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Vážení lázeňští hosté, milí kole-
gové a obyvatelé Jáchymova,

letošní lázeňská sezóna se rozběhla na 
plné obrátky. Myslím to doslova. Po 
roce nejistoty a poklesu poptávky díky 
ministerským regulacím jsou lázně 
opět plné. A to se přitom v regulacích 
dosud nic nezměnilo, byť se toho stalo 
opravdu hodně. Nejprve nám ministr  
Holcát dal za pravdu, že regulace byla 
moc výrazná a  skoková. Pak ustano-
vil pracovní skupinu, která připravila 
návrh novely zmíněné vyhlášky, tzv. 
indikačního seznamu, jenž měla ně-
které regulace zmírnit. Snahu ministra 
Němečka uvést tuto novelu urychleně 
v dubnu v platnost ale zhatil svým roz-
hodnutím Ústavní soud. Rozhodl totiž, 
že regulovat lázeňskou péči v  tomto 
rozsahu mohou jen poslanci prostřed-
nictvím zákona, kterým vyhláška není. 
Tento závěr soudu jsme my i  Vy jis-
tě přivítali, jeho načasování už ale ne. 
Protože o pár dní přeběhlo ministrovu 
novelu, tak de facto do konce letošního 
roku zakonzervovalo regulace ze stáva-
jící vyhlášky. Tedy ty nejvíce restriktiv-
ní a mnohdy i problematické. Následná 
jednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
všemi stranami i  deklarace premiéra 
Sobotky nám ale dávají naději, že se 
výsledná podoba zákona od připravené 
novely vyhlášky nebude lišit a bude pro 
pacienty i lázně přátelská. 
S výše uvedeným sdělením o stále plat-
né regulaci ale nejdou dohromady má 
úvodní slova o  plných lázních. Jejich 
vysvětlení ale složité není, byť za stávají-
cí obsazeností je důvodů celá řada.
Vedle rostoucího zájmu z ciziny nebo 
širšího spektra diagnóz je významný 
i  letošní návrat pravidelných pacientů, 
kteří se svými obtížemi dostali restrik-
tivním Indikačním seznamem od roku 
2012 do režimu dvouleté periody mezi 
pobyty. Současně si dovolím tvrdit, že 
se zlepšujeme v  marketingu i  tvorbě 

produktů, cílíme na více skupin poten-
ciálních zákazníků, na nové trhy a také 
výrazně stoupá atraktivita Jáchymova 
díky rozvíjejícím se lyžařským středis-
kům. Nad těmito důvody ale stojí vý-
razný růst zájmu veřejnosti o lázně díky 
rozsáhlé kampani Svazu lázní a zájmu 
médií o tento obor v souvislosti s ome-
zením jeho úhrad.
Lázeňství je obor spojený s vodou. Není 
bez ní možný život ani fungování lázní. 
Každý rok proto během slavnostního 
zahájení sezóny žehnáme nejen lázním, 
všem jejich zaměstnancům a  pacien-
tům, ale i našim pramenům a symbo-
licky je zkrápíme vodou svěcenou, aby 
vydržely i  dál dávaly zdraví. Letos se 
během slavností doslova otevřelo nebe 
a lázně, prameny i nás všechny zkropil 
obrovský déšť a  po něm vyšlo slunce. 
Chceme věřit, že šlo o znamení a  ten 
nejvyšší nám požehnal svou vodou. 
Jestli je to tak, tak se vzhledem k  její-
mu množství o  budoucnost lázní bát 
opravdu nemusíme. 
Užijte si léto i naše lázně! 
MUDr. Eduard Bláha,  generální ředitel

Sehr geehrte Kurgäste, liebe 
Kollegen und Einwohner von 
Jáchymov,

die diesjährige Kursaison läuft bereits 
auf Hochtouren. Wortwörtlich. Nach 
einem Jahr der Unsicherheit und rück-
läufigen Nachfrage ist das Heilbad 
dank der Regulierungen durch das Ge-
sundheitsministerium wieder voll. Da-
bei hat sich bei diesen Regulierungen 
bisher gar nichts geändert, auch wenn 
wirklich viel passiert ist. Zuerst gab uns 
Minister Holcát recht, dass die Regulie-
rung zu rasant und sprunghaft war. Als 
nächstes setzte er eine Arbeitsgruppe 
ein, die den Entwurf zu einer Novelle 
der erwähnten Verordnung, des sog. 
Indikationsverzeichnisses vorberei-
tete. Die Bemühungen von Minister 
Němeček, diese Novelle schon ab Ap-
ril in Kraft zu setzen, wurden jedoch 
durch die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts zunichte gemacht. Dies 
entschied, eine Regulierung der Bäder-
kuren in diesem Umfang sei lediglich 
durch das Parlament in Form eines  
Gesetzes möglich und mitnichten per 
Verordnung. Diese Entscheidung des 
Gerichts ist sicher zu begrüßen, weni-
ger jedoch ihr Zeitpunkt. Weil sie näm-
lich der Novelle des Ministers ein paar 
Tage zuvor kam, wurden die Regulie-
rungen der bestehenden Verordnung 
de facto bis Jahresende eingefroren. 
Also auch die restriktivsten und häufig 
auch problematischen. Die anschlie-

ßenden Verhandlungen mit dem Ge-
sundheitsministerium, allen beteiligten 
Seiten sowie die Deklaration des Pre-
mierministers Sobotka lassen jedoch 
hoffen, dass die letztendliche Form 
des Gesetzes nicht von der vorberei-
teten neuen Novelle der Verordnung 
abweicht und so ihren patienten- und 
bäderfreundlicher Charakter beibehält. 
Wie aber passt diese bedauerliche Mit-
teilung über die Beibehaltung der gül-
tigen Regulierungen zu meinen positi-
ven Worten am Anfang? Das ist leicht 
erklärt, obwohl es für die derzeitige 
Auslastung eine ganze Reihe von Grün-
den gibt.
Neben dem steigenden Interesse 
aus dem Ausland und einem breite-
ren Diagnosenspektrum ist auch die  
diesjährige Rückkehr der regelmäßigen 
Patienten von Bedeutung, denen seit 
2012 trotz ihrer Beschwerden durch 
das restriktive Indikationsverzeichnis 
ein Zweijahresrhythmus der Kuren auf-
gezwungen wurde. Gleichzeitig erlau-
be ich mir zu behaupten, dass wir uns 
auch im Marketing und in der Schaf-
fung neuer Produkte verbessert haben, 
dass wir mehr auf mehr potenzielle 
Patientengruppen und neue Märkte 
abzielen und dass sich die Attraktivi-
tät von Bad Jáchymov auch dank der 
aufstrebenden Skigebiete erhöht. Über 
all diesen Gründen steht das deutlich 
gestiegene Interesse der Öffentlichkeit 
an den Heilbädern, dank der umfang-
reichen Kampagne des Bäderverban-
des und des Interesses der Medien an 
dieser Branche in Zusammenhang mit 
der Beschneidung ihrer Mittel.
Bäderwesen war schon immer mit 
Wasser verbunden. Ohne Wasser gäbe 
es weder Leben, noch Heilbäder. Jahr 
für Jahr segnen wir bei der festlichen 
Eröffnung der Kursaison nicht nur 
das Bad und all seine Mitarbeiter und 
Patienten, sondern auch die Quellen, 
die wir symbolisch mit heiligem Was-
ser benetzen, damit sie auch weiterhin 
sprudeln und Gesundheit spenden. 
Beim diesjährigen Fest öffnete der 
Himmel seine Schleusen und bedachte 
das Bad, die Quellen und alle Anwesen-
den mit einem gewaltigen Regenguss 

– worauf wieder die Sonne durchbrach. 
Man ist geneigt, dies für ein Zeichen zu 
halten – der Allmächtige selbst segne-
te uns mit seinen Fluten. Wenn dem 
so ist, braucht man sich angesichts der 
Wassermenge keine Sorgen um die Zu-
kunft des Heilbades zu machen. 
Genießen Sie den Sommer in unserem 
Heilbad! 
Dr. med. Eduard Bláha, Generaldirektor
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FILIPOJAKUBSKÁ NOC NA TERASE LÁZEŇSKÉ-
HO HOTELU RADIUM PALACE 

Filipojakubská noc je magickým svátkem a nejčastěji ji známe 
jako den, kdy se pálí čarodějnice.  Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Ani my jsme na tento 
svátek nezapomněli a připravili pro lázeňské hosty Čaroděj-
nický večer na terase lázeňského hotelu Radium Palace dne  
30. dubna. O hudbu k tanci, ale i poslechu, se se svým oldies 
disco postaral pan David Keilhauer. Opékaly a  grilovaly se 
nejen buřty, ale například i ananas. Během večera si hosté za-
tancovali a shlédli ohnivou show. Překvapením byl ohňostroj. 
I přes nepřízeň počasí přišlo hodně hostů a po celý večer se 
dobře bavili. V této tradici budeme pokračovat i příští rok.
Romana Bernátková, sales manager Radium Palace****

ŠKODA AUTO PEČUJE O SVÉ ZAMĚSTNANCE
Na 26 tisíc zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. ročně vyrobí tak-
řka jeden milion aut ročně. O jejich náročné práci, jsme měli 
možnost se spolu se zástupci dalších devíti lázeňských míst 
přesvědčit 28. května v rámci akce, kterou uspořádaly Odbory 
KOVO ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s vedením této firmy. 
Auta se vyrábí ve vícesměnných provozech. Každý pracovník, 
který se na výrobě auta podílí, musí pracovat rychle, přesně 
a týmově. Odbory KOVO podporují rekondice a rehabilitace 
svých zaměstnanců tím, že v rámci bohatého sociálního pro-
gramu zajišťují zejména kvalitní lázeňské pobyty. Načerpat 
síly a  zdraví jezdí zaměstnanci ŠKODA AUTO a.s. také do 
Léčebných lázní Jáchymov. Od roku 2010 už využilo unikátní 
léčby pohybového ústrojí v rámci pobytu „Tradiční jáchymov-
ská kúra“ 550 zaměstnanců. Všichni partneři – Léčebné lázně 
Jáchymov, vedení firmy ŠKODA AUTO tak i Odbory KOVO 
se dohodli na dalším pokračování budoucí spolupráce a zkva-
litňování služeb. 
Eva Jandáková, district manažer ČR

MÍŘÍME NA SLOVENSKO
Nabídku lázeňské léčby prezentovaly jáchymovské lázně spo-
lečně s Lázněmi Luhačovice na výstavišti Expo Center v Tren-
číně ve dnech 16.-18. května. Odborným garantem byla Česká 
centrála cestovního ruchu. Záštitu nad akcí převzala velvy-
slankyně České republiky na Slovensku paní Livia Klausová. 

„Bylo velice příjemné, když paní velvyslankyně osobně přišla 
ke stánku a řekla, jak se opět na podzim do Jáchymova těší“, 
poznamenala paní Jandáková. 
Následně se pak skupina slovenských novinářů přijela podí-
vat na slavnostní zahájení 108. lázeňské sezóny 23.-24. května 

a načerpat aktuální informace pro své čtenáře a posluchače. 
V  rámci svého pobytu navštívili důl Svornost, besedovali 
s MUDr. Lenkou Draskou, primářkou hotelu Běhounek a ab-
solvovali radonovou koupel a přednášku „Škola zad“ fyziote-
rapeutky Zdeňky Fiedlerové. Na úroveň lázeňské péče a pro-
fesionalitu personálu dolu Svornost a hotelu Běhounek jsme 
slyšeli jen slova chvály. 
Josef Slunečko, specialista marketingu

PHILIPPI JAKOBI NACHT AUF DER TERRASSE DES RADI-
UM PALACE 

Die Philippi Jakobi Nacht ist ein magischer Maifeiertag, der eher als 
Walpurgisnacht oder Hexenverbrennung bekannt ist. In dieser Nacht 
trifft man sich an lodernden Feuern, um den Einzug des Frühlings zu 
feiern. Auch wir würdigten dieses Fest und bereiteten für unsere Kur-
gäste am 30. April auf der Terrasse des Kurhotels Radium Palace einen 
zünftigen ‚Hexenabend‘ vor. David Keilhauer mit seiner Oldies Disco 
sorgte für gute Stimmung – beim Tanzen und Zuhören. Dazu brutzelte 
und grillte man Würstchen, beispielsweise aber auch Ananas. Die Gäs-
te tanzten durch den langen Abend und bekamen sogar eine Feuershow 
zu sehen. Überraschung des Abends – ein spektakuläres Feuerwerk. 
Die zahlreichen Gäste, die trotz der Kapriolen des Wetters gekommen 
waren, amüsierten sich ganzen Abend ausgezeichnet. Nächstes Jahr ge-
denken wir diese Tradition fortzusetzen.
Romana Bernátková, Sales Managerin von Radium Palace****

ŠKODA AUTO SORGT UM SEINE MITARBEITER
26 000 Mitarbeiter der ŠKODA AUTO AG stellen jährlich nahezu eine 
Million Autos her. Zusammen mit weiteren neun Kurorten bot sich uns 
am 28. Mai die Gelegenheit, sich im Rahmen einer von der Gewerkschaft 
KOVO ŠKODA AUTO AG in Zusammenarbeit mit dem Management 
des Unternehmens veranstalteten Aktion von ihrer anspruchsvollen Ar-
beit zu überzeugen. Die Autos laufen im Mehrschichtbetrieb vom Band. 
Jeder einzelne Mitarbeiter, der sich an der Herstellung der Autos betei-
ligt, muss schnell, präzise und mit Teamgeist arbeiten. Die Gewerkschaft 
KOVO (Metall) unterstützt die Rekonditionierung und Rehabilitation 
ihrer Beschäftigten namentlich dadurch, indem sie ihnen im Rahmen 
ihres umfangreichen Sozialprogrammes zu hochklassigen Kuraufent-
halten verhilft. Und so kommen die Mitarbeiter der ŠKODA AUTO AG 
auch ins Heilbad Jáchymov – der Gesundheit wegen und um neue Kräfte 
zu schöpfen. Seit 2010 kam so bereits 550 Beschäftigten die einzigartige 
Behandlung des Bewegungsapparates im Rahmen der „Traditionellen  
Joachimsthaler Kur“ zugute. Alle Partner – das Heilbad Jáchymov, die 
Unternehmensleitung von ŠKODA AUTO sowie die Gewerkschaft 
KOVO (Metall) beschlossen die Zusammenarbeit auch in Zukunft fort-
zusetzen und noch zu vertiefen. 
Eva Jandáková, Distriktmanagerin für Tschechien

ZIEL: SLOWAKEI
Vom 16. zum 18. Mai präsentierten Heilbad Jáchymov und Heilbad 
Luhačovice gemeinsam das Angebot ihrer kurmedizinischen Leistun-
gen auf der Messe Expo Center in Trenčín. Fachgarant der Aktion war 
die Tschechische Tourismuszentrale. Livia Klausová, Botschafterin der 
Tschechischen Republik in der Slowakei, übernahm die Schirmherr-
schaft über diese Aktion. Frau Jandáková bemerkte hierzu: „Es war sehr 
angenehm, dass sich die Frau Botschafterin persönlich an unserem Stand 
einfand und uns sagte, wie sehr sie sich auf den Herbst in Jáchymov freue.“ 
Anschließend besuchte uns eine Gruppe slowakischer Journalisten, um 
am 23. und 24. Mai bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung der 108. Kur-
saison dabei zu sein und aktuelle Informationen für ihre Leser und Zuhö-
rer einzuholen. Im Rahmen des Aufenthalts besichtigten sie u.a. auch die 
Zeche Svornost, plauderten mit Dr. med. Lenka Draská, der Chefärztin 
von Hotel Běhounek und absolvierten neben einem Radonbad auch einen 
Vortrag der Physiotherapeutin Zdeňka Fiedlerová zum Thema ‚Rücken-
schule‘. Sie waren voll des Lobes über die Fürsorge und Professionalität 
des Personals der Zeche Svornost und im Hotel Běhounek. 
Josef Slunečko, Marketingspezialist
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•	 voucher na welcome drink
•	 3% sleva z  pobytu (podléhá max. 

limitu slev)
•	 10% sleva na dokupované procedu-

ry podle volných kapacit
•	 1 hodina minigolfu zdarma
•	 10% sleva na všechny akce pořá-

dané programovým centrem SPA 
Info

•	 20% sleva na parkovné
•	 při koupi moučníku dostanete jako 

poděkování kávu nebo čaj zdarma 
v kavárnách hotelů Běhounek, Cu-
rie, Radium Palace a v kavárně Lá-
zeňského centra Agricola

•	 internet na pokoji zdarma
•	 minerální voda na pokoji v den pří-

jezdu 
•	 1x volný vstup do bazénu a  sauny 

Lázeňského centra Agricola 
•	 župan zdarma v  hotelu Běhounek 

Zlaté členství – GOLD CARD
Jste pravidelnými hosty našich lázní 
a  na Vaší stříbrné kartě máte nasbírá-
no min. 120 bodů?  Potom patříte mezi 
naše velmi vážené hosty a své body mů-
žete vyměnit za zlaté členství – GOLD 
CARD. Tím získáváte nárok na všech-
ny níže uvedené výhody.
Bonusy:
•	 zasílání pravidelných informací 

o novinkách a slevách e-mailem
•	 výhody u partnerů klubu
•	 výhody věrnostního programu 

Sphere v ČR
•	 early check-in / late check-out po-

dle volných kapacit
•	 možnost ubytování v  pokoji vyšší 

kategorie bez příplatku podle vol-
ných kapacit

•	 welcome drink 
•	 5% sleva z pobytu
•	 10% sleva na dokupované procedu-

ry podle volných kapacit
•	 1 hodina minigolfu zdarma
•	 10% sleva na všechny akce pořá-

dané programovým centrem SPA 
Info 

•	 parkování zdarma
•	 při koupi moučníku dostanete jako 

poděkování kávu nebo čaj zdarma 
v kavárnách hotelů Běhounek, Cu-
rie, Radium Palace a v kavárně Lá-
zeňského centra Agricola 

•	 internet na pokoji zdarma

•	 minerání voda na pokoji 
•	 mísa ovoce při příjezdu na pokoji
•	 1x volný vstup do bazénu a  sauny 

Lázeňského centra Agricola 
•	 župan zdarma v  hotelu Běhounek  

BONUS SHOP
Pokud nechcete své nasbírané body 
střádat na zvýšení členství, nabízíme 
Vám možnost proměnit je v našem bo-
nus shopu.

•	 3 body – 1 den parkovné
•	 3 body – rezervace parkoviště
•	 3 body – zapůjčení županu v hotelu 

Běhounek
•	 7 bodů – solná jeskyně
•	 8 bodů – kyslíková terapie na 60 

minut v hotelu Curie
•	 8 bodů – vstup do bazénu a sauny 

Lázeňského centra Agricola na 90 
min.

•	 8 bodů – vstup na placené kulturní 
představení

•	 9 bodů – parafín na ruce v hotelu 
Curie

•	 10 bodů – voucher do kaváren ho-
telů Běhounek, Curie, Radium Pa-
lace a  kavárny Lázeňského centra 
Agricola v hodnotě 250,- Kč

•	 10 bodů – internet zdarma po ce-
lou dobu pobytu

•	 10 bodů – částečná masáž v  hote-
lech Radium Palace a Běhounek 

•	 13 bodů – uhličitá koupel v hotelu 
Curie

•	 13 bodů – indická masáž hlavy 
v hotelech Radium Palace a Běhou-
nek

•	 15 bodů – hydroxeur v hotelech Ra-
dium Palace a Běhounek

•	 15 bodů – kyslíková terapie na 120 
minut v hotelu Curie

•	 15 bodů – zájezd (nevztahuje se na 
zájezd na nákup do Chemnitz)

•	 18 bodů – reflexní masáž plosky 
nohy v  hotelech Radium Palace 
a Běhounek

JAK SE MOHU STÁT ČLENEM?
Členství je možné získat bezplatně, 
stačí vyplnit a podepsat přihlášku do 
klubu, kterou získáte na recepci lázeň-
ských hotelů nebo na internetových 
stránkách. Členská karta Vám bude 
předána při příštím pobytu nebo za-
slána na uvedenou adresu.

KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMA-
CE O KLUBU?
Úplné informace naleznete ve Všeo-
becných pravidlech Klubu Radonek, 
která jsou dostupná na hotelových re-
cepcích a na internetových stránkách.

Důležité upozornění
Karty mají uvedenou omezenou plat-
nost, která se však nevztahuje na člen-
ství v Klubu Radonek. Tato platnost se 
vztahuje pouze k využívání věrnostní-
ho programu SPHERE v ČR. Na kartu 
s uplynulou platností můžete stále sbí-
rat body a  využívat slevy u  lázeňské 
společnosti. Body se nenačítají a slevy 
nelze uplatnit na úhradu regulačního 
poplatku a lázeňské taxy. Slevy se sčí-
tají maximálně do výše 20%.

Věříme, že budete spokojeni s  výho-
dami, které Vám věrnostní program 
našich lázní přinese.

Společnost Léčebné lázně Jáchymov 
a.s. si vyhrazuje právo na změnu pod-
mínek pro vydání karty a  související 
výhody.   
                          
Lenka Jungová,obchodní oddělení 

VĚRNOSTNÍ 
PROGRAM LÁZNÍ

Odměňujeme za věrnost. Staňte se členem 
klubu „RADON SPA CLUB“ již od 1. 8. 2014.

6

Vážení hosté,
velmi si vážíme Vaší důvěry a loayali-
ty. Ve snaze Vám přinést zajímavější 
a hodnotnější odměny, inovovali jsme 
náš věrnostní program „RADON 
SPA CLUB“. Členové klubu mají ce-
lou řadu výhod, které mohou získat 
již po registraci do klubu. Program 
je zároveň napojen na systém karet 
Sphere, což Vám umožní čerpat mno-
hé bonusy i mimo naše lázně v České 
republice.

JAK VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
FUNGUJE?
Při čerpání služeb v  jáchymovských 
lázních Vás odměníme cenovým zvý-
hodněním a  věrnostními body, které 
po ukončení pobytu v našich lázních 
připíšeme na Vaše bonusové konto. 
Množství získaných bodů je přímo 
úměrné čisté ceně Vámi realizované-
ho pobytu (po odečtení všech slev). 
Body se na kontě objeví již následují-
cí den po úhradě Vašeho hotelového 
účtu.

JAK MOHU BODY VYUŽÍT?
Našetřené body můžete vyměnit za 
vyšší úroveň členství a  získat tak více 
výhod nebo proměnit v bonus shopu za 
vybrané služby.

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ A JEJICH VÝ-
HODY
Standardní členství – BLUE CARD
Pokud jste si závazně rezervovali pobyt 
nebo jste již hostem v  některém z  lá-
zeňských hotelů,  máte nárok na bez-
platné členství v klubu  a začínáte sbírat 
věrnostní body a  využívat všech nabí-
zených výhod.
Bonusy:
•	 zasílání pravidelných informací 

o novinkách a slevách e-mailem
•	 exklusivní nabídky a  slevy na vy-

brané produkty 
•	 při koupi moučníku dostanete jako 

poděkování kávu nebo čaj zdarma 
v kavárnách hotelů Běhounek, Cu-
rie, Radium Palace a v kavárně Lá-
zeňského centra Agricola 

•	 1 hodina minigolfu zdarma

•	10% sleva na další akce programo-
vého centra SPA Info, po předlože-
ní již zakoupené vstupenky na akci 
SPA Info, která nebude starší než 
dva měsíce

•	výhody u partnerů klubu
•	výhody věrnostního programu 

Sphere v ČR

Stříbrné členství – SILVER CARD
Jste stálými hosty našich lázní a na Vaší 
modré kartě máte nasbíráno min. 120 
bodů? Můžete své body vyměnit za 
vyšší úroveň členství – SILVER CARD 
a získáte všechny níže uvedené výhody.
Bonusy:
•	zasílání pravidelných informací 

o novinkách a slevách e-mailem
•	výhody u partnerů klubu
•	výhody věrnostního programu 

Sphere v ČR
•	early check-in / late check-out po-

dle volných kapacit
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TREUEPROGRAMM 
KLUB RADONEK

Sehr geehrte Gäste,
wir wissen Ihr Vertrauen und Ihre 
Loyalität sehr zu schätzen. Um Ihnen 
noch interessantere und wertvollere 
Belohnungen bieten zu können, bes-
chlossen wir, unser Treueprogramm 

– Klub Radonek zu innovieren. Klub-
mitgliedern bieten wir zahlreiche 
Vorteile und dies sofort nach entspre-
chender Registrierung im Klub. Das 
Programm ist überdies in das System 
der Sphere-Cards eingebunden, mit 
dessen Hilfe Sie auch außerhalb unse-
rer Bäder in Tschechien viele Vorteile 
genießen. 

WIE FUNKTIONIERT DAS 
TREUEPROGRAMM?
Wenn Sie die Leistungen von Bad 
Jáchymov in Anspruch nehmen, be-
lohnen wir Sie mit Vergünstigungen 
und sog. Treuepunkten, die wir nach 
Beendigung Ihres Kuraufenthaltes auf 
Ihrem Bonuskonto gutschreiben. Die 
Anzahl der gutgeschriebenen Punkte 
steht im direkten Verhältnis zum Net-
topreis ihres absolvierten Kuraufen-
thaltes (nach Abrechnung sämtlicher 
Ermäßigungen). Die Punkte werden 
schon einen Tag, nachdem Sie Ihre 
Hotelrechnung beglichen haben, auf 
Ihrem Konto gutgeschrieben.

WIE KÖNNEN SIE DIE PUNKTE 
VERWENDEN?
Die gesparten Punkte können Sie entwe-
der gegen ein höheres Niveau Ihrer Mit-
gliedschaft eintauschen und hierdurch 
noch größere Vorteile gewinnen oder im 
Bonus-Shop gegen ausgewählte Leistun-
gen umwandeln. 

NIVEAUS DER MITGLIEDSCHAFT 
UND DEREN VORTEILE

Standard-Mitgliedschaft 
– BLUE CARD
Wenn Sie verbindlich einen Aufenthalt 
gebucht haben oder bereits unser Gast in 
einem der Kurhotels sind, haben Sie An-
spruch auf die gebührenfreie Mitglied-
schaft im Klub Radonek und beginnen 
automatisch Treuepunkte zu sammeln 
und sämtliche gebotenen Vorteile in An-
spruch zu nehmen. 
Vorteile:
•	 Zusendung regelmäßiger Informati-

onen über News und Ermäßigungen 
via E-Mail

•	 exklusive Angebote und Ermäßi-
gungen zu ausgewählten Produkten 

•	 beim Kauf von Kuchen erhalten Sie 
in den Cafés der Hotels Běhounek, 
Curie, Radium Palace und  
im Café des Kurzentrums Agricola 

einen Kaffee oder Tee als kleines 
Dankeschön gratis dazu 

•	 1 Stunde Minigolf gratis
•	 10% Ermäßigung auf weitere Akti-

onen des Programmzentrums SPA 
Info – nach Vorlage der bereits er-
worbenen Eintrittskarten zu Aktio-
nen von SPA Info, die nicht älter, als 
zwei Monate sind 

•	 Vorteile bei den Partnern des Klubs
•	 Vorteile des Sphere-Programmes in 

der Tschechischen Republik

Silberne Mitgliedschaft – SILVER 
CARD
Sie sind treue Gäste unseres Heilbades 
und haben auf ihrer blauen Karte min-
destens 120 Punkte gesammelt? Dann 
können Sie Ihre Punkte gegen einen 
höheren Level ihrer Mitgliedschaft, die 
SILVER CARD eintauschen und sämtli-
che nachstehenden Vorteile in Anspruch 
nehmen.

Vorteile:
•	 Zusendung regelmäßiger Informati-

onen über News und Ermäßigungen 
via E-Mail

•	 Vorteile bei den Partnern des Klubs
•	 Vorteile des Sphere-Treueprogram-

ms in der Tschechischen Republik
•	 Early Check-in / Late Check-out je 

nach freien Kapazitäten
•	 Voucher zum Welcome-Drink
•	 3% Ermäßigung auf den Aufenthalt 

(unterliegt der Höchstgrenze der 
Ermäßigungen)

•	 10% Ermäßigung auf zugekaufte 
Anwendungen – je nach freien Kapa-
zitäten 

•	 1 Stunde Minigolf gratis 
•	 10% Ermäßigung auf sämtliche, vom 

Programmzentrum SPA Info veran-
staltete Aktionen

•	 20% Ermäßigung auf die Parkge-
bühr

•	 beim Kauf von Kuchen erhalten Sie 
in den Cafés der Hotels Běhounek, 
Curie, Radium Palace und im Café 
des Kurzentrums Agricola einen 
Kaffee oder Tee als kleines Danke-
schön gratis dazu 

•	 gebührenfreies Internet im Zimmer
•	 Mineralwasser am Ankunftstag im 

Zimmer 
•	 1x freier Zutritt zum Schwimmbec-

ken und zur Sauna im Spa Center 
Agricola. 

•	 Bademantel im Hotel Běhounek
•	

Goldene Mitgliedschaft – GOLD 
CARD
Sie sind treue Gäste unseres Heilbades 
und haben auf ihrer SILVER CARD min-
destens 120 Punkte gesammelt? Dann 
zählen Sie zu unseren hochgeschätzten 
Gästen und können Ihre Punkte gegen 
die goldene Mitgliedschaft, die GOLD 
CARD eintauschen. Hiermit erhalten Sie 
Anspruch auf alle nachstehend angeführ-
ten Vorteile.
Vorteile:
•	 Zusendung	 regelmäßiger	 Informatio-
nen über News und Ermäßigungen per 
E-Mail
•	 Vorteile	bei	Partnern	des	Klubs
•	 Vorteile	des	Sphere-Treueprogramms	
in der Tschechischen Republik
•	 Early	 Check-in	 /	 Late	 Check-out	 je	
nach freien Kapazitäten
•	 Möglichkeit	 zur	 Unterbringung	 in	
Zimmern der höheren Kategorie ohne 
entspr. Zuschlag – je nach freien Kapa-
zitäten 
•	 Welcome	Drink	
•	 5%	Ermäßigung	auf	den	Aufenthalt	
•	 10%	Ermäßigung	auf	 zugekaufte	An-
wendungen – je nach freien Kapazitäten 
•	 1	Stunde	Minigolf	gratis	
•	 10%	Ermäßigung	auf	sämtliche,	vom	
Programmzentrum SPA Info veranstal-
tete Aktionen 
•	 parken	gratis
•	 beim	Kauf	von	Kuchen	erhalten	Sie	in	

den Cafés der Hotels Běhounek, Curie, 
Radium Palace und im Café des Kurzen-
trums Agricola einen Kaffee oder Tee als 
kleines Dankeschön gratis dazu 
•	 gebührenfreies	Internet	auf	dem	Zim-
mer
•	 Mineralwasser	auf	dem	Zimmer	
•	 bei	der	Ankunft	eine	Schale	mit	Obst	
auf dem Zimmer
•	 1x	freier	Zutritt	zum	Schwimmbecken	
und zur Sauna im Spa Center Agricola 
•	 Bademantel	 im	 Hotel	 Běhounek	 

BONUS SHOP
Wenn Sie Ihre gesammelten Punkte 

nicht zur Erhöhung der Mitglied-
schaft verwenden möchten, können 
Sie diese in unserem Bonus Shop 
einlösen. 

•	 3 Punkte – 1 Tag Parkgebühr
•	 3 Punkte – Parkplatzreservierung
•	 3 Punkte – Verleih eines Bademan-

tels im Hotel Běhounek
•	 7 Punkte – Salzgrotte 
•	 8 Punkte – Sauerstofftherapie für 

die Dauer von 60 Minuten im Hotel 
Curie

•	 8 Punkte – freier Zutritt zum Sch-
wimmbecken und zur Sauna im Spa 
Center Agricola für die Dauer von 90 
Minuten.

•	 8 Punkte – freier Eintritt zu einer 
eintrittspflichtigen Kulturveranstal-
tung

•	 9 Punkte – Paraffinwickel der Hän-
de im Hotel Curie

•	 10 Punkte – Voucher für die Cafés 
in den Hotels Běhounek, Curie, Ra-
dium Palace und im Café des Kur-
zentrums Agricola im Wert von 250,- 
CZK

•	 10 Punkte – gebührenfreies Internet 
für die gesamte Aufenthaltsdauer

•	 10 Punkte – Teilkörpermassage 
in den Hotels Radium Palace und 
Běhounek 

•	 13 Punkte – Kohlensäurebad im Ho-
tel Curie

•	 13 Punkte – indische Massage in 
den Hotels Radium Palace und 
Běhounek

•	 15 Punkte – Hydroxeur in den Ho-
tels Radium Palace und Běhounek

•	 15 Punkte – Sauerstofftherapie für 
die Dauer von 120 Minuten im Hotel 
Curie

•	 15 Punkte – Reise (betrifft nicht den 
Einkaufstrip nach Chemnitz)

•	 18 Punkte – Reflexzonenmassage 
der Fußsohlen in den Hotels Radium 
Palace und Běhounek

WIE WIRD MAN MITGLIED?
Die Mitgliedschaft erwirbt man gra-
tis – es reicht das Anmeldeformular des 
Klubs auszufüllen und zu unterschreiben. 
Es liegt in den Rezeptionen der Kurhotels 
aus und kann im Internet heruntergela-
den werden. Die Mitgliedskarte wird ih-
nen beim nächsten Aufenthalt ausgehän-
digt oder auf Wunsch an die angeführte 
Adresse zugeschickt.

WO BEKOMME ICH ENTSPRE-
CHENDE INFORMATIONEN ÜBER 
DEN KLUB?
Vollständige Informationen finden Sie in 
den Allgemeinen Regeln des Klubs Ra-
donek, sie sind in den Hotelrezeptionen 
oder auf der Webpage einzusehen. 

Wichtiger Hinweis:
Die Cards haben die angeführte, be-
schränkte Gültigkeit, diese bezieht sich 
jedoch nicht auf die Mitgliedschaft im 
Klub Radonek. Sie bezieht sich lediglich 
auf ihre Verwendung im Programm SP-
HERE in der Tschechischen Republik. 
Auch mit einer Card mit bereits abge-
laufener Gültigkeit können Sie weiter 
Punkte sammeln und Ermäßigungen 
bei der Kurgesellschaft in Anspruch ne-
hmen. Die Punkte können nicht zur En-
trichtung der Regulierungsgebühr und 
der Kurtaxe gesammelt und verwendet 
werden. Ermäßigungen können lediglich 
bis zu einer Gesamthöhe von 20 % ad-
diert werden.

Wir sind sicher, dass Sie mit den Vor-
teilen, die Ihnen das Treueprogramm 
unseres Heilbades bietet, wirklich zu-
frieden sein werden.

Das Unternehmen Heilbad Jáchymov 
AG behält sich das Recht auf Änderung 
der Bedingungen zur Erteilung der Card 
und der damit verbundenen Vorteile vor.

Lenka Jungová, Geschäftsabteilung

Werden Sie Mitglied im Klub 
„RADON SPA CLUB“ bereits ab dem 
1. August 2014.
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ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZÓNY 5. 12. 2014

Další akcí, na kterou bychom vás rádi pozvali, je žhavá nebo 
spíše sněhová novinka, a sice zahájení zimní sezóny. Tato 
akce se uskuteční ve spolupráci se Skiareálem Klínovec 
v souvislosti s otevřením nové lanovky a sjezdovky na Klí-
novci. Mottem celodenního programu bude „ZE SVAHU 
ROVNOU DO BAZÉNU“. Je pro nás velkým očekáváním 
a  dlouhodobou vizí generálního ředitele Eduarda Bláhy. 
V jáchymovských lázních tak dojde k oficiálnímu propojení 
zimních sportů a wellness. 

Ing. Marek Poledníček, 
manažer programového centra SPA Info 

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER WINTERSAISON
5. 12. 2014

Die nächste Top-Veranstaltung, zu der wir Sie gern eingeladen 
hätten, ist eine brandheiße und dennoch frostige Neuigkeit – die 
Eröffnung der Wintersaison. Und dies in Kooperation mit dem 
Neuen Skigebiet Klínovec und in Zusammenhang mit der Be-
triebsaufnahme der neuen Seilbahn zum Keilberg/Klínovec. Das 
ganztägige Programm steht unter dem Motto: „Vom Hang direkt 
ins Schwimmbecken“. Dieser langjährigen Vision des Genera-
ldirektors Eduard Bláha fiebern wir schon jetzt mit großen Er-
wartungen entgegen. So wird Bad Jachymov Zeuge der offiziellen 
Vermählung von Sport und Wellness. 

Ing. Marek Poledníček, Manager des Programmzentrums SPA Info

UDÁLOSTI  EVENTS
ZAHÁJENÍ 108. LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 24. KVĚTNA

24. MAI – ERÖFFNUNG DER 108. KURSAISON

10

Na slavnostní den byl připraven bohatý program 
nejen pro lázeňské hosty, ale i  pro širokou veřejnost. 
Dopoledne se návštěvníkům představila kapela Swing 
Melody Ostrov a po nich nastoupily úspěšné mažoretky 
z  Chebu. Odpolední program odstartoval před Kul-
turním domem malý koncert hornické kapely Barbora. 
Velkou pozornost vzbudili automobiloví veteráni. His-
torické automobily čekaly na své pasažéry a  společně 
s  koňským spřežením se zúčastnily slavnostního 
průvodu. Alegorický průvod městem je tradiční a oblí-
benou součástí zahajovacího ceremoniálu. V  letošním 
roce se ho zúčastnili také horníci z  dolu Svornost, 
nejstaršího funkčního dolu na světě a horníci ze soused-
ního Německa, dále oddíl sokolů, historičtí cyklisté 
a  s  Jáchymovem spjaté historické osobnosti. V kočáru 
dorazili pan Šlik, vědec Agricola a  manželé Curie. Ve 
veteránech pak následoval hejtman Karlovarského kraje 
Josef Novotný, generální ředitel Léčebných lázní Jáchy-
mov Eduard Bláha, starosta města Jáchymova Bronislav 
Grulich a farář ostrovské farnosti P. Marek Hric. 
Vlastní ceremoniál zahájil vtipný rozhovor madam Cu-
rie s manželem Pierrem a Georgiem Agricolou, načež 
se slova ujali další přítomní hosté. Úvodní ceremoniál 
vyvrcholil symbolickým odemčením lázeňské sezóny 
a posvěcením lázeňského pramene. Odpolední hudební 
program otevřela zpěvačka Leona Šenková. Krátce po 
zahájení koncertu se bohužel strhla průtrž mračen, která 
tuto část programu ukončila. Koncert hlavní hvězdy 
programu, kapely Burma Jones, byl operativně přesunut 
do kulturního domu.  Velké uznání a dík zaslouží oba 
uvedení hudební hosté, kteří projevili maximální po-
chopení a vstřícnost. 

Für die Feierlichkeiten war ein umfangreiches Pro-
gramm vorbereitet – für die Kurgäste, aber auch für die 
breite Öffentlichkeit. Am Vormittag stellten sich den Be-
suchern die Kapelle Swing Melody Ostrov und nach ihnen 
die erfolgreichen Majoretten aus Cheb vor. Das Nachmit-
tagsprogramm begann vor dem Kulturhaus mit einem klei-
nen Konzert der Bergmannskapelle Barbora. Große Auf-
merksamkeit erregte die Oldtimer-Parade. Die historischen 
Automobile warteten auf ihre Passagiere und nahmen an-
schließend gemeinsam mit Pferdegespannen am Festumzug 
teil. Der allegorische Festumzug durch die Stadt ist ein tra-
ditioneller und beliebter Teil der Eröffnungszeremonie. Am 
diesjährigen Umzug nahmen sowohl Bergleute aus der Ze-
che Svornost, des ältesten betriebenen Bergwerkes der Welt, 
Bergleute aus dem benachbarten Sachsen, sowie Falkner, 
historische Radfahrer und mit Jáchymov – St. Joachimsthal 
verbundene Persönlichkeiten teil. So kamen unter anderem 
auch Graf Schlick, der Wissenschaftler Agricola und das 

Ehepaar Curie per Kutsche an. Dann folgten Josef Novotný, 
Oberbürgermeister der Region Karlovy Vary, Eduard Bláha, 
Generaldirektor des Heilbads Jáchymov, Bronislav Grulich, 
Bürgermeister von Jáchymov und P. Marek Hric, Pfarrer der 
Pfarrgemeinde Ostrov – allesamt in Oldtimern. 
Die eigentliche Zeremonie begannen Madame Curie und 
Ehegatte Pierre mit einer amüsanten Plauderei mit Geor-
gius Agricola, dann nahmen sich weitere anwesende Gäste 
das Wort. Die Anfangszeremonie gipfelte im symbolischen 
Aufschließen der Kursaison und der Weihung der Bäder-
quelle. Das musikalische Nachmittagsprogramm wurde von 
Leona Šenková eröffnet. Kurz nach Beginn des Konzertes 
brach leider ein heftiger Wolkenbruch herein, der diesen 
Teil des Programms beendete. Das Konzert des Hauptstars 
des Programms, von Burma Jones, wurde daraufhin ope-
rativ ins Kulturhaus verlegt. Beiden musikalischen Gästen, 
die höchstmögliches Verständnis und Entgegenkommen 
bewiesen, gebührt unsere Anerkennung und großer Dank. 

Děkujeme sponzorům
Wir danken unseren Sponsoren

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZP, STASKO PLUS
ALFA THERM, ALIMPEX, BARVY A LAKY KV, BIDVEST OPAVA, 
ČSOB POJIŠŤOVNA, D-K ZEMĚDĚLSKÁ, DRAKON – DŮM 
REKLAMY, DVD JAROMĚŘICE N/R, ELEKTRO S, ELKO, FISH 
MARKET, GASTRO KLIMATEX, HORTIM INTERNATIONAL, 
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, KRUFIN, LAURYN, LINDE 
GAS, MARIUS PEDERSEN, MĚSTO JÁCHYMOV, OTYS, PEKOSA 
CHODOV, PRANÍ A ČIŠTĚNÍ, REALSTEP, RESPECT INSURANCE 
BROKERS, SEOS FRUIT, STA SERVIS, TCHIBO COFFEE SERVICE 
CR, TONER-ON LINE.CZ, V & M FROZEN MOŘSKÝ POTVORY, 
VODAKVA 
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LIDÉ ANKETA MEZI LÁZEŇSKÝMI HOSTY

JJ  Jiřina Javůrková, 62 let,  20. léčebný pobyt, porodní asistent-
ka v důchodu, Opočno / BW Bedřich Watzik, 59 let, 21. léčebný 
pobyt - bechtěrevik, státní zaměstnanec, Ústí nad Labem PC 
Petr Cyrus, 69 let, 15. léčebný pobyt, důchodce, Havlíčkův Brod

Jak Vám pomáhají léčebné procedury při léčbě Vaší 
nemoci?
  JJ  Nebýt jáchymovské léčby, tak jsem nechodila. Takto jsem 
celý život pracovala na plný úvazek a bylo mně dobře a ne-
měla jsem bolesti. Chtěla bych vyzdvihnout léčbu „krabič-
kami“, které nám všem odstraňují bolesti a  jsou vynikající. 
Proto lázně v Jáchymově jsou pro mě „jedničkou“ a vždy se 
ráda vracím. 
BW Velmi pomáhají. Asi bych bez tohoto léčení nebyl scho-
pen stálého pracovního procesu.
PC  Po absolvování léčebného pobytu se u mne projevuje sní-
žení potřeby používání analgetik, celkové uvolnění a posílení 
motivace pro další období z hlediska cvičení a životního stylu 
vůbec.

Proč byste doporučil(a) léčbu v  Jáchymově ostatním paci-
entům?
 JJ  Doporučuji každému. Z mých zkušeností jsou také spo-
kojeni.
BW  Protože jsou velmi zaměřeny na naši (moji) chorobu, jak 
radonové koupele, tak i fyzioterapeuticky.
PC  Po zkušenostech z  jiných lázeňských zařízení preferuji 
Jáchymov pro větší účinnost léčebné terapie (radon), indivi-
duální přístup personálu a nevšední atmosféru Radium Pala-
ce i širokého okolí.            

Z DENÍČKU BECHTĚREVIKA
Říká se, že bechtěrevik, který nenavštívil Jáchymov, jako by 
v  lázních nebyl. Pro našince je prostě něco, jako pro Moha-
medána Mekka. Já zde sice již rekondici kdysi absolvoval, ale 
už to bude hezká řádka let a v pověstné radonové vodě ani 
malíček nesmočil. Moc se za tento dluh stydím a rozhoduji 
se to napravit.
Vhodnou příležitost mi poskytly Klubem nabízené deseti-
denní rekondice, které kromě jiných procedur, mnou nevy-
zkoušených „radonek“ nabízejí hned deset. Je rozhodnuto, 
vyplňuji přihlášku, kde si jako šetrný člověk vybírám jedno-
duché, ale levné ubytování na jednolůžkovém pokoji v hotelu 
Jitřenka. Ve stanovené době s úsměvem na rtu zadám příkaz 
k úhradě, vybavuji si u své praktické lékařky FT poukaz, aby 
za mě některé procedury uhradila pojišťovna a už jen netrpě-
livě čekám na 20. listopad, den nástupu.
Čas utekl jako voda a najednou sedím v autobuse na lince 
Praha – Jáchymov. Do cíle se nám povedlo z důvodu staveb-
ních prací na silnici dorazit o něco později, ale lázeňský řidič 
s vozidlem na nás překvapivě čekal a i se zavazadly odvezl na 
recepci hotelu Běhounek. To je po hodinách cesty opravdu 
milá služba.

Hned ve vstupní hale potkávám známé tváře z Klubu, jsem 
tedy na správném místě. Odkládám zavazadla do šatny a na-
stává nástupní kolotoč, včetně lékařského vyšetření a rozpi-
su procedur. Vyzkouším i kvalitu místního kuchaře. Oběd 
i ostatní strava je podávána formou bufetu a vidím jen jediný 
problém pro nás, se slabší vůlí. Jak z této pestré nabídky vy-
brat jídlo kaloricky odpovídající?
Tuto část, nazvěme si jí nástupní, zakončuji procedurou, já-
chymovskou specialitou - radonovou koupelí. Pln dojmů 
z  prvního zážitku se odcházím ubytovat nově postaveným 
koridorem, spojujícím Běhounek s  Daliborem a  Jitřenkou. 
Jeho výhodu člověk ocení hlavně v nepříznivém počasí. Ještě 
musím poznamenat, že cestou je nutno zdolat schody, takže 
nedoporučuji méně pohyblivým.
Večer se schází celá naše parta na seznamovací a informační 
schůzce a další den se z nás stávají plnohodnotní „šviháci lá-
zeňští“. Ale nejen procedurami, které mají vliv na naši hmot-
nou schránku, živ je bechtěrevik. Čas strávený v dobrém ko-
lektivu se příznivě projeví i v oblasti psychické. Balzámem na 
duši je vypuštění běžných starostí a jejich nahrazení tancem, 
hudbou, procházkami nebo jen společným posezením s přá-
teli.
Tento typ rekondice bych vřele doporučil všem k „dobití bate-
rek“ mezi lázeňskými pobyty, nebo těm, kteří lázně nedostali.
Závěrem zdravím kolegy ze středočeské organizace a děkuji za 
připomenutí, že se o své zážitky mohu podělit se čtenáři časo-
pisu. Všem účastníkům rekondice děkuji za milou společnost.

OKÉNKO POEZIE
V  dnešním malém okénku chci troufale představit báseň, 
přednesenou na závěrečném posezení účastníků desetidenní 
rekondice v Jáchymově, jako poděkování kolegům za milou 
společnost. Dopředu žádám o velkou benevolenci při hodno-
cení umělecké úrovně.

Jáchymovská rekondiční

Do Jáchymova na rekondici
jel jsem díky klubu,

již se těším na tu srandu,
co užívat si budu.

Ztuhlé tělo mi rozhýbají
na suchu i ve vodě,

přijedu domů a pár měsíců
budu zase v pohodě.

Celý týden nebudu pít 
Whisky ani sodu,

natočit si nechám jenom 
radonovou vodu.

Již probíhá loučení,
já s úsměvem na rtu,
rád budu vzpomínat

na dobrou partu.

Pokud dovolí zdraví a finance,
po nějakém čase,

na rekondicích rádi se 
potkáme zase.

Ing. Miroslav Mádl, člen Klubu Bechtěreviků Středočeského 
kraje

SKUPINA HOSTŮ CK AREBIA TOURS
Již více jak 25 let se stejnou pravidelností přijíždí do Ra-
dium Palace na léčení skupina hostů z Egypta – cestovní 
kancelář Arebia tours. Její majitelkou je paní Feryal Eid 
Ahmed, která se na začátku pobytu setkala s ředitelkou ho-
telu paní Jaroslavou Vlčkovou. Letos přivezla 18 hostů. Ně-
kteří klienti přijeli vyzkoušet lázeňskou léčbu poprvé, jiní 
jsou u  nás již opakovaně jako například významná diva-
delní a filmová herečka paní Leila Taher. V Radium Palace 
jsou spokojeni, chválí personál, zamilovali si i  samotnou 
budovu hotelu a v příštím roce opět plánují návrat.

stojící uprostřed – J. Vlčková, ředitelka hotelu Radium Palace 
a K. Korčoková, vedoucí recepce Radium Palace

OPĚT V LÁZNÍCH 

zleva – R. Bernátková, L. Dědinová a J. Vlčková

Již po páté přijela do Radium Palace paní Mgr. Ludmila 
Dědinová a s ní, pro nás trochu neobvyklá skupina, která se 
u nás léčí a zároveň absolvuje výuku v karetní hru bridge. 
Paní Dědinová je majitelkou společnosti Bridge-Kreis s.r.o., 
která za dva roky oslaví 30 let od založení. Nespočetné 
množství hostů ze všech německy mluvících zemí tráví 
svoji dovolenou spojenou s  královskou hrou bridge. Mají 
dokonce své olympiády a mistrovství světa. A protože hráči 
v tuto hru patří spíše ke starší generaci, využila paní Dědi-
nová svého nápadu a nabídla těmto hostům spojení karetní 
hry a léčení, krátce řečeno – fittness pro ducha a tělo.

Jejich cílem je mnoho zemí světa – Španělsko, Bulharsko, 
Turecko, Čína, Jižní Afrika a v neposlední řadě Jáchymov. 
Přejme těmto hostům hodně radosti ze hry a úspěšnou léč-
bu. Příští rok na shledanou.
Romana Bernátková, sales manager Radium Palace****

KDYŽ CHCEŠ DO LÁZNÍ, JEĎ SI KAM CHCEŠ. 
KDYŽ SE CHCEŠ LÉČIT, JEĎ DO JÁCHYMOVA!

„Díky tomuto doporučení mého  praktického lékaře jsem 
absolvoval svůj první lázeňský pobyt právě v  Jáchymově. 
A  hned po prvním pobytu mi bylo jasné: Jáchymovu zů-
stanu věrný.“
Těmito slovy začal své vyprávění pan Jaroslav Prejza, se 
kterým jsem se setkala u příležitosti   jeho 3. pobytu v láz-
ních a zároveň 1. pobytu v hotelu Běhounek. 
Svůj první léčebný pobyt zde jsem strávil v roce 2008. „By-
dleli jsme tehdy s manželkou v hotelu Praha a pobyt se nám 
moc líbil. Při dalším pobytu v roce 2010 jsme bydleli v hote-
lu Astorie. Letos jsme se rozhodli pro Běhounek a jsme nad-
šeni. Největší plus jáchymovských lázní vidím samozřejmě 
v radonových koupelích. Mohu jen potvrdit, že minimálně 
6 měsíců po léčbě mám klid od bolestí a   cítím se dobře. 
Střídáme s manželkou lázeňský pobyt s pobytem u moře, 
což je pro nás optimální. Dělá nám dobře plavání v rehabi-
litačním bazénu. Mile jsem byl překvapen přístupem pana 
doktora Madaniho, skvělé jídlo a příjemné ubytování naší 
spokojenost ještě umocňuje.“ Poté se pan Prejza svěřil, že 
jeho koníčkem jsou „rýmovačky“. Přinesl pár krásných 
básniček, mimochodem velice vtipných. Básničky začal 
psát až ve svých 65 letech a a stále jej to baví. Píše básničky 
svým blízkým k  životním jubileím, jindy zase k  význam-
ným společenským či politickým událostem – například 
kauza Davida Ratha či amnestie presidenta. Přinesl s sebou 
i  básničku, kterou prý složil, když „odpočíval“ v radonové 
vodě. Věřím, že Vás pobaví stejně jako mne.

Radonová koupel

V lázních ležím ve vaně,
myslím já na vorvaně.

Ten má v moři vodu slanou,
já ve vaně radonovou.

Kdyby radon za sůl byl,
vorvaň by se rozsvítil.
Byla by z něj bludička,

a ne velká rybička.

Že však nestala se chyba,
je z něj stále velká ryba.

Vážený pane Prejzo, děkujeme a těšíme se na další shledání 
s Vámi.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu Běhounek          

“

“
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MENSCHEN
Bechterew erkrankt, Beamter, Ústí nad Labem / Petr Cyrus, 
69 Jahre, 15. Kuraufenthalt, Rentner, Havlíčkův Brod

Wie helfen Ihnen die kurmedizinischen Anwendungen bei 
der Heilung ihrer Krankheiten?

Wenn die Joachimsthaler Kur nicht gewesen wäre, hätte ich 
kaum laufen können. So konnte ich das ganze Leben in Vollzeit 
arbeiten, mir ging es relativ gut und ich hatte keine Schmerzen. 
Ich hätte gern die ausgezeichneten Joachimsthaler Schachtel- 
Mikrodosenstrahlungen hervorgehoben, die echt von Schmerz 
befreien. Deshalb ist Jáchymov für mich die klare Nr. 1 und 
deshalb komme ich auch immer wieder her. 

Sie helfen sehr. Ohne diese Kuren wäre ich nicht imstande 
gewesen, ständig und bis heute zu arbeiten.

Nach absolvierter Kur brauche ich immer viel weniger 
Schmerzmittel, ich verspüre eine allgemeine Entspannung und 
größere Motivation für die nächste Zeit in Bezug auf Gymnas-
tik und eine allgemeine Veränderung des Lebensstils.

Würden Sie anderen Patienten ein Kur in Jáchymov emp-
fehlen und warum?

Unbedingt und jedermann. Und meinen Erfahrungen zu-
folge sind diese genauso zufrieden.

Weil sie direkt auf meine Erkrankung zugeschnitten ist – 
sowohl die Radonbäder, als auch in therapeutischer Hinsicht.

Nach meinen Erfahrungen in anderen Sanatorien präfe-
riere ich Jáchymov, wegen der wirksamen Heiltherapie (Radon), 
aber auch wegen des individuellen Zugangs des Personals und 
des besonderen Ambientes von Hotel Radium Palace und der 
weiteren Umgebung. 

TAGEBUCH EINES BECHTEREW-PATIENTEN 
Man sagt: Ein Bechterew-Kranker, der noch nie in Jáchymov 
war – als wäre er noch nie zur Kur gewesen. Jáchymov ist für 
uns in etwa das gleiche, wie Mekka für die Mohammedaner. 
Ich habe hier zwar schon vor Jahren eine Kur zur Rekondi-
tionierung absolviert, aber das ist schon lange her und zwi-
schendurch habe ich nicht mal die Fußspitzen in Radonwasser 
gesteckt. Nun, ich schäme mich für diese Unterlassung und 
möchte es wieder gut machen.
Die vom Klub angebotene zehntägige Rekonditionierung, die 
außer sonstigen Anwendungen gleich zehn, noch nicht aus-
probierte Radonbäder beinhaltet, bot mir gute Gelegenheit 
hierzu. Also – beschlossene Sache. Ich fülle das Formular aus 
und wähle mir als sparsamer Mensch eine einfache und billi-
ge Unterkunft in einem Einbettzimmer im Hotel Jitřenka aus. 
Zum festgelegten Zeitpunkt fülle ich mit einem Lächeln den 
Zahlungsbefehl aus, hole mir bei meiner Hausärztin den Phy-
siotherapie-Ausweis, damit ich manche der Anwendungen von 
der Krankenkasse bezahlt bekomme und warte ungeduldig auf 
den 20. November, an dem meine Kur beginnt.
Die Zeit vergeht wie im Flug und schon sitze ich im Bus aus 
Prag nach Jáchymov. Dank diverser Straßenbauarbeiten bin ich 
etwas später am Ziel als gedacht, aber der Fahrer des Bäderta-
xis hat überraschenderweise gewartet und bringt uns nun samt 
Gepäck zur Hotelrezeption. Nach der langen Fahrt ein echter 
Liebesdienst.
Gleich im Foyer treffe ich die ersten bekannten Gesichter aus 
dem Klub, ich bin also am rechten Ort. Ich bringe das Gepäck 
in die Garderobe und schon beginnt das gewöhnliche Ein-
gangsritual mit ärztlicher Eingangsuntersuchung und Festle-
gung des Behandlungsplans. Und zum ersten Mal teste ich auch 
die Kochkunst des hiesigen Kochs. Das Mittagessen und auch 
die sonstige Verpflegung wird am Büfett gereicht und so sehe 

ich nur ein Problem für uns alle mit schwächerem Willen: Wie 
wählt man nur aus diesem umfangreichen Angebot ein kalori-
engerechtes Essen aus? 
Diesen, sagen wir mal Kur-Auftakt, beende ich mit der ersten 
Anwendung, einer Joachimsthaler Spezialität – einem Radon-
bad. Voller erster Eindrücke suche ich meine Unterkunft auf 
und zwar durch den neu erbauten Korridor zwischen dem 
Kurhotel Běhounek und den Hotels Dalibor und Jitřenka. Na-
mentlich bei schlechtem Wetter eine gute Sache. Es sei jedoch 
angemerkt, dass man unterwegs Stufen zu überwinden hat – 
weniger beweglichen Patienten ist also davon abzuraten.
Am Abend kommt unsere ganze Runde zu einem Kennenlern- 
und Informationstreff zusammen und schon am nächsten Tag 
sind wir alle gewiefte Kurgänger. Nun, der Bechterew-Kranke 
lebt ja nicht von den Anwendungen allein, die unsere körperli-
che Hülle aufmöbeln sollen. Auch die in einem tollen Kollektiv 
verbrachte Zeit ist echtes Balsam für die Seele. Bei Tanz, Musik, 
Spaziergängen oder beim geselligen Zusammensein mit Freun-
den sind alle Alltagssorgen schnell vergessen.
Diese Art des Kräftesammelns hätte ich gern allen zum „Auf-
laden der Batterien“ zwischen den Kuren empfohlen, aber auch 
denen, die keine Kur bekommen haben.
Abschließend grüße ich die Kollegen von der mittelböhmischen 
Organisation und bedanke mich für die Gelegenheit, meine 
Eindrücke den Lesern dieser Zeitschrift mitteilen zu dürfen. 
Allen Teilnehmern der Rekonditionierung danke ich für ihre 
nette Gesellschaft. 

POESIEECKE
In der heutigen Poesieecke möchte ich etwas vermessen ein Ge-
dicht vorstellen, das beim abschließenden geselligen Beisam-
mensein der Teilnehmer einer 10-tägigen Rekonditionierung 
in Jáchymov vorgetragen wurde – als Dankeschön an die Kol-
legen für deren nette Gesellschaft. Im Voraus bitte ich um milde 
Nachsicht, was sein künstlerisches Niveau betrifft.

Joachimsthaler Rekonditionierung

Nach Jáchymov zur Rekonditionierung
fuhr ich dank des Klubs,

ich freu’ mich schon auf das Gaudi,
das mich dort erwartet.

die starren Glieder wieder in Schwung bringen,
im Trocknen und im Nassen,

Dann geht’s zurück nach Hause und ein paar Monate lang
bin ich wieder fit.

die ganze Woche trink‘ ich keinen Tropfen, 
nicht mal Whisky oder Soda,

einschenken lass ich mir 
nur noch Radonwasser.

 Und schon heißt es Abschied nehmen,
mit einem Lächeln auf den Lippen,

werd‘ ich mich erinnern
an die gute Truppe.

Und wenn es Gesundheit und Moneten erlauben,
nach gewisser Zeit,

da sind wir wieder alle da - 
hier zur Rekonditionierung. 

Miroslav Mádl, das Mitglied des Klubs der Bechterew-Kranken 
des Mittelböhmischen Bezirkes

BESUCHERGRUPPE DES 
REISEBÜROS AREBIA TOURS

In der Mitte, stehend – J. Vlčková, Direkto-
rin von Radium Palace und K. Korčoková, 

Rezeptionschefin von Radium Palace

Mit schöner Regelmäßigkeit kommt 
schon mehr als 25 Jahre lang eine Besu-
chergruppe des ägyptischen Reisebüros 
Arebia Tours zur Kur ins Radium Palace. 
Ihre Inhaberin, Frau Feryal Eid Ahmed, 
wurde zu Beginn des Aufenthaltes 
herzlich von Hoteldirektorin Jaroslava 
Vlčková empfangen. Diesmal brachte sie 
18 Kurgäste mit. Manche Klienten pro-
bierten die Joachimsthaler Kur zum er-
sten Mal, andere zum wiederholten Male 
aus, wie zum Beispiel die namhafte The-
ater- und Filmschauspielerin Leila Taher. 
Im Radium Palace gefällt es ihnen sehr, 
sie sind voll des Lobes über das Personal 
und auch das Gebäude selbst hat es ihnen 
angetan – nächstes Jahr würden sie gern 
wiederkommen.

WIEDER IM HEILBADS

Von links nach rechts – R. Bernátková, L. 
Dědinová  und J. Vlčková

Schon zum fünften Mal kam Mag. Lud-
mila Dědinová ins Radium Palace, zu-
sammen mit einer recht ungewohnten 
Gruppe, die sich bei uns kurieren lässt 
und gleichzeitig ihrer großen Leiden-
schaft frönt – dem Bridge. Kein Wun-

der, Frau Dědinová ist Inhaberin der 
Gesellschaft Bridge-Kreis s.r.o., die in 
zwei Jahren ihr 30. Gründungsjubiläum 
feiert. Unzählige Gäste aus sämtlichen 
deutschsprachigen Ländern verbinden 
ihren Urlaub gern mit dem königlichen 
Kartenspiel Bridge. Sie tragen sogar ihre 
eigenen Olympischen Spiele und Welt-
meisterschaften aus. Und weil die Bridge-
Fans eher reiferen Jahrgängen angehören, 
kam Frau Dědinová auf die Idee, diesen 
Gästen eine Kombination aus Karten-
spiel und Kur anzubieten, sozusagen als 
Fitnessprogramm für Geist und Körper.
Sie reisen in alle Herren Länder – nach 
Spanien, Bulgarien, in die Türkei, China, 
Südafrika und nicht zuletzt auch nach 
Bad Jáchymov. Wir wünschen allen 
Bridge-Kurgästen viel Freude am Spiel 
und eine erfolgreiche Heilung. Man sieht 
sich – im nächsten Jahr.
Romana Bernátková, Sales Managerin 
von Radium Palace****

DU WILLST EINFACH NUR ZUR 
KUR? FAHR HIN, WOHIN DU 
WILLST. DU BRAUCHST HEI-

LUNG? FAHR NACH JÁCHYMOV!

„Dank dieser Empfehlung meines Haus-
arztes absolvierte ich meine erste Kur 
gerade in Jáchymov. Und sofort nach der 
ersten Kur war mir klar: Jáchymov bleib 
ich treu.” 
Mit diesen Worten begann Herr Jaroslav 
Prejza, den ich aus Anlass seiner dritten 
Kur in unserem Bad und seines ersten 
Aufenthalts im Hotel Běhounek traf, sei-
ne Erzählung. 
2008 war er zum ersten Mal zur Kur in 
Jáchymov. „Damals wohnten meine Frau 
und ich im Hotel Praha und beide waren 
wir mit dem Aufenthalt überaus zufrie-
den. 
Bei unserer nächsten Kur im Jahre 2010 
wohnten wir dann in Hotel Astoria. 
Diesmal entschieden wir uns für Ho-
tel Běhounek und sind echt begeistert. 
Das größte Plus von Bad Jáchymov sind 
selbstverständlich die Radonbäder. Ich 
kann nur bestätigen, dass ich mindes-
tens 6 Monate lang nach der Kur nicht 
von Schmerzen geplagt werde und mich 
gut fühle. Meine Frau und ich fahren 
abwechselnd zum Urlaub ans Meer und 

dann wieder zur Kur, wir halten das für 
eine optimale Mischung. Das Schwim-
men im Reha-Becken tut uns ausgespro-
chen gut. Angenehm überrascht war ich 
vom Zugang von Doktor Madani, auch 
die ausgezeichnete Verpflegung und das 
hübsche Zimmer tragen zur Zufrieden-
heit bei.“ Anschließend verriet uns Herr 
Prejza noch, sein persönliches Hobby 
seien ‚Verse‘. Zum Beweis brachte er ein 
paar hübsche und zugegeben, recht gei-
streiche Gedichte mit. Erst mit 65 Jahren 
begann er Gedichte zu schreiben, aber es 
macht ihm immer größeren Spaß. Seine 
Gedichte schreibt er seinen Lieben zu de-
ren Lebensjubiläen, er nimmt aber auch 
bedeutende gesellschaftliche oder politi-
sche Ereignisse ins Visier – zum Beispiel 
den Fall David Rath oder die berühmte 
Präsidentenamnestie. 
Er brachte ein Gedicht mit, dass er ange-
blich schrieb, als er bis zum Hals in Ra-
donwasser ‚ausruhte‘. Es mag Sie genauso 
amüsieren, wie mich.

Radonbad

Ich liege im Heilbad in der Wanne,
und denke an einen Wal.

Der schwimmt im Meer, in Salzwasser, 
und ich in einer Wanne mit Radonwasser.

Wenn das Salz nun Radon wäre,
dann würde der Wal herrlich leuchten.

Dann wäre er ein Irrlicht
und kein großer Fisch.

Aber da kein Fehler passiert ist,
bleibt er das, was er ist – ein großer Fisch.

Sehr geehrter Herr Prejza – vielen Dank 
und kommen Sie bald wieder.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu 
Běhounek          

MEINUNGSUMFRAGE UNTER 
DEN KURGÄSTEN

Jiřina Javůrková, 62 Jahre, 20. Ku-
raufenthalt, Entbindungsschwester in 
Pension, Opočno / Bedřich Watzik,  
59 Jahre, 21. Kuraufenthalt – an Morbus 

“
“
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CHVÁLA DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ
V rámci zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech se usku-
tečnil 3. května již 7. ročník kulinářského umění - Food Festival. 
Speciality v  letošním roce  připravilo 13 šéfkuchařů. Lázně Já-
chymov se v na tomto festivalu  prezentovaly již po druhé. Menu 
sestavil pan Petr Ploc, šéfkuchař léčebného hotelu Radium Palace. 
Na prezentaci se podílel i Martin Fouček, šéfkuchař lázeňského 
hotelu Běhounek. 

Návštěvníkům festivalu jsme nabízely tyto pokrmy:

Předkrm: Kuřecí galantina, meruňkové chutney
 Paštika z kachních jater, cibulový confit
 Pěna z uzeného pstruha, bylinkový dip z ricotty
Hlavní chod: Králičí roláda s bylinkovou nádivkou
                          Lilkové lasagne
                          Ragů z králičích ledvinek 
Dezert:     Tiramisu, Malibucake, Bolerocake

Přes nepřízeň počasí se na této gastronomické akci sešly stovky 
hostů a  vybrané speciality rychle mizely z  výstavních stánků. 
Mezi těmito hosty jsme měli výzvědnou a nestrannou hlídku – 
aniž bychom o této hlídce dopředu věděli. Stánek jáchymovských 
lázní zaznamenal  velký zájem a podle informace hlídky patřil se 
svými specialitami mezi ty „nejvymazlenější“. Konkurence byla 
veliká a  výsledky budou výzvou nejen do dalších ročníků, ale 
i v naší každodenní práci. Přijďte i Vy do Radium Palace a ochut-
nejte. Těšíme se na shledanou.

ŠKOLENÍ O ARABSKÉ KUCHYNI V HOTELU 
RADIUM PALACE 
Arabská kuchyně je považována za zdravou, pestrou a oblíbenou. 
Jídla nejsou tučná, používá se většinou olivový olej, hodně zeleni-
ny a luštěnin. Tato kuchyně je známá jako voňavá a to díky roz-
manitému koření, které s oblibou používá. V lázních patří hosté 
z arabských zemí již k  tradiční klientele. Pro větší spokojenost 
našich arabských hostů se stravovací úseky lázeňských hotelů 
účastnily školení o přípravě arabských pokrmů ve dnech 15.-16. 
května pod vedením pana V. Šmerdy, šéfkuchaře České televize. 
Všichni kuchaři si vyzkoušeli přípravu pokrmů, jako například 
tabulleh bulgur, falafel, hummus, jehněčí plof nebo jehněčí kofte. 
Používaly se tradiční suroviny a hlavně koření arabské kuchyně. 
Toto školení pomohlo našim kuchařům v jejich práci. Věříme, že 
nabídka tradičních pokrmů spokojí i nejnáročnější arabské hosty.
Romana Bernátková, sales manager Radium Palace****

PŘEDSTAVUJEME MARTINA FOUČKA, ŠÉFKUCHAŘE 
HOTELU BĚHOUNEK
Šéfkuchař Martin Fouček, který se v jáchymovských  lázních  
vyučil, pomohl vyzvednout stravování v hotelu Běhounek na 
nejvyšší úroveň. Ne nadarmo mu několik hostů každoročně 
při  hodnocení stravování uděluje „Řád zlaté vařečky“. 
Jak ste se dostal ke kuchařské profesi? „Po základní škole jsme 
s  rodiči řešili otázku co dál? Nakonec padlo rozhodnutí při-
hlásit se na Střední školu stravování a služeb v Karlových Va-
rech. Tam jsem nastoupil v září 1995 na obor kuchař. Vaření 
mne vždy zajímalo a  na praktickou výuku jsem se těšil. Vzhle-
dem k  tomu, že bydlím v  Jáchymově od dětství, jsem uvítal 
praxi v hotelu Běhounek. Zde jsem také po ukončení studia 
nastoupil jako kuchař. Myslím, že se mnou byli spolupracov-
níci i zaměstnavatel spokojeni. Zřejmě proto jsem obdržel na-
bídku stát se zástupcem šéfa kuchyně v roce 2005. O několik 
let později, v roce 2010, přišla další nabídka. Stal jsem se šéfku-
chařem hotelu. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Kucha-

řina je dřina, a kdyby nebyla zároveň mým koníčkem, asi bych 
se ji profesně nevěnoval. Navíc organizovat práci svým spolu-
pracovníkům, zajistit stravování pro mimořádné akce hotelu 
za běžného provozu, je někdy velice náročné. Právě příprava 
mimořádných akcí, kdy se navrhují a zkouší nové pokrmy, kdy 
se sestavují nová a slavnostní menu – to jsou pro mne výzvy, 
které mne opravdu baví. A obzvlášť, když se povedou. Po ná-
ročné práci se snažím ve svém volnu relaxovat. Trávím volný 
čas hlavně se svou rodinou. Mám 2 děti a s těmi  se snažím 
trávit co nejvíce času. A když si chci odpočinout úplně sám, 
pak je to určitě s prutem v ruce, na rybách. Rybařina je totiž 
mojí velkou láskou již od mých pěti let.“

NA ZÁVĚR VÝBORNÝ RECEPT ŠÉFKUCHAŘE MARTINA:
Vepřové medailonky s mozzarellou a lilkem

Suroviny
•	 vepřové maso 1 kus (panenka, větší) 
•	 lilek 4 plátky 
•	 sýr Mozzarella 1 balení (bochánek) 
•	 olej olivový 2 lžíce 
•	 česnek 1 stroužek 
•	 pepř 1 lžička (drcený) 
•	 sůl 

Na omáčku: 
•	 rajčata 2 kusy (velká) 
•	 paprika červená 1 kus (střední) 
•	 cibule 1 kus (střední) 
•	 vývar 2 decilitry 
•	 olej olivový 2 lžíce 
•	 cukr (podle chuti) 
•	 pepř (drcený) 
•	 sůl

Postup přípravy
Vepřovou panenku odblaníme, rozkrojíme na 4 špalíky, lehce je 
naklepeme a posypeme drceným pepřem. Plátky lilku potřeme 
lžící oleje smíchanou s rozetřeným česnekem. Oloupanou cibu-
li nakrájíme najemno a zpěníme ji v kastrůlku na olivovém oleji. 
Přidáme jemně nakrájená rajčata a papriku zbavenou semínek, 
osolíme, ochutíme trochou cukru a drceného pepře a necháme 
zvolna dusit pod pokličkou. Asi po 10 minutách přilijeme vývar 
a dále vaříme do zhoustnutí. Mezitím na pánvi rozpálíme zbylý 
olivový olej a špalíčky masa na něm zprudka opečeme ze všech 
stran. Přeložíme je do malého pekáčku a v pánvi s výpekem ope-
čeme z obou stran plátky lilku. Položíme je na špalíčky masa, na 
každý položíme čtvrtku bochánku mozzarelly a vše zapečeme 
dozlatova v troubě vyhřáté na 220 °C. Špalíčky masa rozdělíme 
na talíře, přidáme teplou omáčku a podáváme nejlépe s těstovi-
nami. 

Dobrou chuť Vám přeje Martin Fouček, 
šéfkuchař hotelu Běhounek

GASTRONOMIE
FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY 2014
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ist für mich eine Herausforderung, die mit echt 
Spaß macht. Namentlich dann, wenn sie gelingen. 
Nach der anstrengenden Arbeit brauche ich etwas 
Ruhe und Entspannung. Meine Freizeit verbringe 
ich hauptsächlich mit der Familie. Ich habe zwei 
Kinder, mit denen ich so viel wie möglich zusam-
men sein will. Und wenn ich schon mal ganz al-
lein sein will, dann greife ich nach der Angelrute. 
Denn das Angeln ist von fünf Jahren an meine 
große Liebe.“

ZUM SCHLUSS NOCH EIN AUSGEZEICH-
NETES REZEPT VON CHEFKOCH MARTIN:
Schweinsmedaillons mit Mozzarella und Au-
bergine

Zutaten:
•	 Schweinefleisch 1 Stück (ein etwas größeres 

Filetstück) 
•	 Aubergine 4 Scheiben 
•	 Käse Mozzarella 1 Packung (Laib) 
•	 Olivenöl 2 Esslöffel
•	 Knoblauch 1 Zehe 
•	 Pfeffer 1 Teelöffel (zerstoßen) 
•	 Salz

Für die Soße: 
•	 Tomaten 2 Stück (groß) 
•	 rote Paprikaschote 1 Schote (mittelgroß) 
•	 Zwiebel 1 Stück (mittelgroß) 
•	 Brühe 2 Deziliter
•	 Olivenöl 2 Esslöffel 
•	 Zucker (je nach Geschmack) 
•	 Pfeffer (zerstoßen) 
•	 Salz

Zubereitung
Das Schweinefilet enthäuten, in vier gleichgroße 
Stücke schneiden, leicht klopfen und mit dem 
zerstoßenen Pfeffer bestreuen. Die Auberginen-
scheiben mit einem Esslöffel Olivenöl bestreichen, 
das wir vorher mit dem zerriebenem Knoblauch 
vermischt haben. Die geschälte Zwiebel in kleine 
Würfel schneiden und in einem kleinen Tiegel 
in Olivenöl aufschäumen. Die fein geschnittene 
Tomate und (von Samen befreite) Paprika da-
zugeben, salzen, mit ein wenig Zucker und zer-
stoßenem Pfeffer abschmecken und abgedeckt 
dünsten lassen. Nach ca. 10 Minuten die Brühe 
dazugießen und weiter kochen, bis die Soße sä-
mig wird. Zwischendurch das restliche Olivenöl 
in einer Pfanne erhitzen und die Fleischstücken 
scharf von allen Seiten anbraten. In einer kleinen 
Bratpfanne ablegen und die Auberginenscheiben 
in der Pfanne mit der Bratensoße von beiden Sei-
ten braten. Nun auf die Fleischstücken legen, auf 
jede ein Viertel des Mozzarella-Laibes legen und 
alles zusammen in der auf 220 °C erhitzten Back-
röhre goldig überbacken. Die Fleischstücken auf 
die Teller verteilen, mit etwas Soße übergießen 
und am besten mit Pasta servieren. 

Martin Fouček, Chefkoch des Hotels Běhounek 
wünscht Ihnen guten Appetit!
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KULINARISCH-KULTURELLES EREIGNIS
Aus Anlass der Eröffnung der Karlsbader Kursaison fand am 
3. Mai der bereits 7. Jahrgang dieses Gaumenfestes statt – das 
sog. Food Festival. 
In diesem Jahr bereiteten 13 Chefköche ihre Spezialitäten zu. 
Bad Jáchymov nahm schon zum zweiten Mal an dieser Live-
Show der besten Köche teil. Das Menü wurde von Herrn Petr 
Ploc, dem Chefkoch des Sanatoriums Radium Palace zusam-
mengestellt. Aber auch Martin Fouček, Chefkoch im Kurho-
tel Běhounek, nahm an der Präsentation teil. 

Den Festivalbesuchern boten wir dabei die folgenden Menüs 
an:

Vorspeise: 
Hühnergalantine, Aprikosenchutney 
Entenleberpastete, Zwiebelconfit 
Schaum aus Räucherforelle, Kräuter-Dip aus Ricotta 

Hauptgericht:
Kaninchenroulade mit Kräuterfüllung 
Auberginen-Lasagne
Ragout aus Kaninchennierchen

Nachtisch:  
Tiramisu
Malibucake
Bolerocake

Trotz des unwirtlichen Wetters kamen Hunderte von Be-
suchern zu dieser gastronomischen Top-Veranstaltung und 
so waren die Spezialitäten im Handumdrehen von den 
Ständen verschwunden. Unter den Gästen befand sich auch 
eine ‚Streife‘ aus unparteiischen Spionen, die im Voraus un-
bekannt war. Der Stand von Bad Jáchymov erregte großes 
Interesse und nach Informationen der ‚Streife‘ gehörte er in 
der Auswahl seiner Spezialitäten zu den raffiniertesten. Die 
Konkurrenz war groß und die Ergebnisse sind zugleich He-
rausforderung für das nächste Food Festival und Vermächt-
nis für die alltägliche Arbeit. Auch Sie sind herzlich ins Ra-
dium Palace zu einer Kostprobe eingeladen. Wir freuen uns 
schon auf Sie.

SCHULUNG ZUR ARABISCHEN KÜCHE IM HOTEL 
RADIUM PALACE 
Die arabische Küche ist gesund, abwechslungsreich und be-
liebt. Keine fetten Speisen, zumeist nur etwas Olivenöl, viel 
Gemüse und Hülsenfrüchte. Was sie so besonders macht, 

sind ihr Duft und die mannigfaltigen Gewürze, die ihr ih-
ren unverwechselbaren Reiz verleihen. Und – Besucher aus 
arabischen Ländern gehören traditionell zu unseren Stam-
mgästen. Der größeren Zufriedenheit unserer arabischen 
Gäste wegen unterzogen sich die Verpflegungsbereiche un-
serer Kurhotels am 15. und 16. Mai unter der Anleitung von 
Herrn V. Šmerda, dem Chefkoch des Tschechischen Fern-
sehens, einer Schulung in der Zubereitung arabischer Ge-
richte. Alle Köche versuchten sich dabei in der Zubereitung 
solcher Gerichte, wie z.B. Tabouleh bulgur, Falafel, Hummus, 
Lamm-Plof oder Lamm-Köfte. Dazu verwendete man tradi-
tionelle Zutaten, vor allem aber typische Gewürze der ara-
bischen Küche. Diese Schulung half unseren Köchen sicher, 
ihre Kochkünste noch zu verbessern. Wir glauben, dass das 
Angebot traditioneller Gerichte nun auch die verwöhntesten 
Gaumen unserer arabischen Gäste zufrieden stellt.
Romana Bernátková, Sales Managerin von Radium Palace****

WIR STELLEN VOR: MARTIN FOUČEK, CHEFKOCH 
DES HOTELS BĚHOUNEK

Chefkoch Martin Fouček, der hier in Bad Jáchymov seine 
Berufsausbildung absolvierte, half ohne Zweifel, die Bekös-
tigung in Hotel Běhounek auf Top-Niveau zu heben. Nicht 
umsonst erteilen ihm alljährlich einige Gäste bei der Bewer-
tung der Beköstigung den „Orden des goldenen Kochlöffels“. 
Warum haben Sie sich entschlossen, Koch zu werden? „Nach 
der Grundschule fragte ich mich – was nun? So entschloss 
ich mich, die Fachschule für Verpflegung und Dienstleistun-
gen in Karlovy Vary zu besuchen. Dort begann ich dann 
1995 mein Fachstudium als Koch. Ich kochte schon immer 
gern und so freute ich mich namentlich auf den praktischen 
Unterricht. Da ich seit meiner Kindheit an in Jáchymov 
lebe, war ich froh, meine praktische Ausbildung in Hotel 
Běhounek absolvieren zu können. Hier nahm ich dann nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums eine Stelle als Koch 
an. Offensichtlich waren sowohl meine Mitarbeiter, als auch 
mein Arbeitgeber mit meiner Arbeit zufrieden. Sonst hätte 
man mir kaum angeboten, im Jahre 2005 stellvertretender 
Chefkoch zu werden. Nur wenige Jahre später, 2010 kam 
das nächste Angebot, Chefkoch des Hotels zu werden. Ich 
wusste, dass das kein Kinderspiel ist. Kochen ist Knochen-
arbeit und wenn es nicht mein Hobby wäre, hätte ich die-
sen Beruf kaum ausgewählt. Die Arbeit meiner Mitarbeiter 
zu organisieren oder trotz Normalbetrieb auch noch für die 
Beköstigung bei Sonderaktionen zu sorgen, das ist mitun-
ter schon ziemlich hart. Aber gerade die Vorbereitung von 
Sonderaktionen, bei denen neue Gerichte vorgeschlagen und 
ausprobiert oder neue Festmenüs zusammengestellt werden, 
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souřadnic. Aby bylo možné se do této 
hry zapojit, je nutné zaregistrovat se na 
www.geocahing.com Zde se také dozvíte 
další podrobnosti o této celosvětové hře. 
Přímo v Jáchymově a dokonce v bezpro-
střední blízkosti jáchymovských lázní je 
takových skrýší několik. Nejnovějším 
přírůstkem je keška Georgius Agricola, 
která vznikla u  příležitosti 520. výročí 
narození této slavné osobnosti. Někdy 
v průběhu července přibude další skrýš, 
která bude věnována neméně známému 
návštěvníkovi jáchymovských lázní spi-
sovateli Karlu Mayovi.
Přejeme úspěšný lov a  příjemný pobyt 
v lázních.
Ing. Marek Poledníček, manažer SPA Info 

POZVÁNKY
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
20. 6. - 28. 9. výstava: Stříbrná horečka 

- Volání hor
Výstava přeshraničního projektu Ar-
chaeoMontan, který mapuje středověké 
hornictví v  Sasku a  Čechách, představí 
mimo jiné archeologické nálezy z  pro-
zkoumávaných oblastí.  
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času 

- dějiny  města, geologie a  mineralogie 
Krušných hor, archeologické nálezy 
z Královské mincovny, rudné hornictví 
16. století, velkoplošný pohyblivý mo-
del dolu, numismatika a  mincovnictví. 
Unikátní knihovna jáchymovské latin-
ské školy z  16. století (knihy o  hornic-
tví a  hutnictví přírodovědce Georgia 
Agricoly, ukázky z  děl pastora Johanna 
Mathesia a hudebního skladatele Nickla 
Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohor-
ský národopis - zemědělské stroje, nářadí 
a historické fotografie, krušnohorská jiz-
ba, lidové kroje. Tábory politických věz-
ňů při jáchymovských uranových dolech 
po roce 1950. Historie jáchymovského 
radonového lázeňství a dobová lékařská 
ordinace, jáchymovské demolice. Vstup 
60 Kč, děti 30 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Já-
chymov, tel. 736 754 831,
email: mincovna@kvmuz.cz 
Otevřeno út-ne 9-12, 13-17 hodin
www.kvmuz.cz 

Přehlídka veteránů
Dovolujeme si Vás pozvat na 14. ročník 
jízdy historických vozidel Karlovými 
Vary a  okolím pořádané Veteran Car 
Clubem Karlovy Vary AČR ve dnech 
1. - 3. 8. 2014. V  letošním roce byla  ra-
llye zařazena do projektu CZECH HERO 
RIDE prestižního seriálu závodů histo-
rických automobilů. Hlavním cílem to-
hoto projektu je podpora cestovního ru-
chu ve vybraných regionech. Závod je též 
zařazen mezi mezinárodní závody FIVA 
a je součástí Mistrovství České republiky. 
V neděli 4. srpna přijedou závodníci do 
Jáchymova (cca 10:00 hod.), kde se zú-
častní doprovodného programu v areálu 
lázní do 15:00 hodin. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout historická vozidla 
a zavzpomínat na dobu, kdy hlavní před-
ností aut byla jejich elegance a ušlechtilý 
tvar. Nenechte si ujít tuto jedinečnou pří-
ležitost. Překvapte své přátele fotografií 
z lázní, které se nakrátko vrátí v čase do 
svých začátků.

SOMMERLICHE MUSIKALI-
SCHE HIGHLIGHTS IN JÁCHYMOV 
Das Programmzentrum SPA Info hat 
für diesen Sommer ein außergewöhnlich 
abwechslungsreiches Musikprogramm 
vorbereitet, dass die Besucher in die ver-
schiedensten Musikgenres entführt.
Die Ouvertüre zur Sommerserie bildeten 
am 12. Juni die „Berühmten spanischen 
und italienischen Arien und Operetten“ 
in Darbietung des brillanten Barytons 
und Spitzensolisten Jakub Pustina, der 
u.a. auch im Slowakischen Nationalthe-
ater in Bratislava gastiert. Herr Pustina 
tritt in ganz Tschechien auf und siegte 
schon in zahlreichen Gesangswettbe-
werben. Am Piano wurde er von Richard 
Pohl begleitet.
Aber das absolute Top-Ereignis dieses 
Jahres sind ohne Zweifel die ‚Meisterku-
rse für Gesang‘, die in Jáchymov vom 22. 
bis zum 27. Juli unter der Leitung der her-
vorragenden slowakischen Sängerin und 
Pädagogin Dagmar Livorová stattfinden. 
Im Rahmen dieses Programms darf man 
sich auf zehn Opernsänger und -sän-
gerinnen aus aller Welt freuen. In den 

vergangenen Jahren nahmen Sänger und 
Sängerinnen aus Japan, Korea, China, der 
Ukraine, Russland, Deutschland, Litau-
en, Belgien, Frankreich, Ungarn, Polen, 
Österreich, der Slowakei und Tschechien 
an einem ähnlichen Kurs teil. Die Kurse 
finden eine Woche lang unter Klavierbe-
gleitung statt, der Unterricht ist dabei die 
ganze Zeit frei für Lauscher zugänglich. 
Teil dieser Gesangskurse sind auch drei 
Konzerte. Dienstag, den 22. Juli darf 
man sich auf ein Klavierrezital und Don-
nerstag, den 24. Juli auf berühmte Opern- 
und Operettenduetts freuen; Samstag, 
den 27. Juli, findet dann ein exklusives 
Galakonzert statt, bei dem alle zehn Sän-
ger und Sängerinnen auftreten. 
Für den letzten Julitag ist für 20:00 Uhr 
(nicht nur für die Kurgäste) ein Auftritt 
der Zymbalkapelle Varmuža vorbereitet. 
Diese berühmte Musikgruppe aus Mä-
hren wurde schon 1964 gegründet, ihre 
musikalische Professionalität wird im In- 
und Ausland gleichermaßen geschätzt. 
Sie nahm an zahlreichen internationalen 
Musikfesten und -wettbewerben in Euro-
pa und in den USA teil und heimste da-
bei viele Preise ein. Die Musiker orientie-
ren sich auf die authentische Darbietung 
von Liedern aus dem Gebiet von Kyjov, 
wo sie geboren sind und leben. Ihr Reper-
toire ist jedoch viel breiter gefächert – es 
umfasst Volksmusik aus weiteren Teilen 
Mährens ebenso, wie aus Böhmen, der 
Slowakei, Ungarn und Rumänien.

Das üppige Musikangebot verschönt 
Donnerstag, den 7. August 2014 ab 20:00 
Uhr ein Konzert der Jazzformation Trio 
Wuh, bestehend aus dem famosen ame-
rikanischen Pianisten SKIP WILKINS, 
einem der besten europäischen Kontra-
bassisten, FRANTIŠEK UHLÍŘ und 
der tschechischen Schlagzeugerlegende 
JAROMÍR HELEŠIC. Das Trio ist mit 
Recht stolz auf den Titel „Entdeckung 
des Jahres 2014“; nach einer erfolgreichen 
Konzerttournee in prominenten deut-
schen Klubs im Jahre 2012 beschlossen 
die Mitglieder des Trios, ihre fruchtbare 
Zusammenarbeit fortzusetzen und so 
absolvierten sie bis zum heutigen Tag 
mehr als 70 Konzerte bei uns, in Deut-

LETNÍ HUDEBNÍ LAHŮDKY 
V JÁCHYMOVĚ
Programové centrum SPA Info připra-
vilo na léto mimořádně bohatý hudební 
program, který posluchače zavede do 
nejrůznějších hudebních žánrů.
Letní sérii zahájily 12. června „Slavné 
španělské a italské árie a operety“ v podání 
skvělého barytonisty a  předního sólisty 
Národního divadla Jakuba Pustiny, který 
hostuje i  také ve Slovenském národním 
divadle v  Bratislavě. Pan Pustina vystu-
puje po celé republice a zvítězil v různých 
pěveckých soutěžích. Na klavír ho dopro-
vodil Richard Pohl.
Největší letní hudební lahůdkou budou 
bezesporu Mistrovské pěvecké kurzy, 
které se v Jáchymově uskuteční od 22. do 
27. července pod vedením špičkové slo-
venské zpěvačky a  pedagožky Dagmar 
Livorové.  V rámci programu se můžete 
těšit na deset operních pěvců z  celého 
světa. V minulých letech se podobného 
kurzu zúčastnili pěvci z  Japonska, Ko-
reje, Číny, Ukrajiny, Ruska, Německa, 
Litvy, Belgie, Francie, Maďarska, Polska, 
Rakouska, Slovenska a Česka. Kurzy bu-
dou probíhat týden za klavírního dopro-
vodu a výuka bude po celý týden volně 
přístupná veřejnosti. Součástí pěveckých 
kurzů budou tři koncerty. V  úterý 22. 
července se můžete těšit na klavírní reci-
tál, ve čtvrtek 24. července se zaposlou-
cháte do  slavných operních a operetních 
duetů a na sobotu 27. července připravu-
jeme exkluzivní galakoncert, na kterém 
vystoupí všichni absolventi kurzu.
Na poslední červencový den jsme od 
20:00 hod. připravili nejen pro lázeňské 
hosty vystoupení Varmužovy cimbálo-
vé muziky. Tato slavná moravská mu-
zika byla založena roku 1964 a  je dnes 
pro svou muzikalitu vysoce oceňována 
doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha me-
zinárodních festivalů a soutěží v Evropě 
i  Americe a  získala hodně cen. Muzi-

kanti se především zaměřují na autentic-
ké podání písní kyjovské oblasti, kde se 
narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však 
mnohem bohatší, zahrnuje folklórní 
hudbu i z dalších oblastí Moravy, z Čech, 
Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Pestrou hudební nabídku rozšiřuje ve 
čtvrtek 7. srpna 2014 od 20:00 hod. kon-
cert jazzového uskupení Trio Wuh, které 
tvoří vynikající americký pianista SKIP 
WILKINS, jeden z nejlepších evropských 
kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ 
a  česká bubenická legenda hráč JARO-
MÍR HELEŠIC. Trio se oprávněně hono-
sí titulem objev roku 2014 a po úspěšných 
koncertech v roce 2012 v prominentních 
klubech v Německu se členové tohoto tria 
dohodli na další spolupráci a do dnešních 
dnů odehráli více jak 70 koncertů u nás, 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku. 
Poslední koncert, na který bychom vás 
rádi upozornili, jsou FRANCOUZSKÉ 
ŠANSONY K  POCTĚ EDITH PIAF 
v podání vynikající zpěvačky – šansoni-
érky Marty Balejové, a koná se ve čtvrtek 
28. srpna od 20:00 hod. v Radium Paláci.  
Marta Balejová patří k nejvýznamnějším 
zpěvačkám, které se zabývají tímto spe-
cifickým hudebním žánrem. Klavírní 
doprovod provede Doc. Mgr. Jiří Hošek 

– vynikající klavírista a violoncellista, vy-
studoval HAMU  v Praze, za mimořádné 
úspěchy ve studiu obdržel tzv. červený 
diplom a Cenu rektora.
Podrobný program najdete na 
www.spainfojachymov.cz 

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY 
V JÁCHYMOVĚ
Neodmyslitelnou součástí lázeňského ži-
vota je dobrá kultura. V jáchymovských 
lázních mají velkou tradici pravidelné 
koncerty nejrůznějšího žánru nejen 
v Radium Paláci, ale také v hotelu Běhou-
nek nebo Curie. Řadu vystoupení skvě-

lých účinkujících v letošním roce poprvé 
rozšíří špičkové pěvecké „soustředění“ 
pod názvem Mistrovské pěvecké kurzy 
pod vedením mezzosopranistky Dagmar 
Livorové. 
Mistrovské pěvecké kurzy jsou určeny 
pro maximálně deset operních pěvců 
z  celého světa. Tito operní pěvci jsou 
pečlivě vybráni na předzpívání, nebo dle 
nahrávek přímo pedagogem kurzu, dále 
to jsou vítězové Mezinárodní pěvecké 
soutěže pro 35 zemí světa. V minulých le-
tech se kurzu zúčastnili pěvci z Japonska, 
Koreje, Číny, Ukrajiny, Ruska, Německa, 
Litvy, Belgie, Francie, Maďarska, Polska, 
Rakouska, Slovenska a Česka. Kurzy bu-
dou probíhat týden za klavírního dopro-
vodu. Pedagog učí pěvce pěvecké techni-
ce, ale především interpretaci operních 
árií a duetů. Výuka bude po celý týden 
volně přístupná veřejnosti.
Součástí pěveckých kurzů budou tři kon-
certy. V úterý 22. července se můžete těšit 
na klavírní recitál, ve čtvrtek 24. července 
si budete moct poslechnout slavné operní 
a operetní duety a na sobotu 27. července 
připravujeme exkluzivní galakoncert, na 
kterém vystoupí všech deset operních 
pěvců.
Slovenská mezzosopranistka Dagmar 
Livorová, patří mezi přední světové in-
terprety a  nejúspěšnější pedagogy sou-
časnosti. Její až neuvěřitelný hlasový 
fond velmi syté a  objemné barvy zněl 
v divadlech po celém světě. V roce 1988 
zpívala ve Philadelphiii po boku tenoristy 
Luciana Pavarottiho. Jako host působila 
ve Státní opeře v Praze, Janáčkově opeře 
v Brně a její hlas zněl i v Rakousku, Ně-
mecku, Itálii, Švédsku, Francii a USA. Její 
žáci patří dnes mezi nejúspěšnější operní 
pěvce a získávají nejvyšší ocenění na svě-
tových soutěžích.
Těšíme se na Váš zájem a návštěvu.

ULOVTE SI „KEŠKU“ V LÁZNÍCH
Nezbytnou součástí tradiční jáchymov-
ské léčby je pohyb na zdravém vzduchu. 
Za tímto účelem organizujeme celou 
řadu vycházek s hůlkami i bez nich. Pro 
technicky zdatné uživatele chytrých mo-
bilních telefonů nebo dokonce vlastníky 
navigací máme zajímavý tip v  podobě 
fenoménu, který se skrývá pod názvem 
geocaching.
Pro nezasvěcené jde o  hledání ukry-
tých schránek – „kešek“ – podle GPS 
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schland, Österreich und in der Schweiz. 
Das Programm des Trios setzt sich aus 
eigenen Arrangements zusammen. 
Das letzte Konzert, auf das wir gern 
hingewiesen hätten, sind die FRANZ-
OSISCHEN CHANSONS ZU EHREN 
VON EDITH PIAF in Darbietung der 
hervorragenden Chanson-Sängerin 
Marta Balejová am 28. August ab 20:00 
Uhr im Radium Palace. Marta Bale-
jová gehört zu den namhaftesten Sän-
gerinnen, die sich diesem spezifischen 
Musikgenre widmen. Am Piano wird 
sie begleitet von Doz. Mag. Jiří Hošek – 
einem ausgezeichneten Pianisten und 
Violoncellisten, der die HAMU in Prag 
absolviert hat und für seine außeror-
dentlichen Erfolge mit dem sog. Roten 
Diplom und dem Preis des Rektors aus-
gezeichnet wurde.
Das ausführliche Programm finden Sie 
unter www.spainfojachymov.cz 

MEISTERKURSE FÜR GESANG IN 
BAD JÁCHYMOV
Nicht wegzudenkender Teil des Kur-
lebens ist hochkarätige Kultur. Re-
gelmäßige Konzerte verschiedenster 
Genres haben in Bad Jáchymov tiefe 
Tradition und dies nicht allein im Ra-
dium Palace, sondern auch in den Kur-
häusern Běhounek oder Curie. Die zahl-
reichen Auftritte brillanter Interpreten 
krönt in diesem Jahr erstmals ein Tref-
fen von Top-Sängern und Sängerinnen 
unter der Leitung der Mezzosopranistin 
Dagmar Livorová – unter dem Motto 
‚Meistergesangskurse‘. 
Diese Meisterkurse für Gesang sind für 
maximal zehn Opernsänger und -sän-
gerinnen aus aller Welt bestimmt. Sie 
werden sorgfältig vom Pädagogen des 
Kurses ausgewählt – entweder beim 
Vorsingen oder anhand von Tonauf-
nahmen, des Weiteren sind sie aber 
auch Preisträger eines Internationalen 
Gesangswettbewerbs für 35 Länder der 
Erde. In den vergangenen Jahren nah-
men Sänger und Sängerinnen aus Japan, 
Korea, China, der Ukraine, Russland, 
Deutschland, Litauen, Belgien, Frank-
reich, Ungarn, Polen, Österreich, der 
Slowakei und Tschechien teil. Die Kurse 
finden eine Woche lang, mit Klavierbe-
gleitung statt. Der Pädagoge unterrichtet 
die Sänger und Sängerinnen in Gesang-
stechnik, vor allem aber in der Interpre-
tation von Opernarien und -duetts. Der 
Unterricht ist die ganze Woche über frei 
für die Öffentlichkeit zugänglich.
Teil dieser Gesangskurse sind auch drei 
Konzerte. Dienstag, den 22. Juli darf 
man sich auf ein Klavierrezital freuen, 
Donnerstag, den 24. Juli kann man 

berühmten Opern- und Operetten-
duetts lauschen und für Samstag, den 
27. Juli, wird ein exklusives Galakon-
zert vorbereitet, bei dem alle zehn 
Sänger und Sängerinnen auftreten. 
Die slowakische Mezzosopranistin 
Dagmar Livorová zählt heute zu den 
weltweit führenden Interpreten und 
ist eine der erfolgreichsten Pädago-
gen der Gegenwart. Ihr unglaublicher 
Stimmfonds von äußerst satter und 

voluminöser Farbe erklang schon 
in Theatern in aller Welt. 1988 sang 
sie in Philadelphia an der Seite des 
berühmten Tenors Luciano Pavarotti. 
Sie gastierte jedoch auch an der Prager 
Staatsoper und an der Janáček-Oper 
in Brno, ihre Stimme kennt man ge-
nauso gut in Österreich, Deutschland, 
Italien, Schweden, Frankreich und in 
den USA. Auch ihre Schüler gehören 
zu den erfolgreichsten Opernsängern 
und -sängerinnen der Welt und sie 
heimsen regelmäßig höchste Aus-
zeichnungen bei Wettbewerben in al-
ler Welt ein.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und 
auf Ihren Besuch.

AUF GEOCACHEJAGD IM 
HEILBAD
Was wäre eine Kur in Jáchymov ohne 
Bewegung an der frischen Bergluft. 
Zu diesem Zweck organisieren wir 
zahlreiche Spaziergänge und Wan-
derungen mit und ohne Nordic-Wal-
king-Stöcken. Für technisch versierte 

Wanderer und Besitzer von I-Phones 
oder gar GPS haben wir einen inte-
ressanten Tipp zu einer spannenden 
Mischung aus Wandern und Schatz-
suche – das Geocaching.
Für Uneingeweihte: Hierbei geht es 
darum, anhand von GPS-Koordina-
ten versteckte Caches, d.h. wasserge-
schützte Behälter aufzustöbern. Wer 
mitspielen will, muss sich bei www.
geocahing.com registrieren, hier erfä-
hrt man alles Notwendige zu diesem 
weltweiten Spiel. Direkt in Jáchymov 
und in dessen unmittelbarer Umge-
bung gibt es gleich mehrere dieser 
Cache-Verstecke. Neuester Zuwachs 
ist der Cache Georgius Agricola, er 
wurde aus Anlass des 520. Geburtsta-
ges dieser berühmten Persönlichkeit 
installiert. Im Laufe des Juli kommt 
noch ein weiterer hinzu, der nach ei-
nem nicht minder berühmten Besu-
cher von Bad St. Joachimsthal, dem 
Schriftsteller Karl May, benannt wird. 
Also dann – erfolgreiche Jagd und ei-
nen angenehmen Aufenthalt im Bad.
Ing. Marek Poledníček, Manager des 
Programmzentrums SPA Info 

EINLADUNGEN
Königliche Münze in Jáchymov (St. 
Joachimsthal)
20. 6. - 28. 9. Ausstellung: Silberfieber 

– Ruf der Berge

Die Ausstellung des grenzüberschrei-
tenden Projekts ArchaeoMontan, das 
dem mittelalterlichen Bergbau in 
Sachsen und Böhmen nachspürt, prä-
sentiert unter anderem archäologische 
Funde in den untersuchten Gebieten. 
Ständige Ausstellung: Jáchymov – St. 
Joachimsthal im Spiegel der Zeit – 
Geschichte der Stadt, Geologie und 
Mineralogie des Erzgebirges, ar-
chäologische Funde aus der Königli-
chen Münze, Erzbergbau im 16. Jh., 
großflächiges, mechanisches Berg-
werksmodell, Numismatik und Mün-
zwesen. Einzigartige Bibliothek der St. 
Joachimsthaler Lateinschule aus dem 

16. Jh. (Bücher über den Bergbau und 
das Hüttenwesen des Naturwissen-
schaftlers Georgius Agricola, Beispiele 
der Werke von Pastor Johannes Ma-
thesius und Komponist Nikolaus Her-
mann), Epitaphbilder. Völkerkunde 
des Erzgebirges – landwirtschaftliche 
Maschinen, Geräte und historische 
Fotografien, Erzgebirgsstube, Volks-
trachten. Gefangenenlager politischer 
Häftlinge bei den Uranbergwerken 
nach 1950. Geschichte des Joachimst-
haler Radon-Bäderwesens und zeit-
genössische Arztpraxis, Abrisse in 
Jáchymov. Eintritt 60 CZK, Kinder 30 
CZK.
Adresse: Náměstí Republiky 37, 362 51 
Jáchymov, Tel. 736 754 831, 
E-Mail: mincovna@kvmuz.cz 
Öffnungszeiten: Di-So 9-12, 13-17 Uhr, 
www.kvmuz.cz 

OLDTIMER-PARADE
Wir gestatten uns, Sie zum 14. Jahr-
gang einer Fahrt historischer Oldti-
mer durch Karlsbad und Umgebung 
einzuladen, die in den Tagen des 1. - 3. 
8. 2014 vom Veteran Car Club Karlovy 
Vary AČR veranstaltet wird. In diesem 
Jahr wurde die Oldtimer-Rallye ins 
Projekt CZECH HERO RIDE, eine 
prestigevolle Serie von Oldtimerren-
nen integriert. Hauptziel dieser Aktion 
ist es, einen Beitrag zur Unterstützung 
des Tourismus in ausgewählten Regio-
nen zu leisten. Das Rennen ist Teil der 

internationalen FIVA-Rennen sowie 
der Tschechischen Meisterschaften. 
Am 4. August kommen die Teilnehmer 
nach Jáchymov (ca. 10:00 Uhr), wo sie 
sich bis 15:00 Uhr an einem Rahmen-
programm auf dem Gelände des Heil-
bades beteiligen. Die Besucher können 
sich die edlen Beautys aus Lack- und 
Chrom aus der Nähe betrachten und 
mit ein bisschen Wehmut der Zeiten 
gedenken, als Eleganz und edle Form 
noch die Hauptrolle spielten. Lassen 
Sie sich diese einzigartige Gelegenheit 
nicht entgehen! Überraschen Sie Ihre 
Freunde mit einem Foto wie von den 
Anfängen des Kurortes.
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LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
LUHAČOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO WWW.LAZNELUHACOVICE.CZ      |      WWW.HOTELALEXANDRIA.CZ

Obnova zeleně největší moravské láz-
ně omladila a celý areál se provzdušnil 
a skýtá řadu dříve nepoznaných průhle-
dů. Přijeďte do Luhačovic objevit jejich 
nové kouzlo ještě letos.    

POZNEJTE KOUZLO ADVENTU, 
VÁNOC A SILVESTRA V LUHAČO-
VICÍCH 
V závěru roku se mohou návštěvníci Lu-
hačovic opět těšit na, do detailu připra-
vené, sváteční pobyty a bohatý kulturní 
program. Adventní čas můžete využít 
pro plně léčebný pobyt v hotelu Palace 
nebo si dopřát opravdový wellness ve vá-
nočně vyzdobeném a vánoční vůní pro-
voněném hotelu Alexandria. A budete-li 
chtít, napečeme za vás i cukroví. Odpo-
činek pak bude tou nejlepší přípravou na 
blížící se Vánoce.    
Kouzlo nejkrásnějších svátků v  roce 
v  Luhačovicích objevuje každý rok 
stále více hostů. Proto vánoční pobyt 
v luxusním ALEXANDRIA**** Spa & 
Wellness hotelu v naší nabídce nesměl 
chybět. Klid, relaxace, neopakovatel-
ná atmosféra, špičková gastronomie 
a služby nejvyšší kvality přece k Váno-
cům patří. Kromě volného vstupu do 
vyzdobeného wellness centra ve stylu 

starořímských lázní bude pobyt za-
hrnovat i  řadu relaxačních procedur. 
Součástí pobytu je také každodenní 
kulturní program ve vyhlášeném noč-
ním klubu s  prvorepublikovou atmo           
sférou. S naší cestovní agenturou mů-
žete pak ještě třeba poznat jižní kout 
Valašska s  Betlémem v  Horní Lidči, 
Vizovickým pečivem a exkurzí v likér-
ce Rudolf Jelínek. 
Pro ty z vás, kteří chtějí oslavit v Luhačo-
vicích příchod nového roku, jsou v  na-
bídce silvestrovské pobyty v nejširší šká-
le ubytování v Luhačovicích. Váš pobyt 
můžete strávit v  luxusním hotelu, vile 
v alpském stylu nebo útulném penzionu. 
Vrcholem silvestrovských pobytů bude 
pro všechny hosty slavnostní galavečer 
ve Společenském domě, během kterého 
bude hrát nejen taneční hudba, ale také 
moravská cimbálová muzika ze Strážni-
ce. Hlavními hosty budou Heidi Janků 
a Michal David Revival. Večerem bude 
provázet televizní a  rozhlasový mode-
rátor Aleš Cibulka. Sváteční odpoledně 
na Nový rok zpříjemní koncert  v Kos-
tele svaté Rodiny, kde se přestaví komor-
ní orchestr Czech Virtuosi a  varhaník 
Martin Jakubíček. Kompletní nabídku 
adventních, vánočních a silvestrovských 
pobytů hledejte na webových stránkách  
www.LazneLuhacovice.cz 
a www.HotelAlexandria.cz.
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K  Luhačovicím již neodmyslitelně pat 
ří bohaté kulturní léto s  hudebními 
a  divadelními festivaly. Pro řadu ná-
vštěvníků jsou právě tyto kulturní akce 
hlavním důvodem k  návštěvě letních 
Luhačovic.  
Vrcholným letošním projektem, kdy si 
připomínáme Rok české hudby, bude 
bezesporu Festival Janáček a  Luhačo-
vice zahrnující pět koncertů, který se 
bude konat od 14. do 18. 7. Během 23. 
ročníku se představí Český filharmo-
nický sbor Brno s Českými komorními 
sólisty, naše první violistka Jitka Hos-
prová & Janáčkův komorní orchestr. 
Milovníky jazzu jistě potěší Emil Vik-
lický Trio a hluboké umělecké zážitky 
přinese varhanní koncert Kateřiny 
Chrobokové a  mezzosopranistky Dag-
mar Šaškové. Zlatým hřebem festivalu 
bude určitě koncert sopranistky Evy 
Dřízgové-Jirušové a  tenoristy Aleše 
Brisceina za doprovodu Filharmonie 
Bohuslava Martinů.
Příznivci divadla se mohou v červenci 
těšit na řadu komedií v Lázeňském di-
vadle k nimž patří třeba „Heslo Morálka“ 
s M. Etzlerem a N. Boudovou, „V Paříži 
bych tě nečekala, tatínku“ v hlavní roli 
s P. Nárožným nebo „Tři bratři v nesná-
zích“ s A. Gondíkovou, M. Zounarem 
a  F. Tomsou. Na tradiční srpnové pře-
hlídce komorní divadelní tvorby Diva-
delní Luhačovice se během týdne od 18. 
do 23. 8. představí šest renomovaných 
divadelních souborů. V programu pře-
hlídky je například představení s V. Ci-
bulkovou, L. Mrkvičkou a  S. Lehkým 

„Druhá smrt Johanky z Arku“.
První prodloužený zářijový víkend od 
4. do 6. 9. pak přinese 2. ročník Dnů 
slovenské kultury, který nabídne pro-
gram s předními slovenskými interpre-
ty a soubory. Přehlídku zahájí společné 
vystoupení folklorních souborů Druž-
ba z  Trenčína a  Oldšava z  Uherského 
Brodu s názvem „Z dvoch strán Karpat“, 
poté bude následovat komedie Studia 
L&S s K. Magálovou a M. Geišbergem 

„Ani za milión“ a  v  sobotu 6. 9. poctí 
Luhačovice svým koncertem světově 
proslulý tenorista Štefan Margita a jeho 
hosté – sopranistka K. Šmídová – Kal-
vachová a klavíristka K. Bachmannová.

REVITALIZOVANÝ LÁZEŇSKÝ 
AREÁL BYL SLAVNOSTNĚ 
OTEVŘEN 
V  polovině června byl po rekordně 
krátké revitalizaci slavnostně otevřen 
dvacetihektarový lázeňský areál, který 
je v  majetku akciové společnosti Láz-
ně Luhačovice. Od listopadu loňského 
roku byli všichni hosté a  návštěvníci 
Luhačovic svědky nejrozsáhlejší pro-
měny Lázeňského náměstí a  parku 
za posledních několik desítek let. Po 
vykácení a  odstranění přestárlých dře-
vin a  nevzhledných přerostlých keřů 
bylo ještě na podzim během pouhých 

čtyř týdnů vysázeno téměř pět set no-
vých vzrostlých stromů. V  jarních mě-
sících práce pokračovaly především 
výsadbou tisícovek keřů a  trvalek.  
K  hlavním dominantám parku patří 
nepřehlédnutelné zelené stromořadí 
kulovitých javorů podél řeky Šťávnice, 
které pokračuje téměř přes celé Lázeň-
ské náměstí. V  přemostěném úseku 
vznikly pravidelné květinové záho-
ny růží a  levandulí, které symbolizují 
řeku vystupující na povrch.  Rozšířena 
byla i travnatá plocha na náměstí před 
Společenským domem a  v  jižní části 
parku vznikla buková alej, která s nově 
vytvořeným chodníkem propojila pro-
menádu s  lázeňskou kolonádou. Dále 
byla upravena japonská zahrada vedle 
hotelu Jestřabí a  u  Bruselské fontány 
před hotelem Dům B. Smetany byly 
vysazeny stálezelené keře. Pavilon pra-
mene Nový Jubilejní zdobí kvetoucí 

rododendrony a proměnou prošlo také 
okolí vily Alpská růže i Vily pod lipami, 
kde vzácné vřesovce navozují dojem 
horského prostředí. 
Náklady na celou akci činily 28 milionů 
korun. Z vlastních prostředků akciová 
společnost vynaložila téměř 8 milionů 
korun a  zbývající náklady se podařilo 
pokrýt z  prostředků Státního fondu 
životního prostředí České republiky 
a  Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.
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doberfläche aufsteigenden Fluss sym-
bolisieren. Auch die Rasenfläche auf 
dem Platz vor dem Gesellschaftshaus 
wurde erweitert und im südlichen Teil 
des Parkes entstand eine Buchenallee, 
die zusammen mit dem neu geschaf-
fenen Spazierweg die Promenade mit 
der Kolonnade verbindet. Des Weite-
ren wurde der Japanische Garten am 
Hotel Jestřabí umgestaltet und an der 
Brüsseler Fontäne vor dem Hotel Dům 

B. Smetany wurden immergrüne Sträu-
cher gepflanzt. Den Pavillon der ‚Neuen 
Jubiläumsquelle‘ (Nový Jubilejní) zie-
ren blühende Rhododendren und auch 
die Umgebung der Villen Alpská růže/
Alpenrose und Vila pod lipami/Villa 
unter den Linden, wo seltene Heiden 
den Eindruck von Bergmilieu vermit-
teln, hat sich gewandelt. Die Kosten 
für die gesamte Verschönerungsaktion 
beliefen sich auf 28 Millionen Kronen. 
Davon brachte die Aktiengesellschaft 
8 Mio. Kronen aus eigenen Mitteln auf, 
die restlichen Mittel steuerte der Staatl. 
Umweltfonds der Tschechischen Repu-
blik und der Europäische Fonds für re-
gionale Entwicklung bei.
Durch die Revitalisierung der Grünan-
lagen wirkt das mährische Heilbades 
viel frischer und jünger, ja die gesamte 
Anlage ist viel lichter, sodass sich zahl-
reiche neue und ungewohnte Blicke 
öffnen. Kommen Sie noch dieses Jahr 
nach Bad Luhačovice, um sich an des-
sen neuer Anmut zu ergötzen. 

ADVENT, WEIHNACHTEN UND 
SILVESTER IN BAD LUHAČOVICE – 
EIN ZAUBERHAFTES ERLEBNIS 
Zum Abschluss des Jahres können sich 
die Besucher von Bad Luhačovice wie-
der auf bis ins kleinste Detail geplante 
festliche Aufenthalte und ein üppiges 
Kulturprogramm freuen. Die Advents-
zeit kann man so zu einem Kuraufenthalt 
im Hotel Palace oder zu genüsslicher 
Wellness im weihnachtlich geschmück-
ten und in Weihnachtsdüfte gehüllten 
Hotel Alexandria nutzen. Wenn Sie wol-
len, backen wir auch gleich noch das 
Weihnachtsgebäck dazu. Die wohlige 
Entspannung ist die beste Vorbereitung 
auf das nahende Christfest. 
Jedes Jahr möchten mehr Besucher den 
Zauber des schönsten Festes des Jahres 
in Bad Luhačovice erleben. Auch des-
halb stehen wieder Weihnachtsaufen-
thalte im luxuriösen ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness Hotel in unserem Ange-
bot. Ruhe, Entspannung, die einzigar-
tige Atmosphäre, die Spitzengastrono-
mie und Dienstleistungen auf höchstem 
Niveau – all dies steht für Weihnachten 
in Bad Luhačovice. Außer dem freien 
Zutritt zum festlich geschmückten Well-
nesscenter im Stil altrömischer Bäder 
umfasst der Aufenthalt auch zahlreiche 
Relax-Anwendungen. Teil des Aufen-
thaltes ist ein alltägliches Kulturpro-
gramm in einem berühmten Nightclub 
mit einem Ambiente, wie zu Zeiten 
der 1. Tschechoslow. Republik. Unsere 
Reiseagentur bietet dazu Reisen in den 
südlichen Winkel der Mährischen Wa-
lachei, samt Besuch der Weihnachts-
krippe in Horní Lideč, Wisowitzer Ge-
bäck und Exkursion in die Likörfabrik 
Rudolf Jelínek. 
Für alle, die Neujahr gern in Bad 
Luhačovice feiern würden, stehen Sil-
vesteraufenthalte in einer breiten Skala 
von Unterkunftsmöglichkeiten im An-
gebot. Je nach Wunsch können Sie Sil-
vester in einem Luxushotel, einer Villa 
im Alpenstil oder in einer gemütlichen 
Pension in Luhačovice verbringen. 
Höhepunkt der Silvesteraufenthalte ist 

ein Galaabend für alle Gäste im Gesell-
schaftshaus, mit Tanzmusik, aber auch 
mit echt mährischer Zymbal-Musik 
aus Strážnice. Topstars des Abends sind 
Heidi Janků und Michal David Revival. 
Durch den Abend führt der Fernseh- 
und Rundfunkmoderator Aleš Cibulka. 
Den festlichen Neujahrsnachmittag 
verschönt ein Konzert in der Kirche 
der heiligen Familie, bei dem sich das 
Kammerorchester Czech Virtuosi und 
der Organist Martin Jakubíček vorstel-
len. Die komplette Übersicht der Ad-
vents-, Weihnachts- und Silvesterau-
fenthalte finden Sie auf den Webseiten  
www.LazneLuhacovice.cz und 
www.HotelAlexandria.cz.
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Nicht wegzudenkender Teil des Kur-
lebens in Bad Luhačovice ist dessen 
abwechslungsreicher Kultursommer mit 
Musik- und Theaterfesten. Für unzählige 
Besucher sind gerade diese kulturellen 
Events Hauptgrund für einen sommerli-
chen Besuch in Bad Luhačovice. 
Höhepunkt des diesjährigen Projekts im 
‚Jahr der tschechischen Musik‘ ist zwei-
felsfrei das Festival Janáček & Luhačovice 
mit gleich fünf Konzerten, in den Tagen 
des 14. zum 18. 7. Beim 23. Jahrgang stel-
len sich u.a. der Tschechische Philhar-
moniechor Brno mit den Tschechischen 
Kammersolisten und unsere erste Violi-
nistin Jitka Hosprová mit dem Janáček 
Kammerorchester vor. Jazzfreunde erf-
reut sicher das Emil Viklický Trio, aber 
auch das Orgelkonzert von Kateřina 
Chroboková und das Konzert der Mez-
zosopranistin Dagmar Šašková sind Ge-
währ für tiefe künstlerische Erlebnisse. 
Zum absoluten Höhepunkt des Festivals 
wird sicher das Konzert der Sopranistin 
Eva Dřízgová-Jirušová und des Tenors 
Aleš Briscein in der Begleitung der Bo-
huslav-Martinu-Philharmonie Zlin.
Theaterfreunde dürfen sich im Juli auf 
eine Reihe von Komödien im Kurthea-
ter freuen – u.a. „Heslo Morálka“ mit M. 
Etzler und N. Boudová, „V Paříži bych tě 
nečekala, tatínku“ mit P. Nárožný in der 
Hauptrolle oder auch „Tři bratři v  ne-
snázích“ mit A. Gondíková, M. Zounar 
und F. Tomsa. Bei der schon traditi-
onellen Kammertheaterschau ‚Diva-
delní Luhačovice‘ (Theatersommer in 
Luhačovice) stellen sich in nur einer Wo-
che, vom 18. bis zum 23. 8., sechs renom-
mierte Theaterensemble vor. Auf dem 
Programm stehen u.a. auch das Stück 

„Druhá smrt Johanky z  Arku/Zweiter 
Tod der Johanna von Orléans“ mit V. Ci-
bulková, L. Mrkvička und S. Lehký. 
Am ersten verlängerten Septemberwo-
chenende vom 4. zum 6. 9. geht der 2. 
Jahrgang der ‚Tage der Slowakischen 
Kultur‘, ein Programm mit namhaften 
slowakischen Interpreten und Ensem-
bles über die Bühne. Die Show beginnt 
mit einem gemeinsamen Auftritt der 

Folklore-Ensembles Družba aus Trenčín 
und Oldšava aus Uherský Brod un-
ter dem Motto „Von beiden Seiten der 
Karpaten“, dann folgt die Komödie des 
Studios L&S  mit K. Magálová und M. 
Geišberg „Ani za milión/Für keine Mil-
lion“ und am Samstag, dem 6. 9. beehren 

der weltbekannte Tenor Štefan Margita 
und dessen Gäste – die Sopranistin K. 
Šmídová – Kalvachová und die Pianistin 
K. Bachmannová Bad Luhačovice mit 
ihrem Konzert.

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER RE-
VITALISIERTEN KURANLAGE 
Mitte Juni wurde nach unglaublich kur-
zer Revitalisierung feierlich das 20 ha 
große Spa-Gelände wiedereröffnet, das 
sich in Besitz der Aktiengesellschaft 
Lázně Luhačovice befindet. Seit Novem-
ber des vergangenen Jahres waren die 
Gäste und Besucher von Bad Luhačovice 
Zeugen der tief greifendsten Umge-
staltung des Kurplatzes und Parks der 
letzten Jahrzehnte. Nach dem Abholzen 
und der Beseitigung der überalterten 
Gehölze und unschönen, wuchernden 
Sträucher wurden noch im Herbst bin-
nen nur vier Wochen nahezu 500 neue, 
ausgewachsene Bäume gepflanzt. In den 
Frühlingsmonaten wurden dann vor al-
lem tausende Sträucher und Stauden 
ausgepflanzt. Zu den Hauptdominanten 
des Parkes gehören nun die unüberseh-
baren grünen Baumreihen von Kugel-
Ahornen entlang des Flusses Šťávnice, 
die sich nahezu über den gesamten 
Kurplatz (Lázeňské náměstí) hinziehen. 
Im überbrückten Bereich wurden geo-
metrische Blumenrabatten mit Rosen 
und Lavendel angelegt, die den zur Er-

v
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ADVENT, VÁNOCE 
A SILVESTR 2014

ADVENT, WEIHNACHTEN UND 
SILVESTER 2014

Přijed’te si užít léčbu i relaxaci v období nejkrásnějších svátků 
v roce!

At’ už se chcete o svátcích léčit nebo pouze relaxovat, jáchymovské 
lázně jsou tu pro Vás.  A pokud ještě nemáte nápad, co pod stromeček, 
nadělte (si) dárkový poukaz z jedinečných krušnohorských lázní!
Dopřejte si plnohodnotnou zdravotní péči s unikátní metodou léčby 
pohybového aparátu. Základem jsou koupele v radonové vodě vhod-
ně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a od-
borné rehabilitace. Po celou dobu pobytu budete navíc pod dohledem 
lékaře. Samoplátecký léčebný pobyt je možné objednat od 11 přeno-
cování.
Během vánočního a novoročního pobytu je pro vás přichystán bohatý 
kulturní program, bohoslužby a výlety za poznáním bohaté historie 
Karlovarska či do blízských turistických cílů v Německu.

Z VRCHOLKŮ KRUŠNÝCH HOR PŘÍMO DO BAZÉNU
Slavnostní zahájení první zimní lázeňské sezóny proběhne 6. prosin-
ce 2014. V úzké spolupráci se Skiareálem Klínovec (zima.klinovec.cz), 
nejmodernějším lyžařským areálem v České republice, nabízí lázně 
cenově zvýhodněné balíčky. Lyžování v  běžeckých areálech či na 
sjezdovkách na Klínovci a německém Fichtelbergu nebylo nikdy tak 
zábavné a cenově výhodné. Pohodlná doprava lyžařů z  Jáchymova 
moderní čyřsedačkovou lanovkou na Klínovec, široká nabídka slu-
žeb, jež zpříjemní váš čas a v neposlední řadě lyžování bez čekání na 
vlek. Kvalitní hotelové ubytování podle vašeho výběru, chutné stravo-
vání i moderní Aquacentrum s bohatou nabídkou wellness procedur 
uspokojí i nejnáročnější hosty. A nezapomeňte, že rodinám s dětmi 
nabízíme na produkt „Krušné hory aktivně“ mimořádnou 30% slevu.

Informujte se o  adventních, vánočních a  silvestrovských pobytech 
i o zimní dovolené na tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz 

Svůj pobyt si rezervujte přímo přes inernet nebo v těchto hotelech:
RADIUM PALACE****
tel.: 353 835 555, radiumpalace@laznejachymov.cz
BĚHOUNEK***+
tel.: 353 834 444, behounek@laznejachymov.cz
CURIE, PRAHA, ELEKTRA***
tel.: 353 836 666, curie@laznejachymov.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.laznejachymov.cz 

Gönnen Sie sich heilende Anwendungen und wohlige Entspannung zu den schön-
sten Festen des Jahres!

Gleich, ob Sie sich an diesen Festtagen zur Kur kommen oder nur relaxen wollen – in Bad 
Jáchymov sind wir für Sie da. 
Und falls Sie noch über ein originelles Weihnachtsgeschenk nachdenken, dann schen-
ken Sie sich selbst oder Ihren Lieben einen Gutschein des einzigartigen Erzgebirgsbades! 
Gönnen Sie sich vollwertige Gesundheitsfürsorge samt der einzigartigen Methode zur 
Heilung des Stütz- und Bewegungsapparates. Grundstein der Anwendungen sind Bäder 
in Radiumwasser, in geeigneter Kombination mit modernsten Verfahren der thermophy-
sikalischen Therapie und fachkundiger Rehabilitation. Die ganze Zeit über stehen Sie un-
ter ärztlicher Aufsicht. Selbstzahlerkuren können ab 11 Übernachtungen gebucht werden.
Für die Weihnachts- und Neujahrsaufenthalte bereiten wir ein abwechslungsreiches Kul-
turprogramm, Gottesdienste und Entdeckungsausflüge in die Geschichte der Karlsbader 
Region oder zu nahen touristischen Zielen in Deutschland vor.

VON DEN GIPFELN DES ERZGEBIRGES DIREKT INS SCHWIMMBECKEN
Am 6. Dezember 2014 findet die feierliche Eröffnung der ersten Winterkursaison statt. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Skigebiet Klínovec (zima.klinovec.cz), dem modernsten 
Skigebiet Tschechiens, bietet das Heilbad preisvergünstigte Pakete an. Der Skispaß in den 
Skilaufarealen oder auf den Skipisten am Klínovec/ Keilberg oder am deutschen Fichtel-
berg war noch sie so fesselnd und preisgünstig, wie dieses Jahr: Bequeme Beförderung 
der Skifahrer mit einem modernen 4er-Sessellift aus Jáchymov zum Klínovec, das um-
fangreiche Angebot an Dienstleistungen, die ihnen den Aufenthalt versüßen sollen und 
nicht zuletzt perfektes Skifahren ohne langes Anstehen. Wunschgerechte Unterkünfte in 
feinen Hotels, schmackhafte Verpflegung und das moderne Erlebnisbad Aquacentrum 
mit seinem umfangreichen Angebot an Wellnessanwendungen, die auch die verwöhntes-
ten Gäste zufriedenstellen. Und nicht zu vergessen – Familien mit Kindern bieten wir das 
Produkt „Erzgebirge - aktiv“ mit 30-prozentiger Extra-Ermäßigung.

Informieren Sie sich bitte über diese Advents-, Weihnachts- und Silvesteraufenthalte, so-
wie über den Winterurlaub allgemein: Tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz 

Ihren Aufenthalt können Sie entweder über Internet oder in diesen Hotels reservieren:
RADIUM PALACE ****
Tel.: 353 835 555, radiumpalace@laznejachymov.cz
BĚHOUNEK***+
Tel.: 353 834 444, behounek@laznejachymov.cz
CURIE, PRAHA, ELEKTRA***
Tel.: 353 836 666, curie@laznejachymov.cz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.laznejachymov.cz/de



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

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra | 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 

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

BĚHOUNEK
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
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

VÍTEJTE V KOSMETICKÉM SALONU 
BEAUTY CENTRA – RADIUM PALACE

KDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN NOVÝ MODERNÍ A INOVATIVNÍ PROGRAM 
FRANCOUZSKOU KOSMETIKOU Z MOŘSKÝCH ŘAS A MINERÁLŮ THALGO.

WILLKOMMEN IM KOSMETIKSALON 
DES BEAUTY-CENTERS IM HOTELRADIUM PALACE. 

WIR HABEN FÜR SIE EIN NEUES, MODERNES UND INNOVATIVES PROGRAMM VORBEREITET. 
ES ERWARTET SIE FRANZÖSISCHE KOSMETIK THALGO 

– ANWENDUNGEN MIT MEERESALGEN UND MINERALIEN.

3 NOVÁ OŠETŘENÍ NA VRÁSKY / 3 NEUE FALTENBEHANDLUNGEN

MOŘSKÝ KOLAGEN – VYHLAZENÍ / MEERESKOLLAGEN – GLÄTTEN

HYALURONOVÝ MOŘSKÝ KOMPLEX – VYPLNĚNÍ / MEERESKOMPLEXAUSHYALURONSÄURE – AUFFÜLLUNG

MOŘSKÉ SILICIUM – LIFTING / MEERESSILICIUM – LIFTING

MOŘE, VAŠE ZAHRADA KRÁSY... / MEER, IHR SCHÖNHEITSGARTEN…

Jiřina Langová 
Otevírací doba /Öffnungszeiten: Po - Pá/ Mo - Fr:  10:00 – 17:00 h/ Uhr,  Tel.: 608 527 577,  353 831 700,  přímá linka / Kurzwahl: 1700

60 min./Min.
700 CZK

Masáž lávovými kameny  |  Massage mit Levasteinen 
Příjemná relaxace, která vám zlepší krevní oběh.
Eine angenehmevollständige Entspannung wird Ihr Blutkreislauf angeregt.

OBJEDNÁVKY / BUCHUNGEN
 

RadiumPalace Curie Běhounek Agricola
T.: +420 353 835 600 T.: +420 353 838 310 T.: +420 353 831 267 T.: +420 353 836 000
wellnessrad@laznejachymov.cz curie@laznejachymov.cz wellnessbeh@laznejachymov.cz agricola@laznejachymov.cz



CAFÉ AGRICOLA V NOVÉM 

Kavárna v lázeňském centru Agricola má nového provozova-
tele, kterým se staly samotné Léčebné lázně Jáchymov. Ačkoliv 

nedošlo k výrazným viditelným změnám v interiéru, tak 
skladba nabídky doznala změn k lepšímu. Nově je v nabídce 
několik sladkých i slaných druhů oblíbených palačinek, čers-

tvě pečené teplé lázeňské oplatky, výběr zmrzlinových pohárů 
a káva Tchibo Vista. Po plavání, sauně nebo cvičení se osvěžte 
v 1. patře Lázeňského centra Agricola a ochutnejte naše speci-

ality. S potěšením uvítáme také lázeňské hosty, kteří se u nás 
zastaví na cestě z procházky. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Das Café im Spa Center Agricola hat einen neuen Betreiber – die Léčebné lázně Jáchymov a.s. In seinem Innern hat sich nichts 
groß verändert, in der Zusammensetzung seines Angebots sehr wohl. Neu im Angebot stehen mehrere süße oder salzige Vari-
anten der beliebten Palatschinken, frisch gebackene und noch warme Kuroblaten, eine große Auswahl an Eisbechern und der 
Kaffee Tchibo Vista. Also – nach dem Schwimmen, dem Saunabesuch oder der Gymnastik im 1. Stock des Spa Centers Agricola 
lohnt es sich, einige unserer Spezialitäten auszuprobieren. Ebenso freuen wir uns über Kurgäste, die bei uns bei der Rückkehr 

vom Spaziergang einkehren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

CAFÉ AGRICOLA IN NEUEM GEWANDT

Otevírací doba | Öffnungszeiten: 
Po-Ne | Mo-So: 9:00 - 20:00 hod. | Uhr

 
AQUACENTRUM AGRICOLA

T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov

Tel.: + 420 353 831 338

agricola@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

 


