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Vážení a milí hosté,
zima se už definitivně vzdala 

své vlády a okolní příroda se pozvolna 
probouzí. O lázních to ale neplatí. Ty 
jsou vzhůru již dávno, život v nich 
letos tepe naplno od samého počátku  
a vlastně se ani žádný zimní spánek 
nekonal.
V Jáchymově jsme díky sněhové na-
dílce a nové sjezdovce se sedačkovou 
lanovkou letos  poprvé zažili skuteč-
nou smršť zájmu lyžařů a mladých lidí 
o pobyty v našich kapacitách, které tou 
dobou bývají jinak prázdné. Jejich po-
žadavky, tak odlišné od přání a režimu 
léčených hostů, nám zamotaly hlavu 
a vedly k řadě provozních změn a vy-
lepšení, které ale jistě ocení všichni.
Luhačovice zase zažívají boom poptáv-
ky po léčení dětí i dospělých pojištěnců, 
zejména v nových indikacích. Sou-
časně roste zájem Slováků i tuzemců 
o dovolenou v lázních.
Stejně jako příroda i lázně na jaře 
rozkvétají. Doslova ve svých rozleh-
lých parcích a obrazně díky opravám, 
rekonstrukcím a vylepšením. 
V Jáchymově jsme v komplexu Curie 
kompletně zrekonstruovali  celé bal-
neo a horní restauraci v jeho objektu 
Praha jsme upravili pro bufetové 
stravování. Běhounek má 40 zre-
konstruovaných pokojů v nejvyšším 
patře a obnovou prošly i jeho salónky 
a pracoviště fyzioterapie. V součas-
nosti navíc finišujeme s dokončením 
nového penzionu Dagmar se 70 lůžky, 
restaurací i wellness zázemím, který 
bude spolu s Aquacentrem Agricola 
spojovacím můstkem lázní s aktivní 
dovolenou v okolních lyžařských 
a cyklistických terénech. 
V Luhačovicích je náš letošní  revitali-
zační apetit  ještě větší. Obnovili jsme 
koupelny v LD Póla, pokoje i koupelny 
ve Vepřeku, fasádu, pokoje a sociální 
zařízení na Tatianě, přidali sociální 
zařízení v ubytovací části společenské-
ho domu a během března respektive 
května dokončíme rozsáhlé rekon-
strukce Moravy II a I. Vedle všech 
popsaných hlavních projektů jsme ale 
provedli i řadu menších oprav či zlep-
šení, jejichž výčet ale přesahuje prostor 
určený pro můj úvodník. Za zmínku 
ale stojí to, že na obnovu Luhačovic 
nejme sami. Hodně viditelná je aktivi-
ta města a už se nemůžeme dočkat, až 
lázně v květnu zkrášlí dokončená třída 
dr.Veselého. 
Výčtem rekonstrukcí ale seznam no-
vinek pro letošní rok uzavřít nemohu. 
V obou městech máme nové složení na 
radnicích a těší nás, že jak to staronové 

v Jáchymově, tak i to více obnovené 
v Luhačovicích, vidí v lázeňství, jeho 
rozvíjení a podpoře, hlavní priority 
a budoucnost města. Hlavní novinkou 
roku je ale bezesporu revize indikač-
ního seznamu, která řadě pacientů 
vrátila týden pobytu v lázních navíc 
a z původně restriktivní vyhlášky od-
stranila řadu byrokratických absurdit.
Rok se každopádně rozjel dobře. Naše 
tempo je vysoké, ale Váš zájem nás 
dobíjí a naplňuje energii.  Jarní únavu 
proto necítíme. Pokud ale padá na 
Vás, tak ji v našich lázních spolehlivě 
překonáte.

MUDr. Eduard Bláha,  
předseda představenstva

Sehr geehrte und liebe Gäste, 
der Winter hat definitiv das 

Zepter abgegeben und die umliegende 
Natur wacht nun langsam auf. Für das 
Heilbad gilt das jedoch nicht. Es ist 
schon lange wach, das Leben pulsiert 
stets in seinen Adern und eigentlich 
hatte es gar keinen Winterschlaf.
Dank der Winterbescherung in Jáchy-
mov sowie dank der neuen Piste mit 
einer Sesselbahn haben wir dieses Jahr 
ein wirklich überwältigendes Interesse 
von Skifahrern und jungen Menschen 
an den Aufenthalten in unseren Un-
terkünften, die um diese Zeit sonst leer 
standen. Ihre Anforderungen, so un-
terschiedlich von den Wünschen und 
dem Tagesablauf der Kurgäste, haben 
bei uns für Kopfzerbrechen gesorgt und 
führten zu einer Reihe von Betriebs-
änderungen und Verbesserungen, die 
hoffentlich von allen honoriert werden.
Luhačovice erlebt indes einen Boom 
bei der Nachfrage nach Behandlun-
gen von Kindern und erwachsenen 
Versicherten, insbesondere bei neuen 
Indikationen. Gleichzeitig wächst das 
Interesse sowohl der Slowaken als 
auch der Einheimischen am Urlaub 
im Kurbad.
Genauso wie die Natur, so blüht auch 
das Kurbad im Frühling auf. Wort-
wörtlich in seinen weitläufigen Park-
anlagen und bildhaft dank der Repara-
turen und Renovierungsarbeiten sowie 
Ausbesserungen. 
In Jáchymov haben wir im Curie-
Komplex vollständig den ganzen Bal-
neo-Bereich renoviert sowie in seinem 
Objekt Praha das obere Restaurant für 
die Verpflegung in Büffetform vorbe-
reitet. Das Hotel Běhounek verfügt auf 
der obersten Etage über 40 renovierte 
Zimmer, renoviert wurden auch seine 
Salons und die Arbeitsplätze der Phy-

siotherapie. Aktuell befinden wir uns 
im Endspurt bei der Fertigstellung der 
neuen Pension Dagmar mit ihren 70 
Betten, einem Restaurant und Well-
ness-Einrichtungen, die zusammen 
mit dem Aquacenter Agricola zu einer 
angedachten Verbindung zwischen 
dem Aufenthalt im Heilbad und dem 
Aktivurlaub in den umliegenden Ski- 
und Radwandergebieten wird. 
In Luhačovice haben wir einen noch 
größeren Heißhunger auf Renovie-
rungsmaßnahmen bekommen. Wir 
haben die Bäder im Kurhaus Pólo, 
die Zimmer und Bäder in Vepřek, 
die Fassade, Zimmer und Bäder in 
Tatiana renoviert, fügten Bäder im 
bewohnten Bereich des Kulturhauses 
hinzu und im März beziehungsweise 
Mai schließen wir die umfangreiche 
Renovierung von Morava II und I ab. 
Neben allen erwähnten Hauptpro-
jekten haben wir auch eine Reihe von 
kleineren Reparaturen oder Verbesse-
rungen durchgeführt, ihre Aufzählung 
übersteigt die für meinen Leitartikel 
vorgesehene Zeilenanzahl. Erwäh-
nenswert ist aber auch, dass wir für die 
Renovierung von Luhačovice nicht 
allein verantwortlich sind. Die Be-
mühungen der Stadt kann man nicht 
übersehen und wir können es kaum 
abwarten, bis im Mai die fertiggestellte 
Dr.-Veselý-Straße das Kurbad verschö-
nern wird. 
Mit der Aufzählung der Renovie-
rungsarbeiten kann ich die Liste der 
Neuigkeiten für dieses Jahr jedoch 
noch nicht abschließen. In beiden 
Städten gibt es in den Rathäusern neue 
Stadtverordnete und es freut uns, dass 
man sowohl in Jáchymov als auch 
in Luhačovice im Kurwesen, seiner 
Entwicklung und Unterstützung, die 
wichtigsten Prioritäten und die Zu-
kunft der Stadt sehen. Die wichtigste 
Neuerung des Jahres ist zweifellos die 
Revision der Indikationsliste, die einer 
Reihe von Patienten eine Aufenthalts-
woche im Heilbad zurückgab und 
aus einer ursprünglich restriktiven 
Verordnung eine Reihe bürokratischer 
Absurditäten beseitigt hat.
Das Jahr hat auf jeden Fall gut ange-
fangen. Wir legen in einem hohen 
Tempo los, Ihr Interesse füllt unsere 
Energiespeicher wieder auf.  Die Früh-
lingsmüdigkeit spüren wir daher nicht. 
Wenn Sie jedoch darunter leiden, dann 
können Sie diese in unserem Heilbad 
sicher überwinden.

Dr. med. Eduard Bláha,
Vorstandsvorsitzender
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NOVINKY V LÁZEŇSKÉM 
KOMPLEXU CURIE

Novinkou lázeňského komplexu Curie 
jsou rekonstruovaná oddělení rado-
nových koupelí, vodoléčby, tělocvična 
a šatny bazénu. Vkusně opravena byla 
i restaurace v lázeňském domě Praha, 
kde hosté naleznou útulné prostředí 
a nově vybavené rautové stoly pro nad-
standardní stravování.

PRÁCE S UČNI PŘINÁŠÍ 
VÝSLEDEK
V prosinci minulého roku se konal 
v Karlových Varech v Granhotelu Pupp 
v pořadí již 16. Lázeňský pohárek,  který 
tradičně pořádá Asociace kuchařů 
a cukrářů. Jedná se o kuchařskou sou-
těž, kde prokazují své schopnosti, um 
a talent žáci učňovských středisek a stu-
denti odborných škol v oboru kuchař, 
cukrář a to nejen z Karlovarského kraje. 
Tento rok se zúčastnilo 16 soutěžících.
Lázně  Jáchymov se rozhodl reprezen-
tovat Roman Beneš, učeň 3. ročníku 
Středního odborného učiliště, oboru 
stravování a služeb v Karlových Va-

rech. Praktickou část výuky absolvuje 
v hotelu Radium Palace pod dohledem 
šéfkuchaře Petra Ploce.

Roman soutěžil v kategorii 
K / 1 A  - kuchař. 

„Soutěžní úkol nebyl rozhodně jedno-
duchý, ale inspirací mi byla minutková 
kuchyně našeho hotelu, kam docházím 
na praxi a kde se vaří pro náročnější  
klientelu i formou  zážitkového  menu,“  
říká Roman a pokračuje: „Připravoval 
jsem tříchodové menu, které se skládalo 
ze studeného předkrmu, hlavního cho-
du a dezertu.“ Při pódiovém vystoupení 
jsem vařil tři porce moderního lehkého 
předkrmu z daného menu, povinnou 
surovinou byly brambory, v časovém 
limitu 30 minut v zázemí kuchyně + 15 
minut pódiového vystoupení + 5 minut 
na úklid pracoviště. Příprava, která 
trvala několik dní, se vyplatila. Velkou 
oporou mi byl  šéfkuchař, který mi 
věnoval svůj volný čas a který se mnou 
na soutěž odjel jako podpora,“ dodává 
Roman.
A výsledek?  Roman dosáhl ve své kate-
gorii 1. místo a my mu moc gratulujeme.

MENU
Předkrm  
Bramborové placky se zelím a bazalkou, 
kysaná smetana, škvarky ze slaniny, 
pažitkový olej
Hlavní chod 
Balotina z holuba s pistáciemi na kaš-
tanovém pyré, lasagne z krup a kapusty, 
pošírovaná 
batáta v tymiánovém másle, glazované 
kaštany
Dezert 
Vanilkové flameri s hruškovým coulis, 
jablkové želé

Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu 
Radium Palace 

UZAVŘENÍ SMLOUVY
O SPOLUPRÁCI
Lázně Jáchymov spolupracují již šestým 
rokem s německým svazem Rheumali-
ga LV Thüringen. Toto partnerství bylo 
stvrzeno i podpisem smlouvy o budoucí 
spolupráci na reprezentačním lázeň-
ském plese v Radium Paláci, který se 
konal v sobotu 10. ledna. 
Oba partneři se domluvili na vzájemné 
propagaci, neboť oba mají jednotný cíl 
a to poskytnout pacientům s revmatic-

kým onemocněním jak poradenství, tak 
úlevu od bolesti. 

DIE NEUIGKEITEN IM 
KURKOMPLEX CURIE

Die größte Neuerung für Gäste des 
Bäderkomplexes Curie sind die reno-
vierten Bereiche der Radonbäder, der 
Hydrotherapie, der Turnhalle und des 
Umkleideraums am Pool. Sehr an-
sprechend wurde auch das Restaurant 
des Hotels Praha renoviert, unsere 
Gäste werden dort eine gemütliche 
Umgebung und neue Buffettische 
für eine überdurchschnittlich gute 
Verpflegung vorfinden.

DIE ARBEIT MIT LEHRLINGEN 
BRINGT RESULTATE
Im Dezember des vergangenen Jah-
res fand in Karlsbad im Grandhotel 
Pupp Karlsbad bereits der 16. Wett-
bewerb „Lázeňský pohárek“ (Kur-
Trinkbecher) statt, der traditionell 
vom Verband der Köche und Kondi-
toren veranstaltet wird. Dies ist ein 
Kochwettbewerb, wo Schüler der Be-
rufsbildungszentren sowie Studenten 
der Fachschulen der Fachrichtungen 
Koch und Konditor - nicht nur aus 
dem Kreis Karlsbad - ihre Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Talente zeigen. 
In diesem Jahr gab es 16 Teilnehmer.
Roman Beneš, Lehrling im 3. Lehr-
jahr der Berufsschule, Fachrichtung 
Gastronomie und Dienstleistungen 
in Karlsbad, hat sich entschlossen, 
das Heilbad Jáchymov zu repräsen-
tieren. Die praktische Ausbildung 
absolviert er unter der Leitung von 
Küchenchef Petr Ploc im Hotel Radi-
um Palace.

Roman nahm am Wettbewerb in der 
Kategorie K/A 1 - Koch teil. 

„Die Aufgabe war nicht leicht, ich habe mich aber von der 
Schnellgerichte-Küche unseres Hotels inspirieren lassen, wo ich 
den praktischen Teil meiner Ausbildung absolviere und wo für 
die anspruchsvollste Klientel auch in einer Form von Erlebnis-
Menü gekocht wird.“ sagt Roman und fährt fort: „Ich bereitete 
ein Drei-Gänge-Menü vor, das aus einer kalten Vorspeise, einem 
Hauptgericht und einem Nachtisch bestand.“ Während des 
Podium-Auftrittes kochte ich drei Portionen von einer mo-
dernen leichten Vorspeise aus dem vorgegeben Menü, zu den 
Pflichtzutaten gehörten Kartoffeln, in der Frist von 30 Minuten 
in der Küche + 15 Minuten Podium-Auftritt + 5 Minuten für die 
Reinigung. Die Vorbereitung, die mehrere Tage dauerte, hat sich 
ausgezahlt. Eine starke Unterstützung kam vom Chefkoch, der 
mir seine Freizeit geopfert hatte und mit mir zum Wettbewerb 
als Unterstützung gefahren ist.“ sagt Roman.
Und das Ergebnis?  Roman erreichte in seiner Kategorie den 1. 
Platz und wir beglückwünschen ihn sehr.

MENU
Vorspeise  
Kartoffelpuffer mit Kohl und Basilikum, Sauerrahm, Grieben aus 
Speck, Schnittlauch-Öl
Hauptgericht 
Rouladen von der Taube mit Pistazien auf Kastanienpüree, La-
sagne aus Graupen und Kohl, pochierte Batate in Tymianbutter, 
glasierte Maronen
Dessert 
Vanille Flammerie mit Birnen-Coulis, Apfelgelee

Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace 

VERTRAGSABSCHLUSS ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT
Das Heilbad Jáchymov kooperiert bereits das sechste Jahr mit 
dem deutschen Verein Rheumaliga LV Thüringen. Diese Part-
nerschaft wurde auch mit der Unterzeichnung des Vertrages 
über die künftige Zusammenarbeit im Rahmen des Festlichen 
Kurbad-Balls (Reprezantační lázeňský ples) im Hotel Radium 
Palace am Samstag 10. Januar bestätigt. 
Beide Partner haben vereinbart, sich gegenseitig zu bewer-
ben, denn beide haben ein gemeinsames Ziel - den Patienten 
mit rheumatischen Erkrankungen sowohl Beratung als auch 
Schmerzlinderung zu bieten. 

Patnáctý leden letošního roku se 
většině z nás zapsal do srdce jako 

den smutku a bolesti. Nečekaně nás navždy 
opustila naše oblíbená kolegyně, kamarád-

ka a dlouholetá zaměstnankyně lázní Lenka 
Petrová. Její krásný život, v nedožitých 

padesáti letech, ukončila tragická dopravní 
nehoda, která změnila osudy dalším lidem. 

Lenka cestovala do Alp v Itálii, kde se chtěla 
věnovat svému oblíbenému sportu – lyžo-
vání. Bohužel, čas se nedá vrátit a osudné 

vteřiny nezměníme. Lenka zůstane v našich 
vzpomínkách jako velká osobnost, která 

vedla aktivní život, byla plná energie a dobré 
nálady. Spoustě lidem dodávala sílu svým 
nezaměnitelným úsměvem. Lenko, moc 

nám chybíš!

Kolektiv fyzioterapeutů hotelu Radium Palace

Der fünfzehnte Januar dieses Jahres 
wurde für die meisten von uns im 

Herzen zum Tag der Trauer und des 
Schmerzes. Unerwartet und für immer 
hat uns unsere Kollegin, Freundin und 
langjährige Mitarbeiterin des Kurbades, 
Frau Lenka Petrová, verlassen. Ihr schö-

nes Leben beendete ein tragischer Unfall 
mit nicht einmal 50 Jahren, der auch das 
Schicksal anderer Menschen veränderte. 

Lenka reiste in die Alpen nach Italien, wo 
sie ihrem Lieblingssport - dem Skifahren 
- nachgehen wollte. Leider kann man die 

Uhr nicht mehr zurückdrehen und die 
Schicksalssekunden nicht ändern. Lenka 
bleibt in unseren Erinnerungen als eine 

große Persönlichkeit, die ein aktives Leben 
führte, voller Energie und guter Laune war. 
Sie gab vielen Menschen durch ihr unver-
wechselbares Lächeln Kraft. Lenka, du 

fehlst uns sehr!

Das Team der Physiotherapeuten im Hotel 
Radium Palace
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Ing. Jana Vaňková,
obchodní ředitelka 

Prof. Dr. Christine Jakob, 
prezidentka Rheumaliga LV 
Thüringen

Ing. Jana Vaňková, 
kaufmännische Leiterin

Prof. Dr. Christine Jakob, 
Präsidentin der Rheumaliga LV 
Thüringen
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S cílem sdružovat pacienty 
s Bechtěrevovou chorobou, prosa-

zovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat 
informovanost v oblasti sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství 
i  dalších oblastech a přispět tak ke 
zlepšení života lidem s Bechtěrevovou 
chorobou, byl před 25 lety založen Klub 
bechtěreviků. 
Zakládajícím členům: MUDr. Haně 
Hornátové ((bývalá ředitelka lázní a nyní  
lékařka v lázeňském hotelu Běhounek), 
prof. MUDr. Karlu Trnavskému, DrSc., 
prof. MUDr. Karlu Pavelkovi DrSc. 
(ředitel Revmatologického ústavu), Ing. 

Jindřichu Zichovi (mimo jiné dlouholetý 
předseda klubu), paní Janě Kameníkové, 
Karlu Vedralovi (po několik let prezi-
dent klubu) se rozhodli bechtěrevici na 
slavnostní akci uskutečněné 14. března v  
hotelu Běhounek poděkovat a zároveň se 
ohlédnout za uplynulými 25 lety. 
V současné době už více než 1 600 členů 
ze všech krajů ČR využívá možností, 
které klub nabízí. Kromě zajištění 
poradenství jsou to zejména rekondiční 
pobyty, jejichž součástí  jsou  přednášky 
z oboru revmatologie,  akce podporující 
rozvoj pohybové aktivity i kulturní vyžití.
Klub bechtěreviků pro své členy vydává 

informační časopis „Bechtěrevik“, ve 
kterém jsou publikovány odborné 
články lékařů-revmatologů, dále 
sociálně zdravotní problematika i od-
borné články převzaté ze zahraničních 
zdravotnických časopisů. Přispivateli 
jsou ale i samotní členové klubu. 
V posledních dvou letech je časopis 
publikován i v elektronické podobě.  
Klub bechtěreviků má své internetové 
stránky: www.klub-bechtereviku.cz.
Jako pomůcku pro domácí rehabilitaci 
nemocných Bechtěrevovou chorobou 
vydal klub  „Příručku pro bechtěreviky“. 
Ve spolupráci s Revmatologickým ústa-

vem v Praze pak vznikla magnetofonová 
kazeta s názvem „Domácí cvičení“. Na 
realizaci videokazety s názvem „Cvičení 
a léčba při zánětlivém onemocnění 
páteře“ se podílely také jáchymovské 
lázně.
V současné době klub spolupra-
cuje s 13 kolektivními členy, z nichž 
nejvýznamnější jsou Léčebné lázně 
Jáchymov a.s., které stály u zrodu Klubu 
bechtěreviků a maximálně jej po celou 
dobu podporují.
Děkujeme nejen lázním, ale i zakláda-
jícím a stávajícím členům za dlouhole-
tou spolupráci, bez které by Klub 
bechtěreviků nemohl fungovat.

Dr. Jindřich Fanta, předseda Výkonného 
výboru Klubu bechtěreviků 
Der Bechterew-Klub wurde mit dem 

Ziel gegründet, Bechterew-Pati-
enten zusammenzubringen, ihre 

Interessen durchzusetzen und zu vertei-
digen, für genügend Informationen auf 
dem Gebiet der sozialen Sicherheit, der 
Gesundheitsfürsorge, des Kurwesens 
sowie auch auf anderen Gebieten zu 
sorgen, um so das Leben der Bechterew 
Patienten zu verbessern. 
Die Mitglieder des Klubs haben be-
schlossen, sich während einer feierli-
chen Veranstaltung im Hotel Běhounek 
bei den Gründungsmitgliedern 
MUDr. Hana Hornátová (ehemalige 
Direktorin und nun Ärztin im Kur-
hotel Běhounek), Prof. MUDr. Karel 
Trnavský, DrSc., Prof. MUDr. Karel 
Pavelka DrSc. (Direktor des Rheumato-
logischen Instituts), Ing. Jindřich Zich 
(neben anderen Verpflichtungen ein 
langjähriger Klub-Vorsitzender), Frau 
Jana Kameníková, Karel Vedral (einige 
Jahre lang Präsident des Klubs) zu be-
danken und gleichzeitig die letzten 25 
Jahre Revue passieren zu lassen.
Aktuell nutzen mehr als 1.600 Mit-
glieder aus allen Bezirken der Tsche-
chischen Republik Leistungen, die der 
Klub bietet. Neben den Beratungs-
tätigkeiten handelt es sich vor allem 
um Aufbaukuren mit Vorträgen aus 
dem Bereich der Rheumatologie sowie 
Veranstaltungen, die die Entwicklung 
der Bewegungsaktivität fördern und 
Kulturerlebnisse bieten.
Der Bechterew-Klub gibt für sei-
ne Mitglieder eine Infozeitschrift 

„Bechtěrevik“ mit Fachartikeln der 
Ärzte - Rheumatologen, weiter mit The-

men zur sozialrelevanten Gesundheits-
problematik sowie mit Fachartikeln, 
die man aus ausländischen Fachzeit-
schriften übernommen hat, heraus. 
Die Mitglieder des Klubs tragen aber 
auch mit eigenen Beiträgen bei. In den 
letzten zwei Jahren wird die Zeitschrift 
auch elektronisch publiziert.  Hier die 
Adresse der Webseiten des Bechterew-
Klubs: www.klub-bechtereviku.cz.
Der Klub publizierte als Hilfmittel 
für die heimische Rehabilitation der 
Bechterew-Kranken ein “Handbuch für 
Bechterew-Patienten”. In der Zusam-
menarbeit mit dem Rheumatologi-
schen Institut in Prag entstand dann 
eine Tonbandkassette mit dem Titel 

“Übungen für zuhause”. An der Reali-
sierung der Videokassette mit dem Titel 

“Übungen und Therapie bei entzünd-
lichen Wirbelsäulenerkrankungen” 
hat sich auch das Heilbad Jáchymov 
beteiligt.
Aktuell arbeitet der Klub mit 13 Kollek-
tivmitgliedern zusammen, das bedeu-
tendste ist die Heilbad Jáchymov AG, 
die bereits die Gründung des Bechte-
rew-Klubs erlebte und diesen über die 
ganze Zeit maximal unterstützte.
Wir bedanken uns nicht nur beim 
Heilbad, sondern auch bei den Grün-
dungsmitgliedern und derzeitigen 
Mitgliedern für die langjährige Zusam-
menarbeit, ohne die der Bechterew-
Klub nicht hätte funktionieren können.

Dr. Jindřich Fanta, Vorsitzender des Exe-
kutivkomitees des Bechterew-Klubs
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NAŠE NABÍDKA UNSER ANGEBOT

8 9

-3 %                    -5 %

SONDERANGEBOT FÜR MIT-

GLIEDER DES RADON SPA CLUBS

HOTEL BĚHOUNEK

April Sekt mit Erdbeeren - 25 CZK
 Teilkörpermassage mit 20 % Rabatt 
Mai Perlbad mit 20 % Rabatt 
 Teilkörpermassage mit 20 %  Rabatt
Juni Teilkörpermassage mit 20 % Rabatt
 Indische Kopfmassage mit 15 % Rabatt

KOMPLEX CURIE 

April  zur gekauften LOMI-LOMI Massage ein Eintritt in 
 das Schwimbad und die Sauna (90 Min.) 
 im Aquazentrum Agricola gratis
Mai  zu einem kostenpflichtigen Ausflug aus dem Angebot 
 des Kurbades erhalten Sie einen Espresso + eine 
 warme Waffel im Café des Kurzentrums Agricola 
 kostenfrei (Gutscheine gibt es bei Spa Info Praha) 
Juni zu einer gekauften Paraffinpackung des Rückens 
 (Kokos, Schokolade oder Ayurveda-Kräuter) erhalten 
 Sie eine Sitzung in der Salzgrotte kostenfrei

HOTEL RADIUM PALACE

April Cappuccino + Dessert mit 30 % Rabatt
Mai  Reflexzonen-Fußmassage mit 15 % Rabatt
Juni Minibar mit 15 % Rabatt

WIE SPAREN UND BONUSLEISTUNGEN 
ERHALTEN?

FRÜHBUCHERRABATT VON   - 5 %
Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Voraus (mindestens sechs 
Monate) vor der Anreise. Bei einer Anzahlung von 
30 % innerhalb von sechs Wochen ab dem Datum der Bu-
chungsbestätigung erhalten Sie einen Rabatt von 5 % und 
können den Termin und die Unterkunft nach Ihren Wün-
schen wählen. Der Rabatt gilt nicht für bereits reduzierte 
Aufenthalte.

NEUKUNDENBONUS   - 5 %
PREISERMÄßIGUNG FÜR STAMMGÄSTE die für unser 
Heilbad werben. Wirbt unser Stammgast für unser Heilbad 
einen neuen Klienten, bekommt er auf den Aufenthaltspreis 
eine Ermäßigung von 5 % vom Aufenthaltspreis des neu 
geworbenen Gastes.
Die Reservierung muss schriftlich auf den Namen des Stamm-
gastes erfolgen. Der neu geworbene Gast darf noch nie bei 
uns zur Kur gewesen sein und muss seinen Aufenthalt direkt 
bei uns buchen. Die Ermäßigung wird erst dann gewährt, 
wenn der neu geworbene Gast seinen Aufenthalt bezahlt und 
absolviert hat. Der Rabatt wird vom Grundpreis des bestellten 
Aufenthalts berechnet, jedoch nicht von den Zusatzprogram-
men und Dienstleistungen.

NACHLASS FÜR MITGLIEDER DES 
BECHTEREW-KLUBS UND FÜR MITGLIEDER DER 
BECHTEREW-VEREINE    - 10 %
Die Ermäßigung gilt:

*nur bei direkter Buchung des Kuraufenthaltes im Buchungsbüro 
des Heilbades Jáchymov

*bei Vorlage des Mitgliedsausweises der DVMB (Deutsche Verei-
nigung Morbus Bechterew), SVMB, ÖVMB oder BECHTEREW 
ASSOZIATION in HOLLAND 
*Die Ermäßigung wird vom Paketpreis errechnet und bezieht sich 
nicht auf die zugekauften Anwendungen und Dienstleistungen.
  
GRUPPENANGEBOTE Für Gruppen ab 8 Personen bieten 
wir zu bestimmten Terminen einen Gruppenrabatt an. Bei Pla-
nung einer Gruppenreise informieren Sie sich bei uns, gerne 
legen wir Ihnen ein individuelles Angebot vor. 
     
Im Angebot haben wir auch Transfer vom Wohnort mit un-
serem Kurtaxi oder Busanreise mit Haustürabholung in ganz 
Deutschland an jedem Montag.
     
ONLINEBUCHUNG DES 
KURAUFENTHALTES
Buchen Sie Ihren Aufenthalt bequem von zu 
Hause über das Internet. Als Dank erhalten 
Sie einen Imbiss-Gutschein im Wert von 200 
CZK zur Verwendung in den Kurcafés.

Holen Sie sich Ihre Club-Karte und 
profitieren Sie von allen Vorteilen, die 
der Club seinen Vereinsmitglieder bietet.
Aktuelle Nachlässe und nähere Informa-
tionen unter 
www.laznejachymov.cz

-3 %                -5 %

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ČLENŮM 

RADON SPA CLUBU

HOTEL BĚHOUNEK
duben sekt s jahodou Kč 25,-
 klasická masáž částečná se slevou 20 % 
květen perličková koupel se slevou 20 % 
 klasická masáž částečná se slevou 20 %
červen klasická částečná masáž se slevou 20 %
 indická masáž hlavy se slevou 15 %

KOMPLEX CURIE 

duben  k zakoupené masáži LOMI-LOMI vstup do 
 bazénu a sauny (90 min.) v aquacentru 
 Agricola zdarma
květen   k zakoupenému výletu z nabídky lázní obdržíte 
 kávu espresso + teplou oplatku v Café Agricola 
 zdarma (poukázky vydává Spa Info Praha) 
červen  k zakoupenému parafínovému zábalu zad 
 (kokosový, čokoládový nebo ajurvédské 
 byliny) obdržíte jedno sezení v solné jeskyni 
 v aquacentru Agricola zdarma

HOTEL RADIUM PALACE

duben  káva Cappuccino + moučník s 30% slevou
květen   reflexní masáž plosky nohy  s 15% slevou
červen  minibar s 15% slevou

JAK UŠETŘIT A ZÍSKAT BONUSY?

SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI     - 5 %
Rezervujte si svůj pobyt s předstihem (min. 6 měsíců) před 
nástupem. Při zálohové platbě ve výši 30 % v průběhu 6 
týdnů od data potvrzení rezervace získáte slevu 5% a vybere-
te si termín a ubytování podle Vašich představ. Sleva neplatí 
pro již zvýhodněné pobyty.

BONUS ZA NOVÉHO HOSTA     - 5 %
Přiveďte k nám nového hosta a získejte tak další 5% slevu 
z ceny jeho pobytu. Nový host si  pobyt přímo objedná 
v lázeňském hotelu.

SLEVA PRO NÁVŠTĚVU PACIENTA    - 30 %
Pozvěte do lázní své příbuzné a známé během Vašeho 
léčebného pobytu a využijte 30% slevu (max. 3 noci) na 
hotelové ubytování a stravu. 

SLEVA PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ, REVMA 
LIGY A DRŽITELE PRŮKAZU 
TP, ZTP A ZTP/P      - 10 %     
     
ON-LINE REZERVACE LÉČEBNÉHO POBYTU
Rezervujte si svůj léčebný pobyt z pohodlí domova přes in-
ternet. Jako poděkování obdržíte dárkový poukaz v hodnotě 
200 Kč na konzumaci v lázeňských kavárnách.

Pořiďte si klubovou kartu a využijte
všech nabízených výhod členům klubu.

Aktuální slevové nabídky a další informace naleznete na 
www.laznejachymov.cz
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„NAŠE“ VÝZNAMNÁ
 JUBILANTKA

Je nám ctí Vám představit paní Eriku 
Bucher z Mannheimu, která letos ve 
svých 91 letech navštívila naše lázně 
již po čtyřicáté. Hlavním důvodem její 
věrnosti, dle jejích slov,  je „zázračný“ 
účinek radonových koupelí, vysoká 
úroveň fyzioterapie a v neposlední 
řadě vstřícný a laskavý personál hotelu 
Běhounek, ve kterém nalezla spoustu 
přátel. Jak prozradila, velkou úctu 
chová zejména ke své lázeňské lékař-
ce MUDr. Haně Hornátové, která se 
o ní celá ta léta příkladně stará. Bylo 
nám velikou ctí předat této noblesní 
dámě za její loajalitu dárkový poukaz 
na doplňkové služby a popřát jí pevné 
zdraví a hodně radosti ze života. Ještě 
jednou paní Erice Bucher gratulujeme a 
děkujeme zároveň. Těšíme se na brzkou 
shledanou v prostorách našeho hotelu.

Renate Krausová, sales manager hotelu 
Běhounek

25. POBYT  
Je nám ctí, že jsme zde mohli opět letos 
přivítat početnou skupinu hostů z No-
rimberku pod vedením paní Elizabeth 
Blechstein, která u nás letos slavila svůj 
25. pobyt. Stejně jako všechny naše 
stálé skupiny hostů i tato měla ve svých 
řadách výroční jubilejní pobyty. Paní 
Blechstein se osobně vždy velice ráda 
podílí na reklamě našich lázní na veletr-
hu v Norimberku. I letos se opět chystá 
asistovat našim kolegyním u lázeňsého 
stánku. Za její reklamu a nasazení jí 
tímto velice děkujeme a věříme, že 

nám i svým přičiněním přivede další 
nové hosty. Neboť, živá reklama, je to 
nejlepší…

CIAO AMIGOS…
Od roku 2001 navštěvuje hotel Radi-
um Palace pravidelně skupinka hostů 
z Itálie pod vedením CK Caorle pana 
Eberta. Tito klienti mají mezi sebou 
i své jubilanty a vždy se velice těší na 
setkání s hosty, které pořádáme každý 
rok  a  kde jsou klientům předávány  vý-
roční blahopřání. Všichni  italští  hosté  
se u nás cítí jako doma a díky radonové 
vodě a léčebným metodám se výrazně 
lepší jejich zdravotní stav. A pokud jim 
zdraví dovolí, budou se k nám opět rádi 
vracet…

Karla Korčoková, sales manager hotelu 
Radium Palace

„UNSERE“ BEDEUTENDE
JUBILARIN

Es ist uns eine Ehre, Ihnen Frau Erika 
Bucher aus Mannheim vorzustellen, 

die in diesem Jahr mit 91 Jahren unser Kurbad zum 40. Mal be-
suchte. Den Hauptgrund für ihre Treue sieht sie in der „magischen“ 
Wirkung der Radonbäder, einem hohen Niveau der Physiotherapie 
und nicht zuletzt im hilfsbereiten und zuvorkommenden Perso-
nal des Hotels Běhounek, wo sie viele Freunde gefunden hat. Wie 
sie uns verraten hat, hält sie insbesondere ihre Kurärztin MUDr. 
Hana Hornátová in Ehren, die sich in all den Jahren vorbildlich 
um sie kümmerte. Es war uns eine große Ehre, dieser edlen Dame 
für ihre Treue einen Geschenkgutschein für zusätzliche Dienst-
leistungen zu übergeben und wir wünschen ihr viel Gesundheit 
und viel Freude am Leben. Wir gratulieren Frau Erika Bucher 
noch einmal und bedanken uns zugleich. Wir freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen in den Räumlichkeiten unseres Hotels.

Renate Kraus, Handelsmanagerin des Hotel Běhounek

25. AUFENTHALT  
Wir fühlen uns geehrt, dass wir auch in diesem Jahr eine große 
Gruppe von Gästen aus Nürnberg unter der Leitung von Frau 
Elizabeth Blechstein, die bei uns ihren 25. Aufenthalt feierte, bei 
uns willkommen heißen konnten. Wie bei allen unseren Stamm-
gastgruppen gab es auch innerhalb dieser Gruppe Jubiläumsauf-
enthalte. Frau Blechstein beteiligt sich immer sehr gern an der 
Werbung für unser Kurbad auf der Messe in Nürnberg. Auch in 
diesem Jahr bereitet sie sich darauf vor, unsere Kolleginnen am 
Messestand zu unterstützen. Für ihre Werbung und ihren Einsatz 
bedanken wir uns auf diesem Wege sehr und hoffen, dass sie uns 
durch ihre Bemühungen weitere neue Gäste bringt. Denn lebendi-
ge Werbung ist die beste Werbung...

CIAO AMIGOS…
Seit 2001 besucht eine kleine Gruppe aus Italien unter der Lei-
tung von CK Caorle Herrn Ebert das Radium Palace Hotel. Diese 
Gäste haben auch ihre Jubilare in ihrer Gruppe und sie freuen sich 
immer sehr auf das Treffen mit anderen Gästen, das wir jedes Jahr 
veranstalten und wo wir den Gästen Glückwünsche zum Jahrestag 
überreichen. Alle italienischen Gäste fühlen sich bei uns wie zu 
Hause und Dank des Radonwassers und der Heilmethoden hat 
sich ihr Gesundheitszustand merklich gebessert. Und wenn es ihre 
Gesundheit zulässt, werden sie gern zu uns zurückkehren.

Karla Korčoková, Handelsmanagerin im Hotel Radium Palace
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Erika Bucher

BEAUTY 
SPA 

STUDIO   

BEZBOLESTNÉ A EFEKTIVNÍ NEINVAZIVNÍ ANTI-AGEING 
PROCEDURY ZA POMOCI MODERNÍCH METOD:

ultrazvuk, laser, galvanický proud, diamantová 
mikrodermabráze, mezoterapie. Vhodné pro všechny typy 

pleti. A nová služba navíc! 

Schmerzlose und effektive nicht-invasive Anti-Aging-
Behandlungen mit modernen Methoden: 

Ultraschall, Laser, galvanischer Strom, Diamant 
Mikrodermabrasion, Mesotherapie. Geeignet für alle 

Hauttypen. Ein neuer Extra-Service! 

BEAUTY ROOM SERVICE 
Profesionální kosmetická péče přímo ve Vašem hotelovém 

pokoji. Můžete tak příjemně využít Váš volný čas mezi 
léčebnými procedurami nebo po nich a nemusíte nikam 

docházet. Služba je poskytována pouze hostům komplexu 
Curie.

Professionelle Schönheitspflege direkt in Ihrem Hotelzimmer. 
Sie können so angenehm Ihre freie Zeit zwischen oder 

nach den Therapieanwendungen verbringen und müssen 
das Zimmer nicht einmal verlassen. Dieser Service wird nur 

Gästen des Curie-Komplexes angeboten.

Gabriela Kokyar, Aquacentrum Agricola, dveře č. 3/ Tür Nr. 3

PO, ST, PÁ / Mo., Mi., Fr.:  14:00 – 18:00 hod. / Uhr,
ÚT, ČT podle domluvy / Di., Do. nach Vereinbarung

Přímá linka z hotelového pokoje 
Direktwahl vom Hotelzimmer: 1467.

Mobil: +420 776 117 703

Die Gruppe aus Italien
Elizabeth Blechstein
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ZA ODPOČINKEM 
DO KRUŠNÝCH HOR

Jarní Krušnohoří je ideálním  místem pro aktivní 
odpočinek. Dávno neplatí, že zdejší lesy jsou poni-

čené a znečištěné. Po odsíření elektráren a omezení těžby 
se vrací ohrožené druhy rostlin i živočichů. Zdejší divoká 
a nedotčená příroda doslova vybízí k výletům do přírody 
po turistických značkách pěšky nebo na kole. Na své si 
přijdou senioři, rodiny s dětmi, sportovně laděné páry, 
ale i parta kamarádů, co si chtějí „dát do těla“. Specialitou 
jarních Krušných hor jsou však nádherné výhledy.
Hlavním návštěvním cílem je zrekonstruovaná rozhledna 
na vrcholu Klínovce. Ta je přístupná po celý rok a posky-
tuje rozsáhlý kruhový výhled na Krušné hory a Německo. 
Při dobré viditelnosti lze spatřit i Krkonoše a Šumavu. 
K rozhledně Vás pohodlně dopraví čtyřsedačková lanovka 
Prima Express u Jáchymovské sjezdovky. Jako cestu zpět 
do Jáchymova můžete zvolit 5 km dlouhou túrou znače-

nou nejprve žlutou a následně zelenou turistickou značkou 
nebo se po krátké procházce na vrcholu Klínovce necháte 
svézt zpět dolů lanovkou a zažijete netradiční pohled na 
hory Dub, Šance a Čimický vrch, mezi které je zasazeno 
město Jáchymov.
Je možné využít i druhou lanovou dráhu z vrcholu Klínov-
ce a nechat se dopravit do obce Loučná pod Klínovcem. 
Tato cesta poskytuje výhled na nekonečné louky, kterým 
dominuje přírodní rezervace Horská louka u Háje. Na 
dolní stanici lanovky v Loučné pod Klínovcem je k dis-
pozici mnoho letních volnočasových aktivit. Návštěvníci 
si mohou zapůjčit motorizovanou čtyřkolku, horská kola, 
terénní koloběžky nebo hole na Nordic Walking. Vyzkou-
šet můžete lukostřelbu, trampolíny, bungee running, disc-

-golf nebo se pod vedením instruktora vyšplhat na deset 
vysokých překážek zdejšího lanového centra.

Na své si přijdou i milovníci jízdy na kole. Cyklistika 
v Krušných horách vybízí k projížďkám divokou a nedo-
tčenou přírodou, objevování malebných údolí a hornických 
městeček, ale také stoupání na strmé vrcholy s vypětím 
všech sil. Záleží pouze na Vašich preferencích. Cyklistika 
v Krušných horách je však vždy skvělým zážitkem. Využít 
je možné celé sítě oficiálních cyklotras (tmavě žluté tabulky) 
i málo frekventovaných asfaltových silniček.
Skiareál Klínovec nabízí jednotlivé jízdy lanovkou (lze jet 
jedním směrem nahoru nebo dolů) i zpáteční jízdenku. 
Dále je možné zakoupit bodové jízdenky, které platí na obě 
lanovky s tím, že Prima Express stojí v obou směrech 10 
bodů a Dámská  v obou směrech 5 bodů. Zakoupit je mož-
né karty na 20, 30, 40 a 100 bodů a body se dají vyčerpat 
kdykoli během letní sezóny. Odpovídá to tedy 2, 3, 4 a 10 
jízdám na lanovce Prima Express v libovolném směru nebo 
4, 6, 8 a 20 jízdám na lanovce Dámská v libovolném směru. 
Možné jsou také jakékoli kombinace jízd na Dámské a Pri-
ma Expressu. Karta je však nepřenosná a v případě použití 
další osobou se automaticky zablokuje. Mohou ji využít jak 
pěší, tak cyklisté, pro které budou připraveny tři okruhy vy-
tyčené po lesních cestách v rámci projektu „Cyklistika bez 
námahy“. Pro náruživé cyklisty bude k dispozici i celodenní 
jízdenka bez omezeného počtu jízd.

SPOLEČNÁ NABÍDKA SKIAREÁLŮ FICHTELBERG 
A KLÍNOVEC 
Pro návštěvníky Krušných hor, kteří mají zájem si prohléd-
nout i zajímavá místa na druhé straně státní hranice, jsou 
připraveny dva produkty. 
Prvním je silniční cyklistický výlet z Jáchymova do Ober-
wiesenthalu. Tento produkt obsahuje 2 jízdy lanovkou, 
jedna jízda platí na lanovku Prima Express a druhá pak 
libovolně na sedačkovou lanovku nebo kabinovou lanovku 
z Oberwiesenthalu. Vyjedete na vrchol Klínovce lanov-
kou, na kolech se přepravíte do Oberwiesenthalu a po jeho 
prohlídce vyjedete na Fichtelberg. Odtud se opět pohodlně 
dostanete zpět do Jáchymova. 
Druhým je pěší výlet z Jáchymova do Oberwiesenthalu. 
Výlet z „Z lázní do lázní po střeše Krušných hor“ obsahuje 
jízdu autobusem z Jáchymova k lanovce Prima Express, kte-

rá Vás odveze na vrchol Klínovce.  Zde bude v každou celou 
hodinu jezdit „kyvadlová doprava“ na Fichtelberg. Z Fich-
telbergu sjedete lanovkou do Oberwiesenthalu. Po jeho 
návštěvě se vyvezete lanovkou zpět na vrchol Fichtelbergu, 
odkud vždy v každou půlhodinu pojede autobus směrem na 
Klínovec. Z vrcholu Klínovce sjedete opět na dolní stanici 
Prima Express a odtud pendl busem do Jáchymova. Němeč-
tí výletníci přijedou naopak na návštěvu lázeňského města 
Jáchymov. 

Provozní doba sedačkové lanovky Prima Express 
(Jáchymovská)
1. 5. - 28. 6. 2015 - denně kromě pondělí, 9-17 hod.
29. 6. - 31. 8. 2015 - denně, 9-17 hod.
1. 9. - 4. 10. 2015 – denně kromě pondělí, 9-17 hod.

Provozní doba sedačkové lanovky Dámská
6. 6. - 28. 6. - soboty a neděle, 9-17 hod.
29. 6. - 31. 8. 2015 - denně, 9-17 hod.
1. 9. - 27.9. – soboty a neděle, 9-17 hod.

UBYTUJTE SE V NAŠICH PENZIONECH NEBO
V GARNI HOTELU ASTORIA
Jáchymovské lázně nabízí příjemné ubytování turistům, 
cyklistům a ostatním návštěvníkům, kteří ocení rodinnou 
atmosféru. Zvláště rodiny s dětmi si oblíbily pobyt v apar-
mánech a studiích s kuchyňkou v penzionech Dagmar, 
Dalibor a Jitřenka. V nově zrekonstruovaném penzionu 
Dagmar se nachází 29 pokojů, moderní výtah, nová restau-
race, luxusní wellness se saunou, parní lázní a relaxační zó-
nou. Hotel Astoria leží v lázeňském centru jen pár kroků od 
aquaparku Agricola, který poskytují svým návštěvníkům 
bohaté relaxační vyžití. Hotelové pokoje kategorie I. A bu-
dou rozšířeny o kategorie suite a aparmán ve 2. polovině 
letošního roku. Penziony i hotel Astoria disponují úschov-
nou kol a parkovacími místy. Vaše ubytování, stravování 
a popřípadě i relaxační procedury si můžete rezervovat 
pohodlně z domova přes internet www.laznejachymov.cz 
a www.aquajachymov.cz.

13



1414

und Bergwerk-Städtchen, aber auch 
steile Anstiege zu den Gipfeln mit 
dem Einsatz aller Kräfte. Sie können 
nun aus Ihren Vorlieben wählen. Das 
Radfahren im Erzgebirge ist jedoch 
immer ein tolles Erlebnis. Sie können 
das gesamte offizielle Radwegenetz 
(dunkelgelbe Tabelle) oder auch die 
wenig frequentierten Asphaltstraßen 
verwenden.
Das Skiareal Keilberg bietet Ein-
zelfahrten mit der Sesselbahn (ein-
fache Fahrt nach oben oder unten) 
sowie auch Rückfahrkarten an. Es 
ist weiterhin möglich, Punktekarten 
zu erwerben, die für beide Sessel-
bahnen gelten, wobei die Fahrt mit 
dem Prima Express in beiden Rich-
tungen 10 Punkte und die Fahrt mit 
der Dámská in beide Richtungen 
5 Punkte kostet. Die Punktekarten 
gibt es in der Staffelung von 20, 30, 
40 und 100 Punkten und die Punk-
te können jederzeit während der 
Sommersaison genutzt werden. Dies 
entspricht also 2, 3, 4 und 10 Fahrten 
auf der Sesselbahn Prima Express 
oder 4, 6, 8 und 20 auf der Sesselbahn 
Dámská - auf beiden Sesselbahnen 
in jeder beliebigen Richtung. Man 
kann die Fahrten auf der Dámská 
und der Prima Sesselbahn beliebig 
kombinieren. Die Karte ist allerdings 
nicht übertragbar und wenn sie von 
einer anderen Person verwendet wird, 
so wird sie automatisch gesperrt. Sie 
kann sowohl von Wanderern als auch 
von Radfahrern, für die im Rahmen 
des Projekts „Radfahren unbeschwert“ 
bereits drei Rundfahrten auf den 
Waldwegen markiert wurden, genutzt 
werden. Für begeisterte Radfahrer 
wird es auch eine Tageskarte ohne 
Fahrtenlimit geben.

GEMEINSAMES ANGEBOT DER 
SKIGEBIETE FICHTELBERG 
UND KLINOVEC 
Für diejenigen Besucher des Erzgebir-
ges, die interessiert sind, auch Sehens-
würdigkeiten auf der anderen Seite 
der Grenze zu besichtigen, wurden 
zwei Angebote vorbereitet. 
Das erste ist eine Fahrradtour auf der 
Straße von Jáchymov nach Oberwie-
senthal. Dieses Angebot enthält zwei 
Sesselbahnfahrten, eine Fahrt mit der 
Sesselbahn Prima Express, die zweite 
kann nach Belieben für den Sessellift 
oder die Gondelbahn von Oberwie-
senthal genutzt werden. Sie fahren 

mit der Sesselbahn bis zum Gipfel 
des Keilbergs, mit dem Fahrrad geht 
es dann nach Oberwiesenthal und 
nach der Besichtigung fahren Sie zum 
Fichtelberg. Von hier aus kommen Sie 
wieder bequem zurück nach Jáchy-
mov. 
Das zweite Angebot ist eine Wande-
rung von Jáchymov nach Oberwie-
senthal. Es sind vier Busfahrten und 
vier Sesselbahnfahrten im Angebot. 
Genauer gesagt ist es eine Busfahrt 
von Jáchymov zur Sesselbahn Pri-
ma Express, die Sie zum Gipfel des 
Keilbergs bringt. Von hier aus fährt 
jede volle Stunde ein Pendelbus in 
Richtung Fichtelberg. Mit der Sessel-
bahn fahren Sie dann hinunter nach 
Oberwiesenthal. Nach der Besichti-
gung fahren Sie mit der Sesselbahn 
zurück zum Gipfel des Fichtelbergs, 
von wo aus jede halbe Stunde ein 
Pendelbus in Richtung Keilberg fährt. 
Vom Gipfel des Keilbergs fahren Sie 
wieder zur Talstation Prima Express 
und von hier aus mit dem Pendelbus 
nach Jáchymov. Deutsche Ausflügler 
können im Gegenzug die Kurstadt 
Jáchymov besuchen. 

Betriebsstunden der Sesselbahn 
Prima Express (Jáchymovská)

01.05. - 28.06.2015 - täglich außer 
Montag, 09:00 - 17:00 Uhr
29.06. - 31.08.2015 - täglich, 
09:00 - 17:00 Uhr
01.09. - 04.10.2015 - täglich außer 
Montag, 09:00 - 17:00 Uhr

Betriebszeiten der Sesselbahn 
Dámská
06.06. - 28.06.2015 - Samstag und 
Sonntag, 09:00 - 17:00 Uhr
29.06. - 31.08.2015 - täglich, 
09:00 - 17:00 Uhr
01.09. - 27.09.2015 - Samstag und 
Sonntag, 09:00 - 17:00 Uhr

UNTERKUNFT IN DEN 
PENSIONEN UND IM GARNI 
HOTEL ASTORIA
Das Heilbad Jáchymov bietet kom-
fortable Unterkünfte für Touristen, 
Radfahrer und andere Besucher, die 
eine familiäre Atmosphäre zu schät-
zen wissen. Besonders Familien mit 
Kindern finden am Aufenthalt in den 
Appartements und Studios mit Kit-
chenetten in den Pensionen Dagmar, 

Dalibor und Jitřenka Gefallen. In 
der neu renovierten Pension Dagmar 
gibt es 29 Zimmer, einen modernen 
Aufzug, ein neues Restaurant, einen 
luxuriösen Wellnessbereich mit 
Sauna, Dampfbad und Ruhebereich. 
Das Hotel Astoria befindet sich im 
Zentrum des Kurbades nur ein paar 
Schritte vom Aquapark Agricola 
entfernt, das seinen Besucher reich-
haltige Freizeitaktivitäten bietet. Ho-
telzimmer der Kategorie I. A werden 
in der zweiten Jahreshälfte um die 
Kategorie Suite und Appartement 
erweitert. Sowohl die Pensionen als 
auch das Hotel Astoria verfügen über 
Fahrradkeller und Parkplätze. Ihre 
Unterkunft, Verpflegung und even-
tuell Relax-Anwendungen können 
Sie bequem von zuhause über das 
Internet 
www.laznejachymov.cz/de und www.
aquajachymov.cz/de buchen.

WIR WÜNSCHEN IHNEN 

EINEN ANGENEHMEN 

AUFENTHALT.
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AKTIVE ERHOLUNG
IM ERZGEBIRGE

Der Frühling im Erzgebirge ist ideal für eine aktive 
Erholung. Es ist lange nicht mehr wahr, dass die hie-

sigen Wälder beschädigt und verschmutzt sind. Nach der 
Installation der Rauchgas-Entschwefelungsanlagen und 
der Reduzierung der Bergbauförderung kehren bedrohte 
Arten von Pflanzen und Tieren zurück. Die hiesige wilde 
und unberührte Natur fordert buchstäblich zu Ausflügen 
in die Natur entweder zu Fuß entlang der touristischen 
Markierungen oder mit dem Fahrrad auf. Auf ihre Kosten 
werden Senioren, Familien mit Kindern, sportliche Paare 
aber auch Gruppen von Freunden, die sich körperlich 
anstrengen möchten, kommen. Die Spezialität des Erzge-
birges im Frühling sind jedoch schöne Aussichten.
Der Besuchermagnet ist der rekonstruierte Aussichtsturm 
auf dem Keilberg. Er ist ganzjährig geöffnet und bietet 
einen weiten Blick auf das Erzgebirge und Deutschland. 
Bei guter Sicht kann man sogar den Böhmerwald sehen. 
Zum Aussichtsturm kommen Sie bequem mit der Prima 
Express Sesselbahn an der Jáchymovská Piste. Zurück 
nach Jáchymov können Sie auf dem 5 km langen zuerst 
gelben später dann grün markierten Wanderweg gehen 

oder Sie machen einen kurzen Spaziergang auf dem Gipfel 
des Keilbergs und fahren mit der Sesselbahn wieder hin-
unter und genießen einen außergewöhnlichen Blick auf 
die Berge Dub, Šance und Čimický vrch, zwischen denen 
die Stadt Jáchymov eingebettet ist.
Es ist auch möglich, die zweite Sesselbahn vom Gipfel des 
Keilbergs zu nutzen und sich in die Ortschaft Loučná pod 
Klínovcem fahren zu lassen. Diese Route bietet einen Blick 
auf die endlosen Wiesen, die vom Naturreservat Horská 
Louka bei Háj dominiert wird. An der Talstation in 
Loučná pod Klinovcem kann man aus vielen Freizeitak-
tivitäten wählen. Die Besucher können ein Quad, Moun-
tainbikes, Cross-Country-Roller oder Nordic Walking-
Stöcke ausleihen. Sie können Bogenschießen, Trampolin, 
Bungee-Running und Disc-Golf ausprobieren oder nach 
der Einweisung durch den Kursleiter versuchen, auf zehn 
hohe Hindernisse im hiesigen Hochseilgarten heraufzu-
klettern.
Auch die Liebhaber des Radsports werden auf ihre Kosten 
kommen. Radfahren im Erzgebirge ist z. B. Fahren durch 
wilde und unberührte Natur, Ausflüge in malerische Täler 
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Z jarní kulturní nabídky hotelu Radi-
um Palace doporučujeme:
Paříž plná světových šansonů 
2. 4. , 20:00 hod.
Provedení známých šansonů ve fran-
couzském originále s klavírní improviza-
cí v podání Svatavy Luhanové Jirouško-
vé – zpěv a Martiny Mudrové Reichové 

– klavír. 
Kolotoč světových melodií 
7. 5., 20:00 hod.
Strhující koncert rodiny harmonikářů 
Pospíšilových tentokrát v nové formaci 
s alt saxofonistou „Frankie“ Zhyrnovem 
z Ukrajiny. 
Carmen - 21. 5., 20:00 hod.
Koncertní podání slavné opery George 
Bizeta ze žhavého Španělska plné vášně, 
lásky, žárlivosti a zrady v provedení špič-
kových umělců z Prahy.
Slavnostní operní koncert
4. 5., 20:00 hod.
S malým nádechem operet v podání 
vynikající české sopranistky Noemy Erby 
a italské hvězdy operního světa - ba-
rytonisty Ivana Marina za klavírního 
doprovodu skvělého klavíristy, sólisty, 
komorního hráče a korepetitora Vratisla-
va Jambora. 
AKCE MĚSTA 
JÁCHYMOV
Velikonoční jarmark ve Špitálním
kostelíku 
4. dubna od 15:00 hod.
Ukázka velikonoční dekorace, pletení 
pomlázek, zdobení kraslic, vystoupení 
dětí z mateřské školy.
50 Let Jáchymovského zpravodaje 
13. dubna – 15. května 2015 
Výstava k 50. výročí vydání 1. čísla 
Jáchymovského zpravodaje v prostorách 
bývalé restaurace v budově radnice.
Otevírání mlýnků
10. května od 15:00 hod.
V Údolí mlýnků za hotelem Radium Pa-
lace proběhne tradiční instalace nových 
mlýnků,  soutěž o nejhezčí doma vyrobe-
ný mlýnek a divadelní představení.
Noční prohlídka Špitálního kostela
29. května od 21:00 hod. Komentovaná 
prohlídka tohoto krásného kostela ve 
večerních hodinách s překvapením.
Příběhy míst. topografie soudobé paměti 
národa 15. června – 2. srpna  
Výstava bude instalována v prostorách 
bývalé restaurace v budově radnice.
THE TAP TAP u Šlikovy věže 
27. června 
Koncert k znovuotevření naučné stezky 
,,Jáchymovské peklo“. Změna progra-
mu vyhrazena. Všechny podrobnější 
informace budou vycházet průběžně 
v časovém předstihu. Více informací na 
tel: 353 811 379

AKCE DOMU KULTURY 
OSTROV
www.dk-ostrov.cz
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

8. dubna, 19:30 hod., divadelní sál
Koncert Dana Bárty nabízí zcela unikát-
ní a těžko zařaditelnou tvář hudby. 
MAROKO - PŘES VYSOKÝ ATLAS 
K PÍSEČNÝM DUNÁM ERG CHEBI 
cestopisná přednáška - 28. dubna, 18:00 
hod., Točna. Maroko je pozoruhodná 
země plná barev, vůní i zvuků prosyce-
ných všudypřítomnou tradiční kulturou 
a zvyky, které zatím nepodlehly změnám 
moderního světa. 
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
5. května 19:30 hod., divadelní sál
Divadelní úprava hry B. Hrabala Diva-
delní společnosti Josefa Dvořáka.
Sestry Havelkovy
15. května 19:00 hod., společenský sál 
Originální trio zpěvaček se věnuje přede-
vším swingu 20. a 30. let 20. století. 

Majáles - 23. května od 15:00 hod., zá-
mecký park. Odpoledne plné hudby, zá-
bavy a dobré nálady v zámeckém parku
Den pro Ostrov
27. června od 15.00 hod., zámecký park 
Koncerty, pohádky, workshopy, soutěže, 
hry, prohlídky parku a zámku, ukázky 
výcviku psů, večerní koncert skladeb J. 
S. Bacha, bludiště, ohňová show, ohňo-
stroj… 
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY 
MARIE V OSTROVĚ
Zdeněk Hajný - krajiny netušené
1. dubna – 14. června, klášterní areál

Výstava obrazů předního českého výtvar-
níka, který se proslavil především jako 
autor obrazů s meditativní a duchovní 
tematikou. 
Prohlídka s princeznou Františkou
19. dubna 15:00 hod., klášterní areál
Františka Sibylla Augusta, ostrovská 
princezna, Vás osobně provede klášter-
ním areálem v Ostrově.
Klášterní slavnosti - 24. května 
10:00 - 17:00 hod., klášterní zahrada
340. výročí narození Františky Sibylly 
Augusty, která půjde v čele historického 
průvodu městem. Klášterní zahradu 
zkrášlí dobové tanečnice, připraveny 
budou sokolnické ukázky, pobaví vás 
pohádky a uličky zaplní dobový jarmark. 
Jára Cimrman světoběžník a vynálezce 
18. června – 30. srpna, klášterní areál. 
Výstava je zaměřena na osobnost Járy Ci-
mrmana a jeho širokou rozsáhlou tvorbu 
učitelskou, vědeckou, vynálezeckou a 
cestovatelskou.
Mundharmonika Quartett Austria
23. června 18:00 hod., klášterní areál
Koncert mezinárodně renomovaného 
souboru, jež na Světovém mistrovství hry 
na foukací harmoniku v Detroitu vyhrál 
druhou cenu.  
STARÁ RADNICE
Zaniklá a znovuobjevená stará 
řemesla - 29. dubna. Ukázky technik 
starých řemesel, paličkování, drátování, 
dřevořezba a další.  

ERÖFFNUNG DER
KURSAISON     

Die feierliche Eröffnung der Kursaison 
gehört zu den bedeutendsten Ereignis-
sen im Heilbad Jáchymov. Gemeinsam 
mit den Kurgästen und der Öffentlich-
keit werden wir den Beginn der diesjäh-
rigen Saison feiern. 
Im Rahmen der diesjährigen Feierlich-
keiten, die am Wochenende des 16. und 
17. Mai stattfinden, werden wir uns die 
drei Etappen der Geschichte von Joa-
chimsthal und seines Heilbades ins Ge-
dächtnis rufen. Als Erstes gehen wir die 
Vorbereitungen der Feierlichkeiten zum 
500. Jahrestag der Stadt Jáchymov an, die 
2016 stattfinden werden. Aber auch die-
ses Jahr ist geschichtlich sehr interessant. 
Im Mai 1515, also genau vor 500 Jahren, 
wurde die deutsche Bergwerksordnung 

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZÓNY   

Slavnostní zahájení sezóny patří k nej-
významnějším akcím jáchymovských 
lázní. Společně s lázeňskými hosty a ve-
řejností oslavíme začátek i té letošní. 
V rámci letošních slavností, které se 
uskuteční o víkendu 16. a 17. května, si 
připomeneme tři etapy historie Jáchy-
mova a jáchymovských lázní. V první 
řadě se začneme připravovat na oslavu 
500 let města Jáchymova, která se usku-
teční v roce 2016. Historicky zajímavý 
je však už i letošní rok. V květnu roku 
1515, tedy přesně před 500 lety, byl vyda-
ný německý horní řád a v témž období 
rodina Šliků ze sousedního Ostrova 
vytvořila podmínky k průzkumu a důl-
ní činnosti v Jáchymově. Druhou velice 
významnou událostí, kterou si v rámci 
Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově 
připomeneme, je návštěva světové osob-
nosti Madam Curie Sklodowské. Při 
posledním pomyslném návratu do his-
torie si připomeneme 40 let od otevření 
lázeňského hotelu Běhounek.
V rámci programu se uskuteční již 
tradiční alegorický průvod, ve kterém 
uvidíte vedle horníků, cyklistů, rytířů 
a tanečnic, také automobilové veterány 
a také řadu historických i současných 
osobností. Pro veřejnost je připraven 
bohatý hudební program, který v 10 
hod. zahájí dechová hornická kapela 
Barbora a ostrovské mažoretky. Hned 
po oficiální části, která začne v 13 hod., 
se přeneseme do období renesance spolu 
s hudební skupinou Gothien, tanečním 
souborem Ambrenau a šermíři Herold. 
V symbolický čas 15:15 hod. se můžete 
těšit na kapelu Lucie Revival a později 
pak na skvělé regionální skupiny 
GroveTown a Ben Dover. Bohatý pro-
gram bude připraven také pro děti. Ved-
le pohádek nabídneme skákadla, soutěže 
a další zajímavé atrakce. Po celý den 

bude připraveno bohaté občerstvení. 
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že 
si společně s námi tento den příjemně 
užijete.
JARNÍ VYCHÁZKY JÁCHYMOV-
SKOU KRAJINOU
Oblíbenou součástí léčebného po-
bytu v jáchymovských lázních jsou 
vycházky do okolí Jáchymova. Jejich 
popularita spočívá v tom, že nejde 
jen o „sportovní výkon“, ale účastníci 
mají možnost se od průvodce dozvě-
dět spoustu zajímavostí z minulosti i 
současnosti daného místa.
Letos jsme pro zájemce mimo jiné při-
pravili níže uvedení vycházky. Vzhledem 
k tomu, že jsme se rozhodli vypravit i do 
vzdálenějšího okolí, využijeme také lin-
kový autobus nebo novou jáchymovskou 
lanovku na Klínovec.
Ostrovská cyklostezka (pondělí 6. dubna). 
Sraz účastníků s průvodcem ve 14:30 hod. 
před Lázeňským centrem Agricola. Pěšky 
se vydáte po nové stezce, která vede po 
trase bývalé železniční dráhy, do Horní-
ho Žďáru, kde bude možnost odpočinku 
v restauraci. Cesta zpět linkovým autobu-
sem dle informací průvodce.
Ostrov (pondělí 13. dubna) 
Odjezd linkovým  autobusem ze zastávky 
Jáchymov lázně ve 14:10 hod. Příjezd na 
zastávku  Ostrov – zámek v 14:29 hod. 
Zde Vás bude očekávat průvodce, který 
Vás seznámí s historickou částí města – 
zámek, městská knihovna – bývalý Palác 
princů, letohrádek. Návrat do Jáchymova 
opět linkovým autobusem dle informací 
průvodce. 
Boží Dar – rašeliniště (pondělí 20. dubna) 
Odjezd lázeňským pendl busem od 
lázeňských hotelů Curie (13:30 hod.), 
Běhounek (13:35 hod.) a Radium Palace 
(13:40 hod.) Příjezd na Boží Dar, pěšky 
po centru města a směr Božídarské ra-
šeliniště. Návrat dle informací průvodce 
pendl busem v 17:25 hod. nebo linkovým 
autobusem. Jedna jízda pendlbusem 
stojí 30 Kč. Více informací o lázeňských 
vycházkách a aktuálních termínech 
získáte od programových specialistek na 
jednotlivých hotelech nebo na
www.spainfojachymov.cz 
RUČNÍ PRÁCE – ZÁBAVA I TERAPIE
Volný čas v jáchymovských lázních je 
možno prožít nejrůznějším způsobem. 
Volnočasové aktivity lázeňských hostů 
má na starosti středisko SPA Info a na 
jeho programu najdete celou řadu nejrůz-
nějších koncertů, divadel, besed, vychá-
zek nebo zájezdů.  Vedle toho progra-
mová specialistka Miroslava Machaňová 
pro klienty připravuje celou řadu různě 
zaměřených výtvarných kurzů. V minu-
losti jsme tak mohli absolvovat kurz kres-

lení pravou hemisférou, kurz malování 
olejovými barvami, keramický kurz a 
v neposlední řadě kurz malování veli-
konočních kraslic. O tyto aktivity zatím 
není masový zájem, ale účastníci, kteří se 
některého z kurzů zúčastnili, odcházejí 
spokojení a nabytí novými zkušenostmi 
a zážitky. To, co se naučíte, můžete doma 
rozvíjet, nebo naučit někoho jiného. Není 
náhodou, že se přípravou kurzů zabývá 
zrovna Miroslava Machaňová. Myslím, 
že na ni můžeme prozradit, že i ona je vý-
tvarně velmi zdatná a na podzim se jako 
výtvarnice podílela na přípravě výstavy 
Patchwork a jiné tvoření na Staré radnici 
v Ostrově. Z vlastní zkušenosti tak může 
potvrdit, že tvoření je příjemný relax na 
unavenou hlavu. Je velká radost a zábava, 
když se „nic“ změní v „něco“.  
Kurz malování kraslic 
13. 4. od 15:00 hod., kurzovné 150 Kč 
Propásli jste velikonoční přípravu? Neva-
dí, vždyť Velikonoce budou zase za rok.  
Přijďte se příjemně na ně naladit na náš 
kurz.  Naučíte se malovat kraslice jedno-
duchou technikou rozehřátými voskov-
kami. Pracovní pomůcky i materiál jsou 
zahrnuty v ceně. Odborné vedení Marie 
Kordaničová. 
Kurz ručního šití 
20. 4. od 15:00 hod., kurzovné 200 Kč 
Kurz jednoduché techniky ručního šití. 
Základní tvar zajíčka bude již hotový, 
na šicím stroji ušitý. Zbytek je již na Vás. 
Pracovní pomůcky i materiál jsou zahr-
nuty v ceně. Odborné vedení Mgr. Libuše 
Suchá z Kadaně.  
Keramický kurz
27. 4. v 15:00 hod., kurzovné 150 Kč 
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vy-
zkoušeli práci s hlínou. V ceně je odborné 
vedení keramického mistra Michala Špo-
ry z Karlových Varů, materiál, zapůjčení 
pracovních pomůcek, destiček a výpal 
hotových výrobků. První den – tvoření, 
dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den 
vypalování v peci, za další 2 dny budou 
hotové výrobky přivezeny.
Všechny kurzy se konají v klubovně 
Kulturního domu v 1. patře. Podrob-
nější informace a termíny dalších kurzů 
získáte od programových specialistek na 
jednotlivých hotelech nebo na
www.spainfojachymov.cz
JARNÍ PROGRAMOVÉ TIPY
Programové centrum SPA Info připravu-
je bohatý kulturní program na lázeň-
ských domech Radium Palace, Běhounek 
i Curie. Podrobný program najdete na 
hotelových nástěnkách i na internetu na 
adrese www.spainfojachymov.cz. Pokud 
byste neměli program po ruce, neuděláte 
chybu, když dorazíte kterýkoliv čtvrtek 
do koncertního sálu v Radium Palace.
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veröffentlicht, die für die Gesellschaft der 
Familie Šlik aus dem benachbarten Ost-
rov die Voraussetzungen zur Erforschung 
und zur Bergwerkstätigkeit geschaffen 
hatte.  Das zweite sehr bedeutende Ereig-
nis, das wir im Rahmen der Eröffnung 
der Kursaison in Jáchymov erwähnen 
werden, ist der Besuch der weltbekannten 
Persönlichkeit Madam Curie Sklodows-
ká. In der letzten virtuellen Zeitreise in 
die Geschichte werden wir uns an die 40 
Jahre seit der Eröffnung des Kurhotels 
Běhounek erinnern.
Im Rahmen des Programms findet ein 
bereits traditioneller Umzug statt, wo 
man neben Bergleuten, Radfahrern, Rit-
tern und Tänzerinnen auch Oldtimer so-
wie eine Reihe von Persönlichkeiten der 
Geschichte und der Gegenwart zu sehen 
bekommt. Für die Öffentlichkeit wurde 
ein buntes Musikprogramm vorbereitet, 
das um 10:00 Uhr mit dem Auftritt des 
Bergmannsblasorchesters Barbora und 
der Majoretten-Formationstanzgruppe 
aus Ostrov beginnt. Gleich nach dem 
offiziellen Teil, der um 13:00 Uhr be-
ginnt, unternehmen wir zusammen mit 
der Band Gothien, dem Tanzensseble 
Ambrenau und den Fechtern Herold eine 
Zeitreise in die Renaissance. Zu einer 
symbolischen Zeit um 15:15 Uhr  können 
Sie sich auf die Lucie Revival Band  und 
später auf die tollen Bands aus der Regi-
on Groovetown und Ben Dover freuen. 
Es gibt auch ein buntes Programm für 
Kinder. Neben Märchen wird es Hüpf-
burgen, Wettbewerbe und weitere inter-
essante Attraktionen geben. Den ganzen 
Tag lang wird für einen reichhaltigen 
Imbiss gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
hoffen, dass Sie diesen Tag mit uns ge-
meinsam angenehm verbringen werden.
 
FRÜHLINGSSPAZIERGÄNGE 
DURCH DIE LANDSCHAFT UM 
JÁCHYMOV
Zu den beliebten Bausteinen des 
Kuraufenthaltes im Heilbad Jáchymov 
gehören Spaziergänge in die Umgebung 
der Stadt. Sie sind deswegen so populär, 
weil es sich nicht nur um eine „sportli-
che Leistung“ handelt, die Teilnehmer 
können vom Begleiter viel Interessantes 
aus Geschichte und Gegenwart der 
besuchten Orte erfahren.
Dieses Jahr haben wir für die Interes-
senten folgende unten beschriebenen 
Spaziergänge vorbereitet. Angesichts 
der Tatsache, dass wir uns auch in die 
entferntere Umgebung aufmachen möch-
ten, werden wir auch einen Linienbus 
oder die neue Sesselbahn zum Keilberg 
benutzen.

Der Radwanderweg von Ostrov (Mon-
tag 6. April). Treffpunkt der Teilnehmer 
mit dem Begleiter ist um 14:30 Uhr vor 
dem Kurzentrum Agricola. Zu Fuß 
gehen Sie auf einem neuen Pfad, der auf 
ehemaligen Eisenbahngleisen in Rich-
tung Horní Žďár führt, wo man sich in 
einem Restaurant etwas erholen kann. 
Zurück fahren wir mit einem Linienbus 
nach Auskunft des Begleiters.
Ostrov (Montag 13. April) 
Abfahrt mit einem Linienbus von der 
Haltestelle „Jáchymov lázně“ um 14:10 
Uhr. Ankunft an der Haltestelle „Ostrov 

- zámek“ (Ostrov - Schloss) um 14:29 Uhr. 
Hier erwartet Sie der Begleiter, der Sie mit 
dem historischen Teil der Stadt bekannt 
macht - wie z. B. dem Schloss, der Stadt-
bibliothek, dem ehemaligen Prinzenpa-
last und dem Lustschloss. Die Rückkehr 
nach Jáchymov erfolgt wieder mit dem 
Bus nach Auskunft des Begleiters.
Boží Dar – Torfmoor (Montag 20. April) 
Abfahrt mit dem Kurpendelbus von den 
Kurhotels Curie (13:30 Uhr), Běhounek 
(13:35 Uhr) und Radium Palace (13:40 
Uhr) Ankunft in Boží Dar, zu Fuß zum 
Stadtzentrum und dann in Richtung 
Torfmoor von Boží Dar. Die Rückkehr 
laut Information des Begleiters mit dem 
Pendelbus um 17:25 Uhr oder mit einem 
Linienbus. Die Fahrt mit dem Pendelbus 
kostet 30 CZK.
Mehr Informationen über die Spazier-
gänge und die aktuellen Termine können 
Sie bei den Programmspezialisten in den 
Hotels erfragen oder im Netz unter
www.spainfojachymov.cz einsehen. 

HANDARBEIT – SPASS UND 
THERAPIE
Es gibt viele Arten, wie man die freie Zeit 
im Heilbad Jáchymov verbringen kann. 
Die Freizeitaktivitäten der Kurgäste 
werden durch das SPA Info Zentrum ko-
ordiniert, auf dem Programm findet man 
eine breite Auswahl von unterschiedli-
chen Konzerten, Theateraufführungen, 
Kränzchen, Spaziergängen oder Ausflü-
gen.  Daneben bereitet die Programm-
spezialistin Miroslava Machaňová für 
die Kunden eine Reihe von unterschied-
lichen Kursen für bildende Kunst vor. In 
der Vergangenheit konnten wir so einen 
Malkurs mit der rechten Hirn-Hemi-
sphäre, einen Kurs Malen mit Ölfarben, 
einen Keramikkurs und nicht zuletzt 
auch einen Kurs zum Schmücken von 
Ostereiern absolvieren. An diesen Akti-
vitäten besteht aktuell kein übergroßes 
Interesse, die Teilnehmer, die an diesen 
Kursen teilgenommen haben, waren am 
Ende jedoch zufrieden und um neue 
Erfahrungen und Erlebnisse reicher. 

Alles was sie gelernt haben, können Sie 
zu Hause weiterentwickeln oder Ande-
ren beibringen. Es ist kein Zufall, dass 
gerade Frau Miroslava Machaňová an der 
Vorbereitung dieser Kurse beteiligt ist. 
Ich denke wir können verraten, dass sie 
künstlerisch sehr begabt ist - im Herbst 
hat sie sich als bildende Künstlerin an der 
Vorbereitung der Ausstellung „Patchwork 
und anderes Gestalten“ im Alten Rathaus 
in Ostrov beteiligt. Sie kann aus eigener 
Erfahrung bestätigen, dass das künstleri-
sche Schaffen ein angenehmer Ausgleich 
für den müden Kopf ist und dass es ein 
freudiges Erlebnis ist, wenn man aus 

„Nichts“ „Etwas“ geformt hat.  
KURS OSTEREIER BEMALEN  
13. 4., 15:00 Uhr, Kursgebühr 150 CZK 
Sie haben die Vorbereitungen zum 
Osterfest verschlafen? Das macht nichts, 
Ostern gibt es auch im nächsten Jahr.  
Lassen Sie sich angenehm auf das Oster-
fest in unserem Kurs einstimmen.  Sie 
lernen, wie man die Ostereier mit einer 
einfachen Technik mit heißen Wachs-
stiften bemalt. Die Arbeitsmittel und das 
Material sind im Preis inbegriffen. Fach-
liche Anleitung Frau Marie Kordaničová. 
KURS HANDNÄHEN - 20. 4., 15:00 
Uhr, Kursgebühr 200 CZK 
Kurs zur einfachen Handnähtechnik. 
Die Grundform des Hasen wurde mit 
einer Nähmaschine genäht und liegt vor. 
Für den Rest sorgen Sie. Die Arbeitsmit-
tel und das Material sind im Preis inbe-
griffen. Fachliche Anleitung Mgr. Libuše 
Suchá aus Kadaň. 
KERAMIKKURS 
27. 4., 15:00 Uhr, Kursgebühr 150 CZK 
Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, 
die die Arbeit mit Ton gern ausprobie-
ren würden. Im Preis enthalten ist die 
fachliche Anleitung des Keramikmeisters 
Herrn Michal Špora aus Karlsbad, Ma-
terial, Ausleihe der Arbeitsmittel, Platten 
und das Brennen der fertigen Erzeugnis-
se. Erster Tag – Gestalten des Materials, 
weitere sechs Tage Trocknen, am 7. Tag 
Brennen im Ofen, in den darauffol-
genden zwei Tagen werden die fertigen 
Stücke vorbeigebracht.
Alle Kurse finden im Klubraum des Kul-
turhauses im 1. OG statt. Mehr Informa-
tionen und weitere Kurstermine können 
Sie bei den Programmspezialisten in den 
Hotels erfragen oder im Netz unter 
www.spainfojachymov.cz einsehen.

PROGRAMMTIPPS ZUM
FRÜHLING
Das Programmzentrum SPA Info berei-
tet ein umfangreiches Kulturprogramm 
in den Kurhäusern Radium Palace, 
Běhounek und Curie vor. Das aus-

führliche Programm finden Sie an den 
Pinnwänden in den Hotels oder im Netz 
unter www.spainfojachymov.cz. Sollten 
Sie das Programm nicht gerade zur Hand 
haben, dann liegen Sie nicht falsch, wenn 
Sie jeden Donnerstag den Konzertsaal im 
Radium Palace besuchen.

Aus dem Frühlingsangebot des Hotels 
Radium Palace empfehlen wir:
PARIS VOLLER CHANSONS VON 
WELTRANG
2. 4., 20:00 Uhr
Die Aufführung von bekannten Chan-
sons im französischen Original mit Kla-
vierimprovisation in der Darbietung von 
Svatava Luhanová Jiroušková – Gesang, 
Martina Mudrová Reichová – Klavier. 
KARUSSELL DER WELTMELODIEN
7. 5., 20:00 Uhr
Ein mitreißendes Konzert der Harmoni-
kaspieler der Familie Pospíšil, diesmal in 
einer neuen Formation mit dem Altsa-
xophonisten „Frankie“ Zhyrnov aus der 
Ukraine. 
CARMEN - 21. 5., 20:00 Uhr
Eine Konzertdarbietung der berühmten 
Oper von George Bizet aus dem heißen 
Spanien voll Leidenschaft, Eifersucht und 
Verrat in der Darbietung von Spitzen-
künstlern aus Prag.
FEIERLICHES OPERNKONZERT
4. 5., 20:00 Uhr
Mit einem kleinen Hauch von Operette  
in der Darbietung der hervorragenden 
tschechischen Sopranistin Noema Erba 
und des italienischen Stars der Opernwelt 

- Bariton Ivan Marin mit Klavierbeglei-
tung des großartigen Pianisten, Solisten, 
Kammerspielers und Korrepetitors 
Vratislav Jambor. 

Wir laden Sie auch zu den Veranstal-
tungen der Stadt Jáchymov ein.
OSTERMARKT IN DER 
SPITALKIRCHE - 4. April ab 15:00 Uhr.
Osterdekoration, Flechten der Osterrute, 
Verzierung der Ostereier, Auftritt einer 
Kindergartengruppe
50 JAHRE JOACHIMSTHALER 
ANZEIGER - 13. April – 15. Mai 2015 
Eine Ausstellung zum 50. Jahrestag 

der ersten Ausgabe des Joachimsthaler 
Anzeigers in den Räumlichkeiten des 
ehemaligen Restaurants im Rathaus.
DIE MÜHLEN ÖFFNEN SICH
10. Mai ab 15:00 Uhr
Im „Tal der Mühlen“ hinter dem Hotel 
Radium Palace finden eine traditionel-
le Installation der neuen Mühlen, ein 
Wettbewerb um die schönste zu Hause 
hergestellte Mühle sowie eine Theaterauf-
führung statt.
BESICHTIGUNG DER 
SPITALKIRCHE BEI NACHT
29. Mai ab 21:00 Uhr
Eine geführte Besichtigung dieser schö-
nen Kirche in den Abendstunden mit 
einer Überraschung.
GESCHICHTEN DER ORTE. TOPO-
GRAFIE DES ZEITGENÖSSISCHEN 
GEDÄCHTNISSES DER NATION
15. Juni – 2. August  
Die Ausstellung wird in den Räumlich-
keiten des ehemaligen Restaurants im 
Rathaus aufgebaut.
THE TAP TAP am Šlik-Turm - 27. Juni 
Ein Konzert zur Wiedereröffnung des 
Naturlehrpfades „Jáchymovské peklo“ 
(Die Hölle von Jáchymov).  
Programmänderungen vorbehalten. Alle 
ausführlicheren Informationen werden 
rechtzeitig, sobald sie vorliegen, bekannt-
gegeben. Mehr Infos unter 
Tel.: +420 353 811 379

KULTUR IN DER NAHEN STADT 
OSTROV
KULTURHAUS OSTROV 
www.dk-ostrov.cz
DAN BÁRTA 
& ILLUSTRATOSPHERE
8. April, 19:30 Uhr, Theatersaal
Das Konzert von Dan Bárta zeigt ein 
ganz einzigartiges Gesicht der Musik, die 
sich nur sehr schwer in eine Schublade 
stecken lässt. 
MAROKKO - ÜBER DAS HOHE AT-
LASGEBIRGE ZU DEN SANDDÜNEN 
ERG CHEBI - Reisevortrag - 28. April, 
18:00 Uhr, Točna
Marokko ist ein sehenswertes Land voller 
Farben, Düfte und Klänge, dies alles 
fließt in allgegenwärtige traditionelle 
Kultur und Bräuche ein, die den Ände-
rungen der modernen Welt bisher noch 
widerstehen konnten. 
TANZSTUNDEN FÜR ÄLTERE UND 
FORTGESCHRITTENE
5. Mai, 19:30 Uhr, Theatersaal
Theateraufführung des Stückes von B. 
Hrabal der Theatergesellschaft von Josef 
Dvořák (Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka).
DIE HAVELKA SCHWESTERN
15. Mai, 19:00 Uhr, Saal 

Das originelle Sängerinnen-Trio widmet 
sich hauptsächlich dem Swing der 20er 
und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. 
MAJÁLES (Studenten-Maifest) 
23. Mai ab 15:00 Uhr, Schlosspark
Ein Nachmittag voller Musik, Spaß und 
guter Laune im Schlosspark
EIN TAG FÜR OSTROV
27. Juni ab 15:00 Uhr, Schlosspark 
Konzerte, Märchen, Workshops, Wett-
bewerbe, Spiele, Touren durch den Park 
und das Schloss, Hundevorführungen, 
Konzertabend mit Werken von J. S. Bach, 
Labyrinth, Feuershow, Feuerwerk ... 

KIRCHE DER VERKÜNDIGUNG 
DER JUNGFRAU MARIA 
IN OSTROV
ZDENĚK HAJNÝ - UNGEAHNTE 
LANDSCHAFTEN 
1. April - 14. Juni, Klosteranlage
Ausstellung von Gemälden des führen-
den tschechischen Künstlers, der als Au-
tor von Gemälden mit meditativen und 
spirituellen Themen berühmt wurde. 
FÜHRUNG MIT DER PRINZESSIN 
FRANTIŠKA - 19. April, 15:00 Uhr, 
Klosteranlage.
Františka Sibylla Augusta, eine Prinzes-
sin aus Ostrov, führt Sie persönlich durch 
die Klosteranlage in Ostrov.
KLOSTERFEST  - 24. Mai, 10:00 - 17:00 
Uhr, Klostergarten
340. Jahrestag der Geburt von Františka 
Sibylla Augusta, die an der Spitze des 
historischen Umzuges durch die Stadt 
gehen wird. Der Klostergarten wird von 
zeitgenössischen Tänzerinnen verschö-
nert, ein Falkner zeigt sein Können, 
Märchen sorgen für Ihre Unterhaltung 
und in den Straßen wird ein historischer 
Jahrmarkt aufgebaut. 
JÁRA CIMRMAN - WELTEN-
BUMMLER UND ENTDECKER 
18. Juni – 30. August, Klosteranlage
Die Ausstellung konzentriert sich auf 
die Persönlichkeit von Jara Cimrman 
und seine breite umfangreiche Arbeit als 
Lehrer, Wissenschaftler, Erfinder und 
Reisender.
MUNDHARMONIKA QUARTETT 
AUSTRIA - 23. Juni, 18:00 Uhr, Kloster-
anlage. Konzert der international renom-
mierten Gruppe, die bei den Weltmeis-
terschaften im Mundharmonika-Spiel in 
Detroit den zweiten Preis gewann.  

ALTES RATHAUS
VERLORENGEGANGENES UND 
WIEDERENTDECKTES ALTES 
HANDWERK - 29. April 
Vorführungen traditioneller handwerkli-
cher Techniken, Klöppeln, Drahtbinden, 
Holzschnitzen und Vieles mehr.  
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Za posledních 20 let akciová spo-
lečnost zrekonstruovala většinu 

svých ubytovacích zařízení. Na přelo-
mu roku byly zmodernizovány i jedny 
z posledních objektů – penziony Vepřek, 
Póla a Taťána. V penzionech Vepřek 
a Póla byl vyměněn nábytek, koberce, 
stropní osvětlení a část koupelen. Ve spo-
lečenské místnosti, kromě přátelského 
posezení, je nově instalováno bezplatné 
WIFI připojení na internet, které přibylo 
i v penzionech Riviera, Myslivna a v gar-
ni hotelu Jestřabí na každém pokoji.
V penzionu Taťána bylo rozšířeno 
a zmodernizováno sociální zařízení a na 
pokojích byl vyměněn nábytek a ko-
berce. Hosty všech tří penzionů určitě 
potěší i výměna menších televizorů za 
větší. Televizory s větší úhlopříčkou 
jsme umístili i v dalších ubytovacích 
kapacitách jako jsou hotel  garni Jestřabí, 
penzion  Riviera a dětské léčebny. Ve vět-
šině těchto penzionů bude také rozšířena 
programová nabídka o další televizní 
stanice.

REHABILITACE PÁTEŘE 
A VÁNOCE V ALEXANDRII. 
LÁZNĚ LUHAČOVICE POTŘETÍ 
ZA SEBOU ZVÍTĚZILY NA VELKÉ 
CENĚ CESTOVNÍHO RUCHU
Lázně Luhačovice, a.s., již potřetí za 
sebou uspěly v celostátní soutěži Velká 
cena cestovního ruchu 2014/2015, když 
v polovině ledna získaly první dvě místa 
v kategorii nejlepší lázeňský a wellness 
balíček. Soutěž je vyhlašována vydava-
telstvím C.O.T. media a Veletrhy Brno 
v rámci veletrhů GO a Regiontour. 
Vítězství si odnesl pobyt „Rehabilitace 
páteře“  a druhou cenu získal produkt 
,,Vánoce v Alexandrii“.

,,Specializovaný intenzivní léčebně 
regenerační program Rehabilitace páteře 
v lázeňském hotelu Palace**** napo-
máhá v léčbě pohybových obtíží díky 
optimálnímu poměru mezi lázeňský-
mi léčebnými procedurami a aktivní 
terapií,“ sdělil výkonný ředitel akciové 
společnosti Lázně Luhačovice Ing. Jiří 
Dědek, MBA  a upřesnil: ,,Je to pro-
dukt s kombinací procedur, které byly 
speciálně sestaveny lázeňskými lékaři 
a fyzioterapeuty, doplněný o lékařské 
vyšetření. Pobyt je určen klientům, kteří 
mají objektivní potíže s pohybovým 
aparátem, ale i těm, pro které bude 
pobyt prevencí onemocnění páteře, zad 
a kloubů. Osloví i ty klienty, kteří nemají 
nárok na lázeňskou léčbu hrazenou 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven, 
ale i ty, kteří nemají možnost čerpat delší 
dovolenou. Konkurenční výhodou je 
i garance využití přírodního léčivého 
zdroje k léčebně rehabilitačním účelům.“ 
Stříbrnou příčkou oceněný pobyt Vá-
noce v Alexandrii se řadí k výjimečným 
welleness produktům vzhledem k termí-
nu i rozsahu služeb. J. Dědek jej cha-
rakterizuje takto: ,,Produkt byl sestaven 
tak, aby oslovil všechny, kteří si chtějí 
vychutnat vánoční svátky netradičně 
a bez starostí, a je určen i těm, kteří 
nemají možnost být se svými blízký-
mi. Maximálně přitom využívá všech 
předností luxusního ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotelu, což je hlavně 
klid, relaxace, neopakovatelná atmosféra, 
špičková gastronomie a služby nejvyšší 
kvality. Kromě volného vstupu do vy-
zdobeného wellness centra ve stylu sta-
rořímských lázní pobyt zahrnuje i řadu 
relaxačních procedur. Součástí pobytu 
je také každodenní kulturní program ve 
vyhlášeném nočním klubu s prvorepub-
likovou atmosférou.“ 
Dalším pobytem, který byl oceněn 
Centrálou cestovního ruchu Východní 
Moravy jako HIT sezóny pro rok 2015, 
se stal pobyt Po stopách Dušana Jurko-
viče. Vyhlášení šestého ročníku soutěže 
se konalo na závěr Výroční konference 

cestovního ruchu turistického regionu 
Východní Morava v polovině února. Jed-
ná se o kombinaci relaxačního pobytu 
s poznáním nejvýznamnějších staveb 
tohoto slovenského architekta nejen na 
Moravě, ale i na Slovensku.

MINERÁLNÍ PRAMENY 
– BOHATSTVÍ Z TŘETIHOR
Minerální prameny jsou největším 
bohatstvím Luhačovic. Celkem se jich 
zde nachází 14. Akciová společnost 
spravuje 11 z nich. K nejznámějším patří 
Vincentka, Ottovka, Aloiska a pramen 
Dr. Šťastného. Péče je věnována také 
pramenům záložním a pozorovacím. 
Akciová společnost tak může svým hos-
tům garantovat jejich využití pro léčbu 
i relaxaci.
To, že se nacházejí prameny právě 
V Luhačovicích, je dáno výhodnými 
geologickými a hydrogeologickými 
poměry. Geologické podloží širokého 
okolí tvoří usazeniny (flyše), které jsou 
značně neprostupné pro vodu a díky 
tomu došlo k uchování vod třetihorního 
moře. Tektonické poruchy v nepropust-
ných horninách umožňují výstup vod 
k povrchu. Při výstupu vod vzhůru puk-
linami v pískovcích se marinní vody sytí 
oxidem uhličitým, ředí se vsáknutými 
vodami a reakcemi s okolními hornina-
mi se dále mění jejich složení. Základní-
mi podmínkami existence pramenů je 
na jedné straně oxid uhličitý a na druhé 
straně je to výjimečná geologická stavba 
území.
Luhačovické vody se podle obsahu mi-

nerálů řadí do dvou kategorií: na velmi 
silně mineralizované a silně minerali-
zované. Jde o vody hydrogenuhličtano-

-chlorido-sodné jodové s vysokým obsa-
hem CO2 a se zvýšeným obsah bromidů, 
lithia,  barya, fluoridů a kyseliny borité. 
Jedná se o studené minerální vody 
o teplotě 10-12°C. Prameny jsou jímány 
v hloubkách až 50 m a vydatnost může 
dosahovat až 90 l/min. Díky vysokému 
obsahu CO2 jsou vhodné pro uhličité 
koupele a využívají se také k pitné kúře 
a inhalacím.
Potvrzením výjimečnosti zdejšího pří-
rodního léčivého zdroje je i skutečnost, 
že při změnách v Indikačním seznamu 
v roce 2012 se díky účinkům minerál-
ních vod rozšířilo portfolio léčených 
indikací o řadu dalších onemocnění, 
např. pohybový aparát nebo nervová 
onemocnění. 
Posledním zpřístupněným pramenem 
byl v září 2013 Nový Jubilejní.

KULTURNÍ CENTRUM KRAJE NA-
BÍZÍ I LETOS NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY. 
TANEC, HUDBA HRADNÍ STRÁŽE 
I  SLOVENSKÉ DIVADLO
Luhačovice v tanci je název nového 
čtyřdenního projektu, který je připraven 
pro letošní Mezinárodní den tance od 
26. do 29. dubna 2015. Jeho zahájení 
bude v neděli 26. dubna na Lázeňském 
náměstí, kde se představí řada tanečních 
škol a klubů se svými vstupy různých 
tanečních žánrů. V nabídce jsou dále 
zahrnuty Tančírny s ukázkami latinsko-

-amerických a standardních tanců, včet-
ně večera věnovaného charlestonu, který 
zatančí v dobových kostýmech dámy 
Luhačovického okrašlovacího spolku 
Calma. Milovníci baletu se mohou 
těšit na záznamy baletů Romeo a Julie 
a Zimní pohádka. Vyvrcholením bude 
představení „Tanec v divadle a divadlo 
v tanci“ brněnského tanečního divadla 
MAXIMVS. 
K hlavním programům tradiční slavnos-
ti Otevírání pramenů od 8. do 10. května 
bude patřit koncert Radůzy, přímý 
přenos vysílání Toboganu s Alešem Ci-
bulkou a vystoupení vybraných folklor-
ních souborů. Svoje příznivce si najde 
na Lázeňském náměstí také pouliční 
divadlo, přehlídka historických vozidel 
a bicyklů či secesní fotoateliér.
Přímo v lázeňském parku budou v prv-
ním červnovém týdnu lázeňství hosté 
moci sledovat proměnu dřeva v krásné 
a zajímavé umělecké artefakty. Téma 
pro letošní již třetí Setkání řezbář-
ských mistrů je Čtvero ročních období. 
Výjimečností bude hostování a tvorba 
peruánského malíře a sochaře Alberta 

Gedeona Soto, který vytvoří svoje dílo 
z pískovce.
Od 10. – 13. června při přehlídce amatér-
ských divadelních souborů Luhačovická 
divadelní sešlost se představí a hosty 
svými vynikajícími komediemi pobaví 
divadelní soubory z Františkových Lázní, 
Kroměříže a Popradu. Děti se mohou 
těšit na pohádku v podání Divadelního 
spolku Zdeňka Štěpánka.
Pohodu a lázeňskou atmosféru umoc-
ní i kolonádní koncerty, kterým bude 
v červnu dominovat Hudba Hradní 
stráže a Policie ČR. 
Letos, tak jako každoročně, se mohou 
příznivci Thálie těšit na přední herecké 
osobnosti, které se představí v Lázeň-
ském divadle. Z hudebního žánru přiví-
táme během kulturního léta v rámci 24. 
ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice 
(13. – 17. července) vynikající sólisty, sou-
bory a orchestry. Hudbymilovní hosté 
si jistě přijdou na své při koncertech 
Pavla Šporcla, Simony Houda Šaturové 
a Petra Nekorance, Michaely Fukačové, 
Jaroslava Tůmy, Wihanova kvarteta, 
orchestru Musica Florea a Filharmonie 
Bohuslava Martinů. Své stálé místo 
mají v Luhačovicích také Dny slovenské 
kultury (2. – 5. září), které letos nabíd-
nou divadelní představení Skok z výšky 
Divadla Andreja Bagara z Nitry, koncert 
vokální skupiny Fragile nebo vystoupení 
folklorního souboru Skaličan.

Im Laufe der letzten 20 Jahre 
rekonstruierte die Aktiengesell-

schaft die meisten ihrer Unterkünfte. 
Zur Jahreswende wurden auch einige 
der letzten Objekte modernisiert - die 
Pensionen Vepřek, Pola und Tatiana. In 
den Pensionen Vepřek und Pola wurden 
Möbel, Teppichböden, Deckenbeleuch-
tungen und Teile der Bäder ersetzt. Im 
Gemeinschaftsraum wurde neben 
einem freundlichen Mobiliar auch ein 
WLAN-Anschluss installiert, der auch 
in den Pensionen Riviera, Myslivna und 
im Hotel Garni Jestřabí zur Verfügung 
steht.
In der Pension Tatiana wurden die Bade-
zimmer erweitert und modernisiert, auf 
den Zimmern wurden Möbel und Tep-
piche ausgetauscht. Die Gäste aller drei 
Pensionen werden sich bestimmt über 
den Tausch von kleineren Fernsehern 
gegen größere freuen. Fernseher mit grö-
ßeren Bildschirmdiagonalen haben wir 
auch in anderen Unterkünften wie im 
Hotel Garni Jestřabí, der Pension Riviera 
und in der Kinderklinik installiert. In 
den meisten Pensionen wird auch das 
Programmangebot um weitere Sender 
ergänzt.

REHABILITATION DER 
WIRBELSÄULE UND 
WEIHNACHTEN IN ALEXANDRIA. 
DAS HEILBAD LUHAČOVICE 
HAT ZUM DRITTEN MAL IN 
FOLGE DEN GROSSEN PREIS DES 
REISEVERKEHRS GEWONNEN.
Die Heilbad Luhačovice AG hat be-
reits zum dritten Mal im landesweiten 
Wettbewerb „Großer Tourismuspreis 
2014/2015“ sehr gut abgeschnitten, da 
das Heilbad Mitte Januar die ersten 
beiden Plätze in der Kategorie „Das 
beste Kur- und Wellness-Paket“ belegte. 
Der Wettbewerb wird durch den Verlag 
C.O.T. Media und die Messe Brünn 
innerhalb der Messen GO und Region-
tour ausgeschrieben. Das Paket „Rehabi-
litation der Wirbelsäule“  hat gewonnen, 
der zweite Preis wurde an das Produkt 

„Weihnachten in Alexandria“ verliehen.
„Das spezialisierte intensiv heilende 
Aufbauprogramm ‚Rehabilitation der 
Wirbelsäule im Kurhotel Palace****‘ hilft 
bei der Behandlung von motorischen 
Störungen durch ein optimales Verhält-
nis zwischen Kuranwendungen und 
aktiven Therapien“, sagte der Executive-
Direktor der Aktiengesellschaft Lázně 
Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA und 
präzisierte: „Es ist ein Produkt mit einer 
Anwendungskombination, die speziell 
von Kurärzten und Physiotherapeu-
ten zusammengestellt wurde, ergänzt 
um eine ärztliche Untersuchung. Der 
Aufenthalt richtet sich nicht nur an 
Kunden, die objektive Beschwerden mit 
dem Bewegungsapparat haben, sondern 
auch an diejenigen, für die der Aufent-
halt bei Erkrankungen der Wirbelsäule, 
von Rücken und Gelenken, vorbeugend 
wirken soll. Der Aufenthalt spricht nicht 
nur die Klientel an, die keinen Anspruch 
auf Leistungen von ihren Versicherungs-
trägern hat, sondern auch diejenigen, die 
nicht in der Lage sind, viele Urlaubstage 
zu nehmen. Ein Wettbewerbsvorteil 
ist auch die garantierte Nutzung der 
natürlichen Heilquelle zu Rehabilitati-
onszwecken.“ 
Der mit Silber gekrönte Aufenthalt 
‚Weihnachten in Alexandria‘ zählt 
aufgrund des Termins und des Umfangs 
der Leistungen zu den außergewöhn-
lichen Wellness-Produkten . J. Dědek 
charakterisiert ihn wie folgt: „Das 
Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, 
alle anzusprechen, die das Weihnachts-
fest unkonventionell und unbeschwert 
genießen möchten und richtet sich auch 
an diejenigen, die nicht zusammen mit 
ihren Lieben sein können. Es nutzt dabei 
maximal alle Vorteile des luxuriösen 
ALEXANDRIA **** Spa & Wellness 
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Hotels, das ist hauptsächlich Ruhe, 
Entspannung, einzigartige Atmosphäre, 
ausgezeichnete Küche und Service von 
höchster Qualität. Neben dem freien 
Eintritt in das geschmückte Wellness-
Center im Stil altrömischer Bäder 
beinhaltet der Aufenthalt eine Auswahl 
an entspannenden Anwendungen. Zum 
Aufenthalt gehört auch ein tägliches 
Kulturprogramm im renommierten 
Nachtclub mit der Atmosphäre der 
ersten Republik.“ 
Ein weiterer Aufenthalt, der von der 
Tourismuszentrale in Ostmähren als 
HIT der Saison 2015 ausgezeichnet wur-
de, ist der Aufenthalt „Auf den Spuren 
von Dušan Jurkovič“. Die Ankündigung 
des sechsten Wettbewerbsjahrgangs 
fand zum Abschluss der Jahreskonfe-
renz für Tourismus der Tourismusregion 
Südmähren Mitte Februar statt. Es ist 
eine Kombination aus einem erholsa-
men Aufenthalt mit dem Kennenlernen 
der wichtigsten Bauten   des slowaki-
schen Architekten nicht nur in Mähren, 
sondern auch in der Slowakei.

MINERALQUELLEN - REICHTUM 
AUS DEM TERTIÄR
Die Mineralquellen sind das größte 
Kapital von Luhačovice. Insgesamt 
gibt es hier 14 Quellen. Die Aktienge-
sellschaft verwaltet 11 von ihnen. Zu 
den bedeutendsten gehören Vincentka, 
Ottovka, Aloiska und die Quelle Dr. 
Šťastný. Man kümmert sich auch um die 
Reserve- und Beobachtungsquellen. Die 
Aktiengesellschaft kann so ihren Gästen 
ihre Verwendung zur Behandlung und 
Entspannung garantieren.
Die Tatsache, dass sich die Quellen 
gerade in Luhačovice befinden, ist den 
günstigen geologischen und hydro-
geologischen Bedingungen zu verdan-
ken. Das Grundgestein in der weiten 
Umgebung besteht aus Ablagerungen 
(Flysch), die sehr wasserundurchlässig 
sind, was zu Erhaltung des tertiären 
Meerwassers führte. Tektonische 
Störungen im undurchlässigen Gestein 
machen den Aufstieg des Wassers an die 
Oberfläche möglich. Bei der Bewegung 
des Wassers nach oben durch Risse 
im Sandstein wird das marine Wasser 
mit Kohlenstoffdioxid angereichert, 
mit versickertem Wasser verdünnt, die 
Zusammensetzung des Wassers ändert 
sich dann weiter durch Reaktionen mit 
dem umliegenden Gestein. Die grund-
legenden Bedingungen für der Existenz 
der Quellen ist einerseits das Kohlendi-
oxid, andererseits die außergewöhnliche 
geologische Struktur des Gebietes.
Die Quellen von Luhačovice werden 

nach Mineralgehalt in zwei Kategorien 
unterteilt - sehr stark mineralisierte 
und stark mineralisierte Quellen. Es 
sind  Quellen mit Hydrogencarbonat-
Natrium-Chlorid-Jod-Verbindungen mit 
einem hohen CO2-Gehalt und einem 
erhöhten Gehalt an Bromiden, Lithium, 
Barium, Fluoriden und Borsäure. Es 
handelt sich um kalte Mineralwasser 
mit Temperaturen von 10 bis 12 °C. Das 
Quellwasser wird in einer Tiefe von etwa 
50 m gesammelt und die Ergiebigkeit der 
Quellen kann bis zu 90 l/min betragen. 
Aufgrund des hohen CO2-Gehaltes sind 
sie für Kohlensäurebäder geeignet und 
werden auch zu Trinkkuren und Inhala-
tionen verwendet.
Bei den Änderungen der Indikationsliste 
im Jahr 2012 wurde dank der Effekte des 
Quellwassers das Indikationen-Portfolio 
um eine Reihe von anderen Krankheiten  
 - wie z. B. Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates und Erkrankungen 
des Nervensystems - erweitert, dies ist 
die Bestätigung der Einzigartigkeit der 
hiesigen natürlichen Heilquelle. 
Die letzte Quelle „Nový Jubilejní“ wurde 
im September 2013 erschlossen.
 
DAS KULTURELLE ZENTRUM DER 
REGION BIETET DIESE UNGE-
WÖHNLICHE ERFAHRUNG. TANZ, 
MUSIK DER BURGWACHE UND 
DAS SLOWAKISCHE THEATER

„Luhačovice v tanci“ (Luhačovice tanzt) 
ist der Name des neuen viertägigen 
Projekts, das für den diesjährigen Inter-
nationalen Tag des Tanzes vom 26. - 29. 
April 2015 vorbereitet wurde. Es wird 
am Sonntag 26. April auf dem Kurplatz 
eröffnet, wo sich eine Reihe von Tanz-
schulen und -klubs mit ihren Auftritten 
verschiedener Tanzgenres vorstellen. Im 
Angebot sind weiterhin „Tančírny“ mit 
Kostproben der lateinamerikanischen 
und Standardtänze, einschließlich eines 
Charleston-Abends, der in historischen 
Kostümen von den Damen des Verschö-
nerungsvereines Calma getanzt wird. 
Ballett-Liebhaber können sich auf die 
Aufzeichnungen des Balletts Romeo und 
Julia und das Wintermärchen freuen. 

Der Höhepunkt ist die Show „Tanzen 
im Theater und Theater im Tanz“ des 
Tanztheaters MAXIMVS aus Brünn. 
Zu den wichtigsten Programmen des 
traditionellen Festes „Öffnung der Quel-
len“ vom 8. bis 10. Mai gehört das Kon-
zert Radůza, eine Live-Übertragung von 
Tobogan mit Aleš Zwiebel und Auftritte 
ausgewählter Folkloreensembles. Das 
Straßentheater, die Oldimer-Show mit 
historischen Fahrzeugen und alten Fahr-
rädern oder ein Jugendstil-Fotostudio 
werden bestimmt ihre Anhänger finden.
Direkt im Kurpark wird es in der ersten 
Juniwoche im Kurbad möglich sein, die 
Verwandlung von Holz in schöne und 
interessante künstlerische Artefakte zu 
verfolgen. Das Thema für das diesjährige 
bereits dritte Treffen der Holzschnitzer-
Meister sind die vier Jahreszeiten. Eine 
Ausnahme stellt der Besuch und das 
Schaffen des peruanischen Malers und 
Bildhauers Alberto Soto Gideon dar, der 
sein Werk aus Sandstein erschaffen wird.
Vom 10. - 13. Juni stellen sich wäh-
rend des Treffens der Amateurtheater 

„Luhačovická divadení sešlost“ The-
aterensebles aus Františkový Lázně, 
Kroměříž und Poprad vor und werden 
die Gäste mit ihren hervorragenden Ko-
mödien unterhalten. Die Kinder können 
sich auf ein Märchen in der Darbietung 
der Theatergruppe Zdenek Stepanek 
freuen.
Die entspannte Kurbad-Atmosphäre 
wird durch die Kolonnaden-Konzerte 
verstärkt, die im Juni von der Musik der 
Burgwache und der Polizei der Tsche-
chischen Republik dominiert werden. 
So wie jedes Jahr können sich die Fans 
auch in diesem Jahr auf bedeutende 
Schauspieler freuen, die sich im Kur-
theater vorstellen. Aus dem Musikgenre 
werden wir während des Kultursom-
mers im Rahmen der 24. Ausgabe des 
Festivals Janáček und Luhačovice (13. 

- 17. Juli) herausragende Solisten, Ensem-
bles und Orchester willkommen heißen. 
Musikliebende Gäste werden bei Kon-
zerten mit Pavel Šporcl, Simona Houda 
Šaturová und Petr Nekorec, Michaela 
Fukačová, Jaroslav Tuma, dem Wihan 
Quartett, dem Orchester Musica Florea 
und der Bohuslav Martinů. Philharmo-
nie bestimmt auf ihre Kosten kommen. 
Die Slowakischen Kulturtage (2. - 5. Sep-
tember), die in diesem Jahr eine Theater-
vorstellung „Skok z výšky“ (Sprung aus 
der Höhe) des Andrej Bagar Theaters 
aus Nitra, ein Konzert der Vokalgruppe 
Fragile oder den Auftritt des Folklore-
ensembles Skaličan präsentieren werden, 
haben in Luhačovice bereits ihren festen 
Platz gefunden.
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RADIUM PALACE
BEAUTY CENTRUM – Kadeřnictví | Friseur
Holení / Rasieren “Hot towel”

Kateřina Dondová
+420 724 595 488 | +420 353 831 780
přímá linka | Kurzwahl: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Po - Pá | Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 - 12:00 hod. | Uhr
Ne | So: dle domluvy | nach Vereinbarung

BEAUTY CENTRUM – Kosmetika | Kosmetik Jiřina Langová +420 608 527 577 | +420 353 831 700 
přímá linka | Kurzwahl: 1700

Po - Pá | Mo - Fr: 10:00 - 17:00 hod. | Uhr
So, Ne | Sa, So: dle domluvy | nach Vereinbarung

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

Kiosek | Kiosk Miroslava Holá +420 353 831 740
přímá linka | Kurzwahl: 1740

Po - Pá | Mo - Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 11:00 hod. | Uhr
Ne | So: 9:00 - 10:00 hod. | Uhr

BĚHOUNEK
Kadeřnický salón | Friseursalon Eva Haasová +420 353 831 217 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 12:00 hod. | Uhr,  v jiné dny 

a odpoledne dle domluvy  |  an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung 

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 

CURIE
Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová Marie Drápalová +420 353 832 020 Po, Út, Čt, Pá | Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Po, St: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt, Pá, So | Do, Fr, Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung

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

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

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

AGRICOLA
Kadeřnictví | Friseur Klára Trojková + 420 353 832 121  |  +420 604 785 828 Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr: 11:00 - 16:00 hod. | Uhr

So, Ne | Sa, So: dle domluvy | nach Vereinbarung

Kosmetika | Kosmetik Gabriela Kökyar  + 420 776 117 703 Po, St, Pá | Mo, Mi, Fr: 14:00 - 18:00 hod. | Uhr

DrFish | Fish Spa Yury Silkin       +420 353 836 000      Po - Ne | Mo - So 10:00 – 18:00 hod. | Uhr 

LUŽICE
Pánské holičství | Herrenfriseur Vojtěch Brveník +420 353 831 333 Út - Pá | Di - Fr: 10:00 - 11:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr

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

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

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

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

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Lékárna Šalvěj | Apotheke Salbei RNDr. Olga Jozová +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Po - Pá | Mo - Fr: 8:00 - 12:30 hod. | Uhr, 13:00 - 17:00 hod. | Uhr

So | Sa: 8:30 - 13:00 hod. | Uhr

Sladké mlsání | Süßwaren Marcela Kršová +420 353 836 008 Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 10:00 – 12:00 hod. | Uhr

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

Tel.  Otevírací doba / Öffnungszeiten



první radonové lázně světa 
v srdci Krušných hor

erstes Radonbad der Welt im Herzen des 
Erzgebirges

Přijeďte do Jáchymova... | Besuchen Sie Jáchymov...
...ZA ZDRAVÍM | ...IHRER GESUNDHEIT ZULIEBE

tel.: +420 353 833 333 | info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz

nejúčinnější radonové lázně světa díky vysoké koncentraci 
radonu ve vodě  |   das wirksamste Radonheilbad der Welt dank der 
hohen Radonkonzentration im Wasser 
specialista na léčbu nemocí pohybového ústrojí  |   Spezialist für 
die Heilung der Erkrankungen des Bewegungsapparates 
léčebný efekt 8-10 měsíců po léčbě  |   Heile�ekt 8-10 
Monate nach der Behandlung

trasy pro turisty i cyklisty  |  Wander- und Radtouren 
lanovkami pohodlně na Klínovec a Fichtelberg  |  mit den
Sesselbahnen bequem auf den Keilberg und Fichtelberg 
aquacentrum Agricola  |   Aquacentrum Agricola
široká nabídka ubytování v hotelech a penzionech |  breite Palette 
an Unterkünften in Hotels und Pensionen
apartmány a studia pro rodiny s dětmi |   Appartements und
Studios für Familien mit Kindern 

...ZA SPORTEM | ......ZUR SPORTLICHEN UND AKTIVEN ERHOLUNG


