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Vážení a milí hosté, 

jaro je tady! Probouzí se a ožívá ne-
jen příroda, ale tradičně i lázně. ne 
že by v  zimě spaly, ale sezónnost 
je znát. letos přišlo jaro nezvykle 
brzy, skoro navázalo na podzim, bez 
pořádné zimy. lázně mu ale zdat-
ně sekundovaly, i  ony byly v  lednu 
a  únoru mnohem plnější než loni 
a to není jediná dobrá zpráva, kterou 
našim lázním, jejich hostům a paci-
entům i  celému oboru jaro přináší. 
Po roce zmaru, v němž ministerstvo 
svou přísnou regulací řadě pacientů 
lázně odepřelo nebo jim je dopřálo 
jen na kratší dobu či příspěvkovou 
formou, se řečí pohádek do země 
české rozum vrátil. nová vláda po-
chopila souvislosti a vyslyšela volání 
z  lázeňských regionů, v nichž úspo-
ra za lázně brala práci, rozvoj i per-
spektivu a v konečném důsledku její 
ekonomický efekt pro stát zmizel vý-
padkem daní. regulace se tedy opět 
zmírní, byť ne na původní úroveň. 
bechtěrevici, pacienti s revmatoidní 
artitidou, artrózami velkých kloubů 
a podobně se do lázní opět dostanou 
na 28 dní. bude možné prodloužit 
i  opakovaný pobyt. novela indikač-
ního seznamu zruší i  některé byro-
kratické překážky a  lázně pro své 
pacienty dokonce získaly i  příslib, 
že v  brzké době bude u  některých 
diagnóz zase možné opakovat pobyt 

každý rok. spolu se zrušením regu-
lačního poplatku 100 kč a adaptací 
lékařů na nová pravidla - to jsou 
skvělé zprávy pro pacienty, lázně 
i lázeňská města. 

Pro všechny návštěvníky, kteří v láz-
ních nehledají léčení, ale zážitky, je 
stejně skvělou zprávou dokončení 
nové 3 km dlouhé sjezdovky z  klí-
novce do Jáchymova. zima je sice 
pryč a  ani za moc nestála. myslím, 
že se ale za rok zase pořádně připo-
mene a  všem lyžařům dopřeje na 
nové sjezdovce skvělé zážitky. lázně 
je doplní relaxací i  perfektním uby-
továním pro každého. to bude ale až 
skoro za rok, teď si užijte jaro, léto, 
slunce i naše lázně!

MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Sehr geehrte und liebe Gäste,

der Frühling ist da! nicht nur die na-
tur erwacht zu neuem leben, sondern 
traditionsgemäß auch das Heilbad. 
nicht, dass es im Winter geschlafen 
hätte, jedoch ist die saisonabhängig-
keit zu spüren. In diesem Jahr stellte 
sich der Frühling ungewöhnlich früh, 
beinahe, als ob er an den Herbst, ohne 
ordentlichen Winter, angeknüpft hätte. 
das Heilbad stand ihm jedoch tüchtig 
zur seite, denn auch die kureinricht-
ungen waren im Januar und Februar 
weitaus mehr ausgelastet, als im ver-
gangenen Jahr, was nicht die einzige 
gute botschaft ist, die der Frühling 
unserem Heilbad, seinen Gästen und 
Patienten sowie dem gesamten res-
sort brachte. nach einem Jahr des ver-
derbens, in welchem das ministerium 
durch seine strikte regulierung zahl-
reichen Patienten die kur verweigerte 
oder nur für kürzere dauer bzw. in 
subventionierter Form unter märche-
nerzählen gönnte, ist in das böhmische 
land die vernunft zurückgekehrt. die 
neue regierung zeigte für die zusam-
menhänge verständnis und erhörte 

den ruf aus den kurbäderregionen, 
denen die sparmaßnahmen in puncto 
kuraufenthalte arbeitsplätze, die en-
twicklung sowie die Perspektive nah-
men, wobei der wirtschaftliche effekt 
für den staat infolge des ausfalls an 
steuern verschwand. die regulierung 
hält sich nunmehr wieder in maßen, 
wenn auch nicht auf dem ursprüngli-
chen niveau. bechterew-kranke, Pa-
tienten mit rheumatoider arthritis, 
arthrosen der großen Gelenke u. Ä. 
können wider einem 28-tägigem ku-
raufenthalt entgegensehen. es wird 
möglich sein, auch den wiederholten 
aufenthalt zu verlängern. die novelle 
der Indikationsliste hebt ferner einige 
bürokratische Hindernisse auf, wobei 
die kurbäder für ihre Patienten sogar 
die zusage erhielten, dass es in naher 
zukunft bei einigen diagnosen wieder 
möglich sein wird, den aufenthalt je-
des Jahr zu wiederholen. Gemeinsam 
mit der aufhebung der sog. regulie-
rungsgebühr in Höhe von 100 czk 
und der anpassung der Ärzte an die 
neuen regeln handelt es sich in der tat 
um gute nachrichten für die Patienten, 
die kurbäder und die kurstädte. 

Für alle besucher, die im kurort 
nicht die behandlung, sondern er-
lebnisse suchen, ist eine ebenso 
ausgezeichnete nachricht die Fer-
tigstellung der 3 km langen skiabfah-
rtspiste vom klínovec (keilberg) nach 
Joachmimsthal. der Winter ist zwar 
vorbei und war obendrein nicht viel 
wert. Ich denke, dass er in einem Jahr 
wieder gebührend an die tür klopfen 
und allen skifahrern auf der neuen 
skipiste herrliche erlebnisse gönnen 
wird. abgerundet werden sie durch 
das Heilbad, durch entspannung und 
durch eine perfekte unterkunft für je-
dermann. dies alles ist erst in einem 
knappen Jahr aktuell. Jetzt genießen 
sie den Frühling, den sommer, die 
sonne sowie unser Heilbad!

Dr. med. Eduard Bláha, 
Generaldirektor
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7. - 8. úNOrA | lázeňský hotel běhounek

ZerTIfIZIeruNg eurOPeSPA med® 

In den tagen des 30. 10. – 1. 1. 2013 fand in der Heilbad Já-
chymov aG auf der Grundlage umfangreicher kriterien ein 
auf die vergleichende bewertung der anbieter von kur- und 
Wellnessdienstleistungen in europa ausgerichtetes zertifizie-
rungsaudit seiner kur-dienstleistungen statt. 

das zertifikat bzw. Gütesiegel euroPesPa med® dient als 
nachweis der Qualität des jeweiligen Heilbades entsprechend 
der vom europäischen bäderverein festgelegten kriterien und 
hat in ganz europa Geltung. besucher, krankenkassen und 
Geschäftspartner können sich so besser im angebot der eu-
ropäischen Heilbäder orientieren. 

In bad Jáchymov fand die zertifizierung in den folgenden be-
reichen statt: 

•	 allgemeine anforderungen (Prävention)
•	 Qualitäts- und sicherheitsmanagement
•	 medizinischer bereich
•	 kurmedizinische anwendungen und relax-bereich
•	 ursprung des Heilwassers
•	 bäder und saunabereiche
•	 Hotel radium Palace
•	 Hotel akademik běhounek 
•	 verpflegung und küche

aus dem abschlussbericht geht hervor, dass die Heilbad Já-
chymov aG ein besseres ergebnis, als im Jahre 2010 erzielte. 
das zertifikat ist bis zum 10. oktober 2016 gültig. seit 2009 er-
warben insgesamt 33 unternehmen das Gütesiegel der Gesell-
schaft europespa. das kurhotel radium Palace belegte auf in-
ternationalem niveau den 3. rang, gleich hinter ihm platzierte 
sich das kurhotel ak. běhounek. der bewertungsunterschied 
zwischen beiden Hotels war dabei minimal. die erfüllung die-
ser strengen Qualitätskriterien, aber auch das vertrauen unse-
rer klienten sind für uns verpflichtend.

Vorstand der Aktiengesellschaft 

XXIII. KONfereNZ der reHABILITIereNdeN-, 
PHySIKALIScHeN uNd  BALNeOLOgIScHeN me-
dIZIN JácHymOv 2014

die konferenz wurde von der Heilbad Jáchymov in zusam-
menarbeit mit der tschechischen Ärztekammer in den tagen 
des 7. – 8. Februar 2014 veranstaltet. koordinator des Fachpro-
grammes war chefarzt dr. med. Jindřich maršík, mba. der ei-
gentlichen organisation der veranstaltung nimmt sich schon 
einige Jahre lang die Gesellschaft congress Prague, s.r.o. an. 
das Hauptprogramm der konferenz – Fachvorträge und rah-
menausstellung – fand wie jedes Jahr im kurhotel běhounek 
statt. den interessanten Fachvorträgen waren insgesamt 250 
medizinische mitarbeiter zugegen, denen diese konferenz bei 
ihrer postgradualen Weiterbildung hilft. 

zentrale Themen des Fachprogramms waren:
1. störungen und schädigungen des peripheren nervensystems
2. Physikalische, radiobiologische und klinische aspekte der 
radiotherapie in nonmalignen Indikationen

zum abschluss der konferenz erhielten die 
teilnehmer ihre zertifikate. 

cerTIfIKAce eurOPeSPA 
med® 

certifikační audit lázeňských služeb, za-
měřený na mezinárodní srovnávací hod-
nocení poskytovatelů lázeňských a  well-
ness služeb v evropě na základě obsáhlých 
mezinárodních kritérií, proběhl úspěšně 
v  léčebných lázních Jáchymov a.s. ve 
dnech 30. 10. 2013  -  1.  1.  2014. certifi-
kát euroPesPa med® prokazuje kvalitu 
lázní podle kritérií přijatých evropskou 
asociací lázní a platí v celé evropě. Hosté, 
zdravotní pojišťovny a obchodní partneři 
se tak mohou lépe orientovat v  nabídce 
evropských lázní.

certifikační audit byl zaměřen na oblasti: 
•	 všeobecné požadavky (prevence)
•	 řízení kvality a bezpečnosti
•	 lékařská oblast
•	 procedury a oblast relaxace
•	 původ léčebné vody
•	 koupele a prostory pro saunování
•	 hotel radium Palace

•	 hotel běhounek 
•	 stravování a kuchyně

na základě závěrečné zprávy dosáhly lé-
čebné lázně Jáchymov a.s. lepšího výsled-
ku oproti roku 2010. Platnost certifikátu 
je do 10. října 2016. certifikát společnosti 
eurospespa získalo od roku 2009 celkem 
33 společností. lázeňský hotel radium 
Palace se na mezinárodní úrovni umístil 
na 3. místě a hned za ním lázeňský hotel 
běhounek. rozdíl v hodnocení obou ho-
telů je minimální. Plnění přísných kritérií 
kvality i důvěra našich klientů je pro nás 
zavazující.

Vedení akciové společnosti   

XXIII. KONfereNce reHABILI-
TAčNí, fyZIKáLNí A  BALNeO me-
dIcíNy JácHymOv 2014

konferenci pořádaly léčebné lázně Já-
chymov a.s. ve spolupráci s  českou lé-
kařskou komorou ve dnech 7. – 8. února 

2014. koordinátorem odborného pro-
gramu byl prim. mudr. Jindřich maršík, 
mba. samotnou organizaci akce již po 
několik let zajistil congress Prague, s.r.o. 

Hlavní program konference - odbor-
né přednášky a  doprovodnou výstavu 

- hostil, jako každý rok, lázeňský ho-
tel běhounek. zajímavých odborných 
přednášek se zúčastnilo na 250 zdravot-
nických pracovníků, kterým konference 
napomáhá v  postgraduálním vzdělává-
ní. 

Ústředními tématy odborného progra-
mu byly:

1. Poruchy a  poškození periferního 
nervstva
2. Fyzikální, radiobiologické a  klinické 
aspekty radioterapie v  nonmaligních 
indikacích

v závěru konference obdrželi účastníci 
své certifikáty. 

oHlÉdnutí   rÜckblIck
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Začátek roku byl bohatý na události. Krátce po již 66. 
Galla plesu v Radium Paláci jsme vítali v lázních preziden-
ta ČR, hejtmana a zástupce samosprávy měst a obcí. Byla to 
pro nás příležitost předvést také kulinářské umění... Pracov-
níci lázeňského komplexu Curie uvítali hned dvě příjemné 
skupiny hostů – reprezentanty ČR v plavání a výherce sou-
těže saského rádia JUMP. Propagace lázní a skiareálů Klí-
novec-Oberwiesenthal je zaměřena na prezentaci volnočaso-
vých aktivit spojených s relaxačními lázeňskými službami.    

Der Beginn des Jahres war reich an Ereignissen. Kurz 
nach dem bereits 66. Gala-Ball im Kurhotel Radium Pa-

lace begrüßten wir den Präsidenten der Tschechischen 
Republik, den Landeshauptmann der Karlsbader Region 
sowie die Vertreter der Selbstverwaltung der Städte und 
Gemeinden. Dies war für uns eine Gelegenheit, auch unser 
kulinarisches Können zu präsentieren… Die Mitarbeiter des 
Kurkomplexes Curie hießen gleich zwei Gästegruppen wil-
lkommen – die Repräsentanten der Tschechischen Republik 
im Schwimmen und die Gewinner des Wettbewerbs des säch-
sischen Rundfunksenders JUMP. Die Werbung des Heilbades 
und der Skisportareale Klínovec-Oberwiesenthal ist auf die 
Präsentation der Freizeitaktivitäten in Verbindung mit den 
Wellness-Kur-Dienstleistungen gerichtet.    
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INdIKAčNí SeZNAm PrO LáZeňSKOu LéčeB-
Ně reHABILITAčNí PéčI O dOSPěLé v JácHymOvě
Podle nového Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně re-
habilitační péči platného od 1. října 2012 došlo k rozšíření in-
dikací - nemocí, pro které je možno léčit se v Jáchymově. kro-
mě tradičních indikací, které se v  lázních Jáchymov léčí řadu 
let, tzn. nemoci pohybového aparátu zánětlivé, degenerativní, 
systémové, stavy po úrazech a  operacích včetně endoprotéz 
a operací páteře, nemoci periferního nervového systému, osteo-
poróza, je nyní možné léčení i dalších nemocí.

NemOcI OBěHOvéHO úSTrOJí
- onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém 
nebo zánětlivém

- funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách
- chronický lymfatický edém

NemOcI Z  POrucHy výměNy LáTKOvé A  žLáZ 
S vNITřNí SeKrecí
•	 diabetes mellitus s komplikací (mikroangiopatie a makro-

angiopatie, neuropatie)

NemOcI NervOvé
•	 obrna lícního nervu
•	 postpoliomyelitický syndrom
•	 chabé obrny
•	 zánětlivé nemoci centrálního nervstva
•	 hemiparézy  a paraparézy cévního původu 
•	 stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a perifer-

ního nervstva 
•	 roztroušená skleróza 
•	 nervosvalová onemocnění 
•	 syringomyelie s paretickými projevy
•	 dětská mozková obrna
•	 Parkinsonova nemoc

NemOcI POHyBOvéHO úSTrOJí
•	 stavy po amputacích dolní končetiny

NemOcI KOžNí
•	 stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech

základem léčení všech indikací jsou tradiční léčebné metody - 
koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmoderněj-
šími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace podáva-
né podle léčebného plánu zpracovaného lékařem pro každého 
jednotlivého klienta na základě vstupního vyšetření.  

MUDr. Naděžda Vašíčková,
primářka lázeňského komplexu Curie

INdIKATIONSLISTe für dIe KurTHerAPeu-
TIScHe reHA-fürSOrge für erwAcHSeNe IN Já-
cHymOv
Gemäß der neuen, seit dem 1. oktober 2012 gültigen Indikations-
liste für die kurtherapeutische reha-Fürsorge erfolgte eine erwei-
terung der Indikationen, jener krankheiten, die in Jáchymov be-
handelt werden können. neben den traditionellen Indikationen, 
die in Jáchymov seit Jahren behandelt werden, d.h. entzündliche, 
degenerative, systemische erkrankungen des bewegungsappa-
rates, zustände nach unfällen und operationen, einschließlich 
endoprothesen und Wirbelsäulenoperationen, krankheiten des 
peripheren nervensystems, osteoporose, ist nunmehr auch die 
behandlung weiterer krankheiten möglich.

KrANKHeITeN deS BeweguNgSAPPArATeS
•	 erkrankungen der arterien der Gliedmaßen auf arte-

riosklerotischer oder entzündlicher basis 
•	 Funktionsstörungen der peripheren Gefäße und zustände 

nach Thrombosen
•	 chronisches lymphatisches Ödem

KrANKHeITeN INfOLge der STöruNg deS STOf-
fwecHSeLS uNd der drüSeN mIT INNerer Se-
KreTION 
•	 diabetes mellitus mit komplikation (mikroangiopathie 

und makroangiopathie, neuropathie)

NerveNKrANKHeITeN
•	 lähmung des Gesichtsnervs 
•	 postpoliomyelitisches syndrom
•	 schlaffe lähmungen
•	 entzündliche krankheiten des zentralen nervensystems
•	 Hemiparese und Paraparese mit Gefäßursprung  
•	 zustände nach verletzungen oder operationen des Ge-

hirns, des rückenmarks und des peripheren nervensys-
tems 

•	 multiple sklerose 
•	 nerven-muskel-erkrankungen  
•	 syringomyelie mit paretischen symptomen
•	 infantile zerebralparese
•	 Parkinson-krankheit

KrANKHeITeN deS BeweguNgSAPPArATeS
•	 zustände nach amputationen der unteren Gliedmaßen

HAuTKrANKHeITeN
•	 zustände nach verbrennungen sowie rekonstruktions-

eingriffen

die Grundlage der behandlung 
aller Indikationen sind traditi-
onelle Heilmethoden - bäder in 
radonwasser in geeigneter kom-
bination mit modernsten metho-
den der physikalischen Therapie 
und fachgerechten rehabilitation, 
verabreicht nach einem, auf der 
Grundlage der eingangsunter-
suchung ärztlich individuell er-
stellten behandlungsplan für jeden 
einzelnen Patienten.    

Dr. med. Naděžda Vašíčková, Pri-
marärztin des Kurkomplexes Curie

lÉčba  beHandlunG
JakÉ nemocI se u nás lÉčí?

WelcHe krankHeIten Werden beI uns beHandelt?
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MUDr. Naděžda Vašíčková,
primářka lázeňského komplexu Curie



HANA gerZANIcOvá
básnířka, Překladatelka, mecenáška (nar. 11. 5. 1928)

Hana Gerzanicová prožila obdivuhodný životní příběh. Osu-
dovou pouť započala před pětaosmdesáti lety v Plzni. Krátce po 
dokončení studií na Filozofické fakultě v Praze emigrovala do 
Německé spolkové republiky a odtamtud do Austrálie. Téměř po 
padesáti letech se vrátila do rodné země, aby si zde mohla plnit 
životní sen – psát poezii a podporovat kulturu. Česká intelektu-
álka si v zahraničí sáhla na samé dno, když musela bez jakékoliv 
pomoci druhých uživit svých šest dětí manuální prací. Přesto 
u toho stihla vystudovat a následně se mohla věnovat učitelské-
mu povolání. Jako jedné z mála českých básnířek se jí podařilo 
prosadit se s anglicky psanými verši ve světě. Básně publikova-
la v  řadě českých, australských i  amerických periodik. Vydala 
též několik básnických sbírek. Angažuje se v  různých spolcích 
a v rodné Plzni pomohla na svět mnoha kulturním projektům. 
Je držitelkou International Poet of Merit Award, udělované Me-
zinárodní společností básníků USA a řady dalších cen udílených 
anglicky píšícím zahraničním autorům. V roce 2009 získala oce-
nění Významná česká žena ve světě. O rok později obdržela Ev-
ropskou medaili Franze Kavky za dosavadní uměleckou tvůrčí 
práci v oblasti literatury (poezie).

básnířka Hana GerzanIcová 
v JácHymově
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Jáchymovský lázeňský vzduch čas od času dýchají 
i výjimečné osobnosti se světovým renomé. Jednou z nich 
byla i česká básnířka a překladatelka Hana Gerzanicová. Pl-
zeňská rodačka, která strávila téměř půl století v austrálii, 
uspořádala v závěru minulého roku besedu s jáchymovský-
mi hosty v hotelu běhounek. básnířka hovoří pěti jazyky, 
a  tak mohla zpříjemnit odpočinkové chvíle zasvěceným 
povídáním o emigraci, životě v austrálii a podpoře české 
kultury německým hostům prvních radonových lázní svě-
ta. ve svých pětaosmdesáti letech je tato šarmantní dáma 
stále plna energie. lázeňskou léčbu dosud nepotřebovala. 
za svůj život nevyzkoušela ani jednu léčebnou proceduru, 
přestože v českých lázeňských městech často přednáší. Je-
jím elixírem mládí je vlastní umělecká tvorba a snaha po-
máhat v oblasti kultury.

vaši životní pouť poznamenal dramatický příběh, kdy 
jste po studiích na filozofické fakultě v Praze v roce 1949 
emigrovala do Německa a  odtamtud vás osud zavál až 
do Austrálie. Na lodi jste do nového australského domo-
va plula už se svým manželem, kvůli kterému jste opusti-
la rodnou zemi. Odvaha vám rozhodně nechyběla. Jaké 
okolnosti stály za vaší emigrací?
důvodem mé emigrace byla velká láska k  muži, kterého 
jsem si nakonec vzala. když jsem o  prázdninách dostala 
zprávu, že můj milý je za hranicemi, vůbec jsem netušila, 
proč utekl. Pak jsem se ale vzteky dozvěděla, co za jeho 
odchodem do ciziny stálo - vyhodili ho totiž z univerzity. 
manžel tedy utekl z  politických důvodů. Já jsem za ním 
mohla, ale také nemusela jet. ale rozhodla jsem se ho ná-
sledovat. když je člověk zamilovaný, udělá pro to, aby mohl 
být se svým milým, cokoliv. láska má sílu.

co následovalo po vašem setkání v Německu?
zpočátku jsme byli v německých lágrech. bylo to těžké, 
ale já jsem si v německu vždycky našla práci. my jsme 
byli umístěni v ulmu za městem a  tam bylo možné na-
jít spadlé vojenské letadlo nebo starý tank. když jsme 
v  lágru měli hlad, tak jsem z  těch vraků tahala z  buží-
rek dráty a  prodávala jsem to jako kov. mně nevadilo, 
co dělám, potřebovala jsem peníze. Pak jsem si řekla, že 
nebudu jen tak sedět a zkusím se prosadit. uměla jsem 
anglicky, a  tak jsem toho chtěla využít. v  augsburgu 
byla americká základna pro emigranty, kteří odtamtud 
šli do různých zemí. můj plán vyšel, a tak jsem tam učila 
emigranty všech možných národností, aby se v anglicky 
mluvících zemích dokázali alespoň na základní úrovni 
domluvit. a to mě zachránilo, protože jsem měla dokla-
dy o tom, že jsem byla učitelka u americké armády. člo-
věk nesmí promarnit příležitost. 

rozHovor
Proč se stala vaším novým domovem zrovna Austrálie? 
vybrali jste si ji sami nebo vám byla tahle země přidělena?
to je také velmi zajímavá věc. do austrálie chtěl můj man-
žel, já jsem po životě v této zemi zvlášť netoužila. teprve při 
svých studiích v austrálii jsem zpětně zjistila,  jak jsme se 
tam ocitli. vzala jsem si jeden semestrální předmět „aus-
trálie a emigrace“. tam jsem se dozvěděla, že  v roce 1949 
byl vydán dekret, a  ten se nazýval „austrálie – prázdný 
kontinent“. neznamenalo to nic jiného, než že nezalidněná 
země potřebovala obyvatele. když jsem přišla do austrálie, 
tak tam žilo jen sedm milionů lidí. Po druhé světové válce 
byla v evropě  spousta rozptýlených lidí  a ti nevěděli, kam 
se uchýlit. a spousta lidí pak také utíkala před komunisty. 
tyto okolnosti byly pro austrálii velkou příležitostí, jak zís-
kat nové obyvatele. mně už to bylo divné, protože jednotlivé 
země chtěly jen určité lidi. austrálie byla ale země otevře-
ná všem. I kdyby vám bylo šedesát let, tak oni by uvažovali 
tak, že minimálně pět let ještě budete žít a musíte si pořídit 
bydlení, zařízení domácnosti, jídlo a  i  šedesátiletý člověk 
dělá ekonomický obrat. austrálie dávala lidem „vstřícné 
podmínky“, které ale byly falešné. my jsme tam byli, jako 
když farmář koupí pozemek a teď k tomu potřebuje krávy. 
v roce 1994 bylo v této souvislosti publikováno, že austrálie 
prodávala sen. ale v podstatě to bylo jen o tom, že austrá-
lie potřebovala nalákat lidi, aby tam šli žít. Ještě v německu 
jsme museli podepsat smlouvu, že dva roky budeme v aus-
trálii dělat jakoukoliv práci, kterou nám přidělí. takže muži 
šli sekat cukrovou třtinu a já jsem například myla podlahy 
v  nemocnici. když jsme přijeli, tak nás dali do velké haly 
a řekli: „zapomeňte, čím jste byli. teď jste tady.“  když jsme 
do té haly přišli, tak jsme dostali nějaký papír a každý dostal 
prášky proti bolení hlavy. nedokážu si vysvětlit, proč nám ty 
prášky dali, jestli si mysleli, že nás bude bolet hlava ze změny 
klimatu…

Jak váš úprk před tehdejším režimem snášeli rodiče, kteří 
tu zůstali?
oni to vůbec nevěděli. Pak jsem se přes archiv dozvěděla, že 
mě má rodina hledala v Praze. Já jsem jim to říct nemoh-
la. všichni lidi, kteří odešli, měli problémy s komunismem. 
nikdo z nás si ale nemyslel, že tam emigruje. Počítali jsme, 
že je to jenom na čtyři pět let. nevím, jestli kdybych byla 
věděla, že to bude na tak dlouho, že bych byla mohla odejít 
od rodičů. nešli jsme za lepším, jako když ještě v dřívějších 
dobách lidé odcházeli do ameriky. náš důvod byl jiný. my 
jsme neměli v úmyslu emigrovat. Proto jsem to rodičům ne-
řekla. říkala jsem si, že oni to nějak ty čtyři roky vydrží, než 
se vrátím. 

Nevyčítali vám rodiče toto rozhodnutí?
tatínek byl profesor. byl nábožensky založený. vždycky mi 
dodával odvahu a byl rád, že jeho vnoučata vyrůstají ve svo-
bodné zemi. říkával mi, ať jsem ráda, že moje děti nemají 
tuhle výchovu. když se mi stýskalo po české přírodě, ob-
zvláště po šumavě, táta mi psychicky pomohl, abych se toho 
stesku zbavila. říkal: „to bývalo, kdybys to viděla dneska, 
jak to vypadá…“

rodiče byli určitě rádi za vás, ale z druhé strany si také 
kvůli vaší emigraci museli zažívat své…
ano, museli se během čtyřiadvaceti hodin vystěhovat ze 
svého domu. odstěhovali se do obce Hadačka, bylo to 
někde u  kralovic. Já jsem tam nikdy nebyla. a  tam žili 
ve dvou místnostech. Pak se směli vrátit zpátky do jejich 
domu. v horním patře ale bydleli jiní lidé. moji rodiče se 
mohli nastěhovat do spodní části domu. takže tatínek už 
zemřel v Plzni. Po změně režimu jsem dům zdědila, ale na-
hoře stále bydleli cizí lidé. když jsem chtěla, aby se z mého 
domu odstěhovali, musela jsem jim vyplatit jeden milion 
korun. naštěstí jsem jim ještě k  tomu nemusela hledat 
náhradní ubytování. milion jim stačil. dům jsem potom 
opravila. 

Pocházíte z katolické rodiny?
ano, byli jsme katolického vyznání. Já ale vnímám nábožen-
ství trochu jinak. lidi náboženství odtrhují od života a  to 
nemá být. Já jsem dospěla k názoru, že všechna náboženství 
mají něco společného. každý člověk má v  sobě nějaké ná-
boženství. I ateismus je náboženstvím člověka, který ho vy-
znává. náboženství vnímám jako pocit, že tu něco je mimo 
konkrétního světa. ale my nevíme, co to je. například je 
úžasné, jak určitá náboženství věci vykládají. katolické ná-
boženství vysvětluje skutečnosti na základě logiky – jak na-
příklad vznikla květina. mně se ale více líbí východní nábo-
ženství, která na život nahlížejí s úžasem. nezkoumají, proč 
něco tak  je, ale žasnou nad tím, že daná věc,  například 
zmíněná květina, vůbec existuje.

Jak vás v Austrálii přijali tamější obyvatelé?
v austrálii jsem se namíchla, protože v počátku, v padesá-
tých a šedesátých letech o nás moc nevěděli. studenti se nás 
třeba ptali: „máte také domy?“ nejdříve jsem se nad jejich 
neznalostí rozzlobila, ale pak jsem jim odpověděla: „kde-
pak, my jsme jako indiáni. místo domů máme takové klacky, 
přes které jen přehodíme koberec.“ a oni spokojeně přita-
kali: „ano, to jsme si mysleli.“

Začátky v Austrálii jste s manželem neměli jednoduché. 
do jaké oblasti jste se dostali?
naštěstí jsme přijeli do lágru v  sydney. krátce před tím 
jsme se s mým mužem narychlo vzali. někdo nám to před 
cestou z německého lágru do austrálie poradil. Jako man-
žele nás totiž nemohli rozdělit. Pracovali jsme v různých 
továrnách. mě potom přesunuli do velké nemocnice – to 
pro mě byla první životní zkušenost, kdy jsem poznala re-
alitu. do té doby jsem žila ve sladké nevědomosti a tahle 
zkušenost mě naučila vidět svět trochu jinak. Jako jediná-
ček jsem doma byla hodně opečovávaná. v té nemocnici 
jsem poprvé poznala, jak to v životě chodí. když jsem vi-
děla, jak nelidsky se personál choval na obyčejném odděle-
ní k nemohoucím stařečkům a jak naopak podstrojoval na 
privátním oddělení majetným cizincům, tak jsem procit-
la. řekla jsem si, že tam nebudu na věky chodit s mopem. 
v tu chvíli jsem se rozhodla, že se něčím stanu, aby si mě 
mé děti měly za co vážit.
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váš otec byl kantor a vy jste po složité životní cestě do-
spěla ke stejnému povolání. Plánovala jste to anebo to 
přirozeně vyplynulo, jak to tak bývá?
můj tatínek byl profesor češtiny, latiny a řečtiny na gymná-
ziu. Já jsem se původně učitelkou stát nechtěla. moc hez-
ky jsem zpívala a  toužila jsem se stát zpěvačkou, nejlépe 
operní pěvkyní. no a pak jsem chtěla studovat diplomacii, 
protože jsem znala už pět jazyků. rodičům ale povolání 
diplomatky připadalo nemorální. Představovali si, kdovíco 
nebudu muset v rámci té profese dělat. maminka si stěžo-
vala, že jsem taková divoká. vadilo jí, že jsem „do světa“. 
táta mi neustále vypočítával výhody učitelského povolání, 
jako jsou dva měsíce letních prázdnin... tak jsem si řekla, 
že mu udělám radost a šla jsem na filozofii. a nelituju toho. 
učitelkou jsem se nakonec stala v austrálii.

Po překonání těžkých začátků jste nakonec dosáhla toho, 
že jste mohla učit. Jak obtížná cesta k vysněnému povo-
lání vedla?
když jsem přišla do austrálie, měla jsem už vystudova-
nou filozofii. diplom jsem sice dostala až zpětně v  roce 
1995, ale školu jsem měla dokončenou. v austrálii mi řek-
li: „aha, vy jste doktorka, to bude asi jako u nás maturita.“ 
vzdělání z  evropy mi neuznali. takže jsem musela začít 
studovat u  nich na univerzitě. udělala jsem to jen proto, 
abych jim něco dokázala. studovala jsem srovnávací vědy 
náboženské. Po dokončení studií jsem začala učit.

Byla jste jedináčkem. Sama jste si ale pořídila velkou ro-
dinu. Kolik jste vychovala dětí?
vychovala jsem šest dětí. Poté, co se můj první manžel 
mentálně zhroutil, jsem na ně  byla sama. nikdo mi je ani 
na minutu nepohlídal. když jsem studovala, tak jsem si 
je musela brát do školy s sebou. když jsem učila, poznala 
jsem jedináčky. a ti měli dvojí rysy. buď všechno rozdávali, 
protože chtěli mít kamarády, anebo se nechtěli dělit. buď 
byli sobci, anebo, co jsem dělala já, kamarády skoro pod-
pláceli, aby si získali jejich přízeň. I  z  toho důvodu jsem 
chtěla mít víc dětí. nebylo to jednoduché, ale když jste 
mladá, dokážete všechno. teď je mi osmdesát pět let a stále 
toho hodně dokážu. všem svým dětem jsem zaplatila cestu 
do čech, aby věděly, odkud pocházejí. některé mé děti tu 
byly dokonce několikrát. například má dcera, která je tu 
teď se mnou, už je tu pošesté. 

Jakou výchovu jste uplatňovala?
česko-australskou. byli jsme chudí. když jsem chtěla udě-
lat dětem hezké vánoce, tak jsem si v říjnu půjčila peníze, 
nakoupila za ně dětem dárky a tu půjčku jsem pak celý rok 
splácela. ale měla jsem dobrý pocit z  toho, že děti měly 
o vánocích radost. rozhodně ale mé děti neměly všechno, 
co by si bývaly přály a na všechno se musely těšit. a to je 
pocit, který dnešní děti, které dostávají vše, co si přejí, sko-
ro neznají. všechno má něco do sebe. 

co vás na Austrálii nejvíce fascinovalo?
víte, aboriginové byli před dvěmi sty padesáti lety totálně 
na úrovni doby kamenné. Přestože skoro vymřeli, uměli 
uplatnit své ego a  přejmenovali hory z  anglických názvů 

zpátky na názvy původní. vymohli si, že dostali teritorium 
o rozloze 40 tisíc km2, aby tam mohli žít dle svého. a mimo 
to si v tamějším anglickém impériu vymohli, že se na ško-
lách bude učit aboriginská kultura. Já jsem v austrálii vedla 
kurz, kde jsem aboriginskou kulturu vyučovala. bylo to za-
jímavé. když o tom ale přemýšlím, tak je mi líto, že my češi 
takové sebevědomí nemáme, přestože máme ohromnou 
kulturu. Proč bychom si nemohli vymoct, aby se v zemích 
eu jednou za měsíc vyučovala na školách v členských ze-
mích česká kultura? my jsme „zapadlí vlastenci“. kolik 
jsme jen dali světu hudebních skladatelů, spisovatelů, hu-
debníků a dalších umělců! rozdíl mezi naší a australskou 
kulturou je propastný. oni si ale umějí své kultury, přesto-
že je oproti naší nicotná, více vážit. myslím si, že bychom 
měli naši kulturu ve světě více prezentovat. 

charakteristika obyvatel Austrálie není v evropě příliš 
známá. Jací vlastně jsou Australané?
australan je příjemný člověk. nedělá ze sebe nic, čím není. 
Pravý australan nenávidí oficiality. on je pyšný na to, že 
je neoficiální. nerad se oficiálně obléká a  zároveň se ne-
rad oficiálně chová. Přílišnou zdvořilost považují za uráž-
ku. všichni se oslovují křestním jménem, což mně osob-
ně činilo potíže, obzvláště u lidí, které jsem viděla poprvé 
v životě. Pro ně je to ale zcela běžné a  je to dáno tím, že 
angličtina nerozlišuje mezi tykáním a vykáním. z toho dů-
vodu se rozdíly v oslovování známé z naší kultury stírají 
a  z  konverzace je zřetelné neoficiální vyznění. angličané 
se chovají velmi přátelsky, ale velmi si střeží soukromí. to 
je pro ně nedotknutelné. a je tu ještě jedna zajímavá věc, 
která se týká austrálie. věk je tam tabu. váš věk zná jen 
lékař, advokát a matrika. Ptát se tam na věk je absolutně 
nepatřičné.

v čem tkví rozdíl mezi českou a australskou mentalitou?
austrálie je velká země a možná z toho důvodu nemají aus-
tralané potřebu si cokoliv dokazovat. v čechách je to na-
opak. my jsme malá země, ale nahrazujeme si to velikostí 
našich znalostí. ačkoliv jsme malí, dokážeme být velcí jinak. 
kdežto australané už velcí jsou. k takovému úsilí něčeho 
dosáhnout, které máme v  sobě zakořeněné my, australa-
ny nic nemotivuje. Přimět australské děti, aby studovaly, 
je velmi těžké. ony svou budoucnost příliš neřeší. raději, 
než aby investovaly úsilí do studia, prohlašují, že si koupí 
siamské kočky a budou je pěstovat. oni nemají naléhavou 
potřebu se k něčemu dopracovat. ten rozdíl je evidentní.

Za svou emigraci jste byla v naší zemi odsouzena v ne-
přítomnosti k sedmnácti letům vězení. Jak jste takovýto 
verdikt prožívala? 
nevěděla jsem o tom, dozvěděla jsem se to až v čechách. 

Takováto záležitost člověka hodně zasáhne. dostalo se 
vám zpětně veřejné omluvy?
Žádné omluvy jsem se nedočkala. Já těmhle věcem nerozu-
mím. nepátrala jsem po tom.

Poezii jste začala psát v Austrálii. Předpokládám, že jste 
nejdříve psala básně v českém jazyce…

ano, české básně jsem psala už dávno předtím, než jsem 
se začala pokoušet o  poezii v  angličtině. dokonce jsem 
v  austrálii zakládala český rozhlas, pro který jsem pak 
psala básně. čeština byla ale v  austrálii ztracená, a  tak 
jsem tam začala psát básně v angličtině. 

Jak obtížné pro vás zpočátku bylo prosadit se v cizí zemi 
jako básnířka, která skládá básně v  jiném než rodném 
jazyce?
bylo to velmi těžké. sedm let mi básně z redakcí vraceli. 
všichni mi říkali, že jsem blázen, když si myslím, že můžu 
psát básně v cizí řeči. z redakcí jsem dostávala tuhle od-
pověď: „víte, gramaticky je všechno správně, ale problém 
je v tom, že vy myslíte česky.“ a to byla pravda. angličani 
myslí jinak než my. oni nejsou schopni pochopit metafo-
ru. kdybych řekla, že listy padají ze stromů a přirovnala 
to k  životu, jako že roky opadávají, tak tohle oni nepo-
chopí. Jsou totiž pragmatičtí. Přestože mi tak dlouho ne-
chtěli básně publikovat, nevzdávala jsem se, až to jednoho 
dne vyšlo. a před pár lety jsem byla v americe oceněna 
jako básník roku za anglicky psané básně. člověk doká-
že všechno, co si umane, ale musí vydržet a mít k  tomu 
důvod. Já to dělala proto, že jsem toužila někým být. Pro-
to, aby měly mé děti ve mně oporu. co jsem si umanula, 
to jsem nakonec dokázala. ale naštěstí jsem to nedostala 
jako mladá třicetiletá bytost, to bych byla pyšná. Já jsem se 
k tomu dopracovala postupně až ve vyšším věku a pyšná 
vůbec nejsem.

co vás po více než čtyřiceti letech strávených v Austrá-
lii přimělo k tomu, že jste se natrvalo vrátila do rodné 
země?
asi jsou to geny. něco mi tam scházelo. v austrálii není 
kulturní vyžití. tam se nekonají vernisáže, kdežto tady 
můžu chodit do galerií na vernisáže každou chvíli. Já jsem 
velmi kulturně založená a absencí kultury jsem v austrálii 
trpěla.

Jaké byly první dny a týdny po návratu domů? Lidé, kte-
ří se do vlasti po desetiletích vrátili, se shodují na tom, 
že po návratu prožívali jakýsi „kulturní šok“. Zazname-
nala jste podobné pocity i vy? Přeci jen, tady došlo ke 
společensko-politickému vývoji. Jak na vás rodná země 
po těch letech zapůsobila?
Já mám štěstí, že bydlím ve svém rodném domě. když jsem 
se vrátila, maminka ještě žila. a pak, v Plzni jsem po ná-
vratu potkala hodně bývalých žáků mého táty. tak pro mě 
to není tak úplně cizí. Hned po návratu do čech jsem se 
zapojila do společenského života. dělám přednášky, jsem 
členkou různých spolků. Jako mecenáška se realizuji v ob-
lasti kultury. snažím se aspoň něco pro náš stát udělat, aby 
si lidé uvědomili, jak krásná je česká zem.

Povede ještě někdy vaše cesta do Austrálie?
na austrálii mám už jen vzpomínky. nemám potřebu se 
tam vracet. Jedna má životní kniha je zavřená a  teď píšu 
druhou.

Text: Lýdie Tallová 

| rozHovor
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HANA gerZANIcOvá
dIcHterIn, ÜbersetzerIn, mÄzenIn (Geb. am 11. 5. 1928)

Hana Gerzanicová blickt auf eine be-
wundernswerte Lebensgeschichte 

zurück. Die schicksalhafte Wan-
derung begann für fünfundacht-
zig Jahren in Pilsen. Kurz nach 
der Absolvierung eines Studi-
ums an der Philosophischen 
Fakultät in Prag emigrierte sie 

in die Bundesrepublik Deutsch-
land und von dort nach Austra-

lien. Nach fast fünfzig Jahren kehrte 
s i e in ihr Heimatland zurück, um hier ihren 
Lebenstraum zu verwirklichen – Poesie zu schreiben und die 
Kultur zu unterstützen. Die tschechische Intellektuelle erlebte 
im Ausland den absoluten Abgrund, indem sie ohne jedwede 
Hilfe anderer ihre sechs Kinder durch manuelle Arbeit ernäh-
ren musste. Dennoch gelang es ihr, hierbei zu studieren, sodass 
sie sich anschließend dem Lehrerberuf widmen konnte. Als ei-
ner der wenigen tschechischen Dichterinnen gelang es ihr, sich 
in der Welt mit englisch geschriebenen Versen durchzusetzen. 
Ihre Gedichte veröffentlichte sie in zahlreichen tschechischen, 
australischen und amerikanischen Periodika. Ebenso gab sie 
mehrere Gedichtsammlungen heraus. Sie engagiert sich in ver-
schiedenen Vereinen und im heimatlichen Pilsen verhalf sie 
vielen kulturellen Projekten zum Erfolg. Sie ist Inhaberin des 
International Poet of Merit Award, der ihr seitens der Inter-
nationalen Gesellschaft der Dichter der USA verliehen wurde, 
sowie zahlreicher weiterer Preise, die an englisch schreibende, 
ausländische Autoren verliehen werden. Im Jahre 2009 erhielt 
sie die Auszeichnung Bedeutende tschechische Frau in der Welt. 
Ein Jahr später wurde sie für ihre bisherige künstlerisch-schöp-
ferische Arbeit im Bereich der Literatur (Poesie) mit der Franz-
Kafka-Medaille geehrt.

dIe dIcHterIn 
Hana GerzanIcová 
In JácHymov
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die Joachimsthaler kurluft atmen von zeit zu zeit 
auch außergewöhnliche Persönlichkeiten von Weltrenom-
mee. eine von ihnen war auch die tschechische dichterin 
und Übersetzerin Hana Gerzanicová. die gebürtige Pil-
senerin, die fast ein halbes Jahrhundert in australien ver-
brachte, veranstaltete zum ausklang des vergangenen Jah-
res ein Podiumsgespräch mit Joachimsthaler Gästen im 
Hotel běhounek. die dichterin spricht fünf sprachen, und 
so vermochte sie den deutschen Gästen des weltweit ersten 
radonbades durch interessante erzählungen über die emi-
gration, das leben in australien und über die Förderung 
der tschechischen kultur noch angenehmer zu gestalten. 
mit ihren fünfundachtzig Jahren ist diese charmante dame 
immer noch voller energie. eine kurbehandlung brauchte 
sie bisher nicht. In ihrem leben probierte sie keine einzige 
therapeutische anwendung aus, obwohl sie in den tschechi-
schen kurbädern häufig vorträge hält. Ihr elixier der ewi-
gen Jugend ist das eigene künstlerische schaffen und das 
bemühen, im bereich der kultur nützlich zu sein.

Ihr Schicksalsweg wurde durch eine dramatische Bege-
benheit gekennzeichnet, als Sie nach dem Studium an 
der Philosophischen fakultät in Prag im Jahre 1949 nach 
deutschland emigrierten, indem Sie das Schicksal bis 
nach Australien führte. mit dem Schiff fuhren Sie in die 
neue australische Heimat bereits mit Ihrem gatten, wel-
cher der grund war, weshalb Sie Ihre Heimat verließen. 
An mut mangelte es Ihnen gewiss nicht. welche umstän-
de standen hinter der emigration?
der Grund meiner emigration war die große liebe zu ei-
nem mann, den ich schließlich heiratete. als ich in den Fe-
rien die nachricht erhielt, dass er sich im ausland befände, 
ahnte ich überhaupt nicht, weshalb er geflohen war. dann 
erfuhr ich allerdings voller Wut, was hinter seiner Flucht 
ins ausland stand - man hatte ihn nämlich von der univer-
sität geworfen. mein mann verließ somit das land aus po-
litischen Gründen. Ich konnte, musste jedoch nicht zu ihm 
fahren. Jedoch entschied ich mich, ihm zu folgen. Wenn 
man verliebt ist, tut man alles, um mit dem geliebten men-
schen zusammen zu sein. die liebe birgt kraft in sich.

was geschah nach Ihrer Begegnung in deutschland?
zu beginn waren wir in deutschen lagern. es war schwer, 
doch fand ich in deutschland stets arbeit. Wir waren in ulm 
hinter der stadt untergebracht, wo ein abgestürztes militä-
rflugzeug oder ein alter Panzer zu finden waren. Wenn wir 
im lager Hunger hatten, zog ich aus diesen Wracks, aus den 
Isolierungen, drähte und verkaufte sie als buntmetall. es 
machte mir nichts aus, was ich tat, ich brauchte Geld. dann 
sagte ich mir, dass ich nicht nur so herumsitzen, sondern 
etwas unternehmen werde. Ich sprach englisch, was ich mir 
zunutze machen wollte. In augsburg gab es eine amerika-
nische basis für emigranten, die von dort in verschiedene 
länder auswanderten. mein Plan ging auf, und so unter-
richtete ich dort emigranten aller möglichen nationalitäten, 
damit sie sich in den englischsprachigen ländern zumin-
dest auf grundlegendem niveau verständigen konnten. und 
das war meine rettung, denn ich hatte dokumente, wonach 
ich lehrerin der der us-armee war. man darf die Gelegen-
heit nicht verpassen. 

warum wurde gerade Australien Ihre neue Heimat? 
Trafen Sie selbst die wahl oder wurde Ihnen dieses Land 
zugeteilt?
das ist auch eine sehr interessante sache. nach australien 
wollte mein mann, wobei ich mich nicht gerade nach einem 
leben in diesem land sehnte. erst bei meinen studien in 
australien stellte ich im nachhinein fest, wie wir dorthin 
gelangt waren. es gab ein semesterfach „australien und 
emigration“. dort erfuhr ich, dass im Jahre 1949 ein dekret 
unter der bezeichnung „australien - leerer kontinent“ erlas-
sen worden war. das bedeutete nichts anderes, als dass das 
gering bevölkerte land einwohner brauchte. als ich nach 
australien kam, lebten dort nur sieben millionen menschen. 
nach dem zweiten Weltkrieg waren in europa viele men-
schen verstreut, die nicht wussten, wohin sie gehen sollten. 
darüber hinaus flüchteten viele vor den kommunisten. die-
se umstände waren für australien eine große Gelegenheit, 
neue einwohner zu gewinnen. Ich hatte mich bereits ge-
wundert, denn die einzelnen länder wollten nur bestimmte 
leute. australien war ein land, welches allen menschen of-
fenstand. auch wenn man sechzig war, war die Überlegung, 
dass man hier mindestens für fünf Jahre niederlässt, sich hier 
ein Heim schaffen, den Haushalt einrichten, essen besorgen 
muss, sodass auch ein sechzigjähriger einen wirtschaftlichen 
umsatz bedeutet. australien schuf „entgegenkommende be-
dingungen“, die sich jedoch als falsch erwiesen. Wir waren 
dort und fühlten uns wie ein Farmer, der ein Grundstück 
kauft und feststellt, dass er hierzu auch kühe braucht. Im 
Jahre 1994 gab es diesbezüglich eine veröffentlichung, won-
ach australien einen traum verkaufte hatte. doch im We-
sentlichen ging es darum, menschen anzulocken und dazu 
zu bringen, dort zu leben. noch in deutschland mussten wir 
einen vertrag unterschreiben, dass wir in australien zwei 
Jahre eine jedwede, uns zugeteilte arbeit verrichten werden. 
so zogen die männer in die zuckerrohrernte, während ich 
beispielsweise die Fußböden in einem krankenhaus wischte. 
bei unserer ankunft mussten wir uns in einer großen Halle 
versammeln, wo man uns sagte: „vergessen sie, wer sie wa-
ren. Jetzt sind sie hier.“ dort erhielten wir auch ein Papier 
und jeder erhielt tabletten gegen kopfschmerzen. Ich kann 
mir nicht erklären, weshalb man uns die tabletten gab, viel-
leicht dachte man, dass uns aufgrund der klimaveränderung 
der kopf wehtun wird…

wie nahmen Ihre flucht vor dem damaligen regime Ihre 
eltern auf, die zurückblieben?
sie wussten es gar nicht. später erfuhr ich über ein archiv, 
dass mich meine Familie in Prag suchte. Ich konnte es ihnen 
nicht sagen. alle, die das land verließen, hatten Probleme 
mit dem kommunismus. niemand von uns glaubte jedoch 
zu emigrieren. Wir rechneten damit, dass dies nur für vier 
oder fünf Jahre sein wird. Ich weiß nicht, ob ich meine el-
tern verlassen hätte, wenn ich gewusst hätte, für wie lange 
dies sein wird. Wie hatten nicht das ziel, und zu verbessern, 
wie es in früheren zeiten war. als die menschen nach ame-
rika auswanderten. unser Grund war ein anderer. Wir hat-
ten nicht die absicht zu emigrieren. daher sagte ich meinen 
eltern nichts, in der annahme, dass sie es die vier Jahre aus-
halten, bevor ich zurückkehre. 

machten Ihnen die eltern diese entscheidung nicht zum 
vorwurf?
mein vater war Professor und religiös veranlagt. stets mach-
te er mir mut und war froh, dass seine enkel in einem freien 
land aufwachsen. er sagte mir, ich solle mich freuen, dass 
meine kinder eine andere erziehung genießen. Wenn ich 
mich nach der böhmischen natur sehnte, besonders nach 
dem böhmerwald, half mir mein vater psychisch, mich des 
Heimwehs zu entledigen. er sagte: „das war einmal, wenn 
du sehen würdest, wie es heute aussieht…“

die eltern freuten sich gewiss für Sie, andererseits mus-
sten sie auch wegen Ihrer emigration so einiges durchma-
chen…
Ja, sie mussten binnen vierundzwanzig stunden aus ihrem 
Haus ausziehen. sie übersiedelten in die Gemeinde Hadačka, 
irgendwo bei kralovice. Ich war nie dort. und dort lebten 
sie in zwei räumen. später durften sie in ihr Haus zurück-
kehren. Im obergeschoss wohnten allerdings fremde leute. 
meine eltern durch den unteren teil des Hauses beziehen. 
vater starb also bereits in Pilsen. nach dem regimewechsel 
erbte ich das Haus, wobei oben immer noch andere leute 
wohnten. als ich wollte, dass sie aus meinem Haus aus-
ziehen, musste ich ihnen eine million kronen auszahlen. 
Glücklicherweise musste ich ihnen nicht zusätzlich eine er-
satzwohnung suchen. die million genügte ihnen. das Haus 
setzte ich anschließend instand. 

Stammen Sie aus einer katholischen familie?
Ja, wir waren katholischen Glaubens. Ich nehme die religion 
allerdings etwas anders wahr. die menschen reißen die re-
ligion aus dem leben, und das sollte nicht sein. Ich gelangte 
zu der ansicht, dass alle religionen etwas Gemeinsames ha-
ben. Jeder mensch trägt in sich irgendeine religion. selbst 
der atheismus ist die religion jenes menschen, der sich zu 
ihm bekennt. Ich empfinde die religion als Gefühl, dass hier 
etwas außerhalb der konkreten Welt existiert. allerdings 
wissen wir nicht, was das ist. so ist es zum beispiel erstaun-
lich, wie bestimmte religionen die dinge auslegen. der ka-
tholische Glaube erklärt die Gegebenheiten auf der Grund-
lage der logik – wie zum beispiel die blume entstand. mir 
gefallen jedoch mehr die östlichen religionen, die das leben 
mit staunen betrachten. die erforschen nicht, warum etwas 
so ist, sondern staunen darüber, dass die erwähnte blume 
überhaupt existiert.

wie wurden Sie in Australien von den dortigen einwoh-
nern aufgenommen?
In australien regte ich mich auf, da man zu beginn, in den 
fünfziger und sechziger Jahren, über uns nicht viel wusste. 
so fragten mich studenten unter anderem: „Haben sie auch 
Häuser?“ zuerst war über diese unkenntnis sehr erbost, aber 
dann antwortet ich ihnen: „aber wohin denn, wir sind wie 
die Indianer. statt der Häuser haben wir solche stöcke, über 
die wir nur den teppich werfen.“ und sie fügten zufrieden 
hinzu: „Ja, das haben wir uns gedacht.“

die Anfänge in Australien war für Sie und Ihren gatten 
nicht einfach. In welches gebiet gelangten Sie?
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zum Glück kamen wir in das lager in sydney. kurz davor 
heirateten mein man und ich schnell, was uns jemand vor 
der abreise aus dem deutschen lager nach australien ge-
raten hatte. als eheleute konnte man uns nämlich nicht 
trennen. Wir arbeiteten in verschiedenen Fabriken. mich 
verlegte man dann in ein großes krankenhaus, was für mich 
die erste lebenserfahrung war, als ich die realität kennen-
lernte. bis dahin hatte ich in süßer unwissenheit gelebt, und 
diese erfahrung lehrte mich, die Welt mit anderen augen zu 
sehen. als einzelkind wurde ich zu Hause viel umsorgt. In 
diesem krankenhaus lernte ich erstmals kennen, wie es im 
leben so läuft. als ich sah, wie unmenschlich sich das Per-
sonal in einer gewöhnlichen abteilung gegenüber gebrech-
lichen alten leuten verhielt, und wie es im Gegensatz hierzu 
die vermögenden ausländer in der Privatabteilung bevor-
zugte, wachte ich auf. Ich sagte mir, dass ich dort nicht ewig 
mit dem mopp herumlaufen werde. zu jenem zeitpunkt 
beschloss ich, aus mir etwas zu machen, damit mich meine 
kinder achten können.

Ihr vater war Lehrer und Sie gelangten nach einem 
komplizierten Lebensweg zum gleichen Beruf. Planten 
Sie dies oder ergab es sich ganz natürlich, wie es eben 
so ist?
mein vater war lehrer für tschechisch, latein und Grie-
chisch am Gymnasium. Ich wollte ursprünglich nicht lehre-
rin werden. Ich konnte gut singen und sehnte mich danach, 
sängerin zu werden, am besten opernsängerin. na und 
dann wollte ich diplomatie studieren, da ich bereits fünf 
sprachen konnte. den eltern erschien jedoch der beruf der 
diplomatin als unmoralisch. sie stellten sich vor, was ich 
nicht alles im rahmen dieses berufes zu tun hätte. meine 
mutter beschwerte sich, dass ich so wild sei. sie mokierte 
sich, dass ich so „weltoffen“ bin. vater zählte mir ständig 
die vorteile des lehrerberufes auf, wie zwei monate som-
merferien…. und so sagte ich mir, dass ich ihm eine Freude 
bereite, und studierte Philosophie, was ich nicht bedauere. 
lehrerin wurde ich letztendlich in australien.

Nach der überwindung der schweren Anfänge erreichten 
Sie schließlich, dass Sie unterrichten durften. wie schwie-
rig war der weg, der zum erträumten Beruf führte?
als ich nach australien kam, hatte ich bereits Philosophie 
studiert. das diplom erhielt ich zwar erst rückwirkend im 
Jahre 1995, doch die schule hatte ich abgeschlossen. In au-
stralien sagte man mir: „aha, sie sind doktorin, das wir bei 
uns so etwas wie das abitur sein.“ die bildung aus europa 
wurde mir nicht anerkannt, sodass ich bei ihnen ein stu-
dium an der universität aufnehmen musste. Ich tat dies nur, 
um es ihnen zu zeigen. Ich studierte vergleichende religi-
onswissenschaften. nach dem abschluss des studiums be-
gann ich zu unterrichten.

Sie waren ein einzelkind. Sie selbst schafften sich jedoch 
eine große familie an. wie viele Kinder haben Sie groß-
gezogen?
Ich erzog sechs kinder. nachdem mein erster mann men-
tal zusammengebrochen war, stand ich mit ihnen allein da. 
niemand passte auch nur eine minute auf sie auf. als ich 

studierte, musste ich sie in die schule mitnehmen. als ich 
unterrichtete, lernte ich einzelkinder kennen. sie trugen 
zweierlei züge. entweder verschenkten sie alles, weil sie 
Freunde haben wollten, oder sie wollten nicht teilen. ent-
weder waren sie egoisten, oder, was ich tat, bestachen ihre 
Freunde beinahe, um ihre Gunst zu erlangen. auch aus 
diesem Grunde wollte ich mehrere kinder haben. es war 
nicht leicht, aber wenn man jung ist, bewältigt man alles. 
Jetzt bin ich fünfundachtzig Jahre alt und vermag immer 
noch, viel zu bewegen. all meinen kindern bezahlte ich die 
reise nach tschechien, damit sie wissen, woher die stam-
men. einige von ihnen waren sogar mehrmals hier. zum 
beispiel meine tochter, die gerade jetzt bei mir ist, schon 
das sechste mal. 

welche erziehungsmethode machten Sie geltend?
die tschechisch-australische. Wir waren arm. Wenn ich 
meinen kindern ein schönes Weihnachtsfest bereiten wollte, 
lieh ich mir im oktober Geld, kaufte den kindern hierfür 
Geschenke, indem ich dieses darlehen dann das ganze ab-
zahlte. doch ich hatte das gute Gefühl, dass sich die kinder 
zu Weihnachten freuten. entschieden hatten meine kinder 
jedoch nicht alles, was sie sich gewünscht hätten, und auf 
alles mussten sie sich freuen. und das ist das Gefühl, das 
die heutigen kinder, die alles bekommen, was sie sich wün-
schen, beinahe nicht kennen. alles hat etwas für sich. 

was hat Sie an Australien am meisten fasziniert?
Wissen sie, die aborigines waren vor zweihundertfünfzig 
Jahren total auf dem niveau der steinzeit. obwohl sie fast 
ausstarben, vermochten sie ihr ego geltend zu machen, und 
benannten die berge von den englischen bezeichnungen 
wieder in die ursprünglichen bezeichnungen um. sie setz-
ten durch, dass sie ein territorium einer Fläche von 40.000 
km2 erhielten, um dort ihren traditionen gemäß leben zu 
können. darüber hinaus setzten sie im dortigen englischen 
Imperium durch, dass an den schulen die kultur der abo-
rigines gelehrt wird. Ich leitete in australien einen kurs, wo 
ich die aborigine-kultur unterrichtete. die war interessant. 
Wenn ich darüber nachdenke, bedauere ich es sehr, dass wir 
tschechen kein solches selbstbewusstsein haben, obwohl 
wir eine gewaltige kultur haben. Weshalb sollten wir nicht 
erwirken können, dass in den ländern der eu einmal im 
monat an den schulen der mitgliedsländer die tschechische 
kultur unterrichtet wird?  Wir sind die „verschollenen Pa-
trioten“. Wie viele komponisten, schriftsteller, musiker und 
weitere künstler haben wird der Welt gegeben! der unter-
schied zwischen unserer und der australischen kultur ist 
abgrundtief. sie wissen jedoch ihre kultur, obwohl sie ge-
genüber unserer nichtig erscheinen mag, mehr zu schätzen. 
Ich denke, dass wir unsere kultur in der Welt mehr präsen-
tierten sollten. 

die charakteristik der einwohner Australiens ist in eu-
ropa nicht allzu bekannt. wie sind eigentlich die Austra-
lier? 
der australier ist ein angenehmer mensch. er macht aus 
sich nichts, was er nicht ist. der echte australier hasst das 
offizielle. er ist stolz darauf, nicht offiziell zu sein. ungern 

kleidet er sich offiziell und ebenso ungern verhält er sich 
offiziell. zu viel Höflichkeit erachtet er als beleidigung. alle 
sprechen sich mit dem vornamen an, was mir persönlich 
schwierigkeiten bereitete, insbesondere bei menschen, die 
ist das erste mal im leben sah. Für sie ist das jedoch absolut 
üblich, was dadurch gegeben ist, dass das englische nicht 
zwischen duzen und siezen unterscheidet. aus diesem 
Grunde werden die aus unserer kultur bekannten unter-
schiede in der anrede verwischt und die konversation er-
hält einen deutlich inoffiziellen anstrich. die engländer 
verhalten sich sehr freundlich, hüten jedoch sehr ihre Pri-
vatsphäre. die ist für die unantastbar. und es gibt noch eine 
interessante sache, die australien betrifft. das alter ist dort 
tabu. Ihr alter kennen nur der arzt, der anwalt und das 
standesamt. dort nach dem alter zu fragen, ist absolut un-
gehörig.

worin besteht der unterschied zwischen der tschechi-
schen und der australischen mentalität? 
australien ist ein großes land und vielleicht haben die au-
stralier aus diesem Grunde nicht das bedürfnis, einander 
etwas, was auch immer, zu beweisen. In tschechien ist das 
Gegenteil der Fall. Wir sind ein kleines land, jedoch erset-
zen wir dies durch die Größe unserer kenntnisse. obwohl 
wir klein sind, vermögen wir, in anderer Weise groß zu sein. 
Während die australier schon groß sind. zu einer anstren-
gung, etwas zu erreichen, wie sie in uns verwurzelt ist, kann 
die australier nichts motivieren. australische kinder dazu 
zu bewegen, dass sie studieren, ist sehr schwierig. sie ma-
chen sich über ihre zukunft nicht allzu viele Gedanken. be-
vor sie ihre anstrengungen in das studium investieren, er-
klären sie, sich siamkatzen zu kaufen und sie zu züchten. sie 
haben nicht das dringende bedürfnis, sich emporzuarbeiten. 
dieser unterschied ist offensichtlich.

wegen Ihrer emigration wurden Sie in unserem Land 
in Abwesenheit zu siebzehn Jahren gefängnis verurteilt. 
wie haben Sie ein solches verdikt erlebt? 
davon wusste ich nichts, das erfuhr ich erst in tschechien. 

eine solche Angelegenheit berührt einen menschen sehr. 
Hat man sich bei Ihnen rückwirkend offiziell entschul-
digt?
es gab keine entschuldigung. Ich verstehe diese dinge nicht 
und habe auch nicht danach gefahndet. 

Poesie begannen Sie in Australien zu schreiben. Ich setze 
voraus, dass Sie zunächst gedichte in tschechischer Spra-
che schrieben…
Ja, tschechische Gedichte schrieb ich lange, bevor ich mich 
in der Poesie in englischer sprache versuchte. In australien 
gründete ich sogar einen tschechischen rundfunk und 
schrieb für ihn Gedichte. die tschechische sprache war je-
doch in australien verloren, und so begann ich, Gedichte in 
englisch zu verfassen. 

wie schwierig war es anfänglich für Sie, sich in einem 
fremden Land als dichterin zu behaupten, die gedichte 
in einer anderen, als der muttersprache verfasst?

es war sehr schwer. sieben Jahre lang wurden mir die Ge-
dichte von den redaktionen zurückgestellt. alle sagten mir, 
dass ich verrückt sei, wenn ich dächte, Gedichte in einer 
Fremdsprache schreiben zu können. von den redaktionen 
erhielt ich diese antwort: „Wissen sie, grammatisch ist alles 
korrekt, jedoch besteht das Problem darin, dass sie tsche-
chisch denken.“ und das stimmte. die engländer denken 
anders als wir. sie sind nicht imstande, eine metapher zu 
verstehen. Wenn ich sagen würde, dass blätter vom baum 
fallen, und dies mit dem leben vergliche, wie die Jahre ver-
gehen, begreifen sie dies nicht. sie sind nämlich Pragmati-
ker. obwohl man mir über lange zeit nichts veröffentlichen 
wollte, gab ich nicht auf, bis es eines tages klappte. und vor 
ein paar Jahren wurde ich in amerika als dichter des Jahres 
für englischsprachige Gedichte geehrt. der mensch vermag 
alles, was er sich vornimmt, jedoch muss er durchhalten und 
hierfür einen Grund haben. Ich tat es, weil ich jemand sein 
wollte, damit meine kinder in mir eine stütze haben. Was 
ich mir vornahm, vermochte ich schließlich umzusetzen. 
doch zum Glück geschah dies nicht im alter von dreißig 
Jahren, da wäre ich gewiss hochnäsig geworden. Ich gelangte 
allmählich und erst in höherem alter dorthin und bin über-
haupt nicht stolz. 

was bewegte Sie nach mehr als vierzig, in Australien 
verbrachten Jahren dazu, auf dauer in das Heimatland 
zurückzukehren?
Wahrscheinlich sind es die Gene. Irgendetwas fehlte mir. In 
australien gibt es kein kulturelles leben. dort finden keine 
vernissagen statt, während ich hier alle naselang in Galerien 
zu vernissagen gehen kann. Ich bin sehr kulturell veranlagt 
und am Fehler der kultur in australien habe ich gelitten.

wie waren die ersten Tage und wochen nach der Heim-
kehr? menschen, die nach Jahrzehnten in die Heimat 
zurückkehrten, stimmen darin überein, dass sie nach der 
rückkehr eine Art „Kulturschock“ erlitten. Haben auch 
Sie ähnliche gefühle verzeichnet? denn immerhin kam 
es hier zu einer gesellschaftlich-politischen entwicklung. 
welchen eindruck machte Ihr Heimatland nach all den 
Jahren auf Sie?
Ich habe das Glück, in meinem elternhaus zu wohnen. als 
ich zurückkehrte, lebte meine mutter noch. und dann be-
gegnete ich in Pilsen vielen ehemaligen schülern meines 
vaters. so ist es für mich nicht allzu fremd. Gleich nach der 
rückkehr nach tschechien band ich mich in das gesellschaft-
liche leben ein. Ich halte vorträge, bin mitglied verschiede-
ner vereine. al mäzenin realisiere ich mich im bereich der 
kultur. Ich bemühe mich, zumindest etwas für unseren staat 
zu tun, damit sich die leute bewusst sind, wie schön unser 
tschechisches land ist.

wird Ihr weg irgendwann noch einmal nach Australien 
führen?
an australien habe ich nur noch erinnerungen. Ich habe 
kein bedürfnis, dorthin zurückzukehren. ein lebensbuch 
ist abgeschlossen und nun schreibe ich das zweite.

Text: Lýdie Tallová  
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lIdÉ
Paní erIka bucHer z mannHeImu oslavIla 

v JácHymově 90. narozenIny a 39. Pobyt.

20

Je to až neuvěřitelné, ale je tomu již 38 let, co se poprvé 
vydal autobus plný zvědavých hostů z  mannheimu do Já-
chymova. všichni byli plni očekávání, co že je to v  těch 
provinčních lázních vlastně čeká. Po absolvování léčeb-
ného pobytu bylo nadšení veliké. Jednak účinek radono-
vých koupelí, ale i skvělá fyzioterapie a v neposlední řadě 
vstřícný a laskavý personál si klienty získaly na dalších 37 
let. samozřejmě, že se za tuto dobu všichni původní hosté 
vyměnili za nové. Jediný, kdo z té původní skupiny zůstal, 
je vedoucí této skupiny – paní erika bucher. to právě ona 
sem přijela s paní Waltraud mischok, zakladatelkou skupi-
ny, na „zkušební pobyt“, který je náramně nadchnul. a tak 
tyto dámy  - členky turistického klubu seniorů - pozvaly 
nejen všechny členy klubu, ale i další své přátele na lázeňský 
pobyt do Jáchymova. v  době „hluboké totality“ dokázaly 
obě dámy dát dohromady tolik hostů, že na jejich přepravu 
bylo třeba zajistit 3 velké autobusy! 

ze zdravotních důvodů musela paní bucher pouze jeden-

krát vypustit cestu do lázní. Poté si však dopřála Jáchymov i 
dvakrát v jednom roce. v průběhu těch několika desítek let 
přišla velice brzy o svého manžela a pak také o svou výbor-
nou přítelkyni paní mischok. sama vychovala 3 děti a na-
dále zůstala věrná své skupině a Jáchymovu. zde nalezla 
spoustu přátel a běhounek se svými zaměstnanci jí opravdu 
přirostl k srdci. velkou úctu chová k mudr. Hornátové, je-
jíž pacientkou vlastně po celá ta léta je. „ s takovou ochotou, 
profesionalitou a odhodláním jsem se opravdu ještě nese-
tkala. vážím si ji jako člověka i odborníka. doufám jen, že 
nám oběma naše zdraví umožní potkávat se nadále i v dal-
ších letech,“ říká paní bucher.

devadesáté narozeniny si určitě zaslouží patřičnou oslavu. 
a ta se také v lednu letošního roku v hotelu běhounek ko-
nala. Paní bucher nepřišli popřát pouze členové její skupiny, 
ale i současní zaměstnanci i ti, co již před lety odešli do dů-
chodu. do dalších let přejeme paní bucher vitalitu, životní 
elán a radost ze života. 

„JSem vděčNá Svému ZAměSTNAvATeLI ZA TO, 
že JSem POZNALA JácHymOv,“ říKá PANí IreNe 
AumANN Z frANKfurTu NAd mOHANem, KTerá 
PrAvIdeLNě JeZdí dO HOTeLu BěHOuNeK.

Paní Aumann, můžete nám prozradit, jak to tedy vlastně bylo? 
v roce 1967 jsem začala pracovat pro zastoupení čedoku a slo-
vakotermy ve Frankfurtu, kde pracovali pouze čeští pracovníci 
a  já jediná němka. v  té době se ještě neprodávaly pobyty, ale 
poskytovaly se zájemcům různé informace a vyřizovala se s tím 
související korespondence. a to byl můj hlavní úkol - poskytovat 
informace a vyřizovat korespondenci v německém jazyce. v 80. 
letech získalo toto zastoupení statut klasické cestovní kanceláře 
a my jsme mohli začít prodávat pobyty v zahraničí, tedy v tehdej-
ším v československu. byly to hlavně skupinové pobyty zamě-
řené na návštěvu velkých měst nebo lázeňských zařízení. a tak 
jsem prodávala léčebné pobyty v  mariánských lázních, Fran-
tiškových lázních, karlových varech a také v Jáchymově. tato 
práce mne moc těšila, čeští kolegové byli výteční. často jsem se 
zúčastnila mezinárodních výstav a veletrhů v oblasti cestovního 
ruchu, např. ve Frankfurtu, mnichově či stuttgartu. a právě tam 
jsem se seznámila s mudr. Hanou Hornátovou z Jáchymova. už 
tenkrát mi díky mým zdravotním problémům dávala cenné rady 
a několikrát mě zvala do Jáchymova.

A kdy jste se tedy poprvé vydala do Jáchymova?
v roce 1972 jsem byla čedokem poprvé poslána na dvoudenní in-
fopobyt do Jáchymova. tehdy běhounek ještě nestál, bydlela jsem 
v radium Palace a moc se mi tam  líbilo.

Kdy jste se u nás poprvé léčila?
to vím přesně. bylo to v roce 1996, poté co jsem odešla do důcho-
du a měla více času na sebe. ten pobyt v běhounku mi tak po-
mohl, že jsem se rozhodla do Jáchymova jezdit pravidelně. Pouze 
dvakrát jsem za celá ta léta z vážných rodinných důvodů vyne-

chala. Jsem dlouholetou pacientkou mudr. Hornátové a dodnes 
jsem jí vděčná za to, že mi tenkrát Jáchymov doporučila.

Jak jste spokojena s letošním pobytem?
od samého začátku, a to bez výjimky, jsem v běhounku se vším 
velice spokojena. terapie mi každý rok neuvěřitelně pomáhá. Pře-
devším mudr. Hornátová a fyzioterapeuté jsou opravdoví profe-
sionálové. všichni zaměstnanci jsou úžasní. za ta léta již všechny 
znám a pokaždé se na ně těším.

můžeme se tedy těšit na vaši další návštěvu?
určitě, pokud mi to zdraví dovolí. každý rok se sem těším. Je to 
jako závislost. Jáchymov je moje srdeční záležitost. těší mne, že 
v Jáchymově nezůstal čas stát, že se tu pořád něco vylepšuje. do-
konce i město samo se začíná pomalu měnit. a nádherná krušno-
horská příroda mi vždy učaruje. už nyní se těším na příští pobyt.

To nás těší. Děkujeme za rozhovor. 

reKONdIčNí POByT ZAměSTNANců Prefy

kromě léčebných pobytů v lázních nabízíme i krátkodobé rela-
xační pobyty pro jednotlivce, rodiny i pracovní týmy. Jednou ze 
společností, která pečuje o zdraví svých zaměstnanců je PreFa 
aluminium produkte GmbH se sídlem v Praze - Horní Počer-
nice. v  loňském roce absolvovalo 40 zaměstnanců pobyt FIt 
víkend. akce měla pozitivní ohlas, a tak jsme začátkem roku 
přivítali v  hotelu běhounek 110 účastníků. Poprvé jsme před-
vedli program škola zad s  fyzioterapeutem a promítáním 
tolika osobám najednou. kombinaci lyžování s  relaxačními 
procedurami na hotelu si naši klienti pochvalovali. Příjemnou 
tečkou pak bylo valentýnské menu a valentýnská diskotéka. 

Edeltraud Štěpánková, obchodní manažer lázeňského hotelu 
Běhounek 
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es ist geradezu unglaublich, jedoch ist es bereits 38 Jahre her, 
als erstmals ein bus voller neugieriger Gäste aus mannheim 
nach Jáchymov fuhr. alle waren voller erwartung, was sie 
in diesem Provinzkurbad eigentlich vorfinden. nach der 
absolvierung des therapeutischen aufenthaltes war die 
begeisterung groß. sowohl die Wirkung der radonbäder, 
als auch die wunderbare Physiotherapie und nicht zuletzt 
das entgegenkommende, freundliche Personal gewannen 
Gäste für die weiteren 37 Jahre. selbstverständlich wurden 
seitdem die ursprünglichen Gäste von neuen abgelöst. der 
einzige, der von der ursprünglichen Gruppe blieb, ist die 
leiterin dieser Gruppe, Frau erika bucher. Gerade sie reiste 
mit Frau Waltraud mischok, der Gründerin der Gruppe, zu 
einem „Probeaufenthalt“ hierher, der sie richtig begeisterte. 
und so luden diese damen - mitglieder des touristischen 
seniorenclubs - nicht nur alle clubmitglieder, sondern 
auch weitere Freunde zu einem kuraufenthalt nach Jáchy-
mov ein. In der zeit „tiefster totalität“ vermochten beide 
damen so viel Gäste zu überzeugen, dass zu ihrer beförde-
rung 3 große busse bereitgestellt werden mussten! 

aus gesundheitlichen Gründen musste Frau bucher nur 

einmal die reise zur kur auslassen. anschließend gönnte 
sie sich Jáchymov auch zweimal im Jahr. Im verlaufe dieser 
Jahrzehnte verlor sie sehr bald ihren mann und dann auch 
ihre ausgezeichnete Freundin, Frau mischok. allein erzog 
sie ihre 3 kinder und blieb ihrer Gruppe sowie Jáchymov 
auch weiterhin treu. Hier fand sie viele Freunde und das 
Hotel běhounek mit seinen mitarbeitern wuchs ihr wirk-
lich an Herz. eine große verehrung hegt die gegenüber dr. 
med. Hornátová, deren Patientin sie eigentlich über all die 
Jahre ist. „einer solchen bereitwilligkeit, Professionalität 
und entschlossenheit bin ich wirklich noch nicht begegnet. 
Ich schätze sie als mensch und Fachärztin, Ich hoffe nur, 
es die Gesundheit uns beiden ermöglicht, und auch in den 
kommenden Jahren zu treffen“, sagt Frau bucher.

der neunzigste Geburtstag verdient gewiss eine gebühren-
de Feier. und diese fand dann auch im Januar dieses Jahres 
im Hotel běhounek statt. Frau bucher gratulierten nicht 
nur die mitglieder ihrer Gruppe, sondern auch die der-
zeitigen mitarbeiter, sowie jene, die bereits seit Jahren im 
ruhestand sind. Für die weiteren Jahre wünschen wir Frau 
bucher vitalität, elan und Freude am leben. 

menscHen
    Frau erIka bucHer aus mannHeIm beGInG In

JácHymov den 90. GeburtstaG und den 39. auFentHalt.

„IcH BIN meINem ArBeITgeBer dANKBAr, dASS 
IcH JácHymOv KeNNeNLer NeN durfTe“, SAgT 
frAu IreNe AumANN AuS  frANKfurT Am mAIN, 
dIe SIcH regeLmäSSIg Im HOTeL BěHOuNeK eIN-
quArTIerT.

frau Aumann, können Sie uns verraten, wir das eigentlich 
war? 
Im Jahre 1967 begann ich, für die vertretung von čedok und 
slovakoterma in Frankfurt zu arbeiten, wo nur tschechische 
mitarbeiter tätig waren während ich die einzige deutsche war. 
zu jener zeit wurden noch keine aufenthalte verkauft, al-
lerdings wurden Interessenten verschiedene Informationen 
gewährt, wobei ich die hiermit in zusammenhang stehenden 
korrespondenzen erledigte. und das war meine Hauptaufgabe - 
Informationen zu erteilen und die deutschsprachige korrespon-
denz zu erledigen. In den 80er Jahren erhielt diese vertretung 
den status eines klassischen reisebüros, sodass wir mit dem 
verkauf der aufenthalte im ausland, also in der damaligen 
tschechoslowakei, beginnen konnten. es handelte sich vor al-
lem um Gruppenaufenthalte mit orientierung auf den besuch 
großer städte oder der kureinrichtungen. und so verkaufte ich 
behandlungsaufenthalte in marienbad, Franzensbad, karlsbad 
und auch in Jáchymov. diese arbeit bereitete mir große Freude, 
die tschechischen kollegen waren ausgezeichnet, Häufig nahm 
ich an internationalen ausstellungen und messen im bereich 
des Fremdenverkehrs teil, unter anderem in Frankfurt, mün-
chen oder stuttgart. und eben dort lernte ich dr. med. Hana 
Hornátová aus Jáchymov kennen. schon damals gab sie mir be-
züglich meiner gesundheitlichen Probleme wertvolle ratschlä-
ge und lud mich mehrmals nach Jáchymov ein.

und wann begaben Sie sich also das erste mal auf die reise 
nach Jáchymov? 
Im Jahre 1972 wurde ich durch čedok das erste mal zu einem 
zweitägigen Infoaufenthalt nach Jáchymov entsendet. damals 
stand das Hotel běhounek noch nicht, ich wohnte im radium 
Palace, wobei es mir dort sehr gefiel.

wann Ließen Sie sich bei uns erstmals behandeln?
das weiß ich genau. das war im Jahre 1996, nachdem ich in 
rente ging und mehr zeit für mich hatte. dieser aufenthalt im 

Hotel běhounek half mir so sehr, dass ich beschloss, regelmäßig 
nach Jáchymov zu fahren. nur zweimal ließ ich in all den Jah-
ren die kur aus triftigen familiären Gründen aus. Ich bin lang-
jährige Patientin von dr. med. Hornátová und bis heute bin ich 
ihr dafür dankbar, dass sie mir seinerzeit Jáchymov empfahl.

wie sind Sie mit dem diesjährigen Aufenthalt zufrieden?
von anfang an, und zwar ohne ausnahme, bin ich im Hotel 
běhounek mit allem sehr zufrieden. die Therapie hilft mir jedes 
Jahr unglaublich. vor allem dr. med. Hornátová und die Phy-
siotherapeuten sind wirklich berufserfahren. Im laufe der Jahre 
kenne ich bereits alle und jedes mal freue ich mich auf sie.

Können wir also auf Ihren nächsten Besuch freuen?
bestimmt, sofern es mir die Gesundheit erlaubt. Jedes Jahr freue 
ich mich. es geradezu eine abhängigkeit. Jáchymov ist meine 
Herzensangelegenheit. es freut mich, dass in Jáchymov die zeit 
nicht stehen blieb, dass hier ständig etwas verbessert wird. sogar 
die stadt selbst verändert sich allmählich. und stets verzaubert 
mich die herrliche erzgebirgische natur. schon jetzt freue ich 
mich auf den nächsten aufenthalt.

Das freut uns. Wir danken für das Gespräch. 

reHA-AufeNTHALT der BeScHäfTIgTeN deS uN-
TerNeHmeNS PrefA

neben den therapeutischen aufenthalten bieten wir auch kurz-
zeitige entspannungsaufenthalte für einzelpersonen, Familien 
und arbeitsteams an. eine der Gesellschaften, die sich um die 
Gesundheit ihrer beschäftigten kümmert, ist die Gesellschaft 
PreFa aluminium-Produkte GmbH mit sitz in Prag- Horní 
Počernice. Im vergangenen Jahr absolvierten 40 mitarbeiter 
den aufenthalt FIt Weekend. die veranstaltung stieß auf 
eine positive resonanz, und so begrüßten wir zu beginn des 
Jahres im Hotel běhounek 110 teilnehmer. erstmals führten 
wir das Programm rÜckenscHule mit einem Physiothera-
peuten und für so viele Personen auf einmal vor. die kombina-
tion des skifahrens mit entspannungsanwendungen im Hotel 
lobten unsere Gäste sehr. ein angenehmer schlusspunkt waren 
das valentinsmenü und die valentins-disco.  

Edeltraud Štěpánková, Geschäftsmanagerin des Hotels 
Běhounek 
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POZváNKA dO LáZNí 
POZváNKA dO LáZNí
navštivte krušnohorské lázně v období 
velikonočních svátků (17. - 21. dubna) 
nebo během zahájení lázeňské sezóny 
(23. - 25. května). vyberte si z nabídky 
léčebných a relaxačních programů a my 
váš pobyt osvěžíme bohatými kulturní-
mi a kulinářskými zážitky. 

velIkonoce v láznícH  
 

17. 4. čtvrtek 20:00 hod., Radium Palace 
Koncert italských a operetních melodií 
zpívá mladý, talentovaný barytonista 
Jakub PustIna, který v současné 
době koncertuje se slovenskou operní 
hvězdou Petrem dvorským. na klavír 
ho doprovodí richard Pohl. 

18. 4. pátek 10:00 – 16:00 hod., Radium 
Palace
velikonoční jarmark
Hledáte velikonoční inspiraci? Přijďte 
se podívat na náš jarmark. můžete si 
prohlédnout ukázky tradičních českých 
řemesel – paličkování, malování kraslic, 
nebo pletení pomlázek a dále na vás 
čekají obchodníci s  různým zbožím – 
šperky, kosmetika, keramika, háčkované 
zboží a další.

19. 4. sobota 20:00 hod., Radium Palace
Slavné písně, které máte rádi 
klavírní koncert pod mottem neoby-
čejný příběh – neobyčejný hlas, v  po-
dání nevidomého absolventa Pražské 
konzervatoře Honzy Jareše. na bicí ho 
doprovodí jeho kamarád mikoláš nop. 
na programu jsou skladby od známých 
interpretů, např. e. Presley, F. sinatra, P. 
bobek, l. armstrong, a jiné. 

20. 4. neděle 8:00 – 9:45 hod., blízké okolí 
Radium Palace
Hledání velikonočních vajíček 
zavzpomínejte si na své dětství a pojďte 
s námi hledat vajíčka od velikonočního 
zajíčka ve venkovních prostorách před 
hotelem radium Palace. sraz v 8:00 hod. 
ráno na terase před hotelem radium Pa-
lace. Při špatném počasí se akce nekoná. 

20. 4. neděle 10:00 hod., Radium Palace
velikonoční matiné 
koncert smíšeného pěveckého sboru 
cantica z  ostrova pod vedením Iriny 
širokáji.

20. 4. neděle 15:00 – 17:00 hod., curie
velikonoční ukázka lidových řemesel
Paličkování, drátkování, malba na sklo, 
dřevořezba a ozdoba kraslic.

20. 4. neděle 19:30 hod., Curie 
Blue romantic cimbál
světové balady i lidové písně s cimbá-
lem. zahraje roman veverka. 
 
21. 4. pondělí 19:30 hod., Běhounek 
velikonoční koncert Homolkovi
lidové a taneční písně zahrají manželé 
Homolkovi.

zaHáJení lázeňskÉ
sezóny 

letošní lázeňská sezóna bude symbolic-
ky zahájena o víkendu 23. - 25. května. 
Jako každoročně projde lázněmi velký 
alegorický průvod, ve kterém návštěvní-
ci mohou poznat slavné osobnosti, např. 
madam curie sklodowskou se svým 
mužem Pierem, prezidenta t. G. masa-
ryka a další. Hlavní program zahájení 
sezóny proběhne v sobotu 24. května od 
10:00 hod. do 17:00 hod. a vystřídají se 
v něm umělci nejrůznějších žánrů.těšit 
se můžete na hornickou kapelu bar-
boru, mažoretky nebo legendární sku-
pinu burma Jones, která u příležitosti 
dvacátého výročí své existence navštíví 
Jáchymov v původní sestavě.  Pro lázeň-
ské hosty připravujeme bohatou nabíd-
ku občerstvení a tradičních výrobků i 
zajímavé atrakce pro malé i velké děti. 
všichni jste srdečně zváni do Jáchymova.

eINLAduNg IN dAS 
HeILBAd

besuchen sie das erzgebirgische Heil-
bad in der zeit des osterfestes (17. - 21. 
april) oder während der eröffnung 
der kursaison (23. - 25. mai). Wählen 
sie aus dem angebot der behandlungs- 
und entspannungsprogramme und wir 
gestalten Ihren aufenthalt mit vielfälti-
gen kulturellen und kulinarischen er-
lebnissen noch angenehmer. 

ostern Im HeIlbad 
 
17. 4., Donnerstag, 20:00 Uhr, Radium 
Palace
KONZerT ITALIeNIScHer uNd 
OPereTTeNmeLOdIeN 
es singt der junge, talentierte bari-
tonsänger Jakub PustIna, welcher 
derzeit mit dem slowakischen opern-
star Petr dvorský auftritt. auf dem kla-
vier begleite ihn richard Pohl. 

18. 4. , Freitag, 10:00 – 16:00 uhr, 
radium Palace
OSTerJAHrmArKT 
suchen sie eine österliche Inspiration? 
Folgen sie unserer einladung zu unse-
rem Jahrmarkt. zu sehen gibt es bei-
spiele traditioneller böhmischer Hand-
werke - klöppeln, ostereiermalen oder 
das Flechten der osterruten. Ferner 
erwarten sie Händler mit allerlei Waren 

- schmuck, kosmetik, keramik, gehäkel-
te Waren u.v.m.

19. 4. , Samstag, 20:00 Uhr, Radium Palace
BerüHmTe LIeder, dIe SIe mö-
geN 
klavierkonzert unter dem motto eine 
ungewöhnliche Geschichte – eine un-
gewöhnliche stimme, in der darbiet-
ung des sehbehinderten absolventen 
des Prager konservatoriums Honza 
Jareš, begleitet am schlagzeug von sei-
nem Freund mikoláš nop. auf dem 
Programm stehen kompositionen be-
kannter Interpreten, z.b. e. Presley, F. si-
natra, P. bobek, l. armstrong, u. a. 

20. 4., Sonntag, 10:00 Uhr, Radium Palace
OSTermATINee 
konzert des gemischten chors cantica 
aus ostrov, unter der leitung von Irina 
širokáji.

20. 4., Sonntag, 15:00 – 17:00 Uhr, Curie 
öSTerLIcHe PräSeNTATION deS 
vOLKSHANdwerKS
klöppeln drahtflechten, Hinterglasma-
lerei, Holzschnitzen, verzieren von os-
tereiern.

20. 4., Sonntag, 19:30 Uhr, Curie
BLue rOmANTIc cImBAL
Weltbekannte balladen und volkslieder 
mit zimbalklängen. es spielt roman 
veverka.
 
21. 4., Montag, 19:30 Uhr, Běhounek 
OSTerKONZerT HOmOLKA
volks- und tanzlieder spielen die ehe-
leute Homolka.

erÖFFnunG der 
kursaIson 
die diesjährige kursaison wird symbo-
lisch am Wochenende des 23. - 25. mai 
eröffnet. Wie jedes Jahr defiliert durch 
den kurort ein großer allegorischer 
umzug, in welchem die besucher 
berühmte Persönlichkeiten erkennen 
können, unter anderem madame curie 
sklodowska mit ihrem Gatten Pierre 
curie, den ersten tschechoslowaki-
schen Präsidenten t. G. masaryk und 
weitere Persönlichkeiten. das Haupt-
programm der saisoneröffnung findet 
am samstag, dem 24. mai, von 10:00 
uhr bis 17:00 uhr statt, indem künst-
ler unterschiedlicher Genres einander 
ablösen. Freuen können sie sich auf die 
bergmannskapelle barbora, majoret-
ten oder die auf die legendäre Gruppe 
burma Jones, die anlässlich des zwan-
zigjährigen Jubiläums ihres bestehens 
in der ursprünglichen besetzung antritt. 
Für die kurgäste bereiten wir ein viel-
fältiges angebot an erfrischungen und 
traditionellen Produkten sowie interes-
sante attraktionen für Groß und klein 
vor. sie sind alle herzlich nach Jáchy-
mov eingeladen.
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luHačovIckÉ okÉnko
další ocenění Pro luHačovIce I JácHymov. trendem Je aktIvní dovolená 

a Prevence onemocnění zad a kloubů. 

nebudou chybět dobové kostýmy, his-
torické automobily či velocipedy a  ko-
lonádní koncerty. Hosté se mohou těšit 
nejen na pestrý celodenní program 
v lázeňském areálu, ale také na bohatou 
nabídku večerních pořadů. z ní jistě za-
ujme brilantní komedie „Hledání ztrace-
ného ráje“ v titulní roli s I. Jirešovou a z. 
Podhůrským nebo koncert talentinum 
2014 v  podání Filharmonie bohuslava 
martinů se sopranistkou s. mrázovou 
a  maďarským houslistou a. Ökrösem, 
kde byl vybrán program se skladbami F. 
X. richtera,  a. dvořáka, b. smetany, G. 
bizeta a J. sibelia. neméně zajímavá bude 
také lidová zpěvohra s využitím morav-
ských a  slovenských písní „osloboděná 
slibka“. svoje stálé místo v  programové 
nabídce má také sobotní dopolední po-
řad tobogan s alešem cibulkou a jeho 
hosty nebo odpolední výlety čro2 s v. 
Žmolíkem. v  neděli po slavnostní mši 
svaté vyjde krojovaný průvod s knězem 
k  jednotlivým pramenům, které budou 
následně posvěceny. v  letošním roce 
bude prvně posvěcený také pramen 
nový Jubilejní, který byl veřejnosti zpří-

stupněný v září roku 2013. Po celé neděl-
ní dopoledne ožije lázeňský park vystou-
peními folklorních souborů u pramenů, 
které se představí v hlavním odpoledním 
programu na lázeňském náměstí. 

dO NOvé SeZóNy vSTuPuJí 
děTSKé LéčeBNy S dOKONče-
NOu KOmPLeTNí reKONSTruK-
cí všecH POKOJů A LéčeBNýcH 
ZAříZeNí
Po několikaletém úsilí byla v  březnu 
letošního roku završena kompletní re-
konstrukce dětských léčeben v  luha-
čovicích, které patří k  největším u  nás. 
všechny pokoje pro děti s  doprovody 
jsou nyní vybaveny moderním příslu-
šenstvím a novým nábytkem, což odpo-
vídá standardu tříhvězdičkového hotelu. 
ve stejném standardu byla provedena 
i modernizace penzionu rodina rovněž 
určeného dětem s  doprovody. dětem 
starším šesti let, které absolvují pobyt 
bez doprovodu rodičů, jsou v  dětské 
léčebně miramonti k  dispozici pokoje 
s  novým nábytkem a  televizory včetně 
WiFi připojení přímo na pokojích. upra-

veny byly také společné toalety a sprchy. 
Při výčtu změn nesmíme zapomenout, 
že  dětským pacientům slouží rovněž 
nový balneoprovoz v  dětské léčebně 
miramonti. rekonstrukce proměni-
la také restauraci, tělocvičnu, kinosál, 
herny a společné prostory. vše je nové, 
čisté a  citlivě barevně sladěné.  kromě 
tradiční léčby onemocnění dýchacích 
cest, plic a  obezity bylo možné v  sou-
ladu s  novým indikačním seznamem 
poskytnout lázeňskou léčbu již stov-
kám pacientů také s  nemocemi kožní-
mi (např. atopický ekzém s  výjimkou 
lupénky), trávicího traktu a  onkolo-
gickými nemocemi. v  současné době 
se mohou v luhačovicích léčit již děti 
od 1,5 roku s doprovodem. vzniká tak 
možnost absolvovat lázeňskou léčbu 
už v  době čerpání rodičovské dovole-
né ještě před nástupem do zaměstnání. 
velmi důležitá je rovněž skutečnost, že 
u většiny indikací není omezeno opako-
vání pobytu.  opakovaná lázeňská léčba 
u dětí  významně snižuje riziko rozvoje 
chronického onemocnění (např. astma 
bronchiale) v dospělosti.
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lázně luhačovice a  léčebné lázně Jáchymov po roce opět 
uspěly v soutěži velká cena cestovního ruchu 2013/2014, když 
získaly první dvě místa v kategorii nejlepší lázeňský a wellness 
balíček. soutěž je vyhlašována vydavatelstvím c.o.t. media 
a veletrhy brno v rámci veletrhů Go a regiontour. Hodno-
cena byla stovka přihlášek, o pětinu více než v loňském roce. 

cenu za vítězný produkt s  názvem Aktivní dovolená v  Lu-
hačovicích pro lázně luhačovice převzal na slavnostním vy-
hlášení v polovině ledna v brně během veletrhu Go výkonný 
ředitel akciové společnosti Ing. Jiří dědek, mba.  

„Jak již název napovídá, vítězný produkt si klade za cíl nabíd-
nout spojení lázeňského relaxačního programu se sportov-
ními a kulturními aktivitami doplněného o poznávání okolí. 
Produkt bude přínosný nejen pro naši společnost, ale i  pro 
řadu dalších subjektů cestovního ruchu ze zlínského kraje,“ 
sdělil J. dědek. „Program jistě osloví turisty, cyklisty nebo tře-
ba milovníky vážné hudby a divadla. všem mají luhačovice 
co nabídnout,“ dodal J. dědek.  stříbrnou příčku obsadil já-
chymovský produkt Krušné hory aktivně - na kole, na lyžích 
i pěšky. ocenění převzala obchodní ředitelka Jáchymova Ing. 
Jana vaňková. I  u  druhého nejlépe hodnoceného produktu 
porota ocenila propojení lázeňských služeb s aktivní dovole-
nou.

na začátku února pak získal cenu poroty v tradiční soutěži 
Hit sezóny 2014 další luhačovický pobyt regenerace zad 
a kloubů v lázeňském hotelu Palace ****. soutěž vyhlásila již 

popáté centrála cestovního ruchu východní moravy. oceně-
ní převzali zástupci akciové společnosti lázně luhačovice na 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší produkt tu-
ristické oblasti východní morava. 

„regenerace zad a  kloubů je týdenní pobyt s  kombinací pro-
cedur, které byly speciálně sestaveny našimi lázeňskými lékaři 
a fyzioterapeuty,“ sdělil ředitel hotelu Palace**** Ing. František 
bača. „nespornou výhodou je skutečnost, že všem hostům ga-
rantujeme využití přírodních minerálních pramenů k léčebně 
rehabilitačním účelům. Pobyt je určen všem, kteří mají objektiv-
ní potíže s pohybovým aparátem, ale i těm, pro které bude po-
byt prevencí onemocnění zad a kloubů. měl by také být určitou 
alternativou pro ty, kteří nebudou mít nárok na lázeňskou léčbu 
hrazenou zdravotními pojišťovnami,“ dodal F. bača. „lázně lu-
hačovice už nejsou jen vyhlášené lázně na léčbu dýchacích cest. 
v loňském roce se u nás léčila celá pětina pacientů s onemocně-
ním pohybového aparátu,“ podotkl J. dědek.  

Pro akciovou společnost je to již čtvrté ocenění v pětileté his-
torii  soutěže Hit sezóny východní moravy. Pobyt medical 
wellness v aleXandrIa**** spa & Wellness hotelu, který 
byl oceněn jako Hit sezóny 2011, se od té doby stal jedním 
z nejúspěšnějších produktů tohoto hotelu.    

LuHAčOvIcKé OTevíráNí PrAmeNů
o prodlouženém víkendu 8. - 11. května nabídne čtyřdenní 
slavnost tradičního luhačovického otevírání pramenů celou 
řadu programů, jež dá hostům nahlédnout do historie lázní, 
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„die regenerierung von rücken und Gelenken ist eine ein-
wöchige kur mit einer kombination von anwendungen, die 
von unseren kurärzten und Physiotherapeuten speziell zus-
ammengestellt wurde,“ teilte der direktor des Hotels Pala-
ce**** Ing. František bača mit. „ein unbestrittener vorteil ist, 
dass wir allen Gästen die nutzung unserer natürlichen mi-
neralwässer zur behandlung und rehabilitation garantieren. 
die kur ist für alle bestimmt, die objektive beschwerden mit 
dem bewegungsapparat haben, aber auch für jene, denen sie 
zur vorbeugung von rücken- und Gelenkleiden dient. die 
kur soll auch ein gewisse alternative für Gäste sein, die kei-
nen anspruch auf eine von der krankenkasse bezahlte kur 
haben.“ fügte F. bača hinzu. „bad luhačovice ist nicht mehr 
nur ein bekanntes Heilbad für erkrankungen der atemwege. 
Im vorigen Jahr kam zu uns ein ganzes Fünftel der Patienten 
zu kuren des bewegungsapparats,“ bemerkte J. dědek.  

Für die aktiengesellschaft ist dies bereits die vierte auszeich-
nung in der fünfjährigen Geschichte des Preises Hit der sai-
son in ostmähren. die kur medical Wellness im aleXan-
drIa**** spa & Wellness Hotel, die als Hit der saison 2011 
ausgezeichnet wurde, entwickelt sich seitdem zu einem der 
erfolgreichsten Produkte des Hotels. 

öffNeN der queLLeN IN LuHAčOvIce 
am verlängerten Wochenende vom 8. - 11. mai bieten die vier-
tägigen Feiern des traditionellen Öffnens der luhačovicer Quel-
len eine reihe von Programmen, die den Gästen einblicke in 
die Geschichte des Heilbads bieten, fehlen werden auch nicht 
zeitgenössische kostüme, historische automobile oder Fahrrä-
der sowie kolonnadenkonzerte.

die Gäste können sich nicht nur auf ein buntes ganztägiges 
Programm im kurgelände freuen, sondern auch auf ein reiches 
angebot an abendveranstaltungen. unter ihnen findet sicher 
ihre Interessenten die brillante komödie „suche nach dem 
verlorenen Paradies“ mit I. Jirešová und z. Podhorský in den 
titelrollen, oder das konzert talentinum 2014 in der darbiet-
ung der Philharmonie bohuslav martinů mit der sopranistin s. 
mrázová und dem ungarischen violinisten a. Ökrös, zu dem 
ein Programm mit kompositionen von F. X. richter, a. dvořák, 
b. smetana, G. bizet und J. sibelius ausgewählt wurde. nicht 
weniger interessant wird auch das volkstümliche singspiel 
unter verwendung von mährischen und slowakischen lie-
dern „osloboděná slibka“. Ihren ständigen Platz im Program-
mangebot haben auch am samstagvormittag die veranstal-
tung toboggan mit aleš cibulka und seinen Gästen oder am 

nachmittag die radiosendung výlety čro2 mit v. Žmolík. am 
sonntag nach der heiligen messe geht ein trachtenzug mit dem 
Priester die einzelnen Heilquellen ab, die dabei geweiht werden. 
In diesem Jahr wird erstmals auch die neue Jubiläumsquelle 
geweiht, die im september 2013 der Öffentlichkeit übergeben 
wurde. den ganzen sonntagvormittag lebt der kurpark an den 
Heilquellen dank der auftritte von Folkloregruppen auf, die 
sich dann im Hauptprogramm am nachmittag auf dem kur-
platz vorstellen.

IN dIe Neue SAISON geHeN dIe KINderSANATO-
rIeN mIT KOmPLeTT mOderNISIerTeN ZImmerN 
uNd BeHANdLuNgSeINrIcHTuNgeN 
nach mehrjährigen bemühungen wurde im märz dieses Jah-
res die komplette modernisierung der kindersanatorien in 
luhačovice abgeschlossen, die zu den größten in tschechien 
gehören. alle zimmer für die kinder und ihre begleitung sind 
jetzt mit modernen bädern und neuen möbeln ausgestattet, 
was dem standard eines dreisternehotels entspricht. Im glei-
chen standard erfolgte auch die modernisierung der ebenfalls 
für kinder mit begleitung bestimmten Pension rodina. Für 
kinder über 6 Jahre, die die kuren ohne begleitung ihrer el-
tern absolvieren, stehen im sanatorium miramonti zimmer mit 
neuen möbeln und Fernsehern sowie Wi-Fi-anschluss direkt 
auf den zimmern zur verfügung. modernisiert wurden auch 
die gemeinsamen toiletten und duschen. bei der aufzählung 
der veränderungen dürfen wir nicht vergessen, dass den kin-
derpatienten auch ein neuer spa-bereich im kindersanatorium 
miramonti zur verfügung steht. die modernisierung veränder-
te ebenfalls restaurant, Gymnastikraum, kinosaal, spielräume 
und die weiteren gemeinsamen räume. alles ist neu, sauber 
und sorgfältig farblich abgestimmt.

außer der traditionellen behandlung von erkrankungen der 
atemwege, lungenleiden sowie Fettleibigkeit konnten nach 
der neuen Indikationsliste auch bereits hunderte Patienten mit 
Hautkrankheiten (z.b. atopisches ekzem, außer schuppenflech-
te), krankheiten des verdauungsapparats und onkologischen 
leiden kuren absolvieren. Heute können in luhačovice bereits 
kinder ab 1,5 Jahre mit begleitung behandelt werden. so ent-
steht die möglichkeit, Heilkuren noch während der elternzeit 
(elternurlaub) vor dem arbeitsantritt zu absolvieren. sehr wich-
tig ist auch, dass bei den meisten Heilanzeigen eine Wiederho-
lung der kur nicht eingeschränkt ist. eine wiederholte Heilkur 
bei kindern verringert stark das risiko einer chronischen er-
krankung (z.b. asthma bronchiale) im erwachsenenalter.
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bad luhačovice und Heilbad Jáchymov waren wie im 
vorjahr erneut erfolgreich beim Großen tourismuspreis 
2013/2014, bei dem sie die ersten beiden Plätze in der kate-
gorie bestes kur- und Wellnesspaket gewannen. der Wet-
tbewerb wird vom verlag c.o.t. media und der messe brno 
im rahmen der messen Go und regiontour veranstaltet. 
ausgewertet wurden einhundert anmeldungen, ein Fünftel 
mehr als im vorjahr. 

den Preis für das siegreiche Produkt mit dem namen Ak-
tivurlaub in Luhačovice übernahm für bad luhačovice 
bei der feierlichen siegerehrung mitte Januar während der 
messe Go in brünn der geschäftsführende direktor der ak-
tiengesellschaft Ing. Jiří dědek, mba.  

„Wie der name bereits verrät, setzt sich das siegerprodukt 
zum ziel, eine verbindung von entspannungskurprogramm 
und sport- sowie kulturaktivitäten anzubieten, ergänzt 
durch das kennenlernen der umgebung. das Produkt wird 
nicht nur für unsere kurgesellschaft vorteile bringen, son-

dern auch für zahlreiche weitere tourismusunternehmen 
aus dem bezirk zlín,“ teilte J. dědek mit. „das Programm 
spricht sicher Wanderer, radwanderer oder zum beispiel 
liebhaber von klassischer musik und Theater an. allen hat 
luhačovice etwas anzubieten,“ fügte J. dědek hinzu. das sil-
berne treppchen bestieg das Produkt aus Jáchymov erzge-
birge aktiv – mit rad, Ski und zu fuß. den Preis übernahm 
die Handelsdirektorin von Jáchymov Ing. Jana vaňková. 
auch beim zweitbesten Produkt lobte die Jury die verbin-
dung von kurleistungen und aktivem urlaub.

anfang Februar gewann dann den Preis der Jury im tradi-
tionellen Wettbewerb Hit der saison 2014 eine weitere kur 
aus luhačovice: regenerierung von rücken und gelenken 
im Kurhotel Palace ****. diesen Preis vergab bereits zum 
fünften mal die tourismuszentrale ostmähren. Übernom-
men wurde die auszeichnung von vertretern der aktienge-
sellschaft bad luhačovice auf der feierlichen siegerehrung 
des Wettbewerbs um das beste Produkt des touristengebiets 
ostmähren.

nacHrIcHten aus luHačovIce
WeItere auszeIcHnunGen FÜr luHačovIce und JácHymov. Im trend lIeGen 

aktIver urlaub und vorbeuGunG von rÜcken- und GelenkleIden 



Anna Rajtmajerová
profesionální pedikér / professionelle Fußpflegerin

člen České Podiatrické Společnosti, Mitglied der Tschechischen podologischen Gesellschaft

Nabízím přístrojovou medicinální pedikúru a manikúru, klasickou 
pedikúru, odborné poradenství a trvanlivé lakování CND – Shellac. 

Přístrojové ošetření je velmi příjemné a bezbolestné, bez rizika infekce a krvácení. Rychlé šetr-
né odstranění kuřích ok, mozolů a ztvrdlé kůže. Velmi vhodné ošetření pro diabetiky. Profesio-

nální přípravky zn. Gehwol, O.P.I., CND - Shellac

Ich biete eine Medizinal-Geräte-Fuß- und Handpflege, die 
klassische Fußpflege, fachliche Beratung, Dauerlackierung CND 

- Shellac an. 

Die Gerätebehandlung ist sehr angenehm und schmerzlos, ohne Risiko einer Infektion und 
Blutung. Schnelle und schonende Entfernung von Hühneraugen, Schwielen und verhärteter 
Haut. Sehr geeignete Behandlung für Diabetiker. Professionelle Präparate der Marken Gehwol, 

O.P.I, CND-Shellac

Radium Palace: + 420 603 358 542, přímá linka / Kurzwahl: 5030, 1780

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

Profesionální pedikúra | Professionelle Pediküre Anna Rajtmajerová +420 603 358 542 Út | Di: 8:00 -17:00 hod. | Uhr, St | Mi: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt | Do: 8:00 -13:00 hod. 
Uhr, Pá | Fr: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung 

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 dle domluvy | Nachmittags nach Vereinbarung 

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 odpoledne dle domluvy  |  an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung 

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 dle domluvy  |  an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung 

CURIE
Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová Marie Drápalová +420 353 832 020 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 Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Po, St: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt, Pá, So | Do, Fr, Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik Hana Rudolfová +420 353 832 010 Út, Čt | Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. | Uhr, So | Sa: 8:00 - 11:00 hod.  | Uhr

ASTORIA
Dřevěné zboží | Holzwaren Ĺudovít Melicher +420 736 540 610 Sudé dny | gerade Tage Po – Pá | Mo – Fr: 14:00 – 18:00 hod. | Uhr

Čarovějník - bylinky, čaje, koření | Kräuter, Tee, Gewürze Martina Svobodová +420 731 656 263 Po + St | Mo + Mi: 13:30 – 17:30 hod. | Uhr, Pá | Fr: 13:30 – 18:00 hod. | Uhr

AGRICOLA
Kavárna | Café Jan Meruna +420 602 266 088 Po | Mo: 13:00 - 21:00 hod. | Uhr, Út - Pá | Di - Fr: 9:00 - 21:00 hod. | Uhr

So, Ne | Sa, So: 10:00 – 21 hod. | Uhr  

Kadeřnictví | Friseur Klára Trojková + 420 353 832 121  |  +420 604 785 828 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr: 11:00 - 16:00 hod. | Uhr
So, Ne | Sa, So: dle domluvy | nach Vereinbarung

Kosmetika | Kosmetik Gabriela Kökyar  + 420 776 117 703 Po, St, Pá | Mo, Mi, Fr: 14:00 - 18:00 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 Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 11:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr

Tajemství přírody | Geheimnisse der Natur Vladan Bublík +420 774 432 325 Po - So | Mo - Sa: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr

Porcelán | Porzellan Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po – Pá | Mo, Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

Boutique Světlana Svitlana Petráková +420 736 649 028 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

Bižuterie | Schmuck  Eva Majďáková +420 734 482 771 Po - So | Mo - Sa: 9:00 – 17:00 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: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 – 12:00 hod. | Uhr

Taneční kavárna | Tanzcafé Vladislav Prokop +420 606 425 652 Po, Čt | Mo, Do: 19:30 – 23:30 hod. | Uhr

BĚHoUNEK CURIE RADIUM PALACE

Kadeřnictví
Friseur 
RADIUM PALACE
KAtEřInA DonDová

Provádíme nadstandardní procedury:
•	 stříhání elektrickými nůžkami
•	 regenerační ultrazvukové ošetření vlasů
•	 přístrojové ošetření pokožky hlavy pro podporu růstu vlasů
•	 relaxační masáž hlavy

Wir bieten über dem Standard liegende Anwendungen:
•	 Haarschneiden mit der elektrischen Schere
•	 regenerierende Ultraschallbehandlung des Haars
•	 Gerätebehandlung der Kopfhaut zur Förderung des Haarwachstums
•	 Entspannende Kopfmassage

hotelová linka / Kurzwahl: 1780,

www.kadernictvijachymov.cz

50% SLevA
NA vešKeré ZBOží PřI NáKuPu NAd 1000,-Kč | 50% rABATT für Käufe üBer 1000 cZK
Pro uplatnění slevy nahlaste  v  obchodu  heslo „aquaviva“ | Für den rabatt berichten  sie im minerals  Passwort „aquaviva“

Adresa: mgm minerals, dukelských Hrdinů 1035, Jáchymov / Otevírací doba:  PO – SO 9:30-17:30 hod. / mo - Sa: 10:00 - 17:00 uhr

Přijďte si k nám odpočinout a pokochat  se dary přírody, které u nás najdete v podobě minerálů,  drahých  kamenů a polodrahokamů s jedinečnou  energií i léčivou silou. 
V  naší široké nabídce najdete i  unikátní Jáchymovské smolince, Krušnohorské acháty, české granáty, vltavíny, jedinečné šperky, fosílie,  dárkové předměty a  mnoho 
dalšího.  Těšíme se na Vaši návštěvu. / kommen sie zu uns um sich zu entspannen und die Gaben der natur, die sie hier in Form von mineralien, edelsteinen und 
Halbedelstein mit einer einzigartigen energie und heilende kraft finden, zu genießen. unsere umfangreiches angebot ist die einzigartige Jáchymovské Pechblende und 
achate aus erzgebire, die tschechische Granaten,  moldavites, einzigartigen schmuck, Fossilien, Geschenkartikel und vieles mehr. Wir freuen uns auf Ihren besuch.

Vltavín český granát Fosilie




