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I tentokrát jsme pro Vás připravili řadu novinek v našich službách i
spoustu zajímavých informací. Ty
nejdůležitější jsem si ale nechal pro
svůj úvodník. Dvě jsou z oblasti legislativy a další by měla znamenat
přelom v perspektivě rozvoje Jáchymova. První legislativní novinka je
bezesporu pozitivní. Parlament začíná projednávat novelu zákona o veřejném pojištění, která od ledna 2015
zmírní řadu omezení lázeňských
pobytů a mimo jiné znovu umožní
absolvovat v lázních na náklady pojištění čtyřtýdenní léčebný pobyt. Ve
druhém případě nejde o novinku, ale
o nápravu chybné praxe. Od letošního roku již není možné v lázních absolvovat takzvanou příspěvkovou lázeňskou péči bez ubytování v lázních.
V minulosti to řada lázní v rozporu
se zákony umožňovala, což vyvolalo
řadu daňových komplikací. Důvodem je skutečnost, že lázeňská péče
je co do formy výhradně lůžková a
nikoliv ambulantní zdravotní péče.
Poukaz na PLP je tak poukazem na
pobyt v lázeňském zařízení , na který
pojišťovna přispěje. Přesto ale pro
místní existuje varianta, jak lázeňské procedury čerpat ambulantně a
to prostřednictvím tzv. poukazů K a
FT. Za nejdůležitější zprávu ale považuji prosincové otevření nové čtyř-sedačkové lanovky na Klínovec. Pro

léčené pacienty to není jistě zpráva
dne, ale pro budoucnost Jáchymova
jde o milník klíčový. Lázeňství doplní lyžování a turistika, což by mělo
chřadnoucímu městu vlít do žil novou krev.
Ať je Vám v Jáchymově dobře.
MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel
Sehr geehrte und liebe Gäste
des Heilbads Jáchymov, der
diesjährige Sommer geht zu Ende
und der Herbst zieht ein. Und gerade der Herbst ist in Jáchymov die
schönste Jahreszeit. Von den Farben
der umliegenden Mischwäldern gehen einem die Augen über und den
Heileffekt unserer Bäder und Rehabilitation fördert man durch gesunde
Bewegung in freier Natur ohnehin
besser, als bei Kaffee und Kuchen im
Café… Auch dazu ist natürlich Zeit,
dann sollte man allerdings nicht vergessen, in unserem Spa-Magazin zu
blättern.
Auch diesmal haben wir für Sie nämlich eine Menge Neuigkeiten über
unsere Leistungen und viele andere
interessante Informationen vorbereitet. Die wichtigsten News habe
ich mir aber für diesen Leitartikel
vorbehalten. Zwei betreffen die aktuelle Rechtslage und eine weitere
dürfte eine Wende in der Perspektive der weiteren Entwicklung von
Jáchymov herbeiführen. Die erste
legislative Neuigkeit ist zweifelsfrei
positiv zu werten. Im Parlament
beginnt die Erörterung einer Novelle zum Gesetz über die öffentliche Krankenversicherung, die ab
Januar 2015 eine ganze Reihe von
Einschränkungen für Kuren mildert

und es u.a. auch wieder ermöglichen
soll, vierwöchentliche Kuren auf
Kosten der Krankenkasse zu absolvieren. Im zweiten Fall geht es um
keine Neuigkeit, sondern lediglich
um die Berichtigung einer fehlerhaften Praxis. Ab diesem Jahr ist es nicht
mehr möglich, im Bad so genannte
bezuschusste Kuren (offene Badekuren) ohne Unterbringung im Bad
zu absolvieren. In der Vergangenheit
ließen dies zahlreiche Bäder im Widerspruch zum Gesetz zu, was u.a.
zahlreiche steuerliche Komplikationen verursachte. Grund dafür ist die
Tatsache, dass die Kur bzw. Rehabilitationsmaßnahme von ihrem Charakter her eine ausschließlich stationäre und mitnichten ambulante
Form der medizinischen Betreuung
ist. Der Kurschein zu einer durch die
Krankenkasse bezuschussten Kur ist
somit ein Scheck zum Aufenthalt in
einer Kureinrichtung, zu dem die
Krankenkasse beiträgt. Dennoch
gibt es für Hiesige noch eine zweite Variante, kurmedizinische Behandlungen ambulant in Anspruch
zu nehmen und zwar mittels sog.
K- und FT-Scheine. Für die wichtigste Nachricht halte ich allerdings
die Betriebsaufnahme der ViererSesselbahn zum Klínovec/Keilberg.
Für die Patienten ist das sicher nicht
die Top-Nachricht des Tages, für Jáchymov ist dies jedoch ein Schlüsselereignis und Meilenstein dazu.
Bäderwesen, ergänzt von Skifreuden
und Tourismus – das sollte der etwas
geknickten Stadt neues Blut in die
Adern gießen.
Mögen Sie sich in Jáchymov wohlfühlen
Dr. med. Eduard Bláha,
Generaldirektor
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ZAJÍMAVOSTI
NOVÉ KARTY RADON
SPA CLUB

MICHAELA MARKSOVÁ
V LÁZNÍCH

Představujeme Vám nové věrnostní
karty programu RADON SPA CLUB.
Nově získáte základní (modrou) kartu
ihned po odevzdání vyplněné přihlášky.

GENDEROVÝ AUDIT LÁZNÍ
Během uplynulých měsíců proběhl
v lázních genderový audit, připraveného neziskovou organizací APERIO.
Ta je odborným garantem a jedním
z partnerů projektu „Rovné šance v zaměstnání“, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00161,
realizovaného Okresní hospodářskou
komorou Cheb. Projekt je financován
z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jak se stát členem klubu?
•

v recepci nebo informačních
panelech si vyzvedněte přihlášku do klubu (lze stáhnout i na
www.laznejachymov.cz)
vyplňte přihlášku, pokud uvedete
e-mail, můžeme Vás upozornit na
plánované akce a slevy pro členy
klubu
přihlášku odevzdejte v kterékoliv
hotelové recepci, obsluha Vám obratem vydá věrnostní kartu
karta je aktivní ihned a Vy tak
můžete okamžitě využít všech výhod, které s sebou členství v RADON SPA CLUBu přináší.

Jáchymovské lázně jsou tradičním
místem setkávání různých významných osob. V rámci pobytu na karlo•
varském filmovém festivalu navštívila
lázně paní Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. Setkání
v hotelu Curie se zúčastnili Bronislav
•
Grulich a Ingeborg Štiková za město
Jáchymov a Jana Vaňková, obchodní
•
ředitelka, Ivana Tauberová, personální ředitelka a Karel Denk, ředitel hotelu Curie. Přítomny byly také vedoucí pracovnice karlovarského úřadu
práce Jana Belblová, vedoucí referátu
Pokud zažádáte o zvýšení členství zprostředkování a poradenství kraja věrnostní kartu nestihneme vyrobit ské pobočky a Gabriela Kratochvílová,
během Vašeho pobytu, můžete ji pře- vedoucí referátu fondů EU. Zástupci
vzít osobně na recepci kdykoliv během města seznámili paní ministryni s historií a současností města. Zástupci lázpříštího pobytu.
ní pak doplnili podrobné informace
Dříve vydávané karty s označením o tom, jak zaměstnanost i celkovou
SPHERE jsou u společnosti Léčebné ekonomiku společnosti poznamenala
lázně Jáchymov i nadále platné (doba změna indikačního seznamu v roce
platnosti se vztahuje pouze na pro- 2012. Přítomní diskutovali i o možgram SPHERE)
nostech vzdělávání zaměstnanců
v rámci ESF a dalších projektech.
Ing. Marek Poledníček, manažer Spa Info
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO
ČLENY KLUBU
SPOLUPRÁCE S REVMA LIGOU
Paní Edita Müllerová, nová předsedŘÍJEN
Radium Palace | 15% sleva na minibar kyně Revma Ligy v České republice,
Běhounek | 20% sleva na klasickou navštívila lázně 11. srpna. Při jednání
částečnou masáž, 15% sleva na indic- přislíbila nadále rozšiřovat vzájemnou
kou masáž hlavy
spolupráci s lázněmi. Pro členy kluCurie | k zakoupené uhličité solfata- bu i nadále platí 10% sleva z doplatků
nové koupeli nebo uhličité koupeli Komplexní a Příspěvkové lázeňské péče
s rašelinovým extraktem - jedno seze- i z ceny samopláteckých pobytů. Připraní v solné jeskyni zdarma
vuje se rozšíření nabídky rekondičních
pobytů i výstava fotografií a příběhů lidí
LISTOPAD
s revmatickým postižením. Jáchymovské lázně se také aktivně účastní proRadium Palace | 15% sleva na saunu
Běhounek | 20% sleva na klasickou pagačně-informační akce REVMADEN
částečnou masáž, 15% sleva na indic- 2014, světový den artritidy, který prokou masáž hlavy. Curie | k zakoupené běhne 11. října ve vybraných českých
masáži lávovými kameny - parafínový městech.
Eva Jandáková, distrikt manažer ČR
zábal rukou zdarma
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kém pracovním trhu jsou ve vedení
společnosti zastoupeny ve vysokém
poměru ženy a to včetně správní rady
a představenstva společnosti. Podpora
diverzity se projevuje i v propagačních
obrazových materiálech společnosti,
které vyrovnaně zobrazují všechny
kategorie osob a v inzerci, která oslovuje muže i ženy korektním způsobem.
Lázně Jáchymov také mají systém rozvoje zaměstnanců např. kariérní řád,
možnosti vzdělávání i osobního rozvoje a to nejen v rámci vlastního rozpočtu, ale také v rámci grantu financovaného z Evropských zdrojů. Velice
kladně byla hodnocena dobře fungující podpora flexibilních pracovních
režimů. Nadřízení vycházejí vstříc
potřebám zaměstnaných žen a mužů
v situacích, kdy ze závažných důvodů potřebují např. posunout začátek
pracovní doby nebo si prohodit směnu. Ani práce na částečný úvazek není
výjimkou. Velice kladně byl hodnocen
benefitní systém a nastavení systému
péče o zaměstnance a zaměstnankyně.

struované prostory si během těchto 2
dní přišlo prohlédnout bezmála 2500
návštěvníků. Slavnostního otevření
se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů, kteří měli možnost ocenit kvalitu
cateringových služeb lázní Jáchymov.
Teplý a studený raut probíhal přímo
ve dvoraně ostrovského zámku a jeho
zajištění nebylo vůbec jednoduché.
Šéfkuchař Martin Fouček se svým týmem se však úkolu zhostil na výbornou. Hostům chutnalo, co více si přát!
Edeltraud Štěpánková, ředitelka Spa hotelu Běhounek

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme paní Libuši Peckové (na
fotce vlevo), fyzioterapeutce Spa hotelu Běhounek, k získání 2. místa v kategorii F5 (ženy 50-54 let) a k 1. místu
v kategorii F5 týmů na Mistrovství
Evropy - Masters Veterans 2014 v judu.
Závody, kterých se účastnilo 600 závodníků z 12 států, se konaly v Praze
25.-29.6.
Redakce

Prezentace lázní, 28. - 29. 6., Kassel Bundesdelegiertenversammlung der Deutschen VereGenderový audit přispěje také k další- inigung Morbus Bechterew
mu rozvoji společnosti. Upozornil na Peter Hippe, předseda představenstva DVMB
možnosti dalšího potenciálu ke zlep- (vlevo), Zdena Fiedlerová, fyzioterapeutka
šení. Především v oblasti hodnocení lázní a Rüdiger Schmidt, Stellvertreter Vorsia odměňování vypracoval několik tzender des Vorstandes DVMB (vpravo)

podnětných doporučení.

Léčebné lázně jsou partnery v tomto
projektu, který je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře.
V rámci tohoto projektu jsme zřídili
jedno flexibilní místo pro maminku
na rodičovské dovolené, která pracuje
z poloviny své pracovní doby v kanceláři ve společnosti a z druhé poloviny
ze svého domova.
Výsledky náročného auditu byly pro
vedení společnosti velice příznivé
a povzbudivé. Akciová společnost vytváří dobré podmínky pro podporu
diverzity. Odpovídá tomu struktura
zaměstnaných, ve které mají své významné místo muži a ženy ve věku
50+ (28 %), cizinci a také ženy, které se
ve 2/3 vracejí z mateřské dovolené zpět
do práce. Během rodičovské dovolené
nabízí zaměstnavatel práci rodičům,
aby neztratili kontakt. Běžná je praxe
sledování a oslovování zaměstnaných
na uvolněné pozice a to včetně žen na
rodičovské dovolené.
Oproti poměrům obvyklým na čes-

Závěrem bych chtěla poděkovat pracovnicím a pracovníkům lázní, kteří
sdíleli svoje názory a podněty s auditorským týmem.
Ivana Tauberová, personální ředitelka
OTEVŘENÍ BAROKNÍHO
ZÁMKU V OSTROVĚ

INTERESSANTE
NEWS
NEUE ‚RADON SPA CLUB
CARD‘
Wir stellen Ihnen die neue TreueCard im
Programm RADON SPA CLUB vor.
Die (blaue) Standard-Card erhält man
sofort nach Abgabe des ausgefüllten Anmeldeformulars.

Wie wird man Klubmitglied?
Ve dnech 10. a 11. července proběh- • holen Sie sich das Anmeldeforlo v nedalekém Ostrově slavnostní
mular zum Klub in der Rezeption oder an den Informationotevření důkladně zrekonstruovaného barokního zámku, do kterého se
stafeln oder laden sie dieses auf
www.laznejachymov.cz/de herunter
postupně stěhuje Městský úřad města Ostrov. Událost, jež oslovila širo- • füllen Sie bitte das Anmeldeformukou veřejnost, byla spjata s bohatým
lar aus und wenn Sie dazu noch Ihre
programem a hlavně umožnila nejen
E-Mail-Adresse angeben, können
pozvaným hostům, ale i široké veřejwir Sie über geplante Aktionen oder
nosti prohlídku celého zámku. A bylo
Ermäßigungen für Mitglieder informieren
vskutku na co se dívat. S citem zrekon-

•

•

das Anmeldeformular können Sie
an einer beliebigen Hotelrezeption
abgeben – dann bekommen Sie die
TreueCard sofort ausgehändigt
die Card ist sofort aktiv, d.h. Sie können sofort sämtliche Vergünstigungen wahrnehmen, welche die Mitgliedschaft im RADON SPA CLUB
mit sich bringt.

Wenn Sie um die Erhöhung Ihrer Mitgliedschaft ersuchen und wir es nicht
schaffen, die neue TreueCard noch während Ihres Aufenthaltes herzustellen,
können Sie diese irgendwann bei Ihrem
nächsten Aufenthalt persönlich an der
Rezeption übernehmen.
Früher ausgegebene Cards mit der Bezeichnung SPHERE haben in Heilbad Jáchymov keine Gültigkeit mehr (die Gül5

tigkeitsdauer bezieht sich lediglich auf
das Programm SPHERE)
SONDERANGEBOT FÜR KLUBMITGLIEDER
OKTOBER
Radium Palace | 15 % Ermäßigung
auf die Minibar
Běhounek | 20% Rabatt auf die Klassische Teilkörpermassage und 15%
Rabatt auf die Indische Kopfmassage
Curie | zu einem zugekauften Kohlensäure-Solfatan-Bad oder einem
Kohlesäurebad mit Moorextrakt –
eine Sitzung in der Salzgrotte gratis
NOVEMBER
Radium Palace | 15 % Ermäßigung
auf die Sauna
Běhounek | 20% Rabatt auf die Klassische Teilkörpermassage und 15%
Rabatt auf die Indische Kopfmassage
Curie | zu einer zugekauften Hot
Stone Massage – ein Paraffinwickel
gratis
MICHAELA MARKSOVÁ IM BAD
Bad Jáchymov ist traditionell Treffpunkt verschiedener namhafter
Persönlichkeiten. So war aus Anlass
des Karlsbader Filmfestivals auch
Frau Michaela Marksová, die tschechische Ministerin für Arbeit und
Soziales in Bad Jáchymov zu Besuch.
Am Treffen im Hotel Curie nahmen
u.a. Bronislav Grulich und Ingeborg
Štiková für die Stadt Jáchymov, Jana
Vaňková, die kaufmännische Direktorin, Ivana Tauberová, die Chefin
der Personalabteilung und Karel
Denk, der Direktor von Hotel Curie
teil. Weiterhin anwesend waren Jana
Belblová, leitende Angestellte des
Karlsbader Arbeitsamtes und Leiterin des Referats für Vermittlung und
Beratung der regionalen Zweigstelle
sowie Gabriela Kratochvílová, Leiterin des Referats für EU-Fonds. Die
Vertreter der Stadt machten Frau
Ministerin mit der Geschichte und
Gegenwart der Stadt bekannt. Die
Vertreter des Heilbades informierten
sie anschließend ausführlich darüber,
welch gravierende Folgen die Änderung des Indikationsverzeichnisses
für die Beschäftigungs- und Wirtschaftslage des Unternehmens hatte.
Die Anwesenden diskutierten auch
über Weiterbildungsmöglichkeiten
für die Beschäftigten im Rahmen des
ESF und über weitere Projekte.
Ing. Marek Poledníček, Manager des
Programmzentrums SPA Info
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ZUSAMMENARBEIT MIT DER
RHEUMA-LIGA
Am 11. August besuchte Edita
Müllerová, die neue Vorsitzende der
Rheuma-Liga, Bad Jáchymov. Bei
den Gesprächen sicherte sie den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit
mit den Heilbädern zu. Eine Ausdehnung des Angebots rekonditioneller
Aufenthalte sowie eine Ausstellung
mit Fotografien und Schicksalen von
Menschen mit rheumatischen Leiden sind in Vorbereitung. Bad Jáchymov nimmt auch aktiv an der Werbe- und Informationsveranstaltung
REVMADEN 2014, dem ArthritisWelttag teil, der am 11. Oktober in
ausgewählten tschechischen Städten
stattfindet.
Eva Jandáková, Distriktmanagerin für
Tschechien
GENDER-AUDIT IM BAD
In den letzten Monaten fand im
Bad ein Bender-Audit durch die gemeinnützige Organisation APERIO
statt. Diese ist Fachgarant und einer
der Partner des von der Kreiswirtschaftskammer realisierten Projekts
‚Gleiche Berufschancen für alle‘, Nr.
CZ.1.04/3.4.04/88.00161. Das Projekt wird mittels des Operationsprogramms ‚Menschliche Ressourcen
und Beschäftigung‘ aus dem ESF und
dem Staatsbudget der Tsch. Republik
finanziert. Das Heilbad ist Partner in
diesem Projekt, das auf die Durchsetzung der Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie darauf abzielt,
Familien- und Arbeitsleben im Arbeitgeberbereich unter einen Hut zu
bringen. Im Rahmen dieses Projekts
richteten wir eine flexible Stelle für
eine Mutter im Mutterschaftsurlaub
ein, die nun die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Büro im Unternehmen und
die andere zu Hause verbringt.
Die Ergebnisse des anspruchsvollen
Audits waren für das Management
unseres Unternehmens günstig und
ermutigend. Die Aktiengesellschaft
schafft gute Voraussetzungen zur
Förderung der Diversität. Dies belegt
auch die Beschäftigtenstruktur, in der
Männer und Frauen im Alter von 50+
(28%), Ausländer und Frauen eine
wichtige Rolle spielen, wobei 2/3 aller
Frauen nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zur Arbeit zurückkehren.
Im Laufe des Mutterschaftsurlaubs
bietet der Arbeitgeber den Eltern Arbeit an, damit sie nicht den Kontakt
verlieren. Es ist übliche Praxis, dass

Mitarbeiter auf freigewordene Positionen hingewiesen werden und dies
auch Frauen, die gerade im Mutterschaftsurlaub sind.

Ivana Tauberová

ausgenommen. Die Unterstützung der
Diversität kommt auch in den Bildmaterialien der Gesellschaft für die Werbung
zum Ausdruck, die auf ausgewogene
Weise alle Personengruppen präsentiert,
sowie bei der Anzeigenwerbung, die
Männer und Frauen auf korrekte Weise
anspricht.

Eröffnung waren zahlreiche geladene
Gäste zugegen, die so Gelegenheit hatten, die Qualität der Catering-Leistungen von Bad Jáchymov kennenzulernen. Ein Stehempfang mit kalten und
warmen Speisen fand direkt im SchlosEntgegen üblichen Verhältnissen auf
shof statt – keine leichte Aufgabe. Aber
dem tschechischen Arbeitsmarkt haben
Chefkoch Martin Fouček und dessen
wir auch eine hohe Frauenquote in der
Team entledigten sich dieser Aufgabe
Unternehmensleitung, den Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft nicht Bad Jáchymov verfügt zudem über ein mit Bravour. Die Gäste waren des Loeigenes System der Personalentwicklung, bes voll – was wollte man mehr!
z.B. eine Karriere-Ordnung, Möglich- Edeltraud Štěpánková, Direktorin von Hokeiten zur Weiterbildung und Persön- tel Běhounek
lichkeitsentwicklung und dies nicht nur
aus dem eigenen Budget, sondern auch
aus europäischen Fördermitteln. Sehr
günstig fiel auch die Bewertung der gut
funktionierenden Unterstützung flexibler Arbeitszeitmodelle aus. Die Vorgesetzten kommen den Bedürfnissen beschäftigter Frauen und Männer entgegen,
wo diese aus ernsthaften Gründen eine
Verschiebung der Arbeitszeit oder brauchen oder die Schicht tauschen müssen.
Auch Teilzeitbeschäftigungen sind längst
keine Ausnahme. Sehr positiv wurde
beispielsweise auch das System von Arbeitgeberleistungen und die Einstellung Präsentation des Heilbades, 28. - 29. 6., Kades Systems der Personalbetreuung für ssel – Bundesdelegiertenversammlung der
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew
Peter Hippe, Vorstandsvorsitzender der
bewertet.
DVMB (links), Zdena Fiedlerová, PhysDas Gender-Audit trägt sicher zum Auf- iotherapeutin unseres Heilbades und
schwung des Unternehmens bei. Denn es Rüdiger Schmidt, Stellvertreter Vorsitzenzeigte das Potenzial zur weiteren Verbes- der des Vorstandes der DVMB (rechts)
serung auf. Namentlich auf dem Gebiet
der Bewertung und Entlohnung wurden GLÜCKWUNSCH
einige anregende Empfehlung ausgear- Wir beglückwünschen Libuše Pecková,
beitet.
die Physiotherapeutin im Spa Hotel
Běhounek, zum 2. Rang in der Kategorie
Gleichzeitig hätte ich allen Mitarbei- F5 (Frauen 50-54 Jahre) und zum 1. Rang
tern und Mitarbeiterinnen unseres Ba- in der Kategorie F5 Teams bei den Judodes gedankt, die ihre Meinungen und Europameisterschaften – Masters VeteAnregungen mit dem Auditorteam rans 2014. Die Wettkämpfe, an denen
600 Judokas aus 12 Ländern teilnahmen,
teilten.
Ivana Tauberová, Personaldirektorin
fanden vom 25.-29.6. in Prag statt.
Redaktion
ÖFFNUNG DES
BAROCKSCHLOSSES IN OSTROV
Am 10. und 11. Juli fand im nahen Ostrov die feierliche Wiedereröffnung des
gründlich rekonstruierten Barockschlosses statt, in das nun schrittweise
das Stadtamt von Ostrov einzieht. Das
Ereignis, das großes Interesse in der
Öffentlichkeit erregte, ging mit einem
umfangreichen
Rahmenprogramm
einher. Vor allem aber bekamen geladene und nicht geladene Besucher die
Gelegenheit, das ganze Schloss zu besichtigen. Wer es tat, wurde nicht enttäuscht. In nur zwei Tage strömten nahezu 2500 Besucher durch die sensibel
restaurierten Räume. Der feierlichen
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LÉČBA KUR
MÉNĚ ČI VÍCE PROCEDUR PŘI LÁZEŇSKÉ KÚŘE? TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ!
Přímo hamletovské dilema lázeňského pacienta a jeho ošetřujícího lékaře. Ve hře jsou dokonce tři
faktory, které očekávání klienta utvrzují v tom, že čím více, tím lépe.

větší plochy těla – pulsní magnetoterapie, laser scaner, laser sprcha.

Celá desetiletí balneologických zkušeností nám lékařům-balneologům velí,
abychom velké procedury nekumuloJde zejména již o prvotní příslib ce- vali, tedy kromě radonové koupele, je
níku našich lázní, který přímo určité neordinovali denně a byli opatrní v jepočty procedur v jednotlivých léčeb- jich kombinacích.
ných programech garantuje. A není
jich málo: 2 - 3,5 procedur v průměru Ostatní procedury pak jen vhodným
na každý kalendářní den. Jde o mocné způsobem upravují lokální klinický
marketingové lákadlo.
nález. Teoreticky se lze často bez mnoha těchto procedur i zcela obejít. NaDále je to vlastní zkušenost z domova, opak léčebná rehabilitace je něco, co
kde pacient často při ambulantní fy- do léčeného organismu vnáší onu pozikální terapii či rehabilitaci dochází i třebnou funkci fyziologického pohybu.
řadu týdnů na nejrůznější procedury, Bez ní se zkrátka lázeňská léčba pohyaniž by se zdravotní pojiš’tovna zajíma- bového aparátu dobře odvést nedá.
la, zda je to medicínsky opodstatněné
a efektivní. (Otázkou je, zda procedu- Jistě si milý čtenář povšiml, že jsem
ra často podávaná 1-2x týdně po dobu ještě ani jednou nezmínila masáže –
čtvrt roku, přinese kýžený efekt!). A onu nejpříjemnější součást lázeňského
jako neposlední faktor se jeví zcela při- pobytu. Budu se rouhat – klasická marozená lidská touha, mít za svoje pení- sáž je často zrovna ta procedura, která
ze co možná nejvíce služeb.
s přihlédnutím k léčebným výsledkům
může být zcela opomenuta.
Považuji za vhodné, vnést do takto pokřivených představ a očekávání klien- Jestli se mi tímto článkem podařilo
ta trochu odborného vysvětlení.
vysvětlit ty nejjednodušší principy
balneace, pak očekávám, že moudrý
Především v lázních neprovádíme pacient nebude naléhat, aby na všechpouze fyzikální a rehabilitační tera- na svoje „kuří oka“ dostal nějakou
pii, ale jde především o balneologické tu proceduru. Ale bude spokojený,
procedury. Jsou to léčebné výkony, pokud se mu dostane dostatečného
které vždy ovlivňují celý organismus počtu radonových koupelí a rehabipacienta. Navozují vegetativní a imu- litačních výkonů, polovičního počtu
nitní rovnováhu, startují hojivé pro- dalších velkých procedur a jen nezbytcesy, zlepšují prokrvení a okysličení ného minima všeho ostatního. Jen tak
tkání, stimulují bolest tišící endokrin- dá šanci svým vlastním biologickým
ní působky, vylaďují termoregulaci… rezervám, aby se účinně podílely na
Konkrétně v Jáchymově jde o světo- procesu sebeúzdravy. Jinak organisvě unikátní radonové koupele. K této mus chaoticky zatížený mnoha druhy
kardinální proceduře pak s podob- procedur není schopen optimálně reným účinkem patří i další velké pro- agovat!
cedury. Velké co do rozsahu působení
na celé tělo i co do celkových účinků. Všem našim čtenářům a klientům LéJedná se zejména o všechny celkové čebných lázní Jáchymov přeji dobrou
vodoléčebné procedury, suché uhličité chuť u našeho „švédského stolu lázeňkoupele a plynové injekce, celotělovou ských procedur“. Buďte střídmí, ale
kryoterapii a saunu. Dále jsou to svým přijíždějte pravidelně!
způsobem i fyzikální biostimulační
procedury, pokud jsou aplikovány na Tak budete žít déle bez bolestí!
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MUDr. Lenka Draská, primářka lázeňského hotelu Běhounek
Autorka článku pracuje v Léčebných
lázních Jáchymov a.s. od roku 1981. Je
členkou Společnosti rehabilitační a fyzikální
medicíny a České revmatologické společnosti ČLS JEP. Působí v organizaci ARGE
Europäische Radonheilbäder. Je členkou
Akademické rady Vysoké školy v Plzni, o.p.s.,
která je zaměřena mimo jiné na vzdělávání
fyzioterapeutů.

MEHR ODER WENIGER
ANWENDUNGEN BEI
DER BÄDERKUR? DAS
IST GENAU DAS, WORUM
ES GEHT!
Ein nahezu Hamlet‘sches Dilemma des Kurgastes und seines behandelnden Arztes. Denn es sind gleich drei
Faktoren im Spiel, die den Klienten in
seiner Auffassung bestätigen – je mehr,
desto besser.

men der ambulanten physikalischen
Therapie oder Rehabilitation wochenlang
zu verschiedensten Anwendungen rennt
und es der Krankenkasse völlig egal ist,
ob das überhaupt medizinisch vertretbar
und effektiv ist. (Es ist wirklich fraglich,
ob eine, ein viertel Jahr lang, häufig 1-2
mal wöchentlich verabreichte Anwendung den erheischten Effekt bringt!) Und
nicht zuletzt ist es der ganz normale und
verständliche Wunsch, für sein Geld so
viel wie möglich zu bekommen.

Wehwehchen gleich eine Anwendung
verschrieben zu bekommen. Dass sie
zufrieden sind, wenn ihnen eine ausreichende Anzahl von Radonbädern und
Reha-Leistungen, die halbe Anzahl weiterer ‚großer‘ Anwendungen und nur ein
unerlässliches Minimum an sonstigen
Prozeduren zuteil wird. Nur so geben
Die sonstigen Anwendungen behandeln sie ihren eigenen biologischen Reserven
dann lediglich auf passende Weise lokale die Chance, sich wirksam am Selbstheiklinische Befunde. Theoretisch kann lungsprozess zu beteiligen. Denn ein chaman häufig auf viele dieser Anwendun- otisch, von übermäßigen Anwendungen
gen völlig verzichten.
belasteter Organismus ist einfach nicht
imstande, optimal zu reagieren!
Ich halte es daher für angebracht, ein
wenig fachliches Licht in diese häufig fal- Im Gegensatz hierzu ist die medizinische
schen Vorstellungen und Erwartungen Rehabilitation etwas, was dem behan- All unseren Lesern und Klienten des
delten Organismus die so notwendige Heilbades Jáchymov wünsche ich guten
der Klienten zu bringen.
Funktion der physiologischen Bewegung Appetit an unserem ‚KurbehandlungsbüErstens: im Heilbad geht es nicht vor- vermittelt. Kurzum – ohne sie lässt sich fett‘. Bedienen Sie sich mäßig, aber komrangig um physikalische oder Reha- die kurmedizinische Behandlung des men Sie regelmäßig!
Therapien, sondern vor allem um Bewegungsapparates schwerlich bewerkbalneologische Anwendungen. Also stelligen.
Nur so leben Sie länger ohne Schmerzen!
Heilbehandlungen, die den ganzen
Dr. med. Lenka Draská, Chefärztin des
Organismus des Patienten beeinflus- Der geschätzte Leser hat sicher bemerkt,
sen. Anwendungen, die das vegetative dass ich bisher kein einziges Mal die anKurhotels Běhounek
und Immun-Gleichgewicht herstellen, genehmste Seite der Kur erwähnt habe Die Autorin des Artikels arbeitet seit 1981 in
der Heilbad Jáchymov AG. Sie ist Mitglied
Heilprozesse starten, die Durchblutung – die Massagen. Man verzeihe mir diese
der Gesellschaft für physikalische Medizin
und die Sauerstoffversorgung in den Lästerung – die klassische Massage ist
und Rehabilitation und der TschechiGeweben anregen, schmerzstillende häufig die Anwendung, die angesichts
schen Gesellschaft für Rheumatologie ČLS
endokrine Wirkstoffe stimulieren, die ihres Heileffekts völlig überflüssig ist.
JEP. Außerdem ist sie in der Organisation
Thermoregulation ausloten…Konkret
ARGE Europäische Radonheilbäder tätig.
in Jáchymov mittels seiner weltweit ein- Wenn es mir mit diesem Artikel gelunzigartigen Radonbäder. Zu diesen Kar- gen ist, die einfachsten Prinzipien der
Sie ist Mitglied des Akademischen Rates
dinalanwendungen gehören jedoch auch Balneologie begreiflicher zu machen,
der Hochschule in Plzeň, o.p.s., die unter
weitere ‚große‘ Anwendung mit ähnli- dann bleibt zu hoffen, dass weise Pa- anderem auf die Ausbildung von Physiothecher Wirkung. ‚Groß‘, was den Umfang tienten nicht darauf drängen, für jedes
rapeuten ausgerichtet ist.
ihres Effekts auf den ganzen Körper, aber
auch ihre Gesamtwirkungen betrifft.
Hierbei geht es namentlich um sämtliche hydrotherapeutischen Anwendungen, CO2-Gasbäder und Gasinjektionen,
Ganzkörper-Kryotherapie und Sauna.
Des Weiteren sind dies auf ihre Weise
auch physikalische, biostimulierende
Anwendungen, sofern diese auf größere
Körperflächen appliziert werden – z.B.
pulsierende Magnetfeldtherapie, LaserScanner, Laser-Dusche.
Jahrzehntelange balneologische Erfahrungen gebieten uns Ärzten und Balneologen, große Anwendungen nicht zu
kumulieren, d.h. sie mit Ausnahme von
Radonbädern nicht tagtäglich zu verschreiben und auch bei ihrer Kombination Vorsicht walten zu lassen.

Allem voran das verlockende Angebot in
der Preisliste unseres Bades, das direkt
in den einzelnen Heilprogrammen eine
bestimmte Anzahl von Behandlungen
garantiert. Und zwar nicht wenige: 2-3,5
medizinische Anwendungen pro Kalendertag. Eine mächtige Marketing-Verlockung.
Zweitens ist es die eigene Erfahrung von
daheim, wo der Patient häufig im Rah9

GASTRONOMIE
MÁ PRÁCE JE MÝM KONÍČKEM

Šéfkuchař Petr Ploc pracuje
v jáchymovských lázních od
roku 2010. Po vyučení v Karlových
Varech absolvoval kuchařskou praxi
v lázeňské společnosti Bristol Group.
Vždy jej zajímal jak lázeňský a dietní
systém stravování, tak i ten restaurační v novém a moderním pojetí.
Proto se rozhodl získat další zkušenosti ve vyhlášených karlovarských
restauracích La Strada, Parlament
nebo Charleston. „Rozšířil jsem si
tím obzor o minutkovou kuchyň
z různých koutů světa“, říká.
V Jáchymově se pan Ploc staral nejdříve o chod nově vybudované minutkové kuchyně, kde připravoval
jídla pro Modrou restauraci a Zimní
zahradu. „Když přišla nabídka stát
se šéfkuchařem ‚vlajkové lodi‘ společnosti, byla to pro mě velká výzva.
Proto jsem neváhal“, říká šéfkuchař.
„Kromě práce s personálem kuchyně
a zajišťováním běžného provozu, se
sestavováním nových jídelních lístků a přípravou menu se na hotelu
konají nejrůznější akce. Jako příklad
uvedu reprezentační plesy, slavnostní rauty, letní grilování na terase,
vánoční a firemní večírky nebo kongresy a svatby. Byli jsme také poctěni opakovaně připravovat menu pro
prezidenta republiky. Gastronomie
jde však stále dopředu. Proto se musím já i můj tým stále zdokonalovat.
Využíváme možnosti se účastnit
různých školení pod vedením uznávaných kuchařských odborníků. V
roce 2013 jsem absolvoval stáž v hotelu Intercontinental v Praze, kde
jsem načerpal další nové poznatky
a zkušenosti. Má práce je zároveň
i mým koníčkem. Snažím se nalézt
inspiraci v nejrůznějších kuchařkách, kterých mám ve své knihovně
už opravdu hodně. Ve volném čase
se pak věnuji své rodině a dvěma dětem. Moji velkou vášní je rybaření,
jež pro mne znamená především odpočinek po náročné práci,“ dodává
pan Ploc.
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ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE
Grilovaný candát s bylinkovým máslem, krupeto se zeleninou
Na přípravu 4 porcí candáta budeme
potřebovat 800 g filetu z candáta, 80 g
másla, 10 g listové petržele, 10 g řeřichy, 2 snítky tymiánu, sůl a pepř.
Na krupeto potřebujeme: 300 g krup
namočených přes noc, 80 g šalotky,
2 stroužky česneku, 70 g žluté kapie,
100 g cherry rajčat, 30 g pažitky, 1 lžíce olivového oleje, sůl a pepř.
POSTUP PŘÍPRAVY
Očištěné filety candáta si osolíme,
zlehka opepříme, přidáme snítku tymiánu. Na rozpálenou pánev si dáme
trochu másla a filety pomalu opékáme nejprve kůží dolu a poté i z druhé strany cca 3-4 minuty. Do zbytku
povoleného másla si přimícháme najemno nasekanou petrželku, řeřichu a
tymián, mírně dochutíme solí a pepřem. Potom můžeme stáhnout potravinovou fólií do válečku a dáme ztuhnout do ledničky. Namočené kroupy
propláchneme a uvaříme. Do rozpáleného kastrůlku si dáme olivový olej
přidáme najemno nakrájenou šalotku,
zpěníme a přidáme na malé kostičky
nakrájenou kapii, česnek a cherry rajčátka, vše orestujeme. Přidáme kroupy promícháme dochutíme solí, pepřem a najemno nakrájenou pažitkou.
Dobrou chuť.
Jaroslava Vlčková,
ředitelka hotelu Radium Palace

DIE ARBEIT IST MEIN
HOBBY
Chefkoch Petr Ploc ist seit 2010
in Bad Jáchymov tätig. Nach
erfolgreichem Abschluss der Lehre in
Karlsbad absolvierte er ein Praktikum
in der Kurgesellschaft Bristol Group.
Schon immer interessierte er sich für

das Kur- und Diätverpflegungssystem, aber auch für die Restaurantverpflegung in klassischer und moderner Auffassung. Deshalb
beschloss er, weitere Erfahrungen in berühmten Karlsbader Restaurants zu sammeln – im La Strada, Parlament und Charleston.
„Damit erweiterte ich meinen Horizont um Schnellgerichte aus aller
Welt“, sagt er.
In Jáchymov kümmerte sich Herr Ploc zuerst um die neu errichtete
Schnellgerichte-Küche, in der er Gerichte für das ‚Blaue Restaurant‘/
Modrá restaurace und den ‚Wintergarten‘/Zimní zahrada zubereitete. „Als dann das Angebot kam, Chefkoch im ‚Flaggschiff‘ des
Unternehmens zu werden, war dies für mich Herausforderung und
Chance zugleich. Deshalb griff ich zu“, sagt der Chefkoch. „Außer
der Arbeit mit dem Küchenpersonal, der Absicherung des Normalbetriebs, der Zusammenstellung der aktuellen Speisekarten und
Hotelmenüs kommen verschiedenste Veranstaltungen im Hotel
dazu - repräsentative Bälle, festliche Stehempfänge, sommerliche
Grillpartys auf der Terrasse, Weihnachts- und Firmenpartys, aber
auch Kongresse und Hochzeitsfeiern. Eine besondere Ehre für uns
war, dass wir wiederholt Menus für den tschechischen Präsidenten
zubereiten durften. Die Gastronomie ist jedoch immer in Bewegung.
Das heißt – mein Team und ich müssen uns ständig vervollkommnen. Deshalb nehmen wir an verschiedensten Schulungen teil, die
unter der Leitung anerkannter Kochexperten stattfinden. 2013 absolvierte ich dann ein Praktikum im Prager Hotel Intercontinental,
wo ich neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln konnte. Meine Arbeit ist gleichzeitig auch mein Hobby. Ich versuche aber auch,
Inspirationen in verschiedensten Kochbüchern zu finden und glauben Sie mir, mein Bücherschrank ist voll von ihnen. Meine Freizeit
verbringe ich gern mit meiner Frau und meinen beiden Kindern.
Meine große Leidenschaft ist das Angeln – für mich ist das die beste
Entspannung nach der anstrengenden Arbeit“, fügt Herr Ploc hinzu.

ON - LINE
REZERVACE
OD 1.11.2014

DER CHEFKOCH EMPFIEHLT
Gegrillter Zander mit Kräuterbutter, Krupeto mit Gemüse
Zur Zubereitung von 4 Portionen Zander benötigen wir 800 g Zanderfilets, 80 g Butter, 10 g Krautpetersilie, 10 g Kresse, 2 Thymianzweige, Salz und Pfeffer.
Für das Krupeto benötigen wir 300 g über Nacht eingeweichte Graupen, 80 g Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 70 g gelbe Paprikaschoten,
100 g Cherrytomaten, 30 g Schnittlauch, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz
und Pfeffer.
ZUBEREITUNG
Die gesäuberten Zanderfilets leicht salzen und pfeffern, einen Zweig
Thymian dazu tun. Etwas Butter in die erhitzte Pfanne tun, dann
die Filets langsam bräteln, zuerst mit der Haut nach unten und dann
3-4 Minuten von der anderen Seite. Die klein geschnittene Petersilie,
Kresse und den Thymian im Rest der zerlassenen Butter vermengen und leicht mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anschließend
in Lebensmittelfolie einwickeln und im Kühlschrank starr werden
lassen. Die eingeweichten Graupen durchspülen und dann kochen.
Das Olivenöl in eine erhitzte Kasserolle tun, die fein geschnittene
Schalotte dazu tun, aufschäumen lassen und anschließend die in
kleine Stückchen geschnittene Paprika, den Knoblauch und die
Cherrytomaten dazu tun, alles zusammen anrösten. Die Graupen
dazu tun, mit Salz, Pfeffer und dem fein geschnittenen Schnittlauch
abschmecken.
Guten Appetit!
Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace

ON - LINE
BESTELLUNG
AB 1 NOVEMBER 2014

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ
Objednejte si svůj léčebný pobyt pohodlně a rychle
z domova. Jako poděkování dostanete od nás
dárkový poukaz do kavárny v hodnotě 200 Kč.

Bestellen Sie Ihren Kuraufenthalt bequem
und schnell von zu Hause. Als Dankeschön
bekommen Sie Gutschein ins Café im Wert von
200 CZK.

ROZHOVOR INTERVIEW
SETKÁNÍ S PANÍ VĚROU
Paní Věra Kubánková absolvovala
již svůj 10. jubilejní pobyt v hotelu
Běhounek. Naše setkání proběhlo v odpoledních hodinách v kavárně hotelu Běhounek. Paní Kubánková je dáma, která
je přemýšlivá, zvídavá, stále účinkující
na divadelních scénách v Praze a Mladé
Boleslavi. Její elán a energii by ji mohl
závidět nejeden daleko mladší člověk.
V úctyhodném věku 90let přijela na léčení tentokrát se svou mladší sestrou.

a zjistily, že je již zavřená. Takové to bylo
krásné místo k posezení u kávy.

tu lidé svou prací žijí a mají ji rádi.

Děkuji za rozhovor a těším se opět na setkání
Red.: Celý život se pohybujete v umělec- příští rok. Josef Slunečko
kém prostředí. Co říkáte kulturní nabídce v lázních.
VK: Nemohu to hodnotit. Jen mám do- IM GESPRÄCH
jem, že dříve tady vystupovalo více známějších interpretů. Co mi však udělalo MIT FRAU VĚRA
velkou radost byl koncert v kostele svatého Jáchyma. V tak nádherném prostředí
Frau Věra Kubánková absolvierte
zněla hudba překrásně. Byl to balzám na
ihren bereits 10., also JubiläumsauRedakce: S čím se zde léčíte?
mou duši. Všem hostům z celého srdce fenthalt im Hotel Běhounek. Unser Gespräch fand in den NachmittagsstunVK: Jezdím do Jáchymova na léčení ko- doporučuji takový zážitek.
lene a sestra si léčí páteř. Letos nám vyden im gemütlichen Café des Hotels
šel společný termín již po třetí a tak si to Red.: Jak tu o vás pečují? Snažím se hádat, Běhounek statt. Frau Kubánková ist eine
pěkně užíváme.
echte Dame – nachdenklich, neugierig
že dobře, když se sem opětovně vracíte.
VK: Jsem tady spokojená. Většina perso- und bis heute auf Theaterbühnen in Prag
Red.: Jak jste se o jáchymovských lázních nálu je milá a pozorná. Od vedení hotelu und Mladá Boleslav zu Hause. Um ihren
jsem nyní dostala dárkový poukaz, na Elan und ihre Energie könnte sie so mandověděla?
VK: Tak jak to bývá, od svého kolegy který jsem absolvovala dvě procedury. cher viel jüngerer Mensch beneiden. Im
Jardy Kepky. Léta jezdil do Jáchymova A strašně tady hřeším. Tak dobře tu vaří, beachtlichen Alter von 90 Jahren kam
a stále mluvil o zázračné radonové vodě. že budu mít co dělat, abych ta nabraná sie diesmal in Begleitung ihrer jüngeren
Schwester zur Kur.
Já v tu dobu jezdila do Třeboně, kde mi kila shodila.
bahenní léčba dělala dobře. S přibývajícími potížemi jsem však dala na jeho slova: Red.: Nedávno jste oslavila významné ju- Redaktion: Welche Beschwerden lassen
„Chceš-li se se skutečně léčit, tak jeď do bileum. Stále hostujete v několika hrách Sie sich hier kurieren?
Jáchymova“. A od té doby jezdím k Vám. v Praze a Mladé Boleslavi. Jiní by zdale- VK: Ich lasse mir in Jáchymov mein Knie
ka nezvládli to co vy...
heilen, meine Schwester wiederum die
Red.: A jak Vám tedy radonové koupele VK: Myslím, že je to v genech po rodičích. Wirbelsäule. In diesem Jahr hat es schon
Také životosprávou a tím, že se snažím zum dritten Mal mit dem gemeinsamen
pomáhají?
VK: Po všech těch léčebných procedu- pravidelně cvičit i na rotopedu. Kolenům Termin geklappt und so genießen wir das
rách v lázních se cítím unavená. Hodně to pomáhá a já můžu chodit. A abych se richtig.
spím a snažím se odpočívat. To k lázním nenudila, tak při tom sleduji televizi. Se
patří. Stává se mi, že téměř usnu během sestrou rády plaveme a tady chodíme Red.: Wie haben Sie eigentlich von Bad
radonové koupele. Cítím nápor na orga- pravidelně do bazénu. Představte si, že Jáchymov erfahren?
nismus a pak tu následnou úlevu. Z mých mne moje obvodní lékařka dává ostat- VK: Wie so oft, von einem Kollegen – Jarzkušeností trvá příznivý vliv koupelí na ním vrstevníkům za příklad zdravého da Kepka. Jahrelang fuhr zur Kur nach
člověka.
Jáchymov und sprach ständig von dem
nemocné koleno několik měsíců.
wundersamen Radonwasser. Ich fuhr damals nach Třeboň zur Kur, die SchlamRed.: Po desáté v Jáchymově, to tu znáte Red.: A co plánujete nového na divadle?
VK: V 90letech člověk neví, co bude za mbäder dort taten wir wirklich wohl. Mit
každý kámen?
VK: Tak to máte pravdu. Prošla jsem už rok, za dva... Nicméně chystáme společ- zunehmenden Beschwerden nahm mich
všechny cesty v okolí, na Mlýnky, na Klo- ně s režisérkou Helenou Glancovou no- dann aber seine Worte ernst: „Wenn du
bouk,... A vždy, když přijede vnuk, tak vou hru „Vražda na faře“ podle Agathy wirklich Heilung brauchst, dann fahre
vyrazíme na Klínovec nebo na Boží Dar. Christie v říjnu v Mladé Boleslavi. A na nach Jáchymov“. Seither komme ich hier
Jedno místo však mám tady velmi ráda, tu práci se velmi těším.
her.
a to Špitální kostelík s ještě původní dřevěnou podlahou a schody. Má magickou Red.: Až se tady zase příští rok setkáme, Red.: Und – helfen Ihnen die Radonbäder?
sílu. Co mne příjemně překvapilo je krás- čím bychom Vám mohli udělat radost?
ně opravená vyhlídková věž na Klínovci. VK: Radost mi udělají všichni ti, které VK: Nach allen Kuranwendungen im
No a z čeho jsem byla smutná? Když jsme jsem za těch deset let poznala. Jsou to Bad bin ich mich immer ziemlich müde.
se sestrou došly k restauraci Belveder opravdoví profesionálové. Je poznat, že Dann schlafe ich viel und versuche, einf12

ach nur auszuruhen. Das gehört nun mal zur Kur. Ja mitunter nicke
ich fast direkt beim Radonbad ein. Ich spüre die Belastung für den
ganzen Organismus, anschließend aber eine starke Linderung. Meinen Erfahrungen zufolge dauert die positive Wirkung des Bades auf
das kranke Knie einige Monate an.
Red.: Zum zehnten Mal in Jáchymov – da kennen Sie hier inzwischen wohl jeden Stein!
VK: Da haben Sie recht. Ich bin schon auf allen Wegen in der Umgebung entlangspaziert, ins Mühlental, nach Klobouk,… Und immer,
wenn mein Enkel herkommt, brechen wir zum Klínovec (Keilberg)
oder nach Boží Dar auf. Einen Ort mag ich aber ganz besonders – die
Spitalskirche mit ihrem ursprünglichen Holzfußboden und Holztreppe. Sie hat nahezu magische Kraft. Angenehm überrascht war ich
auch vom schön reparierten Turm auf dem Keilberg. Und worüber
ich traurig bin? Als meine Schwester und ich zum Restaurant Belvedere bummelten und dort vor verschlossenen Toren standen. So ein
schönes Plätzchen zum Kaffeetrinken!
Red.: Das ganze Jahr bewegen Sie sich im Künstlermilieu. Was sagen
Sie zum Kulturangebot im Bad?
VK: Das kann ich nicht gut beurteilen. Ich habe aber den Eindruck,
dass hier früher mehr bekannte Interpreten auftraten. Aber das
Konzert in der St. Joachimskirche hat mir große Freude gemacht. In
diesem herrlichen Ambiente klang die Musik einfach famos. Richtiges Balsam für die Seele. Allen Gästen empfehle ich von ganzen Herzen solch eine Erlebnis.
Red.: Wie pflegt und umhegt man Sie hier? Ich schätze gut, wenn Sie
schon so oft hier gewesen sind.
VK: Ja, ich bin zufrieden. Der Großteil des Personals ist nett und
zuvorkommend. Diesmal habe ich von der Hotelleitung einen Geschenkvoucher einen Geschenkvoucher für gleich zwei Anwendungen erhalten. Aber – ich versündige mich ständig gegen die schlanke
Linie. Hier kocht man nämlich so gut, dass ich nicht weiß, wie ich die
überflüssigen Kilos wieder los werde.
Red.: Unlängst haben sie ein bedeutendes Jubiläum gefeiert. Ständig
gastieren Sie bei einigen Stücken in Prag und Mladá Boleslav. Wie
schaffen Sie das alles nur…
VK: Ich glaube, das habe ich in den Genen, von meinen Eltern. Klar,
auch der Lebensstil spielt eine Rolle, so bemühe ich mich, regelmäßig
mit dem Ergometer zu trainieren. Das hilft den Knien und ich kann
laufen. Um mich dabei nicht zu langweilen, sehe ich dabei fern.
Meine Schwester und ich schwimmen gern und auch hier sind wir
regelmäßig im Schwimmbecken. Stellen Sie sich vor – meine Hausärztin stellt mich Altersgenossen als Beispiel für einen gesunden Menschen hin.
Red.: Und was planen Sie Neues im Theater?
VK: Nun, wenn man 90 ist, weiß man nicht, was in ein, zwei Jahren
wird… Dessen ungeachtet bereiten wir in Mladá Boleslav mit der Regisseurin Helena Glandcová für den Oktober das neue Spiel ‚Mord
im Pfarrhaus‘ nach einer Erzählung von Agathe Christie vor. Darauf
freue ich mich schon sehr.
Red.: Wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen – womit könnten wir Ihnen eine Freude machen?
VK: Freude bereiten mir alle, die ich hier in den letzten zehn Jahren
kennenlernen durfte. Alle sind durch die Bank echte Profis. Man
merkt einfach, dass die Menschen hier ihre Arbeit mögen.
Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr, Josef Slunečko

Věra Kubánková je česká divadelní a filmová herečka. V roce
1948 absolvovala brněnskou konzervatoř. Působila v Horáckém divadle v Jihlavě, na scéně Divadla pracujících v Gottwaldově (dnešní Zlín), v souboru Realistického divadla Zdeňka
Nejedlého v Praze, v Divadle Za branou pod vedením O. Krejči. Od roku 1994 je Kubánková v penzi, příležitostně ale vystupuje v divadle nadále. Hostovala například v Divadle Na prádle nebo v Divadle Radka Brzobohatého. Stále udivuje svou
neuvěřitelnou vitalitou. Ve svých 90. letech je hostující členkou
divadla Na Jezerce v Praze, kde hraje například v Goldflamových komediantech. Pod vedením Heleny Glancové hraje na
scéně Městského divadla v Mladé Boleslavi v inscenaci Marvilův pokoj. Před filmovou a televizní kamerou ztvárnila paní
Kubánková na čtyřicet rolí. Kromě divadla, filmu a televize se
realizovala také v rozhlase, kde se podílela na dramatizaci našich i světových literárních děl, recitovala také verše. Nedílnou
součástí práce Věry Kubánkové je také dlouholeté působení
v dabingu. Překvapivou popularitu mezi mladými lidmi získala jako osmdesátiletá účinkováním v klipu Virtuální duet
skupiny Tata Bojs. Dodnes se ostatně objevuje také ve studentských filmech FAMU, čtyři roky působila také pedagogicky na
DAMU. Za dlouholetý přínos české kultuře obdržela Cenu
Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu
(1999) a Cenu Thálie za celoživotní mistrovství na divadle
(2006).
Věra Kubánková ist eine tschechische Theater- und Filmschauspielerin. 1948 absolvierte sie das Konservatorium in Brünn. Sie
wirkte im Theater ‚Horácké divadlo‘ in Jihlava, auf der Bühne
des Theaters im damaligen Gottwaldov (heute Zlín), im Ensemble des Realistischen Theaters Zdeněk Nejedlý in Prag und im
Theater ‚Za branou‘ unter der Leitung von O. Krejči. Seit 1994
ist Frau Kubánková in Rente, gelegentlich tritt sie aber bis heute
noch im Theater auf. So gastierte sie beispielsweise im Theater
‚Na prádle‘ oder auch im Radek-Brzobohatý-Theater. Bis heute
erstaunt sie mit ihrer unglaublichen Vitalität. In ihren 90 Jahren ist sie gastierendes Mitglied im Theater Na Jezerce v Prag,
wo sie beispielsweise in Goldflams ‚Komödianten‘ spielt. Unter
der Leitung von Helena Glancová spielt sie auf der Bühne des
Städtischen Theaters in Mladá Boleslav in der Inszenierung
Marvin‘s Room. Vor Film- und Fernsehkameras spielte Frau
Kubánková an die vierzig Rollen. Außer im Theater, im Film
und Fernsehen produzierte sie auch im Rundfunk, wo sie sich
an der Dramatisierung tschechischer und literarischer Werke
aus aller Welt beteiligte. Viele Jahre lang wirkte Věra Kubánková
auch bei der Film-Synchronisierung mit. Überraschende Popularität unter jungen Leuten gewann sie als 80-jährige im Clip
zum Virtuellen Duett der Band Tata Bojs. Bis heute taucht sie
übrigens auch in Studentenfilmen der FAMU auf und vier Jahre
lang war sie auch als Pädagogin an der DAMU tätig. Für ihren
langjährigen Beitrag zur tschechischen Kultur erhielt sie den
František-Filipovský-Preis für ihren lebenslangen Beitrag zur
Filmsynchronisation (1999) und den Theaterkunstpreis Thalia
(2006).
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NOVINKY NEUIGKEITEN
LÉČEBNÉ ÚČINKY SÍRY A RAŠELINY MŮŽEME NABÍDNOUT I V JÁCHYMOVĚ
400 Kč. Při obou těchto koupelích je nut- Infektionskrankheiten, Herzschwäche,
né odstranit všechny šperky.
hohem Blutdruck und Sensibilität gegenüber gewissen Komponenten der Zurádi bychom Vám představili dvě nové
procedury Uhličitou solfatanovou kou- PhDr. Lenka Kroniková, vrchní sestra Lá- bereitung wird von diesem Bad abgeraten.
pel a Uhličitou koupel s rašelinovým zeňského komplexu Curie a Lázeňského Beide Bäder zeigen positive Wirkung bei
extraktem. Základem obou koupelí je centra Agricola
neurotischen Beschwerden, Stress und
uhličitá voda.
Beklemmung, denn sie wirken entspannend und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Do uhličité solfatanové koupele se přidává Solfatan, který obsahuje 40 % síry, DIE HEILENDE KRAFT
sušený sulfitový výluh, chlorid sodný a
„Das Bad ist einfach sensationell. Auf
parfém jedle. Během procedury se uvol- VON SCHWEFEL UND der Haut perlen kleine Gasbläschen und
ňuje sirovodík, který proniká pokožkou
gleichzeitig spürt man, wie sich auch die
do organismu. Tato koupel se doporuču- HEILMOOR – NUN AUCH entferntesten Körperteile allmählich und
je nejen u onemocnění pohybového apagleichmäßig erwärmen. Äußerst wohlturátu, ale i při kožních chorobách z nichž IN BAD JÁCHYMOV
end ist aber auch das Relaxen nach dem
můžeme zmínit lupenku, ekzém, akné a
Bad“, schwärmt eine der Klientinnen, die
Liebe Leser, sehr geehrte Gäste
různá svědivá onemocnění kůže. Koupel
diese Bäder ausprobieren konnte.
není vhodná u horečnatých stavů, při
přecitlivělosti na aktivní látku nebo na Wir hätten Ihnen gern zwei neue kur- Beide neuen Anwendungen kann man
medizinische Anwendungen vorgestellt ab August dieses Jahres im Spa Komplex
některou z dalších složek přípravku.
– das Kohlensäure-Solfatan-Nassbad und Curie zukaufen. Beide Anwendungen
Uhličitá koupel s rašelinovým extraktem das Kohlensäure-Nassbad mit Moorex- dauern 30 Minuten (20 Minuten das Bad
se připravuje z uhličité vody a extraktu trakten. Grundlage für beides ist kohlen- selbst + 10 Minuten Trockenpackung
z rašeliny obohacené éterickým olejem saures Wasser.
im Sitzen). Beide Anwendungen kosten
ze smrkového jehličí. Rašelina má kromě
jeweils 400 CZK. Zu beiden Bädern ist
analgetického účinku také výborné rege- Dem kohlensauren Wasser wird Solfatan sämtlicher Schmuck abzulegen.
nerační, protizánětlivé a antibakteriální beigesetzt, das 40 % Schwefel, getrockvlastnosti. Proto je koupel vhodná při netes Sulfitextrakt, Natriumchlorid und PhDr. Lenka Kroniková, Oberschwester im
léčbě poruch pohybového aparátu. Kou- Tannenparfüm enthält. Im Laufe der An- Spa Komplex Curie und im Spa Center Agpel se nedoporučuje u horečnatých stavů, wendung wird Schwefelwasserstoff frei, ricola
akutních kožních onemocnění, infekč- der durch die Haut in den Organismus
ních onemocnění, srdeční slabosti, vyso- eindringt. Dieses Bad ist nicht nur bei Erkého krevního tlaku a při přecitlivělosti krankungen des Stütz- und Bewegungsna některou ze složek přípravku. Obě apparates zu empfehlen, sondern auch
koupele působí příznivě při neurotických bei Hauterkrankungen, u.a. bei Psoriasis,
obtížích, stresu, úzkosti, kdy přispívají Ekzemen, Akne und weiteren juckenden
Hauterkrankungen. Nicht geeignet ist
k celkovému uvolnění a relaxaci.
dieses Bad bei fiebrigen Zuständen, Sen„Koupel je úžasná. Po kůži Vám pobí- sibilität gegenüber dem Aktivstoff oder
hají malé bublinky a zároveň cítíte, jak gewissen Komponenten der Zubereitung.
dochází k pozvolnému a rovnoměrnému Das Kohlensäurebad mit Moorextrakt
prohřívání i těch nejvzdálenějších částí wiederum wird aus kohlensaurem Wastěla. Velmi příjemný je i odpočinek, který ser und aus mit ätherischen Ölen aus
následuje po koupeli“, říká jedna z kli- Fichtennadeln angereichertem Moorentek, která měla možnost tyto koupele extrakt zubereitet. Außer seiner analgetischen Wirkung hat Naturmoor auch
vyzkoušet.
hervorragende regenerierende, entzünObě nové procedury je možné od srpna dungshemmende und antibakterielle Eiletošního roku zakoupit v lázeňském genschaften. Deshalb eignet sich das Bad
komplexu Curie. Délka trvání procedur gut zur Heilung von Störungen des Stützje 30 minut (20 minut koupel + 10 mi- und Bewegungsapparates. Bei fiebrigen
nut suchý zábal v sedě). Cena procedury Zuständen, akuten Hautkrankheiten,
Milí čtenáři, Vážení hosté
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ART FORUM
JAZZOVÝ PODZIM V JÁCHYMOVĚ
Vedle tradičních lázeňských oper a operet
si svoje místo dobývá jazz. Měsíce říjen a
listopad přinášejí vskutku špičková vystoupení.

Kromě špičkového jazzu se v listopadu
můžete těšit na počátek zimy, kdy tradičně 11. listopadu oslavíme příjezd sv. Martina na bílém koni a v pátek 5. prosince
slavnostně rozsvítíme vánoční strom
před lázeňským centrem Agricola.
Podrobné informace naleznete v dostatečném předstihu na webu www.spainfojachymov.cz. Těšíme se na vás.
Marek Poledníček, manažer SPA Info

Ve čtvrtek 9. října od 20:00 hod. si nenechte ujít koncert skupiny Prague Vienna
Connection, která hraje vlastní skladby
a vlastní úpravy amerických jazzových
standardů. Skupina vznikla v roce 2010
jako projekt dvou mladých talentovaných
jazzových muzikantek z Vídně a dvou
vyzrálých hudebníků z Prahy. Zpěvačka
a skladatelka Nika Zach se díky svému
výraznému sametovému hlasu prozpívala až do rakouské jazzové scény. Mladá,
šarmantní a přirozeně nespoutaná pianistka Julia Siedl patří nyní na vídeňské
scéně k nejžádanějším nováčkům. Vedle
své vášně pro oživování starých skladeb
využívá i nové impulsy. V souboru dále
účinkují František Uhlíř (contrabass) a
Jaromír Helešic (bicí).

DOPORUČUJEME
Pozvánka k návštěvě Špitálního
kostelíku

Nenechte si ujít návštěvu významné architektonické a kulturní památky Karlovarského regionu - Špitálního kostela
Všech svatých , stojícího ve stráni nad
hřbitovem. Říká se mu také Hřbitovní
Dorothea Jaburek, která svým sameto- kostelík. Uvnitř se skrývají vzácné povým hlasem, jedinečným frázováním a klady, které byste v prostém venkovském
v zálibě experimentovat přesvědčuje o kostelíku nehledali. Stopu zanechaly
výjimečnosti mezi rakouskými zpěvač- v kostelíku též osobnosti jáchymovské
kami. Pianistka Julia Siedl je nová hvězda
PRAGUE –VIENNA- CONNECTION rakouské jazzové scény a svým uměním
V roce 2010 vznikl tento neobvyklý a získala respekt v celé Evropě. Českou
jedinečný kvartet z českých jazzových stranu zastupuje František Uhlíř, patřící
zkušených hudebníků a rakouských k nejvýznamnějším evropským hráčům
jazzových interpretek, které přes své na kontrabas a Jaromír Helešic, legendármládí patří k tomu nejlepšímu, co naši ní pražský hráč na bicí nástroje. Repertosousedé mají. V tomto krátkém čase na ár skupiny je tvořen jak z vlastních úprav
sebe upozornil publikum i odbornou standartů tzv. „American Songbook“,
veřejnost koncerty v několika evrop- tak i z vlastních skladeb.
ských zemích. Jednalo se o samostatné
koncerty i o vystoupení na různých fes- Hudba PVC popisuje širokou škálu
tivalech nebo ve vyhlášených jazzových emočních stavů a čerpá z bohaté a neklubech, jako Porgy & Bess, a Jazzland vyčerpatelné studnice jazzových stylů a
ve Vídni nebo Reduta a Jazzdock v Praze. směrů.
Rakouskou stranu zastupují zpěvačka Srdečně zveme milovníky dobré hudby.
Na sobotu 8. listopadu pro vás připravujeme fantastickou americkou rytmiku v podání Mike Parker Tria z USA.
Trio hraje mix vlastních skladeb, široce
ovlivněných mnoha dalšími současnými
hudebními styly (funk, rap atd.), ale také
standardy ve vlastních aranžích. Nejvíce
jejich stylovému zařazení odpovídá trochu všeobjímající nálepka „modern jazz“,
ale více snad napoví odkazy na weby
www.mptheory.com a http://nsiquartet.
com. Jedná se o první vystoupení kapely
v České republice a na Slovensku. Bartek Prucnal (Polsko) – altsaxofon, Mike
Parker (USA) – kontrabas, Frank Parker
(USA) – bicí

historie a právě o nich chci psát.
Byl založen v roce 1516 jako farní kostel.
Za celou dobu své existence nedoznal
podstatných stavebních změn. V r. 1516
založil hrabě Štěpán Šlik Jáchymov a pozval si ze Saska vynikajícího báňského
odborníka Heinricha von Könneritz, aby
řídil těžbu stříbra. Tento muž působící v
Jáchymově od roku 1519 jako hejtman,
známá osobnost ve vývoji dolování a šli15

Kostel sloužil též jako pohřební místo. Po
obvodu interiéru jsou vystaveny náhrobní kameny významných jáchymovských
měšťanů a mincmistrů. Na jednom
z nich /vlevo uprostřed/ je vytesán dlouhý text, báseň Jana Mathesia zemřelému
příteli, lékaři Dr. Balthasaru Kleinovi. Jan
Mathesius působil v 16. stol. jako rektor
jáchymovské latinské školy a evangelický
pastor. Byl prvním kronikářem města a
zavedl v Jáchymově matriku, první v našich zemích.
Ve Špitálním kostelíku byl pohřben také
významný mincmistr, který působil
v jáchymovské mincovně téměř čtvrt
století. Jmenoval se Ruprecht Pullacher
a jeho náhrobní kámen zůstal jako jediný zasazen v kamenné dlažbě kostela .
Najdete jej snadno. Prostá kamenná deska bez nápisu, bez zdobení se nachází
zhruba uprostřed kostela před kostelními lavicemi.
Architektonickou lahůdkou je unikátní
dřevěný trámový pozdně gotický krov,
který je jedinečným prostorem, kde se
dnes konají výstavy. Tento půdní prostor využíval městský špitál, který stál
v sousedství, pro uskladnění obilí a potravin. Ve špitále působil jako lékař od
r.1527 - 1531 Georg Agricola, osobnost
světového významu, autor „Dvanácti
knih o hornictví“. Podklady k tomuto
dílu sbíral Georg Agricola právě v Jáchymově, stejně jako minerály, v jejichž
léčivé účinky věřil.
Špitální kostelík je otevřen od května do
října, prohlídky se konají vždy v úterý a
ve čtvrtek ve 14:00 a v 15:00 hodin.
Věra Vacatová, programová specialistka

JAZZ-HERBST
IN JÁCHYMOV

digkeit von ihrer Einzigartigkeit unter
den österreichischen Sängerinnen überzeugt. Die Pianistin Julia Siedl wiederum
gilt als neuer Stern am österreichischen
Jazzhimmel und genießt mit ihrer Kunst
großen Respekt in ganz Europa. Die tschechische Seite ist mit František Uhlíř,
einem der hervorragendsten Kontrabassisten Europas vertreten, sowie mit Jaromír Helešic, einer Prager SchlagzeugerLegende. Das Repertoire der Formation
besteht aus eigenen Arrangements von
Standards des sog. ‚American Songbooks‘, sowie aus eigenen Kompositionen.
Neben Evergreens, wie Opern und Ope- Die Musik von PVC umfasst eine breite
retten erobert auch mehr und mehr der Skala von Gefühlsbewegungen und
Jazz die Herzen der Kurgäste. Im Okto- schöpft aus der unerschöpflichen Quelle
ber und November darf man sich in die- vielfältiger Jazzstils und -richtungen.
ser Hinsicht auf echte Top-Events freuen.
Donnerstag, den 9. Oktober, um 20:00 Alle Freunde guter Musik sind herzlich
Uhr, sollte man sich nicht das Konzert eingeladen.
der Jazzformation Prague Vienna Connection entgehen lassen, die eigene Für Samstag, den 8. November bereiKompositionen sowie amerikanische ten wir für Sie fantastische amerikaJazzstandards in eigenem Stil spielt. Die nische Rhythmen in Darbietung des
Formation entstand im Jahre 2010 als Mike Parker Trios aus den USA vor.
Projekt zweier talentierter Jazz-Musike- Das Trio spielt einen bunten Cocktail
rinnen aus Wien und zweier reifer Mu- aus eigenen Kompositionen, die von
siker aus Prag. Die Sängerin und Kom- vielen anderen modernen Musikstils
ponistin Nika Zach sang sich mit ihrer beeinflusst sind (Funk, Rap, usw.), aber
auffälligen, samtenen Stimme bis in die auch Jazz-Standards in eigenen Arranösterreichische Jazzszene. In der Wiener gements. Ihr Stil kommt wohl dem am
Szene gehört die junge, charmante und nächsten, was heute unter dem etwas
natürlich unbändige Pianistin Julia Siedl vagen Begriff ‚Modern Jazz‘ verstanzu den beliebtesten Newcomern. Neben den wird – am besten, Sie überzeugen
ihrer Leidenschaft, alten Kompositionen sich selbst auf den Websites www.mpneues Leben einzuhauchen, verwen- theory.com und http://nsiquartet.com.
det sie auch gern neue Impulse. Wei- Es geht um den ersten Auftritt dieser
tere Mitglieder der Band sind František Formation in Tschechien und in Polen.
Uhlíř (Contrabass) und Jaromír Helešic Die Band spielt in der Zusammensetzung Bartek Prucnal (Polen) – Altsaxo(Schlagzeug).
fon, Mike Parker (USA) – Kontrabass,
PRAGUE–VIENNA–CONNECTION Frank Parker (USA) – Schlagzeug.
Die Geburtsstunde dieses exzeptionellen Außer auf Top-Jazz im November darf
und einzigartigen Quartetts aus erfah- man sich auch auf den Winteranfang
renen tschechischen Jazz-Musikern und freuen, wo wir traditionell am 11. Noösterreichischen Jazz-Interpretinnen, die vember die Ankunft von St. Martin
trotz ihrer Jugend zum besten bei un- auf seinem weißen Ross feiern; Freitag,
seren Nachbarn gehören, war das Jahr den 5. Dezember zünden wir dann fei2010. In dieser kurzen Zeit gelang es PVC, erlich die Christbaumlichter vor dem
bei Konzerten in einigen europäischen Spa Center Agricola an.
Ländern, das Publikum, aber auch die
Fachöffentlichkeit auf sich aufmerksam Ausführliche Informationen gibt es
zu machen. Entweder bei separaten ausreichend im Voraus auf unserer
www.spainfojachymov.cz.
Konzerten, oder auch auf verschieden- Webpage
sten Festivals oder in berühmten Jazz- Wir freuen uns auf Sie!
klubs, wie Porgy & Bess und Jazzland in Ing. Marek Poledníček, Manager von SPA
Wien, oder Reduta und Jazzdock in Prag. Info
Die österreichische Seite ist mit Sängerin
Dorothea Jaburek vertreten, die mit ihrer WIR EMPFEHLEN
samtenen Stimme, ihrem einzigartigen Einladung zu einem Besuch der SpiPhrasieren und ihrer Experimentierfreu- talskirche

Lassen Sie sich keinesfalls den Besuch
eines der bedeutendsten architektonischen Kulturdenkmale der Karlsbader
Region entgehen – der am Hang über
dem Friedhof stehenden AllerheiligenSpitalskirche, auch Friedhofskirche
genannt. Ihr Inneres birgt wertvolle
Schätze, wie man sie in einer schlichten Dorfkirche kaum vermuten dürfte.
Aber auch Persönlichkeiten aus der
Joachimsthaler Geschichte hinterließen in ihr ihre Spuren – gerade über
sie möchte ich berichten.
Die Kirche wurde 1516 als Pfarrkirche errichtet. Während ihrer Existenz
erfuhr sie kaum bauliche Verände-

ARTFORUM

kovského mincování, věrný stoupenec
Šliků, politik, obratný diplomat a právník věnoval horníkům pro jejich kostel
křídlový oltář z dílny Lucase Cranacha.
Na postranních křídlech oltáře /Zvěstování P. Marie a Navštívení P. Marie/ vždy
v horní části jsou namalovány jeho erby.
Dominantní je prostřední obraz Zasnoubení Sv. Kateřiny – výjev s líbeznou
Pannou Marií sedící uprostřed s malým
Ježíškem na klíně. U jeho nohou klečí půvabná dívka s dlouhými vlasy v krásných
šatech, která navléká Ježíškovi prsten a
zaslibuje se mu. Je to Sv. Kateřina, na obraze se svými třemi družkami Sv. Barborou, Markétou a Doroteou. Oltář byl
koncem roku v r. 2005 zapůjčen do obrazárny Pražského hradu, kde se konala
výstava „Lucas Cranach a české země“ a
kde jej zhlédly stovky návštěvníků.

Jesuskind einen Ring auf den Finger
steckt und sich ihm gelobt. Dies ist die
hl. Katharina – auf dem Gemälde in
Begleitung ihrer dreier Brautjungfern
– der hl. Barbara, hl. Margarethe und
hl. Dorothea. 2005 wurde der Altar an
die Gemäldegalerie der Prager Burg zu
Ausstellung ‚Lucas Cranach und die
böhmischen Länder‘ ausgeliehen, die
Hunderte von Besuchern besichtigten.

Die Kirche diente aber auch als Begräbnisort. In ihrem Innern sind rings
um ihre Umfangsmauer die Grabsteine namhafter Joachimsthaler Bürger
und Münzmeister ausgestellt. In einen
von ihnen /links in der Mitte/ ist ein
langer Text eingemeißelt – ein Dr. Balthasar Klein von Johannes Mathesius
gewidmetes Gedicht. Johannes Mathesius war im 16. Jh. als Rektor der St.
Joachimsthaler Lateinschule und als
evangelischer Pastor tätig. Er war der
erste Chronist der Stadt und führte in
St. Joachimsthal eine der ersten Matrikel in unseren Landen ein.

In der Spitalskirche liegt auch ein
berühmter Münzmeister begraben, der
nahezu ein Vierteljahrhundert lang in
der St. Joachimsthaler Münze wirkte.
Er hieß Ruprecht Pullacher und sein
Grabstein ist als einziger direkt im
Steinfußboden der Kirche eingelassen.
Er ist leicht zu finden. Die schlichte
rungen. Anno 1516 gründete Stephan Steinplatte ohne Inschrift und VerzieSchlik (tsch. Šlik) Sankt Joachimsthal rung befindet sich etwa in der Mitte
und lud den hervorragenden sächsi- der Kirche vor den Kirchenbänken.
schen Bergbauexperten Heinrich von
Könneritz hier her ein und übertrug Ein architektonischer Leckerbissen ist
ihm die Leitung des hiesigen Silber- das unikale Gebälk des spätgotischen
bergbaus. Dieser Mann – ab 1519 Dachstuhls, das besondere Ambiente
Hauptmann in St. Joachimsthal und dieses Raums wir heute zu Ausstellunansonsten eine bedeutende Persön- gen genutzt. Früher wurde der Dachlichkeit in der Entwicklung des Silber- boden vom benachbarten Stadtspital
bergbaus und der Münzprägung unter zur Lagerung von Korn und Lebensden Schlicken, Politiker, gewiefter Di- mitteln genutzt. Zwischen 1527 - 1531
plomat und Rechtsanwalt – widmete wirkte Georg Agricola, eine Persönden Bergleuten für ihre Kirche einen lichkeit von Weltrang und Autor des
Flügelaltar aus der Werkstatt von Lu- berühmten Bandes ‚Vom Bergkwerck
cas Cranach. An den Seitenflügeln des XII Bücher‘, als Arzt im Spital. Die
Altars /Mariä Verkündung und Mariä Grundlagen zu diesem epochalen
Heimsuchung/ sind jeweils im oberen Werk sammelte Georg Agricola geTeil dessen Wappen dargestellt. Der rade in St. Joachimsthal, genauso wie
Altar wird jedoch beherrscht vom mit- die Minerale, an deren Heilwirkung er
tleren Bild ‚Verlobung der Hl. Katha- glaubte.
rina‘ – eine Szene mit der lieblichen
Jungfrau Maria, in der Mitte sitzend, Die Spitalskirche ist von Mai bis Okmit dem kleinen Jesuskind auf dem tober geöffnet; Besichtigungen finden
Schoß. Zu dessen Füßen kniet ein an- jeweils dienstags und donnerstags um
mutiges Mädchen mit langem Haar in 14:00 und 15:00 Uhr statt.
einem herrlichen Gewand, die dem Věra Vacatová, Programmspezialistin
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LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
HOTEL ALEXANDRIA JE WELLNESS
JEDNIČKOU

I letos přišel hotel s řadou novinek. V produktové oblasti
se jedná hlavně o pobyt Léčba & Wellness. „Jak již název
napovídá, pobyt nabízí spojení plnohodnotného léčení
v našem nejlepším léčebném zařízení v hotelu Palace****
a wellness pobytu v našem hotelu. Jednoduše nabízíme
kombinaci toho nejlepšího, čím akciová společnost disponuje. Program je upraven tak, aby se hosté během dopoledne léčili a po zbytek dne mohli využívat wellness služby,“
popsala ředitelka. V aktuální nabídce je také vánoční pobyt plný kulturních zážitků i silvestrovské pobyty, jejichž
součástí je velkolepý galavečer. Rozšířené a vylepšené služby nabízí rovněž wellness centrum hotelu. „V loňském roce,
kdy služeb wellness centra využilo více než 11 tisíc osob,
jsme nově zprovoznili letní terasu pro slunění a rozšířili nabídku masáží. Letos jsme procedury obohatili o speciální
čínskou energetikou masáž a masáž vonnou svíčkou (Candella masáž). Navíc každý první pátek v měsíci při nočním
wellness, které je stále oblíbenější, máme otevřeno až do
23.00 hodiny,“ zdůraznila ředitelka. „Za povšimnutí stojí i
skutečnost, že za první půlrok navštívilo hotel dvojnásobné
množství slovenských hostů, kteří celkově v naší společnosti patří k nejrychleji rostoucí zahraniční klientele,“ dodala
Luhačovický hotel Alexandria**** potvrdil své výsadní M. Fialová. Hlavními důvody, proč si hotel získává stále
postavení mezi wellness hotely, když na začátku léta získal více příznivců, je nejen velkoryse řešené wellness centrum
již podruhé prestižní ocenění na třetím ročníku soutěže s bazénem a saunovým světem, ale také komfortní ubytoCzech Hotel Awards - Hotel roku 2014 v kategorii Well- vání v centru Luhačovic, špičková gastronomie, noční klub
ness & spa ve Zlínském kraji. Stal se tak nejlepším wellness s prvorepublikovou atmosférou a v neposlední řadě i profehotelem nejen v Luhačovicích, ale v celém Zlínském kra- sionální vystupování všech pracovníků.
ji. Největší hotelová událost roku Czech Hotel Awards je
soutěž o titul nejoblíbenějšího hotelu v České republice a je FOOD FESTIVAL ODHALIL TAJEMSTVÍ LUHAČOpřehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služ- VICKÉ KUCHYNĚ
by. Cílem soutěže je zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely V polovině srpna proběhl v Luhačovicích již druhý ročpo celé České republice. „Ceny si velmi vážíme a těší nás ník Food Festivalu, který letos představoval historii i souo to víc, že hlasování bylo veřejné,“ sdělila Ing. Miloslava časnost místní gastronomie. Milovníci dobrého jídla a
Fialová, ředitelka hotelu. „V příštím roce bychom se velmi pití, kterých se sešlo více než 1500, mohli nejen ochutnat
rádi pokusili o pomyslný hattrick, polevit nesmíme, bez degustační menu pěti hotelových restaurací, ale také zhlédfráze platí, že důvěra velmi zavazuje,“ doplnila M. Fialová. nout komentovaná vaření řady špičkových kuchařů. Na pódiu se tak vystřídaly různé kuchařské styly a gastronomie
několika staletí. Nechyběly ani ochutnávky regionálních
produktů, soutěže nebo program pro děti.
V letošním roce se festivalu účastnila poprvé i Francouzská
restaurace hotelu Alexandria****, která jako předkrm zvolila králičí paštiku se švestkovým přelivem a domácí chléb
nazývaný přesňák. Pro hlavní chod bylo připraveno pomalu pečené kachní prsíčko na rozmarýnu přelité demi-glace
s vůní hruškovice s přílohou krup s kořenovou zeleninou a
jako dezert byl podáván právě upečený babiččin táč s bohatou vrstvou borůvek sypaný máslovou drobenkou. Největší
pozornost všech účastníků však přitáhl na rožni pečený
mladý býček podávaný s čerstvě nastrouhaným křenem s
jablky. V části, kde se tato pochoutka nabízela, bylo neustále mnoho zájemců, kteří si objednávali i opakovaně a tak se
několik stovek porcí jemného šťavnatého masa během akce
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využilo například bezplatný vstup na taneční večer do nočního klubu více než tisíc hostů,“ říká Ing. Jiří Dědek, MBA,
výkonný ředitel.
Vedle vlastních investic do správy lázeňského areálu včetně
parku, kolonády a veřejně přístupných budov a zajišťování
kultury, které slouží všem návštěvníkům Luhačovic, je klientská karta dalším projektem, kde není hlavním kritériem
dosažení zisku pro akciovou společnost. Projekt zde plní určitou společensky prospěšnou funkci. Výjimečná je také skutečnost, že tuto aktivitu organizuje soukromý podnikatelský
subjekt a nikoli například město. „Cílem skutečně není zisk,
ale zvýšení atraktivity Luhačovic a celého regionu a tím také
spokojenosti našich hostů, kterých i letos očekáváme více
než 30 tisíc. I nadále se budeme snažit výhody rozšiřovat a
doplňovat tak, aby hosté akciovky získali ze všech návštěvníků Luhačovic vždy nejvíc,“ dodává J. Dědek.

prodalo. Kromě pokrmů vynikal stánek hotelu Alexandria
také svým pojetím a výzdobou, na kterou byly použity bylinky, květiny ale také svazky česneku, cibule či papriček.
Celkový dojem umocnil sehraný tým perfektně oblečených
kuchařů. Velkému zájmu se těšilo komentované vaření Luboše Kroviny, který na pódiu před zraky diváků připravoval pečeného candáta na šalvěji s přílohou černé čočky s
kořenovou zeleninou. Výjimečná úprava pokrmu byla pro
mnoho zúčastněných inspirací, jak rychle a netradičně
upravit jednu z nejchutnějších sladkovodních ryb. Pro přípravu pečlivě sestaveného degustačního menu byly použity
především tradiční místní suroviny. „Snažíme se využívat
i menší dodavatele z okolí, kteří dokážou splnit naše vysoké nároky na kvalitu. Například více než stokilový býček
pocházel z chovu ve Valašských Kloboukách, zelenina v
bio kvalitě byla vypěstována v nedalekém Lukově a borůvky byly nasbírány v Beskydech,“ potvrdila Ing. Miloslava PIÁNO NA KOLONÁDĚ
Fialová, ředitelka hotelu.
První „piáno na ulici“ ve Zlínském kraji bylo na konci května umístěno na lázeňské kolonádě v Luhačovicích. Řada
Pokrmů připravených Francouzskou restaurací bylo pro- hostů i návštěvníků využívá možnost si zahrát a přispívá
dáno zdaleka nejvíce a z pohledu tržeb se tak zástupce Láz- tak k příjemné atmosféře na Lázeňském náměstí.
ní Luhačovice, a.s., stal nejúspěšnějším účastníkem luhačovického svátku dobrého jídla.
KARTA PLNÁ SLEV A VÝHOD. EXKLUZIVNĚ PRO
HOSTY LÁZNÍ LUHAČOVICE
Hostům akciové společnosti Lázně Luhačovice je již druhým rokem vydávána klientská karta slev a výhod, která zajišťuje bezplatný vstup na taneční večery, výrazné
slevy na vstup do wellness centra, na výlety do okolí, do
restaurací a cukráren a také do místních obchodů nebo na
nákup uměleckých děl v galerii. „Kartu nelze koupit, ale
obdrží ji zdarma každý host i kdyby přijel jen na jednu
noc. Kromě vstupů do wellness centra a nočního klubu
v hotelu Alexandria čerpají naši hosté slevy nejčastěji v lázeňské cukrárně, v místních obchodech nakupují levněji
dárky a suvenýry nebo jezdí výhodněji na zajímavá místa v
okolí s naší cestovní agenturou Luhanka. Za první půlrok
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NACHRICHTEN
AUS LUHAČOVICE
HOTEL ALEXANDRIA - NO. 1 IN FRAGEN WELLNESS

Hotel Alexandria**** in Luhačovice bekräftigte seine Stellung
unter den Wellnesshotels, als es zu Sommeranfang beim dritten Jahrgang des Wettbewerbs ‚Czech Hotel Awards – Hotel
des Jahres 2014‘ schon zum zweiten Mal diese prestigevolle
Auszeichnung in der Kategorie Wellness & Spa in der Region
Zlín entgegen nahm. Also nicht nur als bestes Wellnesshotel
in Luhačovice, sondern in der ganzen Region Zlín. Das größte
Hotel-Event des Jahres – Czech Hotel Awards – ist ein Wettbewerb um das beliebteste Hotel Tschechiens und eine Revue
tschechischer Hotels mit den solidesten Dienstleistungen. Ziel
dieses Wettbewerbs ist es, die besten Hotels Tschechiens herauszufinden und entsprechend zu präsentieren. „Die Auszeichnung wissen wir sehr zu schätzen und wir freuen uns so mehr,
weil die Abstimmung öffentlich war“, sagte uns Ing. Miloslava
Fialová, die Hoteldirektorin. „Nächstes Jahr würden wir gern
den ‚Hattrick‘ versuchen, nachlassen dürfen wir nicht, denn das
Vertrauen verpflichtet, ist keine hohle Phrase,“ fügte M. Fialová
noch hinzu.
Auch in diesem Jahr wartete das Hotel mit zahlreichen Neuigkeiten auf. Im Produktbereich namentlich mit dem Aufenthaltspaket Kur & Wellness. „Wie schon der Name verrät, bietet
dieser Aufenthalt vollwertige kurmedizinische Leistungen
in unserer besten Kureinrichtung im Hotel Palace**** samt
Wellness-Aufenthalt in unserem Hotel. Also eine Kombination vom Besten, was unsere Aktiengesellschaft zu bieten hat.
Das Programm ist so modifiziert, dass die Klienten vormittags kurmedizinische Behandlungen und den Rest des Tages
Wellness-Leistungen in Anspruch nehmen können“, erklärt die
Direktorin. Aktuell stehen auch Weihnachtsaufenthalte voller
kultureller Highlights und Silvesteraufenthalte samt Galaabend im Angebot. Auch das Wellnesscenter des Hotels wartet
mit erweiterten und verbesserten Leistungen auf. „Letztes Jahr,
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in dem mehr als 11 000 Personen die Leistungen des Wellnesscenters in Anspruch nahmen, nahmen wir die Sommerterrasse
zum Sonnen in Betrieb und erweiterten auch das Massageangebot. In diesem Jahr bereicherten wir die Anwendungen um eine
spezielle chinesische Energiemassage und eine Duftkerzenmassage (Candella-Massage). Was mehr – jeden ersten Freitag im
Monat haben wir bei der immer beliebteren Nacht-Wellness bis
23.00 Uhr geöffnet“, betont die Direktorin. Bemerkenswert ist
auch die Tatsache, dass die Anzahl unserer slowakischer Gäste
im ersten Halbjahr auf das Zweifache anstieg; insgesamt gehören sie zu unserem schnellstwachsenden ausländischen Klientenkreis“, fügt Frau M. Fialová hinzu. Die Hauptgründe dafür,
warum das Hotel immer mehr Anhänger findet, sind nicht nur
das großzügig konzipierte Wellnesscenter mit Schwimmbecken und Saunawelt, sondern auch die komfortable Unterkunft
im Zentrum von Luhačovice, seine exzellente Gastronomie, der
Nightclub mit Ambiente aus der 1. Republik und nicht zuletzt
das professionelle Auftreten all seiner Mitarbeiter.
FOOD FESTIVAL ENTHÜLLT DIE GEHEIMNISSE DER
LUHAČOVICE-KÜCHE

Mitte August fand in Luhačovicích der bereits zweite Jahrgang eines Food Festivals statt, das diesmal im Zeichen der
Geschichte und Gegenwart der hiesigen Gastronomie stand.
Mehr als 1500 Kochfans und Gourmets trafen sich hier, um das
Degustationsmenü von gleich fünf Hotelrestaurants auszuprobieren, aber auch, um beim kommentierten Kochen einer ganzen Reihe von Spitzenköchen zuzuschauen. Auf dem Podium
wechselten sich verschiedenste Kochstile und die Gastronomie
einiger Jahrhunderte ab. Natürlich durften auch Verkostungen
von Regionalprodukten und Programme für Kinder nicht fehlen.
In diesem Jahr nahm erstmals auch das Französische Restaurant
des Hotels Alexandria**** teil, das als Vorspeise Kaninchen-

pastete mit Pflaumenüberguss und hausgebackenes Brot, das
sog. ‚Přesňák‘ wählte. Als Hauptgang bereitete es eine langsam
gebackene Entenbrust mit Rosmarin zu, übergossen mit Demiglace mit einem Hauch von Birnenschnaps und Graupen mit
Wurzelgemüse als Beilage. Zum Nachtisch gab es ofenwarmen
Heidelbeerkuchen (mit viel Heidelbeeren) von Omas Kuchenblech, bestreut mit Butterstreuseln. Die größte Aufmerksamkeit aller Anwesenden erregte jedoch der am Spieß gebratene
junge Stier mit frisch geriebenem Meerrettich und Äpfeln…
Die Stelle, wo dieser Leckerbissen angeboten wurde, war dicht
umlagert von Esslustigen und es gab viele, die sich wiederholt
anstellten und so waren einige Hundert Portionen des saftigen
Stierfleisches im Nu verkauft. Außer mit seinen Speisen fiel
der Stand von Hotel Alexandria auch durch seine fantasievolle
Gestaltung und Ausschmückung mit Kräutern, Blumen aber
auch Knoblauch-, Zwiebel- und Pfefferonibündeln ins Auge.
Das eingespielte Team der tadellos bekleideten Köche machte
den Eindruck perfekt. Auch das kommentierte Kochen von
Luboš Krovina, der auf dem Podium und vor den Augen der
Zuschauer gebratenen Zander auf Salbei, mit schwarzen Linsen
und Wurzelgemüse als Beilage zubereitete, fand großen Beifall.
Die ausgefallene Zubereitung dieses Gerichts war für viele Anwesende eine echte Inspiration, wie sich dieser schmackhafte
Süßwasserfisch schnell und auf ungewohnte Weise zubereiten
lässt. Zur Zubereitung der sorgfältig zusammengestellten Degustationsmenüs verwendete man vor allem traditionelle lokale
Rohstoffe. „Wir bemühen uns auch kleinere Lieferanten aus der
Umgebung einzubeziehen, die unseren hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden. So stammte der nahezu 100 kg schwere Stier aus einer Zucht in Valašské Klobouky, das Gemüse
in Bio-Qualität aus dem nahen Lukov und die Heidelbeeren aus
den Beskiden“, bestätigt Ing. Miloslava Fialová, die Hoteldirektorin.

oder Souvenirs oder dazu, um mit unserer Reiseagentur Luhanka interessante Orte in der Umgebung kennenzulernen. Allein im ersten Halbjahr verwendeten sie mehr als 1000 Gäste
zum kostenlosen Eintritt zu Tanzabenden im Nachtklub“, sagt
Ing. Jiří Dědek, MBA, der geschäftsführende Direktor.

Neben eigenen Investitionen in die Verwaltung der Kuranlage,
einschließlich der Parks, Kolonnaden und öffentlich zugänglichen Gebäude sowie in die Kultur, die allen Besuchern von
Luhačovice zugutekommen, ist die Klientenkarte ein weiteres
Projekt, bei dem bei der AG nicht der Gewinn im Vordergrund
steht. Das Projekt spielt eher eine gemeinwohlorientierte Rolle.
Außergewöhnlich ist auch der Umstand, dass diese Aktivität
von einem Privatunternehmen und beispielsweise nicht von
der Stadt ausgeht. „Unser Ziel ist tatsächlich nicht der Gewinn,
sondern eine Steigerung der Attraktivität von Luhačovice und
der gesamten Region und hierdurch auch der Zufriedenheit unserer Gäste, von denen wir übrigens in diesem Jahr mehr als 30
000 erwarten. Auch weiterhin werden wir uns darum bemühen,
diese Vergünstigungen auszuweiten und zu ergänzen, damit
die Gäste unserer AG von allen Besuchern von Luhačovice am
Die vom Französischen Restaurant zubereiteten Gerichte wur- meisten geboten bekommen“, fügt Ing. J. Dědek hinzu.
den am meisten verkauft und so wurde dieser Vertreter der Bad
Luhačovice AG umsatzmäßig gesehen zum erfolgreichsten PIANO AUF DER KOLONNADE
Teilnehmer des ‚Festtages des guten Essens‘ in Luhačovice.
Das erste ‚Street-Piano‘ der Region Zlín steht ab Ende Mai an
der Kurkolonnade in Luhačovice. Zahlreiche Gäste und BesuEINE KARTE VOLLER ERMÄSSIGUNGEN UND VER- cher nutzten schon die Gelegenheit, auf ihm zu spielen und so
GÜNSTIGUNGEN EXKLUSIV FÜR DIE GÄSTE VON zur freundlichen Atmosphäre auf dem Kurplatz beizutragen.
BAD LUHAČOVICE
Die Bad Luhačovice AG gibt nun schon das zweite Jahr eine
KlientenCard mit Ermäßigungen und Vergünstigungen heraus,
die den unentgeltlichen Eintritt zu Tanzabenden, deutliche
Vergünstigungen bei der Benutzung des Wellnesscenters, bei
Ausflügen in die Umgebung, bei der Einkehr in Restaurants
oder Cafés sowie bei Einkäufen in hiesigen Geschäften oder
von Kunstwerken in der Galerie bietet. „Die Card ist unverkäuflich – jeder Gast bekommt sie gratis, sollte er hier auch nur eine
einzige Nacht verbringen. Außer zum Eintritt ins Wellnesscenter oder in den Nachtklub im Hotel Alexandria nutzen unsere
Gäste die Ermäßigungen am häufigsten im Kur-Café, in den
hiesigen Geschäften zum billigeren Einkauf von Geschenken
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SNOWMÁNIE
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Krušné hory jsou vyhledávaným
místem, kam míří stále více milovníků zimních sportů. A to nejen
z Čech, ale i z Německa, Beneluxu a
Dánska. Důvodů pro to je zajisté více.
Dobrá dostupnost, rozvoj infrastruktury regionu, zvýšení kvality služeb a
rozšíření nabídky. Pro hosty je připraveno lyžování bez čekání na vlek, lázeňské procedury, radovánky v aquacentru i kulturní program. V neposlední
řadě hraje svou roli i cena. Zvýšením
cen zimní dovolené v zahraničí, vyvolané poklesem směného kurzu koruny,
ještě více podporuje poptávku po dovolené na českých horách.
S rozvojem krušnohorského areálu
Fichtelberg - Klínovec rozšiřují lázně svou nabídku ubytovací kapacity o
dalších 64 lůžek v penzionu Dagmar,
který prochází kompletní rekonstrukcí. Nově nabídne komfortní ubytování v kategorii apartma a studio. Ať již
přijedete sami, s rodinou nebo přáteli,
najdete v lázních ubytování v hotelech i
penzionech podle Vašich představ. Pro
milovníky lyžování jsme nově připravili balíčky ubytování s plnou penzí
včetně vstupu do aquacentra Agricola
a vícedenních skipasů v areálu Inter
Skiregion Fichtelberg – Klínovec. Nabídku najdete na internetových stránkách. Využijte také zajímavé slevy pro
rodiny s dětmi.

mu spojení. Nyní v rámci Inter Skiregionu Fichtelberg - Klínovec nabízí 33
km výborně upravovaných sjezdových
tratí všech obtížností, které jsou obsluhovány jednou kabinovou lanovkou,
6 sedačkovými lanovkami a 10 vleky.
V nadcházející sezoně čekají na návštěvníky příjemné novinky. Lyžařská
nabídka byla výrazně rozšířena vybudováním prostorné červené sjezdovky
na jižních svazích Klínovce do Jáchymova. Jáchymovská nyní dosahuje až
100 metrů šířky a s 500 metry převýšení a 3 kilometry délky poskytne skutečně exkluzivní lyžařský zážitek. Obsluhovat ji bude čtyřsedačková lanovka
s oranžovou krycí bublinou.
Skiareál Klínovec pro vás připravil
kompletní lyžařské zázemí v podobě
půjčoven, lyžařských škol, ski barů, restaurací a aprés ski stanů. Návštěvníci
regionu naleznou kromě špičkové kvality sjezdového lyžování i další způsoby
aktivního vyžití a rekreace – snow park
s profesionálními shapery, 100 km
upravovaných běžeckých tras a bobovou dráhu. Rodiny s dětmi ocení
dětský vlek, který je jim k dispozici
zdarma. O děti se v dětském skipasu
postarají zkušení instruktoři. Dopravu
hostů z lázeňského hotelu k jáchymovské sjezdovce zajistí pendlbus.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ ZIMNÍ
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY PROBĚHNE
5.- 7. 12. 2014
Skiareál Klínovec je největší lyžařské
středisko Krušných hor a zároveň patří k nejkvalitnějším a nejmodernějším
lyžařským areálům v České republice.
Leží v těsné blízkosti hranice s Německem. Sousedství s lyžařským areálem
Fichtelberg dalo vzniknout jedinečné22

Skiareál Klínovec s.r.o., tel.: 731 150 456,
info@klinovec.cz | www.Inter Skiregion.
com
Léčebné lázně Jáchymov a.s., tel.:
353 833 333, info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz

SNOWMANIE IM
ERZGEBIRGE
Das Erzgebirge wird immer mehr
zum gelobten Land des Wintersports, der immer mehr Skifreaks
anzieht. Und zwar nicht nur aus Tschechien, sondern auch aus Deutschland, den Beneluxländern und Dänemark. Gründe dafür gibt es viele. Die
gute Erreichbarkeit, die Entwicklung
der Infrastruktur in der Region, die
gestiegene Qualität der Dienstleistungen und auch die Erweiterung des
Angebots. Keine langen Schlangen
an den Skilifts und dazu noch SpaAnwendungen, Vergnügungen im Erlebnisbad und ein üppiges Kulturprogramm. Nicht zuletzt spielt auch der
Preis eine Rolle. Die vom schwachen
Umtauschkurs der Krone verursachten höheren Preise für einen Winterurlaub im Ausland tragen ein Übriges
zur steigenden Nachfrage nach einem
Urlaub in tschechischen Gebirgen bei.
Dem Aufschwung des Erzgebirgs-Skigebiets Fichtelberg – Klínovec kommt
das Heilbad mit einer Erweiterung der
Unterkunftskapazität um weitere 64
Betten in der Pension Dagmar entgegen, die nun eine komplette Rekonstruktion durchmacht. Neuerdings
bietet sie Unterkunft in der Kategorie
Apartment und Studio. Einerlei, ob
sie allein, mit der Familie oder mit
Freunden kommen – immer finden
Sie eine wunschgerechte Unterkunft
in einem der Hotels oder Pensionen.
Für Freunde des Skisports halten
wir neuerdings Unterkunftspakete
mit Vollpension, inkl. freiem Zutritt
zum Erlebnisbad ‚Aquacentrum
Agricola‘ und mehrtägige Skipässe
für die Inter Skiregion Fichtelberg
– Klínovec parat. Das komplette Angebot finden Sie auf unserer Webseite.
Schauen Sie sich auch unsere interessanten Ermäßigungen für Eltern &
Kinder an.
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LIDÉ
5.- 7. 12. 2014 – OFFIZIELLE ERÖFFNUNG DER
WINTER-KURSAISON
Das Skigebiet Klínovec ist das größte Skizentrum des Erzgebirges und eines der besten und modernsten Skigebiete der
Tschechischen Republik, dazu in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Deutschland. Gerade die Nachbarschaft zum Skigebiet Fichtelberg gab Anlass zu einer einzigartigen Verbindung. Im Rahmen der Inter Skiregionu Fichtelberg – Klínovec stehen nun 33
km perfekt präparierte Skipisten aller Schwierigkeitsgrade zur
Verfügung, die von einer Schwebebahn, 6 Sesselbahnen und
10 Skilifts bedient werden. In der kommenden Saison stehen
weitere, angenehme Neuigkeiten an. Das Ski-Angebot wurde
nämlich deutlich erweitert – durch den Bau einer geräumigen
roten Skipiste am Südhang des Keilberges/Klínovec nach Jáchymov. Mit bis zu 100 Metern Breite, 3 Kilometern Länge und 300

Metern Höhendifferenz bietet die Piste Jáchymov ein wirklich
exklusives Skierlebnis. Bedient wird sie von einer neuen 4erSesselbahn mit orangefarbenen Wetterschutzhauben.
Das Skigebiet Klínovec wartet mit komplettem technischem
Umfeld auf – mit Skiverleihen, Skischulen und Ski-Bars, Restaurants und Aprés Ski-Zelten. Außer diesem Top-Skiangebot
stehen den Besuchern der Skiregion auch weitere Möglichkeiten zu Sport- und Freizeitaktivitäten offen – ein Snowpark mit
professionellen Shapers, 100 km gespurten Loipen und eine
Bobbahn. Familien mit Kindern erfreut sicher der Kinderskilift,
den diese gratis benutzen können. Erfahrene Skilehrer kümmern sich um die im Skipass angeführten Kinder. Ein Pendelbus sorgt für den flüssigen Transport der Kurgäste zwischen
dem Kurhotel und der Skipiste ‚Jáchymov‘.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Skiareál Klínovec s.r.o., Tel.: 731 150 456, info@klinovec.cz | www.Inter Skiregion.com
Léčebné lázně Jáchymov a.s., Tel.: 353 833 333, info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz/de
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40. POBYT PANÍ
BRABENCOVÉ

Paní Dagmara Brabencová (na fotu
uprostřed) navštívila lázně letos již po
čtyřicáté. Do Jáchymova začala jezdit
s diagnózou začínající artróza. S přibývajícími lety se přidaly i další potíže
s koleny a kyčlemi. Před deseti lety byla
paní Dagmar v lázeňském hotelu Radium Palace po těžkém úrazu. Do lázní ji
přivezla sanita a po hotelu se pohybovala pouze pomocí berlí nebo na vozíku. Dnes je to naštěstí dávno minulostí.
Paní Brabencová se pohybuje téměř bez
problémů a rozdává kolem sebe dobrou
náladu. Do Radium Palace se vrací pravidelně, radonové koupele jí pomáhají a
v žádném případě by Jáchymov nevyměnila za jiné lázně. Však je také všem
vřele doporučuje. Léčebné pobyty střídá s krátkodobými a vždy se ráda vrací.
Našla si přátele nejenom mezi lázeňskými hosty, ale i zaměstnanci. Mezi nimi
je i paní doktorka Krupková. Je vděčná
všem, kteří se o ní starají.
Romana Bernátková, sales manager Radium Palace

pobyt a patří tak mezi naše nejvěrnější
hosty. Velice rádi jsme využili této příležitosti ke krátkému zavzpomínání i
vyslovení plánů do budoucnosti. O jejím pozitivním životním přístupu se s
Vámi rádi podělíme. Paní Čermáková
vzpomíná: „Má první návštěva lázní v
Jáchymově se datuje 20.11.1953. Přijela
jsem na doporučení od přátel léčit se u
primáře Žďárského, jelikož jsem sama
byla dlouho zaměstnankyní ve zdravotnictví. Důvodem mého léčení bylo
poranění nohou po porodu. Od té doby
jsem začala navštěvovat lázně Jáchymov
pravidelně a vždy mi velmi pomohly.
Zkusila jsem i jiné, ale zde tak úspěšní
v léčbě mého poranění nebyli. Pouze v
době před sametovou revolucí jsem 10
let vynechala. Důvodem bylo pečování
o postižené děti, pro které jsem pořádala
letní tábory. K tomu mi pomáhala celá
má rodina. Tuto charitativní činnost po
mně převzala má vnučka, která se sama
již patnáctkrát léčila v lázeňském hotelu
Curie.“ Paní Čermáková na svou dlouholetou přítomnost v našich lázních
vzpomíná často s velkým úsměvem:
„Dřívější terapie bývaly ve větším počtu
pacientů a často hodně veselé, jelikož
jsme si je krátili společným zpěvem.
Také sledování televize bývalo společné
a často zábavné. Na prvním patře jsme
sledovali program číslo jedna a na druhém – program číslo dvě. U jídla jsme se
moc nezdrželi, jelikož jsme se stravovali
tzv. na „směny“ po půl hodinách – tudíž
jsme moc nepřibrali. Mou největší zábavou však byl tanec. Ten jsem dokonce
dostala předepsaný jako lék od mého
primáře. Bohužel s tím tancem již je to
horší. Příští rok se na Vás opět těším,
abych naplnila svou třicátou návštěvu.“
Paní Čermákové moc děkujeme za její
slova a věříme, že i na Vás zapůsobily
velice povzbudivě.

Ázerbájdžánu a taky v Komisi pro
udělení milosti prezidenta republiky.
Od roku 1990 působí jako samostatný korespondent řady ruských a zahraničních médií a od roku 2002 jako
docent Bakinské univerzity. Je také
autorkou řady uměleckých a publicistických knih, prózy a článků, laureátkou několika prémií Svazu žurnalistů
a nositelka Řádu Slávy. Těsně před
svým příjezdem do Jáchymova jí byla
udělena prezidentem Ázerbájdžánu
vysoká náhrada a prémie za šestidílný román „Geydar Aliev Ličnost a
epocha“. Sílu a chuť do práce jí dodal
i pobyt v lázních. Již nyní plánuje, že
k nám opět zavítá.
Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium
Palace
VÍCE NEŽ 5 LET V LÁZNÍCH

O panu Dragounovi jsme psali již vícekrát na stránkách tohoto časopisu. Letos
absolvoval již 65. pobyt. Pan Dragoun
je příkladem pacienta s Bechtěrevovou
nemocí, který díky radonové kúře mohl
plnohodnotně vykonávat svou profesi.
Za svůj současný zdravotní stav vděčí
především paní doktorce Hornátové,
která jej léčí již od roku 1975. Jak sám
říká, dvakrát mu prodloužila život. Poprvé, když mu diagnostikovala rakovinu a po druhé zauzlení střev. Včasné
MILÁ NÁVŠTĚVA
operativní zákroky mu zachránily život.
Z ÁZERBÁJDŽÁNU
Už po několikáté se k nám do Radi- Společně s MUDr. Hornátovou stál u
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
um Palace vrací na léčení paní Elmira zrodu sdružení Bechtěreviků. Lázně se
87. narozeniny vážené paní Čermáko- Akhundova s Ázerbájdžánu. Ve své staly v pravém smyslu slova jeho druvé jsme s její rodinou oslavili v hotelu zemi je velmi uznávanou spisovatel- hým domovem. Vždyť tu strávil více než
Radium Palace 19. července. Paní Čer- kou. Je kandidátkou filologických 65 měsíců.
máková absolvovala již svůj 29. lázeňský nauk a působí ve svazu spisovatelů Josef Slunečko, specialista marketingu
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MENSCHEN
40. AUFENTHALT VON FRAU
BRABENCOVÁ
Frau Dagmar Brabencová war in diesem
Jahr bereits zum vierzigsten Mal zur Kur
in Bad Jáchymov. Alles begann mit der
Diagnose – Arthrose im Anfangsstadium. Mit zunehmendem Alter kamen
Beschwerden mit den Knie- und Hüftgelenken hinzu. Vor zehn Jahren kurierte
sich Frau Dagmar im Kurhotel Radium
Palace nach einem schweren Unfall. Sie
kam im Krankenwagen und im Hotel bewegte sich nur mit Krückstöcken oder im
Rollstuhl. Das ist längst Schnee vom letzten Jahr. Heute bewegt sich Frau Brabencová nahezu problemlos und verbreitet
dazu noch überall gute Laune. Sie kommt regelmäßig ins Radium Palace, die
Radonbäder helfen ihr nämlich und um
keinen Preis der Welt würde sie Jáchymov gegen ein anderes Bad eintauschen.
Deshalb empfiehlt sie es auch allen. Bäderkuren wechselt sie mit Kurzaufenthalten ab und sie kommt immer gern wieder.
Auch um Freunde wiederzusehen – unter
den Kurgästen, aber auch unter dem Personal. Unter anderem auch Frau Doktor
Krupková. Eigentlich ist sie aber allen
dankbar, die sich um sie kümmern.
Romana Bernátková, Sales Managerin im
Radium Palace
LEBENSJUBILÄUM

war ich das erste Mal zur Kur in Bad Jáchymov. Auf Empfehlung von Freunden
hin, mich doch von Chefarzt Žďárský behandeln zu lassen – ich war ja lange Zeit
selbst im Gesundheitswesen beschäftigt.
Behandlungsgrund war eine Beinverletzung nach der Geburt. Seither war ich regelmäßig zur Kur in Bad Jáchymov und
immer hat mir das sehr geholfen. Ich
habe es auch anderswo versucht, aber so
erfolgreich bei der Heilung meiner Verletzung war man da nicht. Nur das eine
Jahrzehnt vor der ‚Samtenen Revolution‘
setzte ich aus. Denn damals kümmerte
ich mich um behinderte Kinder, für die
ich Sommerferienlager veranstaltete. Da
half allerdings die ganze Familie mit.
Diese karitative Tätigkeit übernahm
dann meine Enkelin, die selbst auch
schon fünfzehn Mal im Kurhotel Curie
zur Kur war.”Ihrer langjährigen Anwesenheit in unserem Heilbad gedenkt Frau
Čermáková häufig mit einem Lächeln:
„Früher fanden die Therapien in größeren Patientengruppen statt. Dabei ging es
häufig recht ausgelassen zu, denn wir verkürzten uns die Zeit mit gemeinsamem
Gesang. Wir guckten auch gemeinsam
fern, das war recht amüsant. Im ersten
Stock lief das 1. Programm und im zweiten Stock das 2. Programm. Beim Essen
hielten wir uns nicht groß auf, denn damals fand die Verpflegung ‚im Schichtbetrieb‘, im Halbstundenrhythmus statt
– aber da nahm man wenigstens nicht zu.
Mein größtes Vergnügen – die Tanzabende. Tanzen hatte mir der Chefarzt ja auch
regelrecht verschrieben. Leider ist es mit
dem Tanzen heute schon schlechter bestellt. Trotzdem freue ich mich schon auf
nächstes Jahr – auf meine dreißigste Kur
in Jáchymov.“Wir bedanken uns herzlich
bei Frau Čermáková für ihre Worte, sicher haben sie auch unseren Lesern Mut
gemacht.

NETTER BESUCH AUS ASERBAIDAm 19. Juli feierten wir zusammen mit SCHAN
Familienangehörigen im Hotel Radium Elmira Akhundova aus Aserbaidschan
Palace den 87. Geburtstag der geehrten war schon einige Male im Radium Palace
Frau Čermáková. Frau Čermáková ab- zur Kur. In ihrem Heimatland ist sie eine
solvierte schon ihre 29. Kur bei uns und bekannte Schriftstellerin. Sie ist Kandigehört so zu unseren treuesten Klienten. datin für philologische Lehren und im
Gern nutzten wir die Gelegenheit zu ei- Schriftstellerverband Aserbaidschans tänem Rückblick sowie zu einer kurzen Vo- tig, dazu sitzt sie in der Kommission, die
rausschau. Aber auch dazu, Ihnen etwas Begnadigungen durch den Präsidenten
von ihrer positiven Lebenseinstellung der Republik billigt. Seit 1990 ist sie zuzu vermitteln. Frau Čermáková kramt dem als selbstständige Korrespondentin
in ihren Erinnerungen: „ Am 20.11.1953 einer Reihe russischer und ausländischer
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Medien tätig und seit 2002 als Dozentin
an der Staatlichen Universität Baku. Sie
ist Autorin vieler Bücher über Kunst und
Publizistik, sowie von Prosa und Artikeln, Laureatin einiger Prämien des Journalistenverbands und Inhaberin des ‚Ordens des Ruhmes‘. Kurz vor ihrer Anreise
nach Jáchymov wurde ihr vom Präsidenten Aserbaidschans eine hohe Vergütung
und Prämie für ihren sechsteiligen Roman „Hejdar Alijev – Ličnost’ i epocha“
verliehen. Die Kur im Heilbad hat sicher
zu ihrer Schaffenskraft und -freude beigetragen. Übrigens plant sie schon jetzt,
wiederzukommen.
Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace

RADIUM PALACE

Tel.

Otevírací doba / Öffnungszeiten

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

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

Pedikúra , manikúra, permanentní make-up
Peduküre, Maniküre, permanent Make-up

Anna Papcúnová

tel.: + 420 722 707 468, linka | Kurzwahl: 1218

Út, St, Čt, Pá | Di, Mi, Do, Fr: 9:30 – 14:30 hod. | Uhr, So | Sam 9:30 – 13:30 hod. | Uhr,
odpoledne po předchozí domluvě | Nachmitags nach vorheriger Abssprache

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

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

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

Út, Čt | Di, Do: 8:00 - 15:00 hod. | Uhr, So | Sa: 8:00 - 11:00 hod. | Uhr

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

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

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

Lékárna Šalvěj | Apotheke Salbei

RNDr. Olga Jozová

+420 773 299 453 | info@lekarna123.cz

Po - Pá | Mo - Fr: 8:00 - 12:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr
So | Sa: 8:30 - 13:00 hod. | Uhr

Sladké mlsání | Süsswaren

Marcela Kršová

+420 353 836 008

Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 – 12:00 hod. | Uhr

Taneční kavárna | Tanzcafé

Vladislav Prokop

+420 606 425 652

Po, Čt | Mo, Do: 19:30 – 23:30 hod. | Uhr

BĚHOUNEK

CURIE
PRAHA
Kosmetika | Kosmetik

LÄNGER ALS 5 JAHRE IM BAD
Über Herrn Dragoun haben wir schon
mehrfach auf den Seiten dieser Zeitschrift
berichtet. In diesem Jahr absolvierte er
hier seine bereits 65. Kur. Her Dragoun
ist das Beispiel eines Patienten mit Morbus Bechterew, der dank der Radonkur
ohne Einschränkungen seinem Beruf
nachgehen konnte. Seinen derzeitigen
Gesundheitszustand verdankt er vor allem Frau Doktor Hornátová, die ihn nun
schon seit 1975 behandelt. Seinen eigenen Worten zufolge, hat sie ihm schon
zweimal das Leben verlängert. Das erste
Mal, als sie bei ihm Krebs diagnostizierte
und das zweite Mal bei einer Darmverknotung. Die rechtzeitigen operativen
Eingriffe retteten ihm das Leben. Zusammen mit Dr. med. Hornátová stand er
an der Geburtswiege der Morbus-Bechterew-Vereinigung. Das Heilbad ist ihm
im wahren Sinne des Wortes zur zweiten
Heimat geworden. Hat er doch insgesamt
mehr als 65 Monate hier verbracht!
Josef Slunečko, Marketing

ASTORIA
AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS

Srdečně Vás vítáme v hotelové kavárně „Zimní zahrada“, kde
podáváme čerstvé zákusky přímo od hotelového mistra cukráře.
Vybrat si zde můžete ze široké nabídky kávy a dalších nápojů a
objednat menu z jídelního lístku.
Herzlich willkommen im Hotelcafé „ Wintergarten“, wo wir
frische Desserte direkt von unserem Hotelmeisterkonditor
servieren. Sie können aus einem breiten Angebot der Kaffeesorten und anderer Getränke auswählen und ein Menü aus der
Speisekarte bestellen.

Otevírací doba | Öffnungszeiten:
Po-Ne / Mo-So: 9:00-22:30 hod. / Uhr
Radium Palace****
T. G. Masaryka 413
CZ-362 51 Jáchymov
radiumpalace@laznejachymov.cz

