nad zlato“ fertigge-
schrieben. es soll am 4. dezember erschei-
nen, und die Reklame darauf unterstützt 
auch den Film. außerdem beenden wir 
mit halina Pawlowská eine fünfte version 
des drehbuchs „Wie die macht schmeckt“, 
wir bereiten das musical „adam und eva“ 
vor, das am 17. april im Theater Broadway 
uraufgeführt wird. und natürlich bin ich 
permanent am Überlegen, was ich weiter 
drehen soll…

Wir halten Sie sich fit?

es gefällt mir, wie sich zur Frage der kon-
dition Winston churchill gestellt hat. als 
er gefragt wurde, wie er das alles aushält – 
eine Flasche Whisky täglich auszutrinken 
und noch ein paar zigarren dazu – hat 
er geantwortet, es komme dabei drauf 
an, keinen sport zu treiben. an letzteres 
halte ich mich.

Text: Lýdie Tallová
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aRtFoRum
touRisten-inFozen-

tRum im kultuRhaus

Kulturhaus Schlackenwerth (Ostrov)
tel. + 420 353 800 511 / 526
telefax + 420 353 800 524
ic@dk-ostrov.cz

Touristen-Infozentrum im Alten Rathaus
Altes Rathaus Schlackenwerth (Ostrov)
tel. + 420 353 800 522, ic@dk-ostrov.cz

Touristen-Infozentrum im Kloster
Klosterareal Schlackenwerth (Ostrov)
tel. + 420 353 800 521
klaster@seznam.cz

PRoGRam

JanuaR
18. 1., samstag, 20:00 uhr, Gesellschaftssaal 
des kulturhauses
Ball des kultuRhauses schlac-
kenWeRth (ostRov) 2014
traditioneller Ball des kulturhauses mit rei-
chem Programm.

22. 1., 20:00 uhr, Theatersaal des kulturhau-
ses
vom ReGen in die tRauFe
die komödie holte sich inspiration von 
vielen skandalen. Wir wollen uns die Ge-
schichte der Frau anděla, einer Grundei-
gentümerin, die sich um ihre Wahrheit mit 
dem stadtverordneten heřman korýtko 
streitet, jedoch mit humor, Witz und aus-
gewogenheit anschauen. in der Realität ist 
jede klauerei zum Weinen. Wir verraten ih-
nen nicht, wie die Geschichte ausgeht, ver-
sprechen ihnen aber, dass ihnen vielmehr 
zum lachen zumute sein wird. in der tsc-
hechischen inszenierung spielen: vladimír 
kratina, dana homolová, michaela dolin-
ová und Filip tomsa.

FeBRuaR
8. 2., 20:00 uhr, Gesellschaftssaal des kul-
turhauses
countRY-Ball des kultuRhauses 
2014

19. 2., 19:30 uhr, Theatersaal 
des kulturhauses
kŠanda („deR hosentRäGeR“)
eine prächtige komödie des comedians 
Jaroslav sypal. in der tschechischen ins-
zenierung spielen: Jaroslav sypal, martin 
maxa, miluše Bittnerová, tereza Šefrnová, 
Rostislav kuba, michaela kuklová, miroslav 
Šimůnek/ Petr Jančařík/ milan Pitkin.

WeihnachtsPRoGRam
im kuRBad
Weihnachtsprogram im kurbad
es könnte den eindruck erwecken, dass zu 
Weihnachten das kurbad halb leer steht, 
und die mitarbeiter die wohlverdiente er-
holung mit ihren nächsten genießen. das 
Gegenteil ist wahr. die Weihnachtszeit 
bringt ins kurbad dutzende von Gästen, 
die die schönsten tage des Jahres in einem 
romantischen ambiente mitten im ver-
schneiten erzgebirge verbringen möchten. 
Für diese festliche zeit haben wir ein rei-
ches Programm vorbereitet, aus dem wir 
ihnen nun die „kostprobe“ vom Feinsten 
vorlegen.

RADIUM PALACE

19. 12. donnerstag 20:00 uhr, saal, 90 
czk  
stana – nicht nuR WeltBeRÜhm-
te Weihnachtsmusik
Weltweit bekannte Weihnachtskomposi-
tionen, chansons, musical- und weitere 
melodien. musikalische Begleitung Josef 
Škulavík.

21. 12. samstag 10:00 – 16:00 uhr, saal + 
halle, eintritt frei 
Weihnachts-JahRmaRkt mit 
komPonieRtem PRoGRamm
sie sind auf der suche nach weihnachtlicher 
inspiration oder nach einem Geschenk für 
ihre Bekannten, kinder oder enkelkinder? 
kommen sie auf unserem Jahrmarkt vor-
bei! hier warten auf sie traditionelle hand-
werkskünstler (spitzenklöpplerinnen, hol-
zschnitzer, Glas-handmaler) und weitere 
Jahrmarkt-stände – schmuckstückverkauf, 
kosmetik, textilwaren u.W.m. ab 15:00 
uhr gibt es ein komponiertes, musik mit 
tanz verbindendes Programm des Fol-
klore-ensembles dyleň („tillenberg“) aus 
karlsbad.

22. 12. sonntag 10:00 uhr, saal, eintritt 
frei  

4. advents-matinee
ein konzert des sängerchors cantica 
unter der leitung von irina Širokaja.

24. dezember 20:00 uhr, saal, 120 czk, 
für hotelgäste gratis  
cantaBile – heiliGaBend-kon-
zeRt
kammer-streichquartett: helena Šťastná 

– 1. Geige, ondřej hanousek – 2. Geige, 
iveta Pástorová – Bratsche sowie miloš 
macháček – violoncello.
25. 12. mittwoch 20:00 uhr, saal, 120 
czk, für hotelgäste gratis 
atlantis colleGium – 
WeihnachtskonzeRt
Pavla Švestková – mezzosopran, Jitka 
Jiříčková – Geige, Jan sládeček – violon-
cello, vítězslav Podrazil – cembalo.

26. 12. donnerstag 20:00 uhr, saal, 120 
czk 
honza JaReŠ – Festliches kla-
vieRkonzeRt
im Programm „einzigartige Geschichte 

– einzigartige stimme“ führt der sehbe-
hinderte absolvent des Prager konser-
vatoriums, sänger und klavierspieler 
honza Jareš, die Gäste durch den abend. 
am schlagzeug begleitet ihn mikoláš nop.

29. 12. sonntag 20.00 uhr, eintritt 160 
czk 
prosit mit johann strauss
Feierliches konzert der mitglieder der 
Pilsner operettenbühne: eva charvátová 

– sopran, Plamen Prokopjev – tenor, Jiří 
Rajniš – Baryton, Petr Benda – Geige, 
karel Friesl – klavier.

1. 1. mittwoch 20:00 uhr, saal, 120 czk, 
für hotelgäste gratis 
musica dolce vita – galakonzert am 
neuJahRstaG
das ensemble musica dolce vita widmet 
sich der interpretation von komposi-
tionen für Flöte und harfe. musik aller 
stilepochen tragen die solo-Flötistin Žofie 
vokálková und die harfenistin zbyňka 
Šolcová vor. in verbindung mit liedern 
und arien für mezzosopran von daniela 
demuthová präsentieren die musikantin-
nen eine breite skala an konzerten.

9. 1. donnerstag 20:00 uhr, saal 140 czk, 
für karteninhaber gratis 
konzeRt anlässlich des oRtho-
doXen WeihnachtsFestes
Berühmte kompositionen russischer 
autoren, bekannte böhmische und rus-
sische märchen in einer darbietung durch 
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das symphonische kammerorchester der 
absolventen des Prager konservatoriums 
unter der leitung von Jan Rezek.

AKADEMIK BĚHOUNEK

24. 12. dienstag 20:00 uhr, saal, eintritt frei 
heiliGaBend-konzeRt
monika cimprich (schweiz) – Geige, 
miroslava lendělová – Gesang, Jarmila 
Štruncová –  Flöte und klavierbegleitung.

25. 12. mittwoch 20:00 uhr, saal, eintritt 
frei
Weihnachtliches Jazz-konzeRt 
von PetRa BRaBencovÁ & mk 
collective
im Programm erklingen neugestaltete klas-
sik-Werke (verdi, dvořák, Bach), weltweit 
berühmte evergreens (Gospel, traditional, 
swing, Pop) und Weihnachtslieder aus aller 
Welt. Gesang: Petra Brabencová.

27. 12. Freitag 19:00 uhr, saal, eintritt 100 
czk
konzeRt von oPeRetten-melo-
dien und WeltBeRÜhmten hits
stanislava Čiháková – sopran. auf der Büh-
ne des Theaters karlsbad spielte sie Rosalin-
de in der operette „die Fledermaus“ von J. 
strauss. sie sang auch die hauptrolle in den 
operetten von e. kálmán „die csárdás-
fürstin“ und „Gräfin mariza“. Jitka váňová 

– Geige, mitglied des symphonieorchesters 
karlsbad. eva Pfeifer kubišová – klavier. sie 
absolvierte die akademie musischer künste 
in Prag und wirkt als musikpädagogin in 
karlsbad. ihr brillantes spiel schätzen kur-
gäste in Franzensbad, marienbad, teplitz 
etc. in ihrem Repertoire dürfen Jazz-kom-
positionen nicht fehlen.

1. 1. donnerstag 19:30 uhr, saal, eintritt frei
stRinG claRtet – neuJahRskon-
zeRt
das ensemble aus teplitz (teplice) führt 
in seinem Programm populäre, klassische, 
aber auch swing-melodien in der instru-
mentalen Besetzung Geige, Bratsche, klari-
nette und Bassklarinette.

CURIE

29. 12. sonntag 19:30 uhr, eintritt frei 
david keilhaueRs oldies disco
alte, gute schlager, die noch immer nicht 
alt geworden sind.

1. 1. sonntag 19:30 uhr, café curie 
neuJahRskonzeRt
Festliches konzert des Quartetts westböh-

mischer solisten WoRld landscaPes 
mit der hervorragenden Jazz-sängerin 
Petra Brabencová.

HAUS DER KULTUR

30. 12. montag 19:30 uhr, eintritt 100 czk 
ein aBend in silvesteR-laune
mit Blasmusik und der Band der eheleute 
homolka.
st.-Joachim-kiRche

23. 12. montag 19:30 uhr, st.-Joachim-
kirche, eintritt 50 czk
Böhmische Weihnachtsmesse 
von J. J. rYBa
Gesungen durch den Gemischten chor 
karlsbad unter der leitung des chormeis-
ters Jan Rezek.
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aRtFoRum
dŮm kultuRY ostRov

Turistické informační centrum DK
Dům kultury Ostrov
tel. + 420 353 800 511 / 526
Fax. + 420 353 800 524
ic@dk-ostrov.cz

Turistické informační centrum SR
Stará radnice Ostrov
tel. + 420 353 800 522
ic@dk-ostrov.cz

Turistické informační centrum KL
Klášterní areál Ostrov
tel. + 420 353 800 521
klaster@seznam.cz

PRoGRam

leden
18. ledna sobota 20:00 hod., 
společenský sál dk
Ples domu kultuRY ostRov 2014
tradiční ples domu kultury s bohatým pro-
gramem. 

22. ledna 20:00 hod. divadelní sál dk
z louŽe Pod okaP
námět komedie pochází z mnoha kauz. my 
ovšem na příběh paní anděly, majitelky 
pozemků, která bojuje o svou pravdu se za-
stupitelem heřmanem korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a s nadhledem. v reali-
tě je každá zlodějna k pláči. my vám neřek-
neme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, 
že bude hlavně k smíchu.

ÚnoR
8. února 20:00 hod., společenský sál dk
countRY Ples domu kultuRY 2014

19. února 19:30 hod. 
divadelní sál dk kŠanda
skvělá komedie komika Jaroslava sypala. 
hrají: Jaroslav sypal, martin maxa, miluše 
Bittnerová,tereza Šefrnová, Rostislav kuba, 
michaela kuklová, miroslav Šimůnek/ Petr 
Jančařík/ milan Pitkin.

vÁnoČnÍ PRoGRam  
v lÁznÍch
mohlo by se zdát, že o vánočních svátcích 
budou lázně poloprázdné a  zaměstnanci 
si budou moci užívat zaslouženého od-
počinku v  kruhu svých blízkých. opak je 
pravdou. vánoční období přivádí do lázní 
desítky hostů, kteří si přejí nejkrásnější dny 
v roce strávit v  v romantickém prostředí za-
sněžených krušných hor. Pro toto sváteční 
období jsme připravili bohatý program, ze 
kterého vám nyní předkládáme „ochutnáv-
ku“ toho nejlepšího.

RADIUM PALACE

19. 12. čtvrtek 20:00 hod., sál, 90 kč  
stana – světovÁ neJen vÁnoČnÍ 
hudBa 
světoznámé vánoční skladby, šansony, mu-
zikálové a další melodie. hudební dopro-
vod Josef Škulavík.

21. 12. sobota 10:00 – 16:00 hod., sál + hala, 
zdarma 
vÁnoČnÍ JaRmaRk s komPonova-
nÝm PRoGRamem

- hledáte inspiraci na vánoční svátky nebo 
dárek pro své známé, rodinu, děti či vnouča-
ta? Přijďte se podívat na náš jarmark – uvi-
díte tradiční řemesla – paličkářku, řezbáře, 
ručně malované sklo a  další jarmarečníky 

– prodej šperků, kosmetiky, textilního zboží 
a jiné.  od 15:00 hod. proběhne kompono-
vaný hudebně taneční program folklórního 
sdružení dyleň z karlových varů.

22. 12. neděle 10:00 hod., sál, zdarma  
4. adventnÍ matine 
koncert pěveckého sboru cantica pod 
vedením iriny Širokáji.

24. prosince, 20:00 hod., sál, 120 kč, pro 
ubytované zdarma  
cantaBile - Štědrovečerní koncert  
komorní smyčcové kvarteto – helena 
Šťastná – 1. housle, ondřej hanousek – 2. 
housle, iveta Pástorová – viola a miloš 
macháček – violoncello.

25. 12. středa 20:00 hod., sál, 120 kč, pro 
ubytované zdarma 
atlantis colleGium – vÁnoČnÍ 
konceRt 
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jitka Jiříč-
ková – housle, Jan sládeček – violloncello, 
vítězslav Podrazil – cembalo. 

26. 12. čtvrtek ve 20:00 hod., sál, 120 kč 

honza JaReŠ - slavnostnÍ kla-
vÍRnÍ konceRt  
v programu „neobyčejný příběh – neoby-
čejný hlas“ se představí nevidomý absolvent 
Pražské konzervatoře, zpěvák a klavírista 
honza Jareš, na bicí ho doprovodí mikoláš 
nop. 

29. 12. neděle ve 20.00 hod., vstupné 160 kč 
PŘÍPitek z Johannem stRaussem 
slavnostní koncert v podání členů Plzeňské 
operetní scény – eva charvátová – soprán, 
Plamen Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – 
baryton, Petr Benda – housle, karel Friesl 

– klavír. 

1. 1. středa 20:00 hod., sál, 120 kč, pro 
ubytované zdarma 
musica dolce vita - novoRoČnÍ 
GalakonceRt 
soubor musica dolce vita se věnuje in-
terpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech 
stylových období v podání špičkové sólové 
flétnistky Žofie vokálkové a harfenistky 
zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a 
áriemi pro mezzosoprán daniely demu-
thové prezentuje širokou škálu koncertů. 

9. 1. čtvrtek 20:00 hod., sál 140 kč, pro drži-
tele karty zdarma 
konceRt ku PŘÍleŽitosti PRavo-
slavnÝch vÁnoc 
slavné skladby ruských autorů, známé 
české i ruské pohádky v podání komorního 
symfonického orchestru absolventů praž-
ské konzervatoře pod vedením Jana Rezka.

AKADEMIK BĚHOUNEK

24. 12. úterý 20:00 hod., sál, zdarma 
ŠtedRoveČeRnÍ konceRt
monika cimprich /Švýcarsko/ – housle, mi-
roslava lendělová – zpěv, Jarmila Štruncová 

– flétna a klavírní doprovod.

25. 12. středa 20:00 hod., sál, zdarma 
vÁnoČnÍ JazzovÝ konceRt Pet-
RY BRaBencovÉ a mk collective 
v programu zazní upravená díla z oblasti váž-
né hudby (verdi, dvořák, Bach) světové ever-
geeny (gospel, traditional, swing, pop) a ko-
ledy z celého světa. zpěv Petra Brabencová 

27. 12. pátek 19:00 hod., sál, vstupné 100 kč 
konceRt oPeRet a světovÝch 
melodiÍ 
stanislava Čiháková – soprán. na prknech 
karlovarského divadla ztvárnila Rosalindu 
v operetě J. strausse netopýr. zpívala též 
hlavní roli v operetách e. kálmána Čardá-
šová princezna a hraběnka marica. Jitka 



25

váňová – housle, členka karlovarského 
symfonického orchestru. eva Pfeifer –kubí-
šová – klavír. absolvovala amu Praha, pů-
sobí jako hudební pedagožka v karlových 
varech. Její brilantní hru oceňují  lázeňští 
hosté v Fr.lázních, m.lázních teplicích  
aj. v jejím repertoáru nechybí  džezové 
skladby. 

1. 1. čtvrtek 19:30 hod., sál, zdarma   
stRinG claRteto - novoRoČnÍ 
konceRt                                         
teplický soubor ve svém programu uvede 
populární klasické, ale i swingové melodie 
v nástrojovém obsazení housle, viola, klari-
net a bas-klarinet.
cuRie

29. 12. neděle 19:30 hod., zdarma 
oldies disco davida keilhaueRa 
staré dobré hity, které stále ještě nezestárly

1. 1. neděle, 19:30 hod., kavárna curie 
novoRoČnÍ konceRt 
slavnostní koncert v podání kvarteta zápa-
dočeských sólistů WoRld landscaPes 
s výbornou jazzovou zpěvačkou Petrou 
Brabencovou.

CURIE

29. 12. neděle 19:30 hod., zdarma 
oldies disco davida keilhaueRa 
staré dobré hity, které stále ještě nezestárly

1. 1. neděle, 19:30 hod., kavárna curie 
novoRoČnÍ konceRt 
slavnostní koncert v podání kvarteta zápa-
dočeských sólistů WoRld landscaPes 
s výbornou jazzovou zpěvačkou Petrou 
Brabencovou.

KULTURNÍ DůM

30. 12. pondělí v 19:30 hod., vstupné 100 kč 
PŘedsilvestRovskÝ veČeR 
s dechovou hudbou a kapelou manželů 
homolkových. 

kostel sv. JÁchYma
23. 12. pondělí v 19:30 hod. kostel sv. Já-
chyma, vstupné 50 kč 
Česká mše vánoční J. J. Ryby  
v podání karlovarského smíšeného sboru 
pod vedením sbormistra Jana Rezka.  
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Léčebné lázně Jáchymov si Vás dovolují pozvat na
66. PLES V RADIUM PALÁCI 

einladung
GALA-BALL 2014

tradiční reprezentační ples léčebných lázní Jáchymov a.s. se uskuteční 11. 
ledna 2014 ve všech sálech lázeňského hotelu Radium Palace v Jáchymově.

Radium Palace in Jáchymov
11. Januar 2014, 20:00 uhr

PROGRAM:

Hlavní sál:

19:45 hod.  uvítací nápoj pro dochvilné návštěvníky

20:00 hod. zahájení plesu

 Předtančení taneční skupina MIRáKL SOKOLOV

 Úvodní slovo generálního ředitele MUDr. EDUARDA BLáHy

21:30 hod. KAMIL STřIHAVKA, hudební vystoupení 

 hlavní host večera

22:30 hod.  JAN ONDER & LUCIE HUNČáROVá

 hvězdy tančí klasiku, taneční show účastníků soutěže.

23:30 hod.  JAN ONDER & LUCIE HUNČáROVá

 hvězdy tančí latinu, taneční show účastníků soutěže.

23:45 hod. losování hodnotných cen

24:00 hod. ABBA wORLD REVIVAL

02:30 hod. konec programu v centrálním sále

k tanci a poslechu hraje po celý večer taneční orchestr 

KOALA BAND CHEB

Moderátor plesu: PETR ČIMPERA

Bar:

20:30 hod. DAVID KEILHAUER - oldies disco

21:00 hod.  MIRáKL SOKOLOV - taneční vystoupení

22:00 hod. MIRáKL SOKOLOV - show dance

03:30 hod. konec programu v baru

Program plesu bude přenášen pomocí obrazovek do všech prostor Radium

Palace. v rámci plesu si můžete pořídit profesionální fotografii.

vstuPnÉ:

Prodej vstupenek v hodnotě 350 kč, 300 kč a 200 kč na recepci 

aquacentra agricola, tel.: +420 353 836 000

PROGRAMM:

Hauptsaal:

19:45 uhr Begrüßungsdrink für pünktliche Gäste

20:00 uhr eröffnung des Balls

 vortanzen durch die tanzgruppe mirákl sokolov

 Grußwort des Generaldirektors mudr. eduard Bláha

21:30 uhr kamil střihavka 

 hauptgast des abends

22:30 uhr  Jan ondeR & lucie hunČÁRovÁ

 stars tanzen klassik – tanzshow der Wettbewerbsteilnehmer

23:30 uhr  Jan ondeR & lucie hunČÁRovÁ

 stars tanzen latin – tanzshow der Wettbewerbsteilnehmer

23:45 uhr verlosung wertvoller Preise 

24:00 uhr aBBa WoRld Revival

 Überraschung zur mitternacht

zum tanzen und zuhören spielt den ganzen abend das tanzorchester 

koala Band aus cheb

Bar:

20.30 uhr david keilhaueR – oldies disco

21.00 uhr  miRÁkl

 tanzauftritt

22.00 uhr miRÁkl

 showtanz

das Programm des Balls wird über Großbildschirme in alle säle übertragen. Während 

des Balls bieten wir die leistungen eines professionellen Fotografen.

der kartenvorverkauf im Preis von 350 czk, 300 czk und 200 czk an der Rezep-

tion des aquazentrum agricola, tel.: +420 353 836 000
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lázeňský areál v luhačovicích je vyhlá-
šený řadou architektonicky ceněných 
staveb i  svou celkovou rozlohou. nyní 
ho navíc čeká zásadní revitalizace zele-
ně. akciová společnost lázně luhačo-
vice připravovala projekt obnovy zeleně 
koncepčně již od roku 1992 ve spoluprá-
ci s odborníky z tuzemska i zahraniční. 
Úpravy si vyžádají více než 27 milionů 
korun. akciová společnost z  vlastních 
prostředků uhradí 7,8 milionu korun.

celé území, jehož se revitalizace týká, je 
v majetku akciové společnosti a je sou-
částí městské památkové zóny. autorem 
celkového řešení nových výsadeb v  lá-
zeňském parku je profesor ivar otruba, 
přední znalec v oboru architektury a ur-
banismu uznávaný u nás i v zahraničí. 
Projekt je součástí komplexního řešení 
Revitalizace lázeňského areálu luhačo-
vice, který se zabývá celkovou obnovou 
cestní sítě a  technického vybavení a  je 
zároveň součástí širších záměrů města, 
na které lázeňský park navazuje. Jedná 
se hlavně o připravovanou celkovou re-
konstrukci ulice dr. veselého.
 
„cílem revitalizace je zlepšení kvality lá-
zeňského prostředí při zachování stáva-
jících hodnot areálu parku. Po nedávno 
zpřístupněném pítku pramene nový Ju-
bilejní je to další z řady filantropických 
počinů naší společnosti,“ řekl generální 
ředitel lázní luhačovice, a.s., mudr. 
eduard Bláha. „termín realizace byl 
stanoven na období od  listopadu 2013 
do prosince 2014, ale je reálný předpo-
klad, že většina prací bude dokončena 
do zahájení hlavní sezony,“ uvedl e. Blá-
ha. 

mimoŘÁdnÝ Rozsah PRacÍ
na začátku bude vykáceno celkem 283 

stromů, 2 320 m2 keřů a  962 m2 ná-
rostů. káceny budou zejména stromy 
přestárlé a provozně nebezpečné, které 
ohrožují bezpečný pohyb návštěvníků. 
některé stromy označují odborníci pří-
mo za havarijní. v rámci kácení bude 
odstraněna i  celá dvouřadá alej podél 
řeky Šťávnice. 

Projekt počítá s výsadbou zeleně, kte-
rá početně výrazně převýší množství 
pokácených stromů a  odstraněných 
keřů. nově pojatá zeleň bude sladěna 
s  různorodou architekturou lázeňské-
ho středu. Jednotícím prvkem se stane 
alej říčky Šťávnice.v lázeňském areálu 
se celkem vysadí 476 stromů, 15  290 
keřů, 7 499 trvalek a bude ošetřeno 104 
dřevin. většina nově vysazených stro-
mů a keřů patří k dřevinám, které jsou 
nejen velmi kvalitní, ale nejsou běžně 
vysazovány. mnohé z  nich zdobí jen 
zámecké parky nebo botanické zahra-
dy.

BukovÁ aleJ, hoRskÝ smRk 
i JaPonskÁ zahRada

výrazným prvkem v  jižní části parku 
bude alej červenolistých buků předsta-
vujících sloupoví, které bude pokračo-
váním kolonády směrem od  kapličky 
k říčce Šťávnici. alej tak propojí prome-
nádu s  lázeňskou kolonádou. v  okolí 
vily pod lipami a  alpská růže bude 
alpská architektura podpořena výsad-
bou borovice limby a horského smrku. 
novou podobu dostane také japonská 
zahrada u hotelu Jestřabí. 

aktuální informace o  průběhu prací 
a  termínech dokončení jsou k  dispo-
zici na www.lazneluhacovice.cz a  na 
Facebooku. 

lÁzeňskÝ aReÁl ČekÁ neJvětŠÍ PRoměna v histoRii. mÍsto 
PŘestÁRlÝch stRomŮ Bude vYsazen dvoJnÁsoBek novÝch dŘevinv
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das kurareal in luhačovice (Bad luhat-
schowitz) ist für die vielen architektonis-
ch geschätzten Bauten und sein Fläche-
nausmaß bekannt. Jetzt steht ihm eine 
grundlegende erneuerung der Grün-
bestände bevor. der kurbetreiber lázně 
luhačovice a.s. bereitete das Projekt der 
Baumsanierung konzeptionell bereits 
seit 1992 in zusammenarbeit mit Fachle-
uten aus dem in- und ausland vor. die 
sanierungen werden über 27 mio. czk 
erfordern. das kurunternehmen, eine 
aktiengesellschaft, erstattet aus eigenen 
mitteln 7,8 mio. czk.

das kleine Gebiet, das von der Revita-
lisierung betroffen wird, ist eigentum 
des kurunternehmens und Bestandteil 
der städtischen denkmalschutzzone. 
autor des Gesamtkonzeptes der neua-
npflanzungen im kurpark ist Prof. ivar 
otruba, ein prominenter experte im 
Bereich architektur und städtebau, der 
auch auswärts ein Renommee genießt. 
das Projekt ist teil des komplexen Pro-
jektes „Revitalisierung des kurareals 
luhačovice“, das die Runderneuerung 
des Wegenetzes und der technischen au-
sstattung zum Gegenstand hat und eines 
von mehreren vorhaben der stadt ist, 
deren Bebauung an den kurpark grenzt. 
es handelt sich v.a. um eine Gesamtre-
konstruktion der dr.-veselého-straße.

„ziel der Revitalisierung ist eine verbe-
sserung der Qualität des kurambientes 
bei erhaltung der bestehenden Werte 
des Parkareals. nach dem neulich zug-
änglich gemachten trinkbrunnen der 
neuen Jubiläumsquelle ist das eine wei-
tere der philanthropischen taten unserer 
Gesellschaft“, sagte der Generaldirek-
tor von lázně luhačovice a.s., dr. med. 
eduard Bláha. „Fertigstellungstermin 
wurde auf den zeitraum november 2013 
bis dezember 2014 festgesetzt, und man 
kann realistisch davon ausgehen, dass die 
meisten arbeiten bis zur eröffnung der 
hauptsaison abgeschlossen sind“, be-
merkte dr. Bláha.

ausseRoRdentlicheR umFanG 
deR aRBeiten
anfangs sind insgesamt 283 Bäume, 
2.320 m2 sträucher und  962 m2 ein-
gestreute Gehölze zu fällen. Gefällt wer-
den v.a. überalterte und betriebstechnis-
ch gefährliche Bäume, die die sicherheit 
der Besucher gefährden. einige Bäume 

werden von den Fachleuten gar als ka-
tastrophal bezeichnet. zu fällen ist auch 
die ganze zweireihige allee entlang des 
Šťávnice-Bachs.

das Projekt rechnet mit dem aussähen 
von Grünbeständen, die die anzahl der 
gefällten Bäume und entfernten sträu-
cher mengenmäßig überragen werden. 
das neu konzipierte Grün wird mit der 
vielfältigen architektur des kurviertels in 
einklang gebracht. zu einem vereinheit-
lichenden element wird eine neue Šťáv-
nice-allee. im kurareal sind insgesamt 
476  Bäume, 15.290 sträucher, 7.499 
stauden anzupflanzen, und 104 Gehölze 
sind instand zu setzen. die meisten neu 
anzupflanzenden Bäume und sträucher 
gehören zu Gehölzen, die nicht nur ho-
chwertig sind, sondern auch selten gep-
flanzt werden. viele von ihnen schmüc-
ken nur schlossparks oder botanische 
Gärten.

Buchenallee, Fichte soWie Ja-
PanischeR GaRten
zu einem tonangebenden element im 
südteil des Parks wird eine Rotbuche-
nallee, die einem säulengang gleich-
kommt und die kolonnade vom ka-
ppelchen zum Šťávnice-Bach fortführt. 
die allee verbindet somit die Promena-
de mit der kurkolonnade. in der umge-
bung der villa unter den linden und der 
villa alpenrose wird es alpentypische 
architektur geben, unterstützt durch die 
aussaat der zirbelkiefer und der Berg-
fichte. ein neues antlitz erhält auch der 
japanische Garten beim hotel Jestřabí.

aktuelle infos über den verlauf der ar-
beiten und die Fertigstellungstermine er-
fahren sie unter www.lazneluhacovice.
cz und auf Facebook.

dem kuRvieRtel steht die GRösste umWandlunG in seineR 
Geschichte BevoR. anstelle von ÜBeRalteRten Bäumen WiRd ein 
neueR, doPPelt so GRosseR BaumBestand anGePFlanzt

nachRichten aus luhaČovice
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pomocníK pro odstrAnění VAšeHo stresu 

Baňkování (někdy také vakuoterapie) je jedinečná ma-
sážní a léčebná technika, při které dochází k velmi in-
tenzivnímu prokrvení masírované části. Prostřednictvím 
baněk lze zmírnit či odstranit celulitidu, bolesti zad 
a kloubů, odstraňuje blokády a ztuhlé svaly, osvědčily se 
i při léčbě migrény, příznivě ovlivňuje problémy se zaží-
váním, přináší úlevu při astmatu, zánětu průdušek a kašli. 

Hlavní účinky:

• odstraňuje blokády a ztuhlé svaly 
• detoxikuje organismus 
• příznivě působí na lymfatický systém 
• příznivě ovlivňuje problémy se zažíváním 
• odstraňuje problémy s močovým měchýřem 
• přináší úlevu při astmatu, zánětech průdušek a kašli 
• působí proti otokům a bolestem nohou 

Baňkování není vhodné, pokud trpíte trombózami, křečo-
vými žilami, gangrénami, máte otevřené rány nebo hni-
savé infekce. 

Baňkování je doplňková metoda klasických masáží. Je 
to metoda stará několik tisíc let, která pochází zřejmě ze 
staré Číny. Spočívá v přikládání skleněných nádobek na 
pokožku. Vzduch v baňce se před aplikací zahřeje a vy-
tvoří se v něm podtlak. Baňka se pak přisaje na kůži, kte-
rou podtlak vtáhne dovnitř. Pokožka se prudce prokrví 
a zčervená. Tato metoda je však naprosto bezbolestivá, 
pociťujete pouze lehké pnutí, jakoby táhnutí kůže. 

Při baňkování se organismus prohřeje a uvolní. Urychlí 
se krevní oběh a tělo bude rychleji vylučovat škodliviny. 
Baňkování je jedna z mála masážních metod, která je do-
poručena i při nemoci. 

Baňkování - trvá 20 min. - nabízí Lázeňské centrum Ag-
ricola a nově také hotel Běhounek za 200 Kč. 

Rezervace: 
Agricola, tel.: + 420 353 836 000, 
agricola@laznejachymov.cz 

Běhounek, tel.: + 420 353 831 267, 
wellnessbeh@laznejachymov.cz

kdo baňkování jednou zkusí, nedá na něj dopustit.

IHr HeLfer beI der stressbeseItIgung

Die Schröpfkur (manchmal auch Vakuumtherapie genannt) ist 
eine einzigartige Massage- und Heiltechnik, bei der es zu ei-
ner sehr intensiven Durchblutung der massierten Körperpartie 
kommt. Die Schröpfgläser helfen, Zellulitis zu mildern oder 
abzubauen, den Rücken- und Gelenkeschmerz zu stillen, Bloc-
kierungen und Muskelversteifungen zu beheben. Auch bei der 
Behandlung von Migräne hat sich die Kur bewährt, sie wirkt 
sich positiv auf Verdauungsprobleme aus, lindert Asthma, Bron-
chitis und Husten.

Haupteffekte:

• behebt Blockierungen und Muskelversteifungen
• entgiftet den Organismus
• beeinflusst positiv das Lymphsystem
• wirkt sich positiv auf Verdauungsprobleme aus
• beseitigt Harnblasenbeschwerden
• lindert Asthma, Bronchitis und Husten
• wirkt gegen Ödeme und Beinschmerzen

Die Schröpfkopfmassage eignet sich nicht für Patienten, die an 
Thrombosen, Krampfadern, Gangränen leiden, offene Wunden 
oder eitrige Infektionen haben.

Die Schröpfkur ist eine seit Tausenden von Jahren überlieferte, 
vermeintlich aus dem alten China stammende Methode, die die 
klassischen Massagen ergänzt. Auf die Haut werden Glasgefäße 
gesetzt. Die Luft im Gefäß, dem Schröpfkopf, wird erhitzt, so-
dass ein Unterdruck entsteht. Das Schröpfglas saugt die Haut an. 
Sie wird vom Unterdruck hineingezogen, stark durchgeblutet 
und rot. Diese Methode ist jedoch völlig schmerzfrei, man emp-
findet nur eine leichte Anspannung, quasi ein Anziehen der Haut.

Beim Schröpfen wird der Organismus durchwärmt und 
entspannt. Der Kreislauf wird gefördert, und das Ausscheiden 
von Schadstoffen durch den Körper wird schneller. Die Schröpf-
kur ist eine von wenigen Massagemethoden, die auch im Krank-
heitszustand empfehlenswert sind.

Die Schröpfkopfmassage – Dauer 20 Min. – wird im Kurzen-
trum Agricola und neulich auch im Hotel Běhounek für 200 
CZK angeboten.

Reservierungen: 
Agricola, Tel.: + 420 353 836 000, 
agricola@laznejachymov.cz 

Běhounek, Tel.: + 420 353 831 267, 
wellnessbeh@laznejachymov.cz

Wer die schröpfkur einmal ausprobiert hat, kann von ihr 
nicht lassen!

BaňkovÁnÍ | schRöPFkuR
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zdenek meRta u klavÍRu
K nejhezčím akcím v jáchymovských lázních patří ty, kde se role účinkujícího ujme některý z lázeňských hostů. Za-
čátkem listopadu jsme se tak mohli těšit z umění známého hudebního skladatele, klavíristy a zpěváka Zdenka Merty, 
který vystoupil v koncertním sále Radium Palace se svým pořadem „Zdenek Merta u klavíru“.  Ve více jak hodino-
vém pořadu představil své nejúspěšnější skladby a zavedl nás do zákulisí pestrého uměleckého života. V průběhu 
večera vystoupila rovněž skvělá klavíristka Lenka Křížová, která kromě několika sólových skladeb zasedla ke klavíru 
společně se Zdenkem Mertou a zahráli čtyřručně některé z jeho skladeb. Večer byl nejen příjemným a působivým 
hudebním zážitkem, ale také humorným setkáním, kdy Zdenek Merta stoprocentně dostál své pověsti výborného a 
vtipného společníka a pozoruhodného vypravěče. V průběhu večera nám slavný host prozradil, že je zde na léčení již 
po desáté, a že vzhledem k tomu, že mu pobyt v Jáchymově vyloženě svědčí, můžeme se na jeho návštěvu a koncert 
těšit i příští rok. Pokud vám tedy tato mimořádná akce letos unikla, určitě si ji nenechte v následujícím roce ujít. 

Ing. Marek Poledníček, manažer programového centra SPA Info Jáchymov

zdenek meRta sPielt klavieR
Zu den schönsten Veranstaltungen im Heilbad Joachimsthal gehören diejenigen, bei denen die Rolle des Auftretenden 
einer der Kurgäste übernimmt. Anfang November konnten wir uns so an der Kunst des bekannten Komponisten, Kla-
vierspielers und Sängers Zdenek Merta erfreuen, der im Konzertsaal des Radium Palace mit seiner Revue „Zdenek 
Merta spielt Klavier“ auftrat. Im mehr als einstündigen Programm präsentierte er seine erfolgreichsten Kompositi-
onen und führte uns in die Hintergründe des bunten Künstlerlebens ein. Im Laufe des Abends trat ebenfalls die her-
vorragende Klavierspielerin Lenka Křížová auf, die außer einigen Solokompositionen neben Zdenek Merta am Kla-
vier Platz nahm und mit ihm vierhändig einige seiner Musikstücke spielte. Der Abend war nicht nur ein angenehmes 
und eindrucksvolles Musikerlebnis, sondern auch eine humorvolle Begegnung, wo Zdenek Merta hundertprozentig 
seinem Ruhm als ausgezeichneter und witziger Zeitgenosse und bemerkenswerter Erzähler gerecht wurde. Während 
des Abends verriet uns der berühmte Gast, dass er hier bereits zum zehnten Mal auf der Kur ist und – da ihm der 
Aufenthalt in Joachimsthal ausgesprochen gut tut – wir uns auf seinen Besuch und sein Konzert auch nächstes Jahr 
freuen können. Wenn Sie diesen außerordentlichen Event heuer also verpasst haben, lassen Sie sich ihn im kommen-
den Jahr definitiv nicht entgehen.

Ing. Marek Poledníček, Manager des Programmzentrums „SPA Info Jáchymov”
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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 Klára Trojková + 420 353 832 121  |  +420 604 785 828 Sudé týdny | gerade Woche: Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr
So | Sa: dle objednávek, nach Reservierung

Kosmetika | Kosmetik Gabriela Kökyar  Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr: 11:00-16:00 hod. | Uhr

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

AK. BĚHoUNEK CURIE RADIUM PALACE
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Čarovějník / Teeladen Čarovějník („Hexenbesen“)

čaje, koření, bylinky, dárkové zboží / Tees, Gewürze, Kräuter, Geschenkwaren

Vychutnejte si flambovanou kávu s plným aroma 
koňaku se zákuskem od našeho cukráře.

PO, ÚT, ST, PÁ 13:00-17:30 hod.,  Garni hotel Astoria / MO, DI, MI, FR 13:00-17:30 Uhr, Garni Hotel Astoria 

Zimní zahrada Radium Palace, denně 9:00-22:30 hod.
Wintergarten des Radium Palace, täglich 9:00-22:30 Uhr

Probieren Sie unseren flambierten Kaffee mit 
vollem Cognac-Aroma und einem Dessert vom 
hauseigenen Zuckerbäcker.




