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Vážení a milí hosté,
současné teploty už nikoho nenechají na pochybách, že tu máme
léto, čas prázdnin a dovolených.
Ačkoliv přišlo ve stejnou dobu jako
jindy, tak je v obou našich lázních
o něco jiné než ta předchozí. Liší se
skladbou našich hostů a pacientů
i nástupními termíny pojištěnců,
které jsou letos znatelně delší než
loni.
V jáchymovském mixu národností
citelně chybí Rusové. Jejich pomyslná místa ale obsadila klientela z arabského světa a pacienti
pojišťoven. Jak se v zimě objevili
lyžaři a rodiny s dětmi, tak se nyní
v našich penzionech a kapacitách
pro aktivní lidi objevují cyklisté
a turisté. V Luhačovicích, které
jsou tradičně česko-slovenské, je
nejviditelnější změnou rostoucí
koncentrace návštěvníků města
v lázeňském parku. Ten je po loňské
obnově letos zase o stupeň krásnější, jak se stromy i keře rozrůstají.
K pobytu v lázeňské části města
ale motivuje i rekonstrukce dlouhé
ulice Dr. Veselého. V nové podobě
se jí dočkáme v srpnu. Nabídne
skutečnou promenádu, jak je patrné
z její hotové části. Co vidět není, ale
změnilo se hodně, je skladba léčených diagnóz. Pacienti s onemocněními pohybového aparátu již tvoří
druhou největší skupinu pojištěnců
a stále jich přibývá.
K lázním v létě patří kultura a naše
nabídka je v obou místech tradičně
velmi bohatá. Aby se mohla kultura
nerušeně snoubit s lázeňskou pohodou, tak si stejně pravidelně dopřá-

váme investiční prázdniny. Letos jsou Patienten, aber auch in den Antrittsstört vermählen können, gönnen wir
zasloužené. Vysvědčení za realizovaterminen der Kassenpatienten, die in uns regelmäßig Investitionsferien. In
né projekty nevyznívá špatně. Pendiesem Jahr deutlich länger sind, als
diesem Jahr haben wir uns sie wirksion Dagmar je s apartmány, studii,
früher.
lich verdient. Das Zeugnis für die
restaurací, malým wellness, úschovUnd im Nationenmix von Jáchymov
realisierten Projekte sieht sich gut an.
nou kol a lyží i úžasnými slunečními
fehlen merklich die Russen. Ihre
Pension Dagmar ist mit ihren Apartterasami v Jáchymově první svého
symbolischen Plätze haben jedoch
ments, Studios, Restaurant, kleiner
druhu. Obě zrekonstruované MoKlienten aus arabischen Ländern und Wellnessoase, Rad- und Skiverleih
ravy v Luhačovicích byly rozsahem
Kassenpatienten eingenommen. Sind und wunderschönen Sonnenterrasinvestice i výsledným provedením
es im Winter namentlich Skienthusi- sen in Jáchymov die erste ihrer Art.
rovny téměř maturitní zkoušce, která asten und Familien mit Kindern, die
Beide rekonstruierten Hotels Modopadla na výbornou. Tyto naše
unsere Pensionen und Unterkünfte
rava in Luhačovice kamen in ihrem
investiční prázdniny ale nebudou
füllen, so sind es nun Radtouristen
Investitionsumfang und letztendličasem nicnedělání. Budou naopak
und Wanderfreunde.
chen Ausführung ebenfalls einer mit
časem horečných příprav, abychom se Im traditionell tschechisch-slowakiAuszeichnung bestandenen Abiturmohli pustit v závěru roku do dalších schen Luhačovice ist die markanteste prüfung gleich. Diese Investitionsfeprojektů náležitě připraveni. A co že
Wandlung die ständig wachsende
rien sind aber alles andere als faules
nás čeká, respektive pro Vás připraAnsammlung von Besuchern im Kur- ‚Nichtstun‘. Ganz im Gegenteil, sie
vujeme? V Luhačovicích získá Palace
park. Dieser ist nach seiner vorjähsind die Zeit fieberhafter Vorbereivlastní plynovou kotelnu a dětské
rigen Erneuerung durch die hübsch
tungen, damit wir zu Jahresende weiléčebny přípojku minerální vody
wachsenden Bäume und Sträucher
tere, ordentlich vorbereitete Projekte
a nový balneoprovoz. V Jáchymově
in diesem Jahr wieder ein bisschen
angehen können. Und was erwartet
nás čeká zásadní proměna Astoschöner. Aber auch die Rekonstrukuns da, bzw. womit wollen wir Sie
rie, jejíž ubytovací kapacita vzroste
tion der langen Dr. -Veselý-Straße
überraschen? In Luhačovice bea celý objekt získá větší prostory pro
motiviert zum Bummel durch das
kommt Hotel Palace seinen eigenen
stravování i důstojný centrální vstup
Kurviertel der Stadt. Schon im
Kesselraum mit Gaskessel und die
s recepcí. Opět se máme na co se těšit. August erwarten wir sie in neuem
Kinderheilanstalt einen MineralwasLéto už je ale tady a je třeba si jej
Gewand. Bietet sie doch nun das
seranschluss und einen neuen Balužít! Tak ať je způsob našeho léta co
Flair einer echten Kolonnade, wie ihr neobetrieb. In Jáchymov wiederum
nejméně rozmarný.
bereits fertiggestellter Teil beweist.
steht die grundlegende Wandlung
Was nicht zu sehen ist und sich
des Hotels Astoria samt Erweiterung
MUDr. Eduard Bláha,
dennoch radikal geändert hat, ist die seiner Unterkunftskapazität bevor,
předseda představenstva
Zusammensetzung der behandelten
das gesamte Objekt erhält zudem
Diagnosen.
größere Verpflegungsräume und ein
Sehr geehrte und liebe Gäste,
Patienten mit Erkrankungen des
würdevolles Entree samt Rezeption.
die gegenwärtigen TemperaStütz- und Bewegungsapparates
Kurz und gut – es tut sich was. Aber
turen lassen keine Zweifel aufkombilden nun schon die zweitgrößte
jetzt wollen wir erst einmal den diesmen – der Sommer, die Ferien- und
Gruppe von Kassenpatienten und sie jährigen Sommer in vollen Zügen
Urlaubszeit sind da!
nehmen ständig zu.
genießen! Bleibt nur zu wünschen
Obwohl er zur gewohnten Zeit kam,
Was wäre ein Sommer ohne Kultur
übrig, dass er nicht allzu launisch
ist er in beiden Bädern doch etwas
und so ist unser Angebot an beiden
wird.
anders, als der im vergangenen Jahr.
Orten wie gewohnt sehr umfangEr unterscheidet sich in der Zureich. Damit sich Kultur und echtes
Dr. med. Eduard Bláha,
sammensetzung unserer Gäste und
Kur-Gefühl und Behaglichkeit unge- Vorstandsvorsitzender

Hotel Morava

Pension Dagmar

Pension Dagmar
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ZAJÍMAVOSTI
SATELITNÍ SYMPOZIUM
LÉKAŘŮ V RADIUM PALACE
Májové hepatologické dny 2015 - výroční kongres hepatologů z České republiky, Slovenska a zahraničních
pozvaných hostů, se konal v Karlových Varech za účasti
cca 400 delegátů, lékařů - specialistů a nelékařského zdravotnického personálu. V rámci tohoto kongresu proběhlo
27. května v lázeňském hotelu Radium Palace „Specializované satelitní sympozium“ včetně společenského večera
pořádaného firmou Merck Sharp Dohme pro lékaře z řad
účastníků karlovarského kongresu. Toto sympozium bylo
určené výhradně pozvaným lékařům. Radium Palace
navštívilo 120 delegátů.
Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium Palace

tkali se zde s klienty z arabských zemí jako je Egypt, Saudská Arábie, Kuwait, kteří jim poskytli rozhovor a nešetřili
chválou na naše lázně a hotel Radium Palace.
Mnozí hosté poznávali známou moderátorku a téměř
všichni se s ní chtěli vyfotit. Natáčení proběhlo za asistence sales managerky paní Karly Korčokové a medicínského
výkladu primáře MUDr. Jindřicha Maršíka, kterého si
naši arabští klienti velice považují.
Reportáž byla odvysílána 22. května na TV MBC v pořadu „Green Apel“, což je pořad o zdraví, zdravém životním
stylu, léčení v lázních a wellness zařízeních po celém světě.
Byla to pro nás obrovská reklama a věříme, že zaujala
spoustu dalších potenciálních klientů.
Karla Korčoková, sales manager hotelu Radium Palace

TV MBC – LIBANON NATÁČELA NA
RADIUM PALACE

OSLAVA VÝZNAMNÉHO JUBILEA V HOTELU CURIE
V květnu pobývala již po dvacáté v hotelu Curie skupina
klientů ze sdružení „Okruh přátel nemocných páteří“
(pozn. volný překlad z německého Freundeskreis der
Wirbelsäulenerkrankten e.V.) z malebného města Malsch –
Karlsruhe, ležícího asi 40 km od hranic Německa s Francií. Sdružení bylo založeno již před 27 lety. Aktuálně má
kolem 100 členů. Hosté váží každoročně cestu dlouhou
500 km, aby si upevnili zdraví v radonových lázních.
Pobyt si pokaždé pochvalují a jsou spokojeni jak s efektem
z hlediska jejich zdraví, tak z hlediska odpočinku a načerpání nových sil. Předsedou sdružení je neúnavný pan
Arnold Barbon, který každoročně celou cestu organizuje.
Díky panu Barbonovi přijelo dosud do Jáchymova již 99
členů sdružení. Mnoho z nich slaví u nás kulaté jubilejní pobyty. Stejně jako letos manželé Rahner, kteří byli
u nás po dvacáté. Další členové slavili desáté výročí, jiní
páté. Jedna z účastnic slavila v tento den dokonce narozeniny. Ředitel hotelu Curie pozval hosty na slavnostní
setkání, aby hostům poděkoval za jejich věrnost. Těšíme
se s našimi hosty z Malsche na další pobyty a zejména na
stého návštěvníka z řad jejich sdružení. Panu Barbonovi,
jeho manželce a všem ostatním z Malsche přejeme hodně
zdraví a životní energie!
Karel Denk, ředitel komplexu Curie

klienti z CK TEE

XTERRA Czech tour

PODPOŘILI JSME
Jáchymovské lázně podpořily konání závodu XTERRA
Czech tour v triatlonu, který se konal v rámci Mistrovství
ČR v sobotu 13. června v Ostrově. Kromě hlavního závodu
proběhly závody Hobby jednotlivců a štafet a dětský závod
v duatlonu. Více na http://www.xterraostrov.cz

V květnu naše lázně a hotel Radium Palace zcela nečekaně navštívil štáb TV MBC-Libanon spolu s populární
moderátorkou této televizní stanice paní Howayda Abou
Heif. Televizní štáb měl původně v plánu natáčet reportáž
o lázních a jejich účincích jen v Karlových Varech.
Na doporučení jednoho z našich arabských klientů se štáb
rozhodl zavítat i do Jáchymova a byl zcela ohromen. Se4

NAŠI SPOKOJENÍ KLIENTI Z CK TEE V HOTELU
RADIUM PALACE
Cestovní kancelář Travel Expert of Egypt založili manželé
Raafat a Alena Maghraby v Káhiře v roce 1976. V tomto
období se kancelář specializovala na více odvětví turismu
(incoming, outgoing, svaté cesty apod.). K tomu přibyla
v roce 1978 specializace na léčebné pobyty v českých lázních. V roce 2000, kdy vedení cestovní kanceláře převzala
paní Alena Maghraby se svou dcerou Suzan Maghraby, se
společnost začala postupně zaměřovat výhradně na zá5

padočeské lázně. Snaha se vyplatila
a nyní Travel Expert posílá do Jáchymova vedle individuálních rezervací
hned několik skupin klientů ročně,
kteří se pravidelně vracejí. Klienti
oceňují zejména individuální přístup
ze strany cestovní kanceláře a nabídku komplexních služeb jako jsou zajištění víza, letenek, transferů, výletů
a perfektní překlady v případě jazykové bariéry. Jáchymov
na oplátku nabízí vysoký standard medicínských a terapeutických služeb spolu s ojedinělou radonovou léčbou
pohybového aparátu. Díky výborné spolupráci s lázněmi
Jáchymov stále rozšiřujeme prodej lázeňských pobytů pro
egyptskou klientelu.
Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium Palace
JÁCHYMOV BYL PŘIPOJEN NA OBLASTNÍ
VODOVOD KARLOVARSKA

V polovině roku 2014 byl Jáchymov nově připojen na
nejrozsáhlejší vodovodní systém v Karlovarském kraji Oblastní vodovod Karlovarska, který dnes zásobuje pitnou
vodou zhruba 115 000 obyvatel. Do dolní lázeňské části
města se tak začala dodávat pitná voda z úpravny vody
Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice.
Do té doby byl celý Jáchymov zásobován z úpravny vody
Myslivny, stejně jako další obce v severní horské části
Karlovarska i v Podkrušnohoří. Úpravna vody Myslivny
však narážela na problémy s nedostatečnou kapacitou,
i v souvislosti s občasnými sezónními výkyvy biologické
kvality vody v Černém potoce, který zde slouží jako zdroj
pro výrobu pitné vody. Naopak kapacita úpravny vody
6

Březová, dodávající pitnou vodu do Oblastního vodovodu
Karlovarska, není plně využívána. Proto se přistoupilo
k realizaci projektu, jehož cílem bylo propojit jáchymovský vodovodní systém s Oblastním vodovodem Karlovarska tak, aby se lépe zajistila rovnoměrná dodávka pitné
vody do celé oblasti. Investice za necelých pět milionů byla
hrazena z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech, jehož je Jáchymov zakládajícím členem.
Vodovodní systém Jáchymova byl již v minulosti propojen
s Ostrovem. Mezi oběma městy byl v šedesátých letech
vybudován gravitační vodovodní přivaděč a vytvořil se
tak skupinový vodovod Ostrov - Jáchymov, který zásoboval nejen obě zmiňovaná města, ale i další okolní obce.
Jeho zdroji byly vedle úpravny vody Myslivny také úpravna vody Plavno na Plavenském potoce a úpravna vody
Radošov, která upravovala vodu z řeky Ohře. V roce 2000
byl dokončen nový přivaděč pitné vody do Ostrova z karlovarského vodovodního systému, zásobeného z úpravny
vody Březová. Úpravna vody v Radošově byla odstavena
a vodovodní systémy obou měst se rozdělily.
Právě tento původní gravitační přiváděcí řad se využil pro
opětovné propojení Ostrova s Jáchymovem, voda v něm
však začala proudit v opačném směru. V Horním Žďáru
byla v místě původního nevyužívaného objektu čerpací
stanice vybudována nová čerpací stanice a ocelové potrubí
přivaděče o průměru 350 mm začalo sloužit jako výtlak,
kterým se voda z úpravny vody Březová, dodávaná do Ostrova, začala čerpat do jáchymovského vodojemu v Husově ulici. Odtud se pak zásobuje dolní tlakové pásmo, tedy
lázeňská část Jáchymova, která představuje téměř padesát
procent spotřeby celého města. Zbylá dvě tlaková pásma
ve městě – střední a horní – zůstávají zásobována z úpravny vody Myslivny, i sem se však do budoucna plánuje
čerpat pitnou vodu z úpravny vody Březová.
Voda z úpravny Březová se začala dodávat nejen do
lázeňské části Jáchymova, ale také do Horního a Dolního
Žďáru, Vykmanova, Maroltova, Krásného Lesa a Květnové, zásobených doplňkově z úpravny vody Plavno.
Součástí projektu byla vedle výstavby nové čerpací stanice
také výměna páteřních potrubí v Horním Žďáru, pokládka nových propojovacích potrubí z čerpací stanice, úprava

vodojemu v Jáchymově i technologické změny na úpravně
vody Plavno. Klíčové objekty byly vybaveny automatickým systémem řízení a přenosovým zařízením, které
umožňuje komunikaci jednotlivých objektů v systému
a přenos důležitých dat na vodárenský dispečink Vodáren
a kanalizací Karlovy Vary, odkud je celý Oblastní vodovod Karlovarska nepřetržitě sledován.
Jáchymovský vodovodní systém se tak stal součástí
spolehlivého a vysoce kvalitního regionálního vodovodu,
který dnes měří více než 600 km a zajišťuje zásobování
pitnou vodou pro téměř třicet měst a obcí v Karlovarském
kraji, mimo jiné Karlovy Vary, Chodov, Novou Roli, Ostrov či Horní Slavkov.
ÚPRAVNA VODY BŘEZOVÁ
Úpravna vody Březová je největší úpravna pitné vody na
Karlovarsku. Je hlavním zdrojem Oblastního vodovodu
Karlovarska, který zásobuje pitnou vodou města Karlovy
Vary, Chodov, Ostrov, Horní Slavkov, Nová Role, Jáchymov a další obce, celkem zhruba třetinu obyvatel Karlovarského kraje. Na vodovod jsou jako doplňkové zdroje
napojeny také úpravny vody Myslivny a Plavno, prameniště Hřebečná a vrty u Abertam a Božího Daru.
Úpravna vody Březová byla vystavěna v letech 1972 až
1982 a uvedena do provozu v roce 1984. Od té doby prošla
postupnou modernizací a dnes je prakticky plně automatizovaná a řízená průmyslovými automaty a počítačem.
Projektová kapacita úpravny je 650 l/s, současný výkon se
pohybuje v rozmezí 210 až 260 l/s. Zdrojem surové vody
pro úpravnu Březová je vodní nádrž Stanovice, s celkovým objemem 27,8 mil. m3 vody. Jde o velmi kvalitní
přírodní zdroj ležící v ochranném vodním pásmu a nehrozí zde tedy nebezpečí průmyslového, zemědělského či
urbanistického znečištění.
Od roku 2011 prochází úpravna rozsáhlou rekonstrukcí,
v rámci níž dochází ke stavebním úpravám jednotlivých
provozních budov i k výměně dožilých technologických
celků a dokončení jejich kompletní automatizace. Nejvýznamnější součástí rekonstrukce je ovšem modernizace
technologie úpravy. V letošním roce se na úpravně dokončí instalace třetího stupně úpravy tzv. ultrafiltrace. Ve

světě se jedná o progresivní technologii, v České republice
však půjde o její první vodárenskou aplikaci. Tato technologie odstraní pomocí membrán veškeré mikrobiologické
znečištění a zvýší tak účinnost úpravy pitné vody i v případě možných sezónních výkyvů biologické kvality vody
ve stanovické nádrži. Navíc umožní v případě potřeby
okamžitě začít upravovat vodu z rezervního zdroje – řeky
Ohře, odkud se na úpravnu vybuduje nový přívodní řad,
který bude za běžného stavu alternativním zásobním
řadem napříč Karlovými Vary.
ÚV Myslivny
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Boží Dar
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INTERESSANTES
SATELLITENSYMPOSIUM FÜR ÄRZTE
IM RADIUM PALACE
Mai-Hepatologietage 2015 – der Jubiläumskongress von
Hepatologen aus der Tschechischen und Slowakischen
Republik sowie geladener ausländischer Gäste fand unter
Beteiligung von ca. 400 Delegierten – Fachärzten und
nichtärztlichem medizinischem Fachkräften in Karlovy
Vary statt.
Im Rahmen des Kongresses fand am 27. Mai im Kurhotel
Radium Palace ein „Spezialisiertes Satellitensymposium“ inklusive eines geselligen Abends statt, das vom
Unternehmen Merck Sharp Dohme für die Ärzte aus den
Reihen der Teilnehmer des Karlsbader Kongresses veranstaltet wurde. Das Symposium war ausschließlich für
geladene Ärzte bestimmt. 120 Delegierte besuchten das
Hotel Radium Palace.
Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace
TV MBC – LIBANON DREHTE IM
RADIUM PALACE

Im Mai tauchte völlig unerwartet ein Drehstab von TV
MBC-Libanon, zusammen mit der populären Moderatorin dieses Fernsehsenders – Howayda Abou Heif im Hotel
Radium Palace auf. Der Fernsehstab hatte ursprünglich
geplant, lediglich eine Reportage über die Bäder in Karlsbad
und deren Heilwirkungen zu drehen.
Auf Empfehlung eines unserer arabischen Klienten beschloss der Drehstab jedoch, sich auch Jáchymov anzusehen
8

… und war völlig verblüfft. Denn hier traf er unerwartet
auf Klienten aus arabischen Ländern, wie Ägypten, SaudiArabien und Kuwait, die sich bereitwillig interviewen
ließen und uns und das Hotel Radium Palace in höchsten
Tönen lobten.
Viele Gäste erkannten die bekannte Moderatorin und so
wollten sie alle ein Foto mit ihr. Die Dreharbeiten fanden
unter der Assistenz der Sales Managerin Karla Korčoková
statt und wurden von den medizinischen Erläuterungen
von Dr. med. Jindřich Maršík begleitet, der sich unter den
arabischen Klienten großer Beliebtheit erfreut.
Die Reportage wurde von TV MBC am 22. Mai in der
Sendung „Green Apel“ ausgestrahlt – einem Programm
über Gesundheit, gesunden Lebensstil und Kuren in Heilbädern und Wellnesseinrichtungen in aller Welt.
Alles in allem eine kolossale Werbung und wie wir hoffen,
auch ein Impuls für eine Menge potenzielle Klienten.
Karla Korčoková, Sales Managerin des Hotels Radium Palace

französischen Grenze gelegenen Städtchen Malsch aus
dem Landkreis Karlsruhe zu Besuch. Der Freundeskreis
wurde schon vor 27 Jahren gegründet. Derzeit zählt er
an die 100 Mitglieder. Jahr für Jahr nehmen die Besucher
den 500 km langen Weg in Kauf, um ihre Gesundheit im
hiesigen Radonbad zu festigen. Sie sind immer des Lobes
voll über die Kur und ihren gesundheitlichen Effekt,
nicht minder aber auch über die perfekte Erholung und
neu geschöpften Kräfte. Vorsitzender des Freundeskreises ist der nimmermüde, agile Herr Arnold Barbon, der
sich jedes Jahr der Planung der Reise annimmt. Dank
Herrn Barbon weilten bisher schon 99 Mitglieder dieses
Freundeskreises in Bad Jáchymov. Viele von ihnen feiern

bei uns bereits „runde“ Jubiläumskuren. Beispielsweise
das Ehepaar Rahner, das nun schon das 20. Mal hier
waren. Andere Mitglieder feierten ihr 10-jähriges, noch
andere ihr 5-jähriges Jáchymov-Jubiläum. Eine der Teilnehmerinnen feierte hier sogar ihren Geburtstag. Der
Direktor des Hotels Curie lud die Gäste zu einem festlichen Treffen ein, um ihnen persönlich für ihre Treue zu
danken. Und wir freuen uns schon auf unsere nächsten
Gäste aus Malsch, namentlich auf den 100. Besucher aus
den Reihen ihres Freundeskreises. Herrn Barbon, seiner
Gattin und allen anderen Malschern wünschen wir feste
Gesundheit und weiterhin viel Elan!
Karel Denk, Direktor des Curie-Komplexes

ZUFRIEDENE KLIENTEN DES REISEBÜROS TEE
IM HOTEL RADIUM PALACE
Die Reiseagentur Travel Expert of Egypt wurde 1976 von Ehepaar Raafat und Alena Maghraby in Kairo gegründet. In dieser
Zeit spezialisierte sich das Reisebüro auf mehrere Tourismussegmente (Incoming- u. Outgoing-Tourismus, Pilgerreisen, usw.
apod.). 1978 kam dann noch die Spezialisierung auf Kuraufenthalte in tschechischen Heilbädern hinzu. Ab 2000, als Frau
Alena Maghraby und ihre Tochter Suzan Maghraby die Leitung
des Reisebüros übernahmen, konzentrierte sich das Reiseunternehmen nach und nach ausschließlich auf westböhmische
Kurorte. Diese Bemühungen zahlten sich aus – heute schickt
Travel Expert neben individuellen Reservierungen gleich mehrere Klientengruppen jährlich nach Jáchymov, die mit schöner
Regelmäßigkeit wiederkommen. Die Klienten wissen namentlich den individuellen Zugang seitens des Reisebüros und das
komplexe Dienstleistungsangebot zu schätzen – die Besorgung
der Visa und Flugtickets, die Transfers und Ausflüge sowie die
perfekten Übersetzungen im Falle von Sprachbarrieren. Jáchymov revanchiert sich mit dem hohen Standard seiner medizinischen und therapeutischen Dienstleistungen sowie mit seiner
einzigartigen Radon-Balneologie zur Heilung des Bewegungsapparates. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Bad
Jáchymov können wir den Verkauf von Kuraufenthalten für
ägyptische Klienten ständig erweitern.
Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace
WIR UNTERSTÜTZTEN
Bad Jáchymov unterstützte die Austragung des Biathlonrennens XTERRA Czech Tour, das am 13. Juni im Rahmen der tschechischen Meisterschaften Ostrov ausgetragen wurden. Außer dem Hauptwettbewerb fanden auch
ein Hobby-Einzelrennen, ein Staffelwettbewerb und ein
Kinderrennen im Duathlon statt.
FEIER EINES BEDEUTENDEN JUBILÄUMS
IN HOTEL CURIE
In den Maitagen war bereits zum 20. Mal eine Klientengruppe aus dem Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten e.V. aus dem malerischen, nur 40 km vor der deutsch9

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V LÉČEBNÝCH LÁZNÍCH
JÁCHYMOV A. S.
Cílem vzdělávacích aktivit, které v lázních Jáchymov probíhají, je prohlubování odborné způsobilosti zaměstnanců,
které výrazně ovlivní jejich profesní růst.
Díky nabytým znalostem a zkušenostem
budou schopni vylepšit své profesní postavení a zvýšit svou cenu na trhu práce.
Společnost získává tým kvalifikovaných
odborníků, kteří výrazně zvyšují prorůstový potenciál celé společnosti, a stává
se dlouhodobě konkurenceschopným
podnikem.
V lázních probíhají prioritně vstupní
školení pro nové zaměstnance, vzdělávací aktivity pro rozvoj znalostí
a dovedností a zákonná školení, pro
horníky, řidiče, údržbu hotelů a parků
(svářeče, elektrikáře, zahradníky) a především pro zdravotníky. Organizace je
akreditovaným pracovištěm v oboru
rehabilitační a fyzikální medicína. Díky
tomu nabízí na pracovištích společnosti
postgraduální vzdělávání především
kmenovým zaměstnancům, ale také lékařům z jiných zdravotnických zařízení
v rámci své předatestační přípravy. Společnost využívá prostředky pro rozvoj
svých zaměstnanců z ESF od roku 2014
v rámci dotačního regionálního projektu
OPLZZ: Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II. Během této krátké doby
se podařilo firmě realizovat odborné
kurzy pro maséry, fyzioterapeuty
a zdravotní sestry. Odborné dovednosti
zaměstnanců stravovacích úseků jsou
určující pro úspěch všech hotelů společnosti. V rámci dotačních projektů
probíhala školení přímo na pracovišti
kuchařů a obsluhy formou interaktivních workshopů a tréninků. Nemalé
prostředky z tohoto dotačního programu byly využity na kurzy v oblasti IT
a pro rozvoj manažerských dovedností
pro střední manažery a pro ředitele
hotelů. Organizátorem a garantem
veškerých vzdělávacích aktivit v rámci
dotací bylo personální oddělení. Ve spolupráci s manažery jednotlivých úseků
vybíralo nejvhodnější zaměstnance
do jednotlivých kurzů. Společnosti se
podařilo v tomto projektu proškolit
přes 400 osob (někteří zaměstnanci
úspěšně absolvovali i několik kurzů).
Celkové vynaložené náklady v tomto
dotačním projektu dosáhly částky přes
10

Z prostředků Evropské unie byla kromě
samotné výuky také vybavena učebna
- tzv. Centrum kognitivní rehabilitace.
K její výbavě patří kromě konferenčního
dva milióny korun. Dodavatelé všech
nábytku také dataprojektor, promítací
vzdělávacích aktivit vzešli z transpaplátno, notebook s tiskárnou a přederentních výběrových řízení a lektoři byli
vším celá řada rehabilitačních pomůcek.
zkušení profesionálové. Úroveň kvality
V podstatě jde o různé stolní hry, které
výuky byla zaměstnanci hodnocena
vyškoleným lékařům a fyzioterapeutům
velmi kladně. Kurzy navštěvovali s chutí pomáhají v rozvoji kognitivních funkcí
a jsou pro ně přínosem.
pacientů jáchymovských lázní. V těchto
Bc. Ivana Tauberová, personální ředitelka
nových prostorách se uskutečnily tři
poslední lekce kurzu a soustředí se zde
KOGNITIVNÍ REHABILITACE
i další aktivity v této oblasti nejen po
ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA
dobu udržitelnosti projektu.
V dubnu letošního roku proběhla poOficiální zakončení kurzu proběhlo
slední lekce kurzu kognitivní rehabilitace, v rámci mimořádného workshopu, který
který se uskutečnil v Léčebných lázních
se uskutečnil 13. června 2015 v knihovně v nedalekém Ostrově. Na programu
Jáchymov a. s. a to díky finanční podpoře z fondů Evropské unie, konkrétně
workshopu bylo zhodnocení kurzu,
Evropského sociálního fondu v rámci
ale také velmi zajímavá vystoupení
operačního programu Vzdělávání pro
významných odborníků z této oblasti.
konkurenceschopnost.
Nejzajímavějším bodem programu byla
V rámci projektu se uskutečnilo osm
prezentace přístrojů, které je možné
lekcí, při kterých se účastníci seznámili
ovládat mozkem jako například Mindball, Batak a EEG biofeedback. Pro hosty,
se způsoby, jak obnovit tzv. kognitivní
kteří neabsolvovali kurz, byla připravena
funkce, což je schopnost si pamatovat,
ukázka tréninkového programu HAudržovat pozornost, zpracovávat informace, rozumět řeči a umět se též vyjadřo- PPYneuron BrainJogging.
vat a vybavovat si, „poznávat na základě
Současné možnosti techniky přesahují
vidění a vidět na základě poznávání“.
lidskou představivost a je optimistické
Tyto funkce jsou v různé míře postiženy
vidět, jak nejen drahá technika, ale také
například při poškození mozku po cévní
nové rehabilitační metody napomáhají
mozkové příhodě (CMP), poranění mozzlepšení kvality života pacientů. V jáku, u některých psychiatrických pacientů, chymovských lázních je o kognitivní
ale i postupem let při zhoršujícím se
rehabilitaci zájem již dnes. Oficiálně
krevním oběhu mozku vlivem kornatění
bude klientům nabízena od letošního
mozkových tepen, v těžších případech až
června.
s projevy demence – známý typ je Alzhei- Ing. Marek Poledníček, manažer
merova demence.
programového centra

FÖRDERUNG VON
WEITERBILDUNG
MITARBEITERFORTBILDUNG IN DER HEILBAD
JÁCHYMOV AG
Das Ziel dieser in Bad Jáchymov ablaufenden Bildungsaktivitäten ist die Vertiefung
der Fachkompetenz ihrer Mitarbeiter, die
auf maßgebliche Weise deren professionellen Werdegang beeinflusst. Dank der
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen
sind sie imstande, ihre berufliche Position
zu verbessen und so ihren Wert auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Andererseits
gewinnt das Unternehmen hierdurch
qualifizierte Fachleute, die nachhaltig das
Wachstumspotenzial des ganzen Unternehmens und hierdurch langfristig auch
dessen Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
Im Heilbad finden vornehmlich Eingangsschulungen für neue Mitarbeiter
sowie Bildungsaktivitäten zur Vertiefung
ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten statt,
aber auch gesetzliche Schulungen für
Bergleute, Fahrer, zur Instandhalter von
Hotels und Parks (Schweißer, Elektriker,
Gärtner), vor allem aber für medizinisches Personal. Die Organisation ist eine
akkreditierte Arbeitsstelle auf dem Gebiet
der Rehabilitations- und physikalischen
Medizin. Dank dessen bietet sie auf den
Arbeitsstätten des Unternehmens, namentlich Stammmitarbeitern, aber auch
Ärzten anderer medizinischer Einrichtungen die Möglichkeit zum postgradualen
Studium, im Rahmen ihrer Vorbereitung
auf die Arztprüfung. Das Unternehmen
nutzt seit 2014 Mittel aus dem ESF zur
Fortbildung ihrer Mitarbeiter und dies
im Rahmen des regionalen Förderprojekts aus dem OP Humanressourcen
und Beschäftigungspolitik: ‚Bilden Sie
sich fort – für das Wachstum der Region
Karlovy Vary II.‘ Binnen dieser kurzen
Zeit gelang es dem Unternehmen, Fachkurse für Masseure, Physiotherapeuten
und medizinisches Hilfspersonal zu
realisieren. Die fachlichen Fähigkeiten
der Mitarbeiter auf dem Verpflegungsbereich sind entscheidend für den Erfolg
aller Hotels des Unternehmens. Im
Rahmen der Förderprojekte erfolgen die
Schulungen direkt an den Arbeitsstätten

der Köche und des Bedienungspersonals – in Form interaktiver Workshops
und Trainee-Programme. Erhebliche
Mittel aus diesem Förderprogramm
wurden für IT-Kurse und zur Entwicklung der Manager-Fähigkeiten für das
Mittlere Management und für Hoteldirektoren aufgewendet. Organisator und
Garant sämtlicher Bildungsaktivitäten
im Rahmen dieser Fördermittel war die
Personalabteilung. In Zusammenarbeit
mit den Managern der einzelnen Bereiche
wählte es die geeignetsten Mitarbeiter für
die einzelnen Kurse aus. Dank dieses Programmes gelang es dem Unternehmen
über 400 Personen zu schulen (manche
Mitarbeiter absolvierten erfolgreich auch
mehrere Kurse). Die insgesamt in diesem
Förderprojekt aufgewendeten Kosten
erreichten den Betrag von über zwei
Millionen Kronen. Die Auftragnehmer
all dieser Bildungsaktivitäten gingen aus
transparenten Ausschreibungsverfahren
hervor und die Lektoren waren allesamt
erfahrene Profis. Entsprechend positiv
wurde von den Mitarbeitern auch das
Unterrichtsniveau bewertet. Sie besuchten
die Kurse hoch engagiert und diese waren
für sie von echtem Nutzen.
Ivana Tauberová, Personaldirektorin
KOGNITIVE REHABILITATION
VERBESSERT DIE
LEBENSQUALITÄT
Im April vergangenen Jahres fand die letzte Lektion eines Kurses für kognitive Rehabilitation statt, der dank der finanziellen
Beihilfe aus EU-Fonds, konkret aus dem
Europäischen Sozialfonds im Rahmen
des Operationsprogramms „Fortbildung
zur Wettbewerbsfähigkeit“ in der Heilbad
Jáchymov AG stattfinden konnte.
Das Projekt war in acht Lektionen
aufgeteilt, bei denen sich die Teilnehmer
Methoden aneigneten, um sog. kognitive
Funktionen zu erneuern – d.h. die Fähigkeit, sich Dinge zu merken, Konzentration
zu bewahren, Informationen zu verarbeiten, Sprache zu verstehen und sich selbst
auszudrücken und in Erinnerung zu
rufen, also „durch Sehen zu erkennen und

durch Erkennen zu sehen“. Diese Funktionen können in verschiedenem Maße
beeinträchtigt sein – nach Schlaganfällen,
Hirnschädigungen, bei manchen psychiatrischen Patienten aber auch mit fortschreitendem Alter bei verschlechtertem
Blutkreislauf infolge der Verkalkung der
arteriellen Blutgefäße im Hirn, in schwereren Fällen bis hin zu Demenzsymptomen –
beispielsweise Alzheimer-Demenz.
Aus EU-Mitteln wurde neben dem
Unterricht selbst auch ein entsprechender
Lehrraum ausgestattet – das sog. Zentrum
für kognitive Rehabilitation. Zu dieser
Ausstattung gehören außer dem Konferenzmöbeln auch ein Datenprojektor, eine
Leinwand, ein Notebook mit Printer, vor
allem aber zahlreiche Rehabilitationshilfsmittel. Im Prinzip geht es um verschiedene Tischspiele, die geschulten Ärzten und
Physiotherapeuten behilflich sind, ihren
Patienten in Bad Jáchymov kognitive
Funktionen beizubringen. Die drei letzten
Lektionen dieses Kurses fanden bereits
in diesen neuen Räumlichkeiten statt,
in Zukunft sollen in diese auch weitere
diesbezügliche Aktivitäten konzentriert
werden und dies nicht nur für die Nachhaltigkeitsdauer des Projekts.
Zum offiziellen Abschluss des Kurses
kam es dann am 13. Juni 2015 im Zuge
eines außerordentlichen Workshops in der
Bibliothek des nahe gelegenen Ostrov.
Das Programm des Workshops beschränkte sich nicht auf die Auswertung
des Kurses, sondern beinhaltete auch
äußerst interessante Auftritte namhafter
Experten auf diesem Gebiet. Der wohl
interessanteste Programmpunkt war die
Präsentation von Geräten, die sich mittels
Gehirnaktivität steuern lassen, beispielsweise Mindball, Batak und EEG Biofeedback. Für Besucher, die den Kurs nicht
absolviert hatten, war eine Kostprobe aus
dem Trainingsprogramm HAPPYneuron
BrainJogging vorbereitet.
Die heutigen Möglichkeiten der Technik
übersteigen die menschliche Vorstellungskraft und so ist erfreulicherweise zu
beobachten, wie nicht nur teure technische Geräte, sondern auch neue Rehabilitationsmethoden zur Verbesserung der
Lebensqualität beitragen. In Bad Jáchymov ist man schon heute an der kognitiven Rehabilitation interessiert. Offiziell
wird sie den Klienten ab Juni dieses Jahres
angeboten.
Ing. Marek Poledníček, Manager des Programmzentrums
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PORADNA NUTRIČNÍ TERAPEUTKY
BERATUNGSSTELLE DER
ERNÄHRUNGSTHERAPEUTIN
VÝŽIVOVÁ PYRAMIDA
Výživová neboli potravinová pyramida je nástroj, či vodítko,
které ukazuje, jak by se měl člověk správně stravovat a v jakém
poměru by měly být potraviny na stole zastoupeny. Slouží ke
snadnější orientaci při výběru vhodných potravin pro dospělého, zdravého člověka. Vychází ze současných poznatků o vlivu
výživy na zdraví. Je to návod, který nám říká, jaké potraviny
jsou pro člověka důležité a výživově bohaté a naopak, jakým
potravinám bychom se měli vyhýbat, či jejich konzumaci omezit.
Existuje několik variant pyramid výživy např. podle národnosti,
věku, alternativního způsobu stravování atd. a dokonce i inovace
v podobě výživového talíře.
PATRA PYRAMIDY
Pyramida je rozložena do pater, kde energeticky nejbohatší a
nutričně/výživově nejchudší potraviny jsou na vrcholu pyramidy. Naopak nejméně energetické a nejvýživnější potraviny
tvoří základnu, která je nejširší. Množství či počet porcí daných
potravin se v jednotlivých patrech liší a snižuji se směrem od
základny k vrcholu.
Základnu tvoří základní suroviny a potraviny představující
ve většině zemí světa základ výživy. Mezi ně například patří
obilniny, těstoviny a rýže. Do skupiny obilovin patří nejčastěji
výrobky z mouky, tj. pečivo. Nejběžnější pro výrobu pečiva je
mouka pšeničná. Využívejme více mouku celozrnnou, prospěšnější našemu tělu. Výrobky z celozrnné mouky by měly v jídelníčku člověka převládat. Tradiční výživová pyramida udává 3-5
porcí denně. Faktem je, že některé studie ukazují, že nadměrná
konzumace sacharidů nemusí být pro naše tělo prospěšná a vede
k obezitě a únavě.
Další část tvoří ovoce a zelenina, které poskytují našemu tělu
vlákninu, jednoduché cukry, vitamíny, minerály a stopové
prvky. Nejlepší konzumace je v čerstvé podobě (přednostně
místního původu). Obsahuje totiž nejvíce přirozených látek. Do
této skupiny zařazujeme i ovoce a zeleninu různě upravenou a
nezapomínáme na džusy nejlépe 100% bez přidaného cukru,
konzervantů a barviv. Doporučená denní dávka je 400g. Ideální
je co nejpestřejší výběr druhů. V případě, kdybychom chtěli
snížit svou tělesnou hmotnost, výrazně snížíme příjem ovoce a
nahradíme zeleninou.
Následuje mléko, mléčné výrobky, maso, drůbež, luštěniny. Jsou
to potraviny, které obsahují velmi významný zdroj bílkovin.
Mléčné výrobky by měly být zařazeny do jídelního lístku minimálně jednou denně vzhledem k obsahu plnohodnotných bílkovin, vápníku a mléčných kultur. Upřednostňujeme výrobky
polotučné či nízkotučné. Nejvíce blahodárně působí zakysané
mléčné výrobky se živými probiotickými kulturami.
Z masa volíme především maso libové, ryby, netučnou drůbež.
Počet porcí z masa je dle potravinové pyramidy maximálně dvě
denně. Jedná se zhruba o 120g masa. Alternativou může být 1 ks
slepičího vejce.
Poslední patro tvoří vrchol pyramidy, ve kterém se nacházejí
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nejméně vhodné potraviny, což je sůl, cukr a tuky, především
živočišného původu. Zvyšují hladinu škodlivého cholesterolu, ve
velkém množství způsobují obezitu, jsou rizikovým faktorem
pro kardiovaskulární a onkologické onemocnění a diabetes
mellitus/cukrovku. Bez těchto potravin se může naše tělo zcela
obejít. Proto je konzumujeme zcela výjimečně. Je nutné si
kontrolovat příjem tuků, snížit spotřebu potravin s jejich vysokým obsahem (uzeniny, tučné sýry, čokolády, chipsy). Do této
skupiny zařazujeme též polotovary, instantní výrobky, fast food
stravování a tepelnou úpravu smažením. Živočišné tuky lze
jednoduše nahradit tuky rostlinnými (olivový, řepkový, slunečnicový).
Ideálním zdrojem tuku je rybí tuk a panenský olivový olej. U
uzenin nutno zdůraznit vysoké procento soli. Denní příjem soli
by neměl být vyšší než 5 g (1 čajová lžička) a to včetně soli skryté
v potravinách. Sůl mohou zčásti výborně nahradit bylinky.
Rafinovaný cukr je sice zdrojem energie, ale nedává našemu tělu
žádné výživné látky. Vybírejme potraviny s nízkým obsahem
cukru, omezujme sladkosti. Sladké nápoje nahrazujeme dostatečným množstvím nesladkých nápojů, bylinkových čajů atd.
Přesto, že je výživová pyramida důležitým a platným pomocníkem, nesmíme zapomínat, že bez řádného a příkladného
pohybu není její využití zcela odůvodněné. Každý člověk by si
měl hlídat své BMI. U zdravého člověka má škálu 18 – 25 bodů.
Je nesmírně důležité, abychom se o naše těla starali a nenechávali
je ničit našimi rozmary. Pouze zdravou střídmostí a vyrovnaným pohybem dospějeme k výsledku, který předčí mnohá,
většinou již pozdní lékařská doporučení a předpovědi. Prodloužíme a zkvalitníme tím život nejen nám, ale i našim blízkým.
Věra Kamarádová, nutriční terapeutka komplexu Curie
ERNÄHRUNGSPYRAMIDE
Die Ernährungs- bzw. Lebensmittelpyramide ist ein
Instrument bzw. Leitfaden, der zeigt, wie sich der Mensch richtig
ernähren sollte und in welchem Verhältnis die entsprechenden

Lebensmittel vertreten sein sollten. Sie
dient zur besseren Orientierung bei der
Auswahl geeigneter Lebensmittel für den
erwachsenen, gesunden Menschen. Sie
beruht auf modernen Erkenntnissen
über den Einfluss der Ernährung auf
die Gesundheit und ist hiermit so etwas
wie ein Handbuch, das uns zeigt, welche
Lebensmittel für den Menschen wichtig
und nährreich sind und welche man
andererseits meiden oder nur hin und
wieder konsumieren sollte. Es gibt mehrere Varianten dieser Ernährungspyramide
– je nach Nationalität, Alter, alternativer
Ernährungsweise, ja sogar auch deren
Innovation in Form eines ‚Ernährungstellers‘.
ETAGEN BZW. SEGMENTE DER
PYRAMIDE
Die Pyramide ist in einzelne Etagen
eingeteilt, wobei die energiereichsten und
ernährungsmäßig ärmsten die Spitze der
Pyramide bilden. Die energieärmsten,
aber nährreichsten Lebensmittel wiederum bilden die breite Basis der Pyramide.
Die Menge oder Anzahl der Portionen
der entsprechenden Lebensmitteln in den
einzelnen Segmenten sind unterschiedlich und nehmen zur Basis hin ab.
Die Pyramidenbasis bilden Grundrohstoffe und -lebensmittel, die in den
meisten Ländern als Ernährungsgrundlage angesehen werden. Unter anderem
Hülsenfrüchte, Teigwaren und Reis. In
diese Gruppe gehören die häufigsten
Mehlprodukte – also Backwaren. Am
häufigsten wird Weizenmehl zur Herstellung von Gebäck verwendet. Man sollte
jedoch mehr Vollkornmehl verwendet,
das nützlicher für unseren Organismus
ist. Das heißt – Vollkorngebäck sollte im
Speiseplan des Menschen überwiegen.
Die traditionelle Ernährungspyramide
erwägt 3 – 5 Portionen pro Tag. Tatsache
ist, dass gewisse Studien zeigen, dass die
übermäßige Konsumation von Sacchariden unserem Organismus abträglich ist
und zu Obesität und Ermattung führt.
Das nächste Segment bilden Obst und
Gemüse – wichtige Quelle von Ballaststoffen, einfachen Zuckern, Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen für
unseren Körper. Die beste Ernährung ist
die Konsumation frischer Lebensmittel
(vorwiegend lokaler Herkunft). Gerade sie
enthält nämlich die meisten natürlichen
Stoffe. In diese Gruppe gehören u.a. auch
verschiedenartig zubereitetes Obst und
Gemüse und natürlich auch Säfte, am
besten mit 100-prozentigem Fruchtgehalt
und ohne zusätzlichen Zucker, Konservierungs- und Farbstoffe. Die empfohlene
Tagesdosis beträgt 400g. Ideal ist eine

möglichst abwechslungsreiche Auswahl
der Sorten. Wer ein paar Kilo abnehmen
möchte, sollte deutlich den Konsum
von Obst einschränken und stattdessen
Gemüse essen.
Es folgen Milch, Milchprodukte, Fleisch,
Geflügel, Hülsenfrüchte. Alles Lebensmittel, die eine bedeutende Quelle von
Eiweißstoffen sind. Milchprodukte
gehören mindestens einmal pro Tag auf
den Speiseplan und dies angesichts ihres
Gehalts an vollwertigen Eiweißstoffen,
Kalzium und Milchkulturen. Dabei
sollte man fettreduzierten und fettarmen
Produkten den Vorrang geben. Der Gesundheit am zuträglichsten sind gesäuerte
Milchprodukte mit lebenden probiotischen Kulturen.
Im Fleischsegment wählt man besser
mageres Fleisch, Fisch und fettarmes Geflügel. Die Anzahl der Fleischportionen
sollte laut Lebensmittelpyramide 2 Portionen täglich nicht überschreiten. Anders
gesagt – nur ca. 120g Fleisch. Alternativ
ein Hühnerei täglich.
Das letzte Segment der Pyramide enthält
die am wenigsten zuträglichen Lebensmittel – Salz, Zucker und vor allem tierische Fette. Sie erhöhen den schädlichen
Cholesterinspiegel, in großer Menge
verursachen Sie Obesität und sind zudem
ein Risikofaktor für kardiovaskuläre
und onkologische Erkrankungen sowie
für Diabetes mellitus/Zuckerkrankheit.
Diese Lebensmittel kann unser Organismus ruhig entbehren. Deshalb sollte man
sie nur völlig ausnahmsweise verzehren.
Namentlich seinen Fettkonsum sollte
man streng überwachen – d.h. auf Lebensmittel mit hohem Fettgehalt (Wurst,
Fettkäse, Schokolade, Chips, usw.) sollte
man lieber verzichten. In diese Gruppe

gehören auch halb fertige, sog. Instantprodukte, Fast Foods und alle gebratenen
Gerichte. Tierische Fette lassen sich leicht
durch pflanzliche Fette ersetzen (Oliven-,
Raps- und Sonnenblumenöl).
Eine ideale Fettquelle sind Fischöl und
natives Olivenöl. Bei Wurst ist auf dessen
hohen Salzgehalt hinzuweisen. Die Tageseinnahme sollte 5 g nicht übersteigen
(1 Teelöffel) und dies einschließlich der
in den Lebensmitteln verborgenen Salze.
Salz lässt sich teilweise ausgezeichnet
durch Kräuter ersetzen.
Raffinierter Zucker schenkt dem Organismus zwar viel Energie, jedoch keine
Nährstoffe. Man sollte daher Lebensmittel mit geringem Zuckergehalt wählen
und auf Süßigkeiten verzichten. Statt
süßer Getränke sollte man ausreichend
ungesüßte Getränke, Tee, usw. trinken.
Obwohl solch eine Ernährungspyramide ein wichtiger und nützlicher Helfer
ist – ohne gesunde Bewegung ist sie
nur die Hälfte wert. Jeder Mensch sollte
vor allem auf seinen BMI achten. Beim
gesunden Menschen hat er eine 18-25
Punkteskala.
Es ist außerordentlich wichtig, dass man
sich um den eigenen Körper kümmert
und ihn nicht durch schlechte Essgewohnheiten ruiniert. Gesunde Mäßigkeit und ausgewogene Bewegung sind
das Rezept für einen Erfolg, der alle
ärztlichen Empfehlungen und Prophezeiungen, die ohnehin meist schon zu
spät kommen, weit übertrifft. Verlängert
und verbessert man doch nicht nur sein
eigenes Leben, sondern auch das seiner
Nächsten.
Věra Kamarádová, Ernährungstherapeutin
im Komplex Curie
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LIDÉ MENSCHEN
ZA LÉČENÍM I VZPOMÍNKAMI DO RADIUM PALACE
Letos již pošesté navštívila naše lázně
a hotel Radium Palace paní Evelyn
Paschola, rozená Rong. Tato dáma k nám
jezdí nejen kvůli svému zdraví, ale také
za vzpomínkami, které ji vážou právě
k hotelu Radium Palace a k našemu kraji.
Paní Paschola pochází z velké hoteliérské
rodiny ze Špindlerova Mlýna. V roce
1929 se rodina přestěhovala na Boží Dar,
kde její otec koupil hotel “Zelený dům“.
Pan Rong zastával v letech 1941 – 1943
též funkci výkonného ředitele hotelu
Radium Palace, Praha a Union. Byl velice pokračovala ke spokojenosti obou stran.
Každý rok jsme se účastnili společného
podnikavý a koupil i pozemky pod
setkání v hotelu se zábavným prograKlínovcem, kde se chystal postavit další
mem, kerý účastníci vytvořili. Vždy jsme
horský hotel. K tomu ale již nedošlo.
si užívali příjemné přátelské atmosféry.
V Jáchymově paní Paschola vystudovala
O to více nás před příjezdem skupiny
gymnázium a prožívala zde do r. 1945
zaskočila smutná zpráva o úmrtí pana
své mládí. Poté se rodina odstěhovala do
Bruno Feldta. Rádi bychom paní Feldt
Německa. Ve svých 70 letech dokončila
ještě jednou poděkovali za její elán, nastudium na vysoké škole ve Frankfurtu,
sazení a organizaci pobytu celé skupiny.
obor klasická filologie a kunsthistorie,
Patří jí náš obdiv a velké uznání.
kde získala titul Mgr. Bohužel jsme
PS: Před svým odjezdem nám skupina
mohli jen naslouchat poutavému vyprávění této dámy, jelikož se jí nedochovaly
napsala:
žádné fotografie z doby, kdy v Jáchymově
trávila své mládí. Zatím se paní Paschola „TÉMĚŘ 40 LET V JÁCHYMOVĚ.
těší dobrému zdraví a věří, že se k nám
Již mnoho let jezdí naše skupina
opět příští rok vrátí.
z Hamburku do kouzelného JáchyKarla Korčoková, sales manager hotelu
mova. Stějně tak i letos přijeli zkušení
Radium Palace
zajíci, ale i nováčci. Procedury určitě
opět pomohou a my všichni se těšíme
na příští rok v Jáchymově. Voláme
nashledanou a moc děkujeme! Vaše
skupina z Hamburku.“

Evelyn Paschola

NAŠI MILÍ HOSTÉ Z HAMBURKU
OPĚT NA BĚHOUNKU
Stejně jako každý rok v květnu k nám
přijela téměř třicetičlenná skupina hostů
z Hamburku na léčebný třítýdenní pobyt.
Zakladatelkou této skupiny je paní Klara
Jaschob. V roce 1999 však byla nucena
si ze zdravotních důvodů najít za sebe
náhradu. Paní Jaschob velmi záleželo na
pokračování léčebných pobytů skupiny
v jáchymovských lázních. Byla potěšena,
když se skupiny ujali manželé Feldt, kteří
už několik pobytů absolvovali a tušili,
co je čeká. Naštěstí spolupráce nadále
14

26. POBYT V JÁCHYMOVĚ
Svůj v pořadí již 26. pobyt strávila paní
Marie Jakovica z Regensburgu v červnu
v hotelu Běhounek. V loňském roce
nemohla bohužel přijet kvůli zdravotním
problémům. Proto se na letošní pobyt
obzvlášť těšila. Do Jáchymova začala
jezdit již v 80. letech minulého století
se svým manželem. Ke Krušnohoří si
vytvořila blízký vztah díky tomu, že žila
několik let v nedalekém Měděnci. Ani po
smrti svého manžela však nepřestala do
Jáchymova jezdit. Dodnes se při každém
léčebném pobytu v lázních setkává se
spoustou přátel a známých.
Snad se na mne nebude paní Jakovica
zlobit, když prozradím, že za krátkou
dobu oslaví své neuvěřitelné 92. narozeniny. Tato optimismem nabitá dáma
nás každým rokem udivuje svou vitalitou

a neuvěřitelnou schopností se zorientovat v dnešním složitém světě. Zajímá se
také o politický vývoj v naší zemi. Z toho
důvodu si pořídila satelit a každý den
sleduje české televizní programy. Přejeme
paní Jakovicové pevné zdraví a věříme,
že se příští rok opět setkáme. Budeme se
moc těšit!
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu
Běhounek
INS RADIUM PALACE – ZUR
KUR UND RETROSPEKTIVE
Frau Evelyn Paschola, geborene Rong,
war nun schon das sechste Mal zu
Besuch im Heilbad und Hotel Radium
Palace. Diese Dame kommt nicht nur
ihrer Gesundheit wegen in unser Heilbad,
sondern auch, um Erinnerungen aufzufrischen, die sie mit dem Hotel Radium
Palace und unserer Region verbinden.
Frau Paschola entstammt einer großen
Hotelierfamilie aus Špindlerova Mlýna/
Spindelmühle. 1929 zog ihre Familie
nach Gottesgab/Boží Dar um, wo ihr Vater das Hotel „Grünes Haus/Zelený Dům“
kaufte. Herr Rong war hier in den Jahren
1941-1943 geschäftsführender Direktor
in den Hotels Radium Palace, Praha und
Union. Der äußerst tatkräftige Mann
erwarb auch Grundstücke unter dem
Keilberg, auf denen er ein neues Berghotel zu errichten gedachte. Dazu kam es
aber nicht mehr.
Frau Paschola absolvierte das hiesige
Gymnasium und verbrachte in Jáchymov ihre Jugend – bis 1945. Dann zog
die ganze Familie nach Deutschland
um. Noch mit 70 schloss sie erfolgreich
ein Studium an der Frankfurter Hochschule, in den Studienfächern klassische
Philologie und Kunstgeschichte ab und
erwarb den Magistertitel. Leider konnten
wir nur ihren spannenden Schilderungen lauschen, da aus ihrer Jugendzeit in
Jáchymov keine Fotos bewahrt blieben.
Frau Paschola erfreut sich bis heute guter
Gesundheit und ist fest davon überzeugt,
dass sie nächstes Jahr wiederkommt.
Karla Korčoková, Sales Managerin des Hotels
Radium Palace

dieser Gruppe ist Frau Klara Jaschob.
1999 war sie jedoch aus gesundheitlichen
Gründen gezwungen, Ersatz für sich
zu finden. Frau Jaschob war sehr an der
Fortsetzung der Kurtraditionen dieser
Gruppe in Bad Jáchymov gelegen. Deshalb freute sie sich sehr, als sich Herr und
Frau Feldt der Gruppe annahm, die diese
Aufenthalte schon mehrfach absolviert
hatten und daher gut wussten, was da
auf sie zukommt. Zum Glück ging dann
die ersprießliche Zusammenarbeit zur
Zufriedenheit beider Seiten weiter. Jedes
Jahr nahmen wir im Hotel an einem
gemeinsamen Treffen mit unterhaltsamem Programm teil, das die Teilnehmer
immer selbst kreierten. Und jedes Mal
genossen wir wieder die gelöste, freundliche Atmosphäre. Umso mehr betrübte
uns vor Ankunft der Gruppe die traurige
Nachricht über das Ableben von Herrn
Bruno Feldt. So möchten wir Frau Feldt
noch einmal herzlich für ihren Elan,
ihr Engagement und ihre geschickte
Organisation der ganzen Gruppe danken.
Unsere Bewunderung und große Hoch-

achtung sind ihr sicher.
PS: Noch vor der Abfahrt der Gruppe
schrieb sie uns noch:
„NAHEZU 40 JAHRE IN JÁCHYMOV.
Schon viele Jahre lang reist unsere
Gruppe aus Hamburg ins zauberhafte Jáchymov. Wie immer sind auch
diesmal wieder erfahrene Hasen, aber
auch Neulinge mit von der Partie. Die
Anwendungen helfen uns sicher wieder
und so freuen wir uns alle schon aufs
nächste Jahr in Jáchymov. Wir rufen
‚Auf Wiedersehen und vielen Dank! Ihre
Hamburger Gruppe.“
26. AUFENTHALT IN JÁCHYMOV
Im Juni verbrachte Frau Marie Jakovica
aus Regensburg ihre bereits 26. Kur in
Hotel Běhounek. Nur letztes Jahr musste
sie wegen gesundheitlicher Probleme
aussetzen. Deshalb freute sie sich auf den
diesjährigen Aufenthalt ganz besonders.
Dabei begann sie schon in den 80er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
nach Jáchymov zur Kur zu fahren,

damals noch mit ihrem Ehegatten. Zum
Erzgebirge hat sie eine auch deshalb eine
innige Beziehung, da sie einige Jahre im
nahen Měděnec lebte. Auch nach dem
Tode ihres Mannes kam sie weiter nach
Jáchymov zur Kur. Bis heute trifft sie bei
jedem Kuraufenthalt im Bad eine Menge
Freunde und Bekannte.
Ich hoffe, Frau Jakovica ärgert sich nicht
darüber, wenn ich verrate, dass sie in
Kürze ihren unglaublichen 93. Geburtstag feiert. Dennoch verblüfft uns diese
vor Optimismus strotzende Dame Jahr
für Jahr wieder mit ihrer Vitalität und
unglaublichen Fähigkeit, sich in unserer
komplizierten Welt zu orientieren. Sie
interessiert sich auch lebhaft für das
politische Geschehen in unserem Lande.
Aus diesem Grund legte sie sich einen SATReceiver zu und verfolgt nun daheim auch
tschechische Programme. Wir wünschen
Frau Jakovic feste Gesundheit; wir sind
uns sicher – nächstes Jahr sehen wir uns
wieder. Wir freuen uns schon heute!
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Hotels
Běhounek

Marie Jakovica und Edeltraud Štěpánková

UNSERE LIEBEN GÄSTE AUS HAMBURG WIEDER IM HOTEL
BĚHOUNEK
So wie jedes Jahr im Mai kam auch
dieses Jahr wieder eine 30-köpfige
Besuchergruppe aus Hamburg zu einer
dreiwöchigen Kur zu uns. Gründerin
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109. LÁZEŇSKÁ SEZÓNA
V JÁCHYMOVĚ ZAHÁJENA
Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově 16. května
organizovala akciová společnost Lečebné lázně
Jáchymov za podpory města Jáchymov a mnoha sponzorů. Součástí sobotního programu byl již tradičně alegorický průvod za doprovodu hornické kapely Barbora
a mažoretek a následné svěcení lázeňského pramene
za účasti MUDr. Eduarda Bláhy, generálního ředitele
lázní, Ing. Bronislava Grulicha, starosty města Jáchymov
a Mgr. Marka Bonaventury Hrice, administrátora ŘKF
Jáchymov. V lázeňském parku byly přichystány atrakce
pro děti a ukázky řemeslné výroby. O zábavu se postaraly
hudební kapely, skupiny historického šermu i dobového tance. Součástí sobotního programu byla VIP party
v lázeňském hotelu Běhounek spojená s oslavou jeho 40.
výročí. Hotel nese jméno žáka Marie Curie-Sklodowské,
fyzika a spisovatele profesora Františka Běhounka. Ten se
na její osobní přímluvu zúčastnil v roce 1926 Amundsenovy výpravy k severnímu pólu vzducholodí Norge, při níž
prováděl radiologická měření na Špicberkách. Let k pólu
fyzicky absolvovaly jen jeho měřící přístroje. Coby expert
na kosmické záření se roku 1928 stal již plnohodnotným

Vážení hosté, dámy a pánové,
lázeňský hotel Běhounek slaví v letošním roce své 40.
narozeniny. Oslavy sice vyvrcholí až v říjnu, ale již nyní
bychom vás rádi pozvali na zajímavou výstavu. Pojednává
o vývoji hotelu a osobnostech, které se výrazně zapsaly
do jeho historie. U příležitosti zahájení letošní lázeňské
sezóny byla tato výstava instalována v hotelové kavárně.
Mezi prvními ji zhlédli naši obchodní partneři, dodavatelé a hosté pozvaní na společenský večírek. Ten se letos,
snad poprvé v historii, konal právě v lázeňském hotelu Běhounek. A téma? Vznášející se vzducholoď, spousta sněhu
a patřičné dobové rekvizity. To vše dalo vzniknout spoustě

krásných, věrohodných fotografií, které pobavily a potěšily snad každého návštěvníka. Už víte, proč všechny
účastníky lázeňské sezóny vítala i nad lázeňským parkem
vznášející se vzducholoď? A jak souvisí s naším hotelem,
který letos slaví své 40. narozeniny? To vše a mnohem více
se dozvíte, když navštívíte naši výstavu. A nezapomeňte si
objednat výborný dortík „Běhounek“. Zaručujeme, že si
pochutnáte…Těšíme se na vaši návštěvu!
Poděkování za tématickou výstavu patří Ditě a Marku
Poledníčkovým, kteří s citem, zájmem a určitě i zvědavostí
zmíněnou výstavu připravili.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu Běhounek

Hrabě Štěpán Šlik, Maria Curie-Skłodowska (kostým ušila
paní Jana Šatalíková, Krejčovství Jana) a František Běhounek

členem posádky vzducholodi Italia Umberta Nobileho,
a díky tomu prvním Čechem, který přeletěl nad severním
pólem. Následné ztroskotání vzducholodi, několikatýdenní pobyt na ledové kře a záchranu ledoborcem Krasin
popsal v knize „Trosečníci na kře ledové“. Tuto etapu jeho
života připomněla fotostěna, u níž se fotili hosté oslav.
V neděli 17. května uspořádal spolek Jáchymov pro život 1.
ročník závodu v běhu do vrchu Běh o 106. Na start u Lázeňského centra Agricola se za ideálního počasí postavilo
50 běžců a běžkyň. 6 km dlouhá trať s převýšením 600 m
vedla po pěšinkách a zpevněných cestách k dolní stanici
nové lanovky Prima Express a pak po nové sjezdovce
do cíle na vrcholu Klínovce. Nejrychlejším mužem byl
pan Čeněk Filingr s časem 39:04 min. a mezi ženami Romana Lubinová s časem 44:01 min. Všem patří náš obdiv
za předvedený výkon. A za rok zase na viděnou.

Zahájení lázeňské sezóny proběhlo za podpory:
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109. KURSAISON IN
JÁCHYMOV ERÖFFNET
absolvierten damals allerdings nur seine Messgeräte. Erst
Die Eröffnung der Kursaison in Bad Jáchymov am
1928
war er dann als Experte für kosmische Strahlung
16. Mai wurde von der Aktiengesellschaft Heilbad
vollwertiges
Besatzun gsmitglied des Luftschiffes von
Jáchymov mit der Unterstützung der Stadt Jáchymov
Umberto Nobile, was ihn zum ersten Tschechen machte,
und zahlreicher Sponsoren organisiert. Das Samstagsprogramm ging traditionell mit einem allegorischen
der je den Nordpol überflog. Den anschließenden Absturz des Luftschiffes und mehrwöchigen Aufenthalt auf
Umzug einher – begleitet von der Bergmannskapelle
einer driftenden Eisscholle und die Rettung durch den
Barbora und hübschen Majoretten; anschließend folgte
die Segnung der Quellen unter Mitbeteiligung von Herrn Eisbrecher Krasin beschrieb er später in seinem Buch
Dr. med. Eduard Bláha, des Generaldirektors des Bades, „Schiffbrüchige auf einer Eisscholle“. An diese Etappe
Ing. Bronislav Grulich, des Bürgermeisters von Jáchymov seines Lebens erinnerte eine Fotowand, vor der auch die
Gäste der Feier posierten.
und Mag. Marek Bonaventura Hric, des Administrators
ŘKF Jáchymov. Im Kurpark waren Attraktionen für Kin- Am Sonntag, dem 17. Mai veranstaltete der Verein „Jáder und Demonstrationen der Handwerkskunst vorbechymov pro život“ den 1. Jahrgang des Berglaufs „Beh
reitet. Diverse Musikkapellen, historische Fechtgruppen
o 106“ (frei: Auf Biegen und Brechen).
und zeitgenössische Tanzgruppen sorgten für gute Laune Am Start am Kurzentrum Agricola fanden sich bei
und beschwingte Unterhaltung. Teil des Samstagsproidealem Wetter 50 Läufer und Läuferinnen ein. Die
gramms war eine VIP-Party im Kurhotel Běhounek
6 km lange Distanz mit einer Höhendifferenz von 600 m
samt Jubiläumsfeier zu dessen 40. Jahrestag. Das Hotel
führte auf Pfaden und befestigten Wegen bis zur Talstation der neuen Seilbahn Prima Express und dann auf der
ist nach einem Schüler von Marie Curie-Sklodowská,
neuen Piste zum Gipfel des Keilberges (Klínovec) hinauf.
dem Physiker und Schriftsteller, Professor František
Schnellster Mann des Tages war Čeněk Filingr mit einer
Běhounek benannt.
Zeit von 39:04 min.; schnellste Frau war Romana LuDieser nahm 1926 auf ihre persönliche Fürsprache hin
binová mit 44:01 min. Allen Teilnehmern zollen wir
symbolisch an der Nordpol-Expedition von Amundsen
höchste Bewunderung für die vollbrachte Leistung. Auf
im Luftschiff Norge teil, bei der er radiologische Messungen auf Spitzbergen anstellte. Den Flug zum Nordpol Wiedersehen in einem Jahr.

Sehr geehrte Gäste, Damen und Herren,
Kurhotel Běhounek feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Die Feiern gipfeln zwar erst im Oktober, aber
schon jetzt hätten wir Sie gern zu einer interessanten
Ausstellung eingeladen. Sie zeigt die Entwicklung des
Hotels auf und präsentiert Persönlichkeiten, die sich
mit goldenen Lettern in seine Geschichte eingeschrieben haben. Aus Anlass der Eröffnung der diesjährigen
Kursaison wurde diese Ausstellung im Café des Hotels
installiert. Als erste bekamen sie unsere Geschäftspartner,
Lieferanten und die geladenen Gäste unseres gesellschaftlichen Abend zu sehen. Dieser fand, wohl erstmals in der
Geschichte, gerade im Kurhotel Běhounek statt. Thema?
Ein schwebendes Luftschiff, eine Menge Schnee und
einschlägige zeitgenössischen Requisiten. Also die richtige

Szenerie zum Entstehen vieler schöner, glaubwürdiger Fotos, die wohl jeden Besucher entzückten. Wissen Sie nun,
warum alle Teilnehmer der Eröffnung der Kursaison ein
am Himmel über dem Kurpark schwebendes Luftschiff
begrüßte? Und wie hängt das mit unserem Hotel zusammen, das in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert? All
dies und noch viel mehr erfährt man beim Besuch unserer
Ausstellung. Und nicht vergessen, sich ein hervorragendes
Törtchen „Běhounek“ zu bestellen. Es wird Ihnen garantiert schmecken... Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ein Herzliches Dankeschön an Dita und Marek Poledníček, die die erwähnte Ausstellung mit viel Liebe, Engagement und wohl auch ein bisschen Neugier vorbereitet
haben.
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Hotels Běhounek
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FORUM
HORKÉ KULTURNÍ TIPY

Letní počasí láká „provětrat“ kulturu
pod širým nebem. K nejoblíbenějším
akcím hned vedle koncertů v lázeňském
altánku patří pravidelné taneční večery
na terase v Radium Palace. Na každou
druhou sobotu je připravena oblíbené
oldies Disco Davida Keilhauera, zajímavý
doprovodný program v podobě tanečních, kouzelnických, šermířských nebo
jiných varietních vystoupení. K těmto
letním večerům neodmyslitelně patří
také speciality na grilu a výborné letní
nápoje.
Kromě tanečních večerů ve všech
lázeňských domech je pro milovníky
kultury připravena celá řada zajímavých
koncertů nejrůznějších žánrů. Srdečně
jste zváni zpravidla jedenkrát za 14 dní
v úterý do hotelu Běhounek, druhých
14 dnů do hotelu Curie a každý čtvrtek
pak do koncertního sálu hotelu Radium
Palace na operu, operetu, muzikál, jazz
i country. Podrobný program najdete na
nástěnkách v lázeňských domech nebo
na www.spainfojachymov.cz.
Zvláštní pozornost doporučuji věnovat
dvěma akcím v září. Ve čtvrtek
3. září od 19:30 se koná velice oblíbená
exhibice mezinárodního folklórního
festivalu. Po dvou letech se akce přesouvá na velké jeviště kulturního domu
Jáchymov, tak že se všichni návštěvníci
mohou těšit na skvělá taneční vystoupení.
V minulých letech jsme v Jáchymově přivítali tanečníky z Kypru, Izraele, Mexika
a dalších koutů světa.
Rozhodně doporučuji navštívit naprosto
jedinečný koncert Felixe Slováčka, který
zde vystoupí společně s orchestrem
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Červení panteři z Nové Role. Koncert
se uskuteční v pátek 25. září od 19:30
hod. Felix Slováček, vlastním jménem
Antonín Slováček je český klarinetista,
saxofonista, hudební skladatel a dirigent.
Kromě svého působení v oblasti populární hudby se dobře uplatnil také jako
interpret klasického klarinetového repertoáru. Byl dlouholetý sólista Orchestru
Ladislava Štaidla v letech 1969-1986.
Dnes řídí svůj vlastní big band.
Bigband Červení Panteři z Nové Role
u Karlových Varů si za deset let své existence získal uznání a je pravidelně zván
na významné kulturní akce na obou
stranách krušnohorského pohraničí.
Soubor má bohatý repertoár, více než sto
skladeb, v rytmu swingu, latiny, rokenrolu a jiných tanečních skladeb.
Ing. Marek Poledníček, manažer programového centra SPA Info

ZA KULTUROU DO
OSTROVA V ČERVENCI
DŮM KULTURY OSTROV
12. července 13:00 hod., HISTORICKÝ
PIKNIK S PRINCEZNOU
FRANTIŠKOU, Zámecký park. Tématem
pikniku i kreativních dílen bude dobré
jídlo. Chopte se deky, košíčku, dobré
svačiny, svých přátel a přijďte posedět
v ostrovském parku. Vstup volný
19. července 15:00 hod., NEDĚLNÍ
KONCERT, Mírové náměstí
25. července, Mírové náměstí: od 10:00
hod. trhy, od 14.00 hod. koncerty
OSTROVSKÁ VESEŘICE s trhy, 4. ročník
Trampské letní scény
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
MARIE V OSTROVĚ
do 30. srpna, JÁRA CIMRMAN
SVĚTOBĚŽNÍK A VYNÁLEZCE,
klášterní kostel. Výstava o historii
Divadla Járy Cimrmana a osobnosti
Járy Cimrmana. Vstupné: dospělí 60 Kč,
penzisté 30 Kč, děti 20 Kč, rodinné 120 Kč
14. července 19:00 hod., Brentwood School
Big Band, Klášterní areál. Studentský
35členný symfonický orchestr - kvalitní
jazz/swing soubor z Anglie. Vstupné 80 Kč
31. července 19:30 hod., SELSKÉ BOUŘE
V OSTROVĚ, Klášterní areál. Pouliční
divadlo Viktora Braunreitera vám
předvede další historické příběhy města
Ostrova! Vstupné: dospělí 80 Kč, děti
40 Kč, penzisté a studenti 60 Kč

STARÁ RADNICE
3. července až 23. srpna, STOLETÍ
PÁRY. Výstava o vynálezci koněspřežky,
chomutovském rodákovi Františku
Gerstnerovi. Vstupné: dospělí 30 Kč,
studenti/senioři/ZTP 20

V SRPNU
DŮM KULTURY OSTROV
1. srpna 9:00 hod., SETKÁNÍ
KRAJKÁŘEK, Dům kultury Ostrov.
Zveme vás všechny na zhlédnutí
krajkářského umění krajkářek
z Karlovarska, Chebu, Chomutova a okolí.
9. srpna 15:00 hod., NEDĚLNÍ KONCERT,
Mírové náměstí
14. srpna 10:00 hod., OSTROVSKÉ LETNÍ
TRHY, Mírové náměstí
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
MARIE V OSTROVĚ
15. srpna 21:00 hod., NOČNÍ KONCERT
KELTSKÉ HARFY, Klášterní areál.
Magický večer ve společnosti keltské
harfy, která se rozezní pod rukama Jany
Šouflové.
23. srpna 15:00 hod., PROHLÍDKA
S PRINCEZNOU FRANTIŠKOU,
Klášterní areál

V ZÁŘÍ
DŮM KULTURY OSTROV
3. září od 10:00 hod., OSTROVSKÉ TRHY,
Mírové náměstí
3. září 15:00 hod., ROZTANČENÉ LÉTO
V OSTROVĚ, Mírové náměstí
Vystoupení folklorních souborů v rámci
Karlovarského folklorního festivalu
23. září 19.30 hod., MANDARÍNKOVÁ
IZBA, Dům kultury Ostrov. Francouzská
komedie Roberta Thomase ve slovenštině
Hrají: Maroš Kramár, Pavol Topoľský,
Zuzana Tlučková a Bibiana Ondrejková.
26. září 15:00 hod., PROHLÍDKA
S PRINCEZNOU FRANTIŠKOU,
Klášterní areál
27. září 10:00 -17:00 hod., MICHAELSKÁ
POUŤ, Staré náměstí. Spousta pohádek,
muziky, dobrého jídla a pití. Hlavním
letošním hostem bude Wabi Daněk.
ZÁMEK OSTROV
8. září až 31. října, KDO TO BYL OTA
HOFMAN, Dvorana zámek Ostrov
Panelová výstava k 47. ročníku

Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
MARIE V OSTROVĚ
9. září 19:30 hod., MARIÁN VARGA,
Klášterní areál. V komorním projektu
legendárního skladatele a hráče na
klávesové nástroje s názvem „Solo
in concert“ se stanete účastníky
magického obřadu, v němž nás Varga
zasvětí do svého intimního světa
hudby.
11. září 19.30 hod., SELSKÉ BOUŘE
V OSTROVĚ, Klášterní areál
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
vám ukáže, jak se ostrovští
měšťané poprali s útlakem SaskoLauenburských.
12. září 9.30 hod., DNY
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, Klášterní
areál
Možnost prohlídek kaplí zdarma.

ART FORUM
HEISSE
KULTURTIPPS
Das sommerliche Wetter verlockt dazu,
die Kultur unter freiem Himmel „zu
lüften“. Größter Beliebtheit erfreuen sich
neben den Konzerten im Kur-Pavillon
beispielsweise auch die regelmäßigen
Tanzabende auf der Terrasse im Radium Palace. Jeden zweiten Samstag geht
David Keilhauers beliebte Oldies Disco,
samt interessantem Rahmenprogramm
in Form von Tanz-, Zauber-, Fecht- oder
sonstige Varieté-Darbietungen über die
Bühne. Zu diesen lauen Sommerabenden werden zudem leckere Grillspezialitäten und ausgezeichnete SommerDrinks geboten.
Außer Tanzabenden sind für Kunstliebhaber in allen Kurhäusern zahlreiche
interessante Konzerte unterschiedlichster Genres vorbereitet.
So sind Sie in der Regel einmal in 14
Tagen, immer dienstags herzlich ins Hotel Běhounek, die anderen 14 Tage ins
Hotel Curie und jeden Donnerstag in
den Konzertsaal des Hotels Radium Palace zu Opern- oder Operettenstücken,
Musicals, Jazz oder Country eingeladen.
Das ausführliche Programm finden
Sie auf den Wandtafeln der einzelnen

Kurhäuser oder unter
www.spainfojachymov.cz.

Zwei Veranstaltungen im September
empfehlen wir besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Donnerstag, den
3. September, findet ab 19:30 Uhr ein
sehr beliebtes internationales Folklorefestival statt. Zwei Tage lang wird die
Veranstaltung auf die große Bühne des
Kulturhauses Jáchymov verlegt, sodass
sich alle Besucher an den brillanten
Tanzdarbietungen ergötzen können.
In den vorangegangenen Jahren exzellierten in Jáchymov Tänzer und Tänzerinnen aus Zypern, Israel, Mexiko
und vielen weiteren Ländern der Welt.

Auf jeden Fall empfehle ich das einzigartige Konzert von Felix Slováček
zu besuchen, der hier zusammen
mit dem Orchester Červení panteři
(Rote Panther) aus Nová Role auftritt.
Dieses Konzert findet am 25. September, ab 19:30 Uhr statt. Felix Slováček,
mit bürgerlichem Namen Antonín
Slováček, ist ein tschechischer Klarinettist, Saxofonist, Komponist und Dirigent. Er ist nicht nur auf dem Gebiet
der Popmusik eine bekannte Größe,
sondern machte auch als Interpret des
klassischen Klarinette-Repertoires von
sich reden. Lange Zeit – in den Jahren
1969-1986 – war er Solist des LadislavŠtaidl-Orchesters. Heute leitet er eine
eigene Big Band. Die Big Band Rote
Panther aus Nová Role bei Karlsbad
hat sich in den 10 Jahren ihres Bestehens große Anerkennung erworben
und wird so regelmäßig zu bedeutenden Kulturveranstaltungen auf beide
Seiten des Erzgebirges eingeladen. Das
Ensemble besticht mit einem umfangreichen Repertoire – mehr als 100
Kompositionen – im Rhythmus von
Swing, Rock ‚n Roll, lateinamerikanischen und sonstigen Tanzmelodien.
Ing. Marek Poledníček, Manager
des Programmzentrums SPA Info
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KULTURHAUS OSTROV
12. Juli, 13:00 Uhr, HISTORISCHES
PICKNICK MIT PRIZESSIN
FRANTISCHKA , Schlosspark
Leitmotto des Picknicks und der
Kreativwerkstätten ist gutes Essen.
Packen Sie eine Decke und ein gutes
Häppchen in den Picknickkorb,
nehmen Sie ein paar Freunde mit und
kommen Sie zum Picknick in den
Park von Ostrov. Eintritt frei
19. Juli, 15:00 Uhr,
SONNTAGSKONZERT, Mírové
náměstí/Friedensplatz
25. Juli, Mírové náměstí/
Friedensplatz: ab 10:00 Uhr –
Jahrmarkt; ab 14.00 Uhr – Konzerte.
Trampfest OSTROVSKÁ VESEŘICE
mit Jahrmarkt, 4. Jahrgang der
Tramp-Sommerbühne
KLOSTERKIRCHE MARIÄ
VERKÜNDIGUNG IN OSTROV
bis 30. August, JÁRA CIM RMAN
– WELTENBUMMLER UND
ERFINDER,
Klosterkirche Ausstellung über
die Geschichte des Jára-CimrmanTheaters und den tschechischen
Genius Jára Cimrman. Eintrittspreise:
Erwachsene 60 CZK, Senioren
30 CZK, Kinder 20 CZK,
Familieneintritt 120 CZK
14. Juli 19:00 Uhr., Brentwood School
Big Band, Klosteranlage
35-köpfiges StudentenSymphonieorchester – hochklassiges
Jazz-Swing-Ensemble aus England
Eintrittspreis: 80 CZK
31. Juli 19:30 Uhr, BAUERNSTURM
IN OSTROV, Klosteranlage. Das
Straßentheater Viktor Braunreiter
führt ein weiteres historisches Kapitel
der Stadt Ostrov vor! Eintrittspreise:
Erwachsene 80 CZK, Kinder 40 CZK,
Senioren und Studenten 60 CZK
STARÁ RADNICE – ALTES
RATHAUS
3. Juli bis 23. August, DAMPFJAHRHUNDERT
22

Ausstellung über Ritter Franz
Gerstner – den aus Chomutov
(Komotau) stammenden Erfinder
der Pferdeeisenbahn. Eintrittspreise:
Erwachsene 30 CZK, Studenten/
Senioren/Schwerbehinderte 20 CZK

IM AUGUST
KULTURHAUS OSTROV
1. August 9:00 Uhr., STELLDICHEIN
VON SPITZENKLÖPPLERINNEN,
Kulturhaus Ostrov. Wir laden
Sie herzlich zu Demonstrationen
der Klöppelkunst der
Spitzenklöpplerinnen aus den
Regionen Karlovy Vary, Cheb,
Chomutov und Umgebung ein.

Die französische Komödie von Robert
Thomas in Slowakisch
In den Hauptrollen: Maroš Kramár,
Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková und
Bibiana Ondrejková.
26. September 15:00 Uhr,
BESICHTIGUNG MIT PRINZESSIN
FRANTISCHKA, Klosteranlage
27. September 10:00 -17:00 Uhr,
MICHAELISFEST, Staré náměstí/
Alter Platz
Eine Menge Märchen, Musik, gutes
Essen und Trinken. Diesjähriger
Hauptgast ist Wabi Daněk.

9. August, 15:00 Uhr,
SONNTAGSKONZERT, Mírové
náměstí/Friedensplatz
14. August 10:00 Uhr,
SOMMERJAHRMARKT IN
OSTROV, Mírové náměstí/
Friedensplatz

SCHLOSS OSTROV
KLOSTERKIRCHE MARIÄ
8. September bis 31. Oktober, WER
VERKÜNDIGUNG IN OSTROV
WAR OTA HOFMAN, Schlosshalle
15. August 21:00 Uhr, KELTISCHE
Ostrov. Paneelausstellung zum
HARFE – NACHTKONZERT,
47. Jahrgang des Kinderfilm- und
Klosteranlage. Magischer Abend in
-fernsehfestivals von Ota Hofman.
Gesellschaft einer Keltischen Harfe,
die Jana Šouflová zum Klingen bringt. KLOSTERKIRCHE MARIÄ
VERKÜNDIGUNG IN OSTROV
23. August 15:00 Uhr,
9. September 19:30 Uhr, MARIÁN
BESICHTIGUNG MIT PRINZESSIN VARGA,
FRANTISCHKA, Klosteranlage
Klosteranlage Im
Kammermusikprojekt des
legendären Komponisten und
IM SEPTEMBER
Tasteninstrumente-Spielers mit dem
Namen „Solo in concert“ werden
KULTURHAUS OSTROV
Sie Teilnehmer an einer magischen
3. September ab 10:00 Uhr,
Zeremonie, bei der Sie Varga in seine
JAHRMARKT IN OSTROV, Mírové
intime Musikwelt einführt.
náměstí/Friedensplatz
11. Juli 19:30 Uhr, BAUERNSTURM
3. September 15:00 Uhr,
IN OSTROV, Klosteranlage
TANZENDER SOMMER
Das Straßentheater von Viktor
IN OSTROV, Mírové náměstí/
Braunreiter zeigt, wie sich die Bürger
Friedensplatz
von Ostrov/Schlackenwerth der
Auftritte verschiedener
Unterdrückung durch die SachsenFolkloreensembles im Rahmen des
Lauenburger widersetzten.
Karlsbader Folklorefestivals
12. September 9.30 Uhr, TAG
23. September 19.30 Uhr,
DES OFFENEN DENKMALS,
MANDARIN ZIMMER, Kulturhaus
Klosteranlage
Ostrov
Gratis-Besichtigung der Kapellen.

NABÍZÍME,
DOPORUČUJEME
SPECIÁLNÍ NABÍDKA ČLENŮM
RADON SPA CLUBU
RADIUM PALACE
červenec - Anticelulitní masáž (40 min.) s 20% slevou
srpen - minibar s 15% slevou
září - při zakoupení procedury „Obličejové ošetření“ - 1 suchá sauna
nebo infra sauna zdarma

PEDIKÚRA RADIUM
PALACE

BĚHOUNEK
červenec – září - reflexní masáž plosky nohy s 15% slevou
CURIE
červenec - k zakoupené indické masáži hlavy Garshan obdržíte kávu
espresso + teplou oplatku v Café Agricola zdarma (poukázky vydává
Spa Info Praha)
srpen - k zakoupené masáži LOMI-LOMI vstup do bazénu a sauny
(90 min.) v aquacentru Agricola zdarma
září - k zakoupené masáži lávovými kameny obdržíte jednu volnou
vstupenku do kina Radium (na představení dle vlastního výběru)
POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ POBYTY DO LÁZNÍ
Prožijte závěr roku v prvních radonových lázních světa, které Vám utuží
Vaše zdraví a dodají novou energii. Během svátečních dnů zregenerujete
Váš organismus, aktivně si odpočinete v přírodě a strávíte s námi příjemné chvilky ve společnosti našich milých lázeňských hostů.
Poznejte krásy Krušných hor, tradiční adventní a vánoční trhy u nás
i v Německu spojené s neopakovatelnou atmosférou. Dopřejte sobě
i svým blízkým pohodu a zasloužilý odpočinek. Objednejte si svůj pobyt
včas a využijte 5% slevy za včasnou rezervaci. Nečekejte na poslední
chvíli a zajistěte si své ubytování podle vašeho přání. Těšíme se na vás.
www.laznejachymov.cz

ANNA RAJTMAJEROVÁ
profesionální pedikér / professionelle Fußpflegerin
člen České Podiatrické Společnosti, Mitglied der
Tschechischen podologischen Gesellschaft
Inzerát/ Anzeige

ZUR KULTUR NACH
OSTROV IM JULI

NABÍZÍM PŘÍSTROJOVOU MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRU
A MANIKÚRU, KLASICKOU PEDIKÚRU, ODBORNÉ
PORADENSTVÍ A TRVANLIVÉ LAKOVÁNÍ CND – SHELLAC.
Přístrojové ošetření je velmi příjemné a bezbolestné, bez
rizika infekce a krvácení. Rychlé šetrné odstranění kuřích ok,
mozolů a ztvrdlé kůže. Velmi vhodné ošetření pro diabetiky.
Profesionální přípravky zn. Gehwol, O.P.I., CND - Shellac
ICH BIETE EINE MEDIZINAL-GERÄTE-FUSS- UND HANDPFLEGE,
DIE KLASSISCHE FUSSPFLEGE, FACHLICHE BERATUNG,
DAUERLACKIERUNG CND - SHELLAC AN.
Die Gerätebehandlung ist sehr angenehm und schmerzlos,
ohne Risiko einer Infektion und Blutung. Schnelle und
schonende Entfernung von Hühneraugen, Schwielen und
verhärteter Haut. Sehr geeignete Behandlung für Diabetiker.
Professionelle Präparate der Marken Gehwol, O.P.I, CNDShellac
Tel.: + 420 603 358 542, hotelová linka
Kurzwahl: 5030, 1780

POUKAZ NA RELAXAČNÍ
MASÁŽ CHODIDEL (15 min.)
GUTSCHEIN ZU ENTSPANNENDER
FUSSMASSAGE (15 min.)
Platí při zakoupení ošetření
(pedikúra/manikúra) v období
od 1. 7. do 30. 9. 2015.
Gilt beim Kauf einer Behandlung
(Pediküre/Maniküre) im Zeitraum
vom 1. 7. bis zum 30. 9. 2015.
Pedikúra Radium Palace, Anna
Rajtmajerová
Tel.: + 420 603 358 542, hotelová linka
Kurzwahl: 5030, 1780

AKTUÁLNÍ NABÍDKY SKIAREÁLU KLÍNOVEC
ZA POZNÁNÍM
OBERWIESENTHALU
Doporučujeme Vám výlet do nedalekého
Oberwiesenthalu „Po střeše Krušných
hor“. Pohodlně autobusem od komplexu
Curie dojedete k lanovce Prima Express v každou celou hodinu od 9:00 do
15:00 hodin. Lístek si zakoupíte za 20 Kč
u řidiče autobusu. Sedačková lanovka Vás
pak vyveze na vrchol Klínovce a odtud
pak se dostanete autobusem na německý
Fichtelberg (odjíždí v každou celou hodinu od 10:00 do 16:00 hodin). Do Oberwiesenthalu sejdete pěšky nebo se svezete
visutou lanovkou. Zpět z Fichtelbergu na
Klínovec odjíždí autobus vždy v půl, a to
od 10:30 do 16:30 hodin. Cesta trvá 15
min. Z dolní stanice lanovky
Prima Express jede autobus zpět do Jáchymova vždy v půl od 11:30 do 17:30 hodin. Zdatnější turisté mohou podniknout
výlet pěšky krušnohorskou přírodou.
NAVŠTIVTE NOVĚ BUDOVANÝ
FLOUTREJL PARK KLÍNOVEC
Začínajícím cyklistům, rodinám s dětmi
i zkušeným jezdcům milujícím adrenalin
nabízí nově budované trasy FPK neopakovatelné zážitky. Stačí si zvolit ze 3
náročností tras a spustit se po
lesem se vynoucích stezkách. Trasy
začínají na vrcholu Klínovce a vedou na
dolní stanici lanovky Prima Express. Ve
Floutrejl Parku Klínovec naleznete kompletní zázemí včetně restaurace, půjčovny
kol, obchodu s cyklistickým vybavením
a servisem, sprchy a myčky kol.

Koloběžku si můžete zapůjčit na
horní stanici a vrátit na dolní stanici
lanovky Prima Express.
UBYTUJTE SE A RELAXUJTE
V PENSIONU DAGMAR
Připravili jsme pro Vás příjemné
ubytování v nově zrekonstruovaném
penzionu Dagmar, který se nachází
v blízkosti komplexu Curie. Penzion
je ideálním místem pro turisty a cyklisty, kteří ocení rodinnou atmosféru
a relaxační zázemí. Na výběr jsou
jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje
s max. 2 přistýlkami. Pokoj s kuchyňským koutem je zvláště vhodný
pro rodinu s malými dětmi. Všechny
pokoje jsou vybaveny sprchou, WC
a SAT-TV. K dispozici úschovna kol
a parkování u penzionu. Stravování
probíhá v restauraci penzionu nebo v
komplexu Curie. Pro hosty je připraveno malé wellness se saunou, masážní vanou a odpočinkovou zónou.
Příjemné posezení nabízí sluneční
terasy. V nedalekém bazénu Agricola
můžete zrelaxovat svůj organismus a
načerpat další síly k novým výletům
za poznáním krás Krušných hor.

s polopenzí a denně volný vstup do
bazénu Agricola
+ all inclusive (rozlévané nealko nápoje
a víno, lahvové pivo v době od 10:00
do 22:00 hodin, malé občerstvení – polévka, salát v době oběda)
každé další dítě do 12 let na přistýlce
1.090 Kč /pobyt
1 dítě s rodiči nad 12 let do 15 let na
přistýlce 490 Kč / příplatek za pobyt
každé další dítě nad 12 let na přistýlce
1.190 Kč / pobyt
20% sleva na malé wellness pensionu
a na wellness procedury v lázeňském
centru Agricola
Rezervace pobytu: tel. 353 836 666,
curie@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.com

WIR
BIETEN AN
EMPFEHLEN
SPEZIELLES ANGEBOT
FÜR DIE MITGLIEDER DES
RADON SPA CLUBS

AKČNÍ NABÍDKA
Platí do vyprodání kapacit.

Ubytování se snídaní pro 2 osoby ve
dvojlůžkovém pokoji na noc za
1.200 Kč

NOVÉ TRASY PRO KOLOBĚŽKY
16 km nově značených tras vám
poskytne neobyčejný zážitek z jízdy
na koloběžce po zpevněných cestách.
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RADIUM PALACE
Juli - Anti-Cellulite-Massage (40 min.)
mit 20% Ermäßigung
August- Minibar mit 15% Ermäßigung
September - beim Kauf der Anwendung
„Gesichtsbehandlung“ - 1 mal Trocken-Sauna
oder Infra-Sauna gratis
BĚHOUNEK
Juni - September
Fußreflexzonenmassage mit 15% Ermäßigung

CURIE
Juli - zu einer gekauften Kopfmassage Garshan gibt es im Café Agricola einen Espresso +
ALL INCLUSIVE
eine warme Oblate gratis (die Voucher gibt es
Ubytování pro 2 osoby a 1 dítě do
12 let na 2 noci za 3.990 Kč 		 im Spa Info Praha)
August - Zu einer gekauften Massage LOMILOMI – gratis Eintritt zum Schwimmbecken
Ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

und zur Sauna (90 min.) im Aquazentrum Agricola
September - zu einer gekauften Warmsteinmassage mit Lavasteinen erhalten
Sie eine freie Eintrittskarte für das Kino
Radium (zu einer Vorstellung eigener
Wahl)

kann man entweder wandern oder
wiederum mit der Seilbahn fahren.
Vom Fichtelberg zurück zum Klínovec fährt der Bus immer um Halb
und zwar von 10:30 bis 16:30 Uhr.
Die Fahrt dauert 15 Minuten. Von
der Talstation der Seilbahn Prima Express fährt der Bus jeweils um Halb
von 11:30 bis 17:30 Uhr zurück nach
Jáchymov. Rüstige Touristen können
den Ausflug zu Fuß durch die schöne
Erzgebirgsnatur unternehmen.

EINLADUNG ZU DEZEMBERAUFENTHALTEN
IM KURORT .
Verbringen Sie den Jahresabschluss
im ersten Radonbad der Welt, einem Bad, dass die Gesundheit stählt
BESUCHEN SIE DEN NEU ERRICHTETEN FLOWTRAILPARK
und Ihnen neue Energie verleiht. Im
KLÍNOVEC (FPK)
Laufe der Festtage regenerieren wir
Beginnenden Radfahrern, Familien
Ihren Organismus, dazu können Sie
mit Kindern aber auch erfahrenen,
sich aktiv in der Natur erholen und
adrenalinverwöhnten Mountainbischöne Augenblicke in Gesellschaft
kern bieten die neu erbauten Routen
unserer lieben Kurgäste verbringen.
Lernen Sie die Anmut des Erzgebirges des FPK einmalige Erlebnisse.
Man wählt eine der Strecken in 3 Beund die traditionsreichen Adventsschwerlichkeitsstufen aus und schon
und Weihnachtsmärkte mit ihrer
geht es auf den sich dahinschlängelneinzigartigen Atmosphäre bei uns
den Waldpfaden zu Tal. Die Strecken
und in Deutschland kennen. Gönnen sie Ihren Lieben weihnachtliche
beginnen direkt auf dem Gipfel des
Behaglichkeit und verdiente ErhoKeilberges und führen zur Talstalung. Wenn Sie Ihren Aufenthalt früh tion der Seilbahn Prima Express.
genug buchen, kommen Sie zudem in Der Flowtrailpark Klínovec wartet
Genuss einer 5-prozentigen Ermäßikomplettem technischem Umfeld auf
gung für rechtzeitige Reservierung.
– Restaurant, Radverleih, Geschäft
Warten Sie also lieber nicht bis zum
mit Radfahrausstattung und -service,
letzten Moment und sichern Sie sich
Dusche und Radwäsche.
eine wunschgerechte Unterkunft. Wir
freuen uns auf Sie!
NEUE ROUTEN FÜR
BERGROLLER
www.laznejachymov.cz/de
16 km neu markierten Routen bieten
das ultimative Erlebnis von Bergrollerfahrten auf befestigten Wegen.
AKTUELLES ANGEBOT Die
Bergroller bekommt man an der
DES SKIGEBIETES
Bergstation geliehen, zurückgeben
KLÍNOVEC
kann man sie an der Talstation der
ENTDECKUNGSREISE NACH
Seilbahn Prima Express.
OBERWIESENTHAL
Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug
WOHNEN UND RELA XEN IN
ins nahe Oberwiesenthal - „Auf dem
DER PENSION DAGMAR
Dach des Erzgebirges“.
Wir haben für Sie mit der neu renovierten Pension Dagmar eine
Jede volle Stunde von 9:00 bis 15:00
angenehme Unterkunft geschaffen,
Uhr geht es bequem mit dem Bus
sie liegt nicht weit vom Kurkomvom Curie-Komplex zur Seilbahn
plex Curie entfernt. Die Pension ist
Prima Express.
ein idealer Platz für Touristen und
Die Fahrkarte (20 CZK) kauft man
Radfahrer, die die familiäre Atmodirekt beim Fahrer.
sphäre und Wellnesseinrichtungen zu
Der Sessellift befördert Sie zum
schätzen wissen. Zur Auswahl stehen
Gipfel des Keilberges/Klínovec; von
Einzel- und Doppelzimmer mit max.
hier geht es wiederum mit dem Bus
zwei Aufbettungen bereit. Das Studio
zum deutschen Fichtelberg (verkehrt
mit einer Kitchenette ist besonders
jede volle Stunde von 10:00 bis 16:00
für Familien mit kleinen Kindern
Uhr). Hinunter nach Oberwiesenthal

geeignet. Alle Zimmer verfügen über
eine Dusche, WC und SAT-TV. Die
Pension verfügt über eine begrenzte
Anzahl von Parkplätzen gegen Gebühr und Räumlichkeiten für kostenfreies Abstellen der Fahrräder. Die
Gäste werden entweder im R estaurant der Pension oder im Kurkomplex
Curie verpflegt. Auf die Gäste wartet
eine kleine Wellness-Oase mit Sauna,
Dampfbad, Hydro-Massage-Wanne
und Ruhebereich. Die Sonnenterrassen laden zum Verweilen ein. Im
Aquacenter Agricola, das nicht weit
entfernt ist, können Sie angenehm
entspannen und Kräfte für weitere
Erlebnisse im Erzgebirge tanken.

SONDERANGEBOT
Gilt solange der Vorrat reicht.

Unterkunft mit Frühstück für zwei
Personen im Doppelzimmer pro Nacht
für € 45
ALL INCLUSIVE
Unterkunft für zwei Personen und ein
Kind bis 12 Jahre für zwei Nächte für
€ 148
Unterkunft im Doppelzimmer mit
Halbpension und täglich freier Eintritt
in die Agricola Pool-Landschaft + All
Inclusive (offene alkoholfreie Getränke und offener Wein, Flaschenbier
zwischen 10:00 und 22:00 Uhr, kleiner
Imbiss – Suppe, Salat während der
Mittagszeit)
Aufbettung für jedes weitere Kind bis
12 Jahre € 40/pro Aufenthalt
Aufbettung für ein Kind zwischen 12
und 15 Jahren mit Eltern € 18/Aufpreis
pro Aufenthalt
Aufbettung für jedes weitere Kind über
12 Jahre € 44/pro Aufenthalt
20 % Nachlass für die Nutzung der
Wellnesseinrichtungen der Pension
und für Wellness-Anwendungen im
Kurzentrum Agricola
Buchen Sie Ihren Aufenthalt unter der
Telefonnummer +420 353 836 666 oder
per E-Mail unter
curie@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz		
www.resortjachymov.com
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Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts.
Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

LUHAČOVICKÉ OKÉNKO

ADVENT, VÁNOCE
A SILVESTR
V LUHAČOVICÍCH
Sváteční pobyty a bohatý kulturní
program budou charakterizovat závěr
roku v Lázních Luhačovice. V čase
Adventu se hosté mohou opět těšit na
pobyty v Jurkovičově domě nebo si
dopřát uvolňující wellness pobyt ve
vánočně vyzdobeném a provoněném
hotelu Alexandria. Všem zájemcům
můžeme navíc ještě napéct cukroví
a ušetřit tak spoustu času. Vánoční
pobyt, který se stal pevnou součástí
nabídky Alexandrie, začíná již 21. 12.
Kouzlo nejkrásnějších svátků v roce
v Luhačovicích objevuje každý rok
stále více hostů. Přijíždějí za neopakovatelnou atmosférou a netradičním
prožitím svátečních dní. Kromě volného vstupu do vyzdobeného wellness
centra ve stylu starořímských lázní
zahrnuje pobyt i řadu relaxačních
procedur. Součástí je také každodenní kulturní program ve vyhlášeném
nočním klubu s prvorepublikovou
atmosférou a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla.
Škála ubytovacích možností pro
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silvestrovské pobyty bude letos ještě
bohatší. Pobyty jsou připraveny nejen
v tradičních hotelech, vile v alpském
stylu nebo útulném penzionu, ale nově
i ve zrekonstruovaném hotelu Morava.
Vrcholem silvestrovských pobytů bude
pro všechny hosty slavnostní galavečer
ve Společenském domě, během kterého bude hrát taneční hudba nebo také
moravská cimbálová muzika. Hlavním
hostem večera, kterým hosty provede
televizní a rozhlasový moderátor Aleš
Cibulka, bude Pavel Vítek.
Sváteční odpoledne na Nový rok zpříjemní koncert v Kostele svaté Rodiny,
kde se přestaví přední pěvecký sbor
Kantiléna z Brna.

ze žhavých milenců“ se S. Stašovou
K. Kompas a na perkuse I. Holka.
a P. Nárožným nebo „Ani s tebou, ani
Lázeňské náměstí roztančí za doprobez sebe“ s J. Paulovou a D. Suchařípou. vodu lidové muziky folklorní soubor
Skaličan (4. 9. ) a v sobotu večer (5. 9. )
Akademie Václava Hudečka (27. 7. –
bude patřit Lázeňské divadlo vokální
7. 8. ) slibuje absolventské koncerty
skupině Fragile pod vedením dirimladých nadaných houslistů pod
genta a producenta B. Kostky. Členy
pedagogickým vedením Mistra
jsou populární osobnosti známé
Václava Hudečka. Nejlepší z nich
z různých televizních seriálů, divadelbude při závěrečném galakoncertu
oceněný houslemi z dílny Karla Vávry. ních, muzikálových produkcí či TV
show. Skupina Fragile získala letos již
Jako každoročně se představí i bývalí
podruhé slovenskou diváckou cenu
vítězové předešlých ročníků, k nimž
OTO (2014 a 2015) a připravuje na
patří i vítěz Akademie z roku 2002
letošní rok dlouhé koncertní turné po
Jiří Vodička. Divadelní Luhačovice
Česku. Jeden z koncertů bude i v Lunabídnou šest vybraných představení
hačovicích.
renomovaných divadel s předními
herci. V programu jsou kromě Divadla Viola, Divadla v Rytířské, Divadlo
REKONSTRUKCE MORAVY JE
v Řeznické a Slováckého divadla také
DOKONČENA. VŠECHNY POKOJE MAJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ.
Slovenské národné divadlo Bratislava.
V polovině června byla po sedmi měKmotrem letošní přehlídky bude slovenská herečka Zuzana Kocúriková.
sících dokončena první etapa rekonstrukce oblíbeného hotelu Morava,
V Luhačovicích mají své stálé místo
který byl postaven v roce 1927. Cílem
i Dny slovenské kultury. Pro letošní
modernizace, která si vyžádala 80 mil.
3. ročník (2. – 5. 9. ) je připravena
Kč, bylo zkvalitnění ubytovacího
nabídka, která potěší milovníky
standardu i dalších služeb na úrovfolkloru, historie, filmu, divadla i hudby. Krásnou a měkkou slovenštinou
ni kategorie tří hvězdiček Superior.
rozezní Lázeňské divadlo (3. 9. ) předV hotelovém komplexu, který je
ní herečka Divadla A. Bagara z Nitry
tvořen čtyřmi vzájemně propojenými
Eva Pavlíková. Její monodrama „Skok
objekty, byly pokoje v hlavní budově
z výšky“ pro ženu a o ženě těsně před
i v pravém přilehlém křídle doplněny
padesátkou bude hudebně doprovázet
především o sociální zařízení a vybaveny novým nábytkem. Modernizace
akordeonista M. Osadský, kytarista

se dotkla i krajního objektu D, kde
byla na pokojích zrekonstruována
sociální zařízení a došlo k výměně
nábytku a koberců. Všechny pokoje
jsou nyní vybaveny moderními televizory, Wi-Fi připojením k internetu
a telefonem. Právě dokončené práce
se netýkaly levého křídla z čelního
pohledu. Nicméně v další etapě se zde
počítá s úpravami, které budou zahrnovat například výstavbu bazénu.
Změnu k lepšímu pozná host hned při
vstupu v recepci, u příjmu a časování
procedur či v kavárně. Díky citlivé
rekonstrukci odrážející historický
charakter budovy září novotou i dvě
jídelny, kde se podařilo zachovat původní stoly i židle z dvacátých let minulého století. Rozšířila se i nabídka
v oblasti gastronomie. Nyní je možné
si objednat, podobně jako v hotelu Palace, výběrovou stravu. Mezi poskytovanými službami nebude chybět ani
kadeřnictví nebo prodej doplňkového
sortimentu. Výkonná vzduchotechnika a plynová kotelna, která nahradila
nevyhovující centrální rozvod páry,
zase přispějí k lepší tepelné pohodě
v celém komplexu. Vyměněny byly
však i elektrické a vodovodní rozvody, které nejsou na první pohled pro
hosty viditelné. Naopak nová čelní
fasáda i z dálky působí čistě a dokresluje celkové změny v hotelu.

M. Fukačovou a Filharmonii Bohuslava Martinů, Wihanovo kvarteto,
sopranistku Simonu Houda Šaturovou,
patřící mezi přední interpretky mozartovských postav, vynikající komorní
orchestr Musica Florea a proslulého
varhaníka J. Tůmu. Festival vyvrcholí koncertem houslového virtuoza
P. Šporcla.
I letos se v Lázeňském divadle představení řada hereckých osobností.
Připomeňme například hru „Filumena
Marturano“ v hlavní roli se S. Stašovou
a S. Skopalem, „Nebyla to pátá, byla to
devátá“ s R. Hrušínským, J. Švandovou a J. Cardou, „Bez předsudků“ s J.
Paulovou a P. Zedníčkem, „Poslední

VRCHOLY LUHAČOVICKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA
Pětidenním cyklem koncertů (13. –
17. 7. ) si připomenou Luhačovice
hudebního skladatele Leoše Janáčka,
k jehož oblíbeným místům opakovaných pobytů patřily právě zdejší lázně.
V letošní koncertní řadě se zaskví
jména proslulých sólistů, souborů a orchestrů. Příznivci hudebního umění se
mohou těšit na skvělou violoncellistku
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Heilbad Jáchymov und Heilbad Luhačovice bilden die größte Kurortegruppe in der Tschechische Republik bekannt als Spa & Wellness Nature Resorts.
Die Orte von entgegengesetzten Enden der Republik verbinden auch die Gegenwart den einmaligen Naturheilquellen.

NACHRICHTEN AUS LUHAČOVICE
ADVENT, WEIHNACHTEN UND SILVESTER IN
LUHAČOVICE
Das Jahresende in Bad Luhačovice
bestimmen Festtagsaufenthalte und
ein reichhaltiges Kulturprogramm.
In der Adventszeit können sich die
Besucher wieder auf die Aufenthalte
im Jurkovič-Haus freuen oder sich
einen entspannenden Wellnessaufenthalt im weihnachtlich geschmückten
und duftenden Hotel Alexandria
gönnen. Für alle Interessenten backen
wir zudem auch Weihnachtsgebäck,
sodass man viel Zeit sparen kann.
Die Weihnachtsaufenthalte, die zum
festen Bestandteil des Angebots von
Hotel Alexandria geworden sind,
beginnen schon am 21. Dezember.
Jedes Jahr entdecken mehr und mehr
Besucher den Zauber des schönsten
Festes des Jahres in Bad Luhačovice.
Sie kommen, um einzigartige Weihnachtsstimmung, ja Weihnachten
auf ganz andere Art erleben. Außer dem freien Zutritt zum festlich
geschmückten Wellnesscenter im Stil
altrömischer Bäder umfasst der Aufenthalt auch zahlreiche Relax-Anwendungen. Teil der Kur sind alltägliche
Kulturprogramme in einem berühmten Nightclub mit einem Ambiente,
wie zu Zeiten der 1. Tschechoslow.
Republik, in dem auch verwöhnte
Gourmets auf ihre Kosten kommen.
Die Palette von Unterkunftsmöglichkeiten für Silvesteraufenthalte ist in
diesen Jahr noch breiter gefächert.
Die Aufenthalte werden nicht nur in
den traditionellen Hotels, in einer
Villa im Alpenstil oder einer gemütlichen Pension, sondern neuerdings
auch im rekonstruierten Hotel Morava geboten. Absoluter Höhepunkt der
Silvesteraufenthalte ist ein festlicher
Galaabend im Gesellschaftshaus
für alle Gäste, mit flotter Tanzmusik aber auch mit echt mährischer
Zymbal-Musik. Stargast des vom
Fernseh- und Rundfunkmoderator
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Aleš Cibulka moderierten Abends ist
Pavel Vítek.
Den festlichen Neujahrsnachmittag
verschönt ein Konzert in der Kirche
zur heiligen Familie, bei dem sich
der Chor Kantiléna aus Brno in die
Herzen singt.
HIGHLIGHTS DES ‚LUHATSCHOWITZER KULTURSOMMERS‘
In einem fünftägigen Konzertzyklus
(13. – 17. 7. ) gedenkt Bad Luhačovice
des Musikkomponisten Leoš Janáček,
zu dessen Lieblingsorten gerade
Bad Luhačovice gehörte, in dem er
wiederholt weilte. In der diesjährigen
Konzertreihe glänzen die Namen
berühmter Solisten, Ensembles und
Orchester. Musikfreunde dürfen sich
schon jetzt auf musikalische Highlights und Stars freuen – beispielsweise die Violoncellistin M. Fukačová
und die Bohuslav Martinů Philharmonie, das Wihan Quartett, die Sopranistin Simona Houda Šaturová, die
zu den führenden Interpretinnen von
Mozart-Figuren gehört, das brillante
Kammerorchester Musica Florea und
den berühmten Organisten J. Tůma.
Das Festival gipfelt in einem Konzert
des Geigenvirtuosen P. Šporcl.

Auch diesmal stellen sich im KurTheater zahlreiche Schauspielerpersönlichkeiten vor. Erwähnen wir hier
beispielsweise den Film „Filumena
Marturano“ mit S. Stašová und S.
Skopal in den Hauptrollen, „Es war
nicht die Fünfte, sondern die Neunte“
mit R. Hrušínský, J. Švandová und
J. Carda, „Ohne Vorurteile“ mit J.
Paulová und P. Zedníček, „Der letzte
heiße Liebhaber“ mit S. Stašová und
P. Nárožný oder „Weder mit dir, noch
außer sich“ mit J. Paulová und D.
Suchařípá.
Die Václav-Hudeček-Akademie
(27. 7. – 7. 8. ) verspricht Absolventenkonzerte junger begabter Violinisten
unter pädagogischer Anleitung von
Meister Václav Hudeček. Der oder die
Beste von allen wird im abschließenden Galakonzert mit einer Geige aus
der Werkstatt von Karel Vávra ausgezeichnet. Wie jedes Jahr präsentieren
sich zudem die Sieger vorangegangener Jahrgänge, unter anderem auch
der Gewinner der ‚Akademie 2002‘ –
Jiří Vodička. Der Theatersommer von
Luhačovice bietet sechs ausgewählte
Vorstellungen renommierter Theater
und ihrer führenden Schauspieler.
Auf dem Programm stehen außer
den Theatern Divadlo Viola, Divadlo

v Rytířské, Divadlo v Řeznické und
Slovácké divadlo auch das Slowakische Nationaltheater Bratislava. Patin
der diesjährigen Theatershow ist die
slowakische Schauspielerin Zuzana
Kocúriková.
Auch die Tage der slowakischen
Kultur sind inzwischen zum Dauerbrenner von Luhačovice geworden.
Der diesjährige 3. Jahrgang (2. – 5. 9. )
wartet mit einem Programm auf, das
Folklore-, Geschichts-, Film-, Theaterund Musikfreunde gleichermaßen
erfreut. Am 3. September erklingen
im Kur-Theater schönes, weiches
Slowakisch in Darbietung der StarSchauspielerin Eva Pavlíková vom
Andrej-Bagar-Theater aus Nitra. Ihr
Monodrama „Höhensprung“ für
und über Frauen kurz vor Fünfzig
wird musikalisch untermalt vom
Akkordeonspieler M. Osadský, dem
Gitarristen K. Kompas und I. Holka
an der Percussion. Der ganze Kurplatz tanzt am 4. 9. bei den Klängen
des Volksmusikensembles Skaličan;
am Samstagabend (5. 9. ) steht das
Kur-Theater im Zeichen des Vokalensembles Fragile unter der Leitung
des Dirigenten und Produzenten B.
Kostka. Mitglieder sind bekannte
Persönlichkeiten aus diversen TVSerien, Theaterproduktionen, Musicals und TV-Shows. Die Gruppe

Fragile erwarb in diesem Jahr schon
zum zweiten Mal den Zuschauerpreis
OTO (2014 und 2015) und bereitet
sich in diesem Jahr auf eine Tschechien-Tournee vor. Eines seiner Konzerte
soll gerade in Luhačovice stattfinden.
DIE REKONSTRUKTION VON HOTEL MORAVA IST ABGESCHLOSSEN. ALLE ZIMMER HABEN NUN
BAD UND TOILETTE.
In der ersten Junihälfte wurde nach
sieben Monaten die erste Etappe der
Rekonstruktion des beliebten, 1927
erbauten Hotels Morava abgeschlossen.
Ziel dieser Modernisierung, die 80 Mio.
Tsch. Kronen kostete, war die Qualitätserhöhung des Unterkunftsstandards
aber auch weiterer Dienstleistungen
auf das Dreisterne-Niveau Superior. Im
Hotelkomplex, der aus vier miteinander
verbundenen Objekten besteht, wurden
die Zimmer im Hauptgebäude und im
angrenzenden rechten Gebäudeflügel
mit neuen Möbeln ausgestattet, außerdem kamen neue Sanitäranlagen hinzu.
Die Modernisierung betraf zudem auch
das Randobjekt D, in dessen Zimmern
die Sanitäranlagen rekonstruiert und
die Möbel und Teppiche ausgewechselt
wurden. Alle Zimmer sind nun mit modernen Fernsehgeräten, WLAN-Zugang
und Telefon ausgestattet. Die gerade
abgeschlossenen Arbeiten betrafen

jedoch nicht den linken Gebäudeflügel
aus der Vorderansicht. Aber auch hier
sollen in der nächsten Etappe Umbauten
stattfinden, die beispielsweise auch den
Bau eines Schwimmbeckens umfassen.
Die Wende zum Besseren ist augenscheinlich, man bemerkt sie schon beim
Betreten der Rezeption, am Empfang,
bei der Zeitplanung der Anwendungen
oder auch im Café. Dank der sensiblen,
den historischen Charakter berücksichtigenden Rekonstruktion strahlen nun
auch beide Speisesäle in neuem Gewand,
in denen es gelang, die ursprünglichen
Tische und Stühle aus den 20er Jahren des verflossenen Jahrhunderts zu
bewahren. Auch das gastronomische
Angebot wurde erweitert. Nun kann
man sich hier, ähnlich wie im Hotel
Palace, Auswahlverpflegung bestellen.
Unter den gebotenen Dienstleistungen
fehlen weder ein Friseursalon, noch ein
Shop mit ergänzendem Sortiment. Ein
leistungsfähiger Gaskessel inkl. lufttechnischer Anlage ersetzten die unzulängliche Zentralheizung, was sicher zu einem
besseren Wärmekomfort im gesamten
Komplex beiträgt. Aber auch alle
Strom- und Wasserleitungen wurden
ausgewechselt und sauber unter Putz
verlegt. Andererseits fällt die neue, saubere Fassade an der Vorderfront schon
von Weitem ins Auge und betont so die
Veränderungen im Innern des Hotels.
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RADIUM PALACE

RADIUM PALACE
VYŠETŘOVACÍ ÚSTAV - ABTEILUNG FÜR RTG THERAPIE
ŘEDITELSTVÍ - DIREKTION
AGRICOLA
ASTORIA
RADIAČNÍ TERAPIE - ABTEILUNG FÜR BRACHYRADIUM-THERAPIE
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
PRAHA
CURIE
ELEKTRA
LUŽICE
DAGMAR
KULTURNÍ DŮM - KULTURHAUS

Tel.

Otevírací doba / Öffnungszeiten

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

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

ASTORIA
AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS

