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EDITORIAL
Vážení hosté, milí čtenáři,
už zase nás dohnal čas. Rok se
sešel s rokem a čekají nás vánoční svátky. Vstupujeme do období, které nás
má zpomalit, uvolnit a otevřít druhým.
Před tím sice musíme zvládnout každoroční kvapík okolo jejich příprav, ale
následná rodinná pohoda, klid a vzájemnost nám ho dokonale vynahradí.
I když se obchodní řetězce snaží tuto
dobu změnit na chrám konzumu, tak
vždy byla a bude příležitostí potkat
své blízké, naslouchat jim a hlavně ze
sebe rozdávat to nelepší. Právě takové
se snaží být vánoční pobyty v obou našich lázních. Jáchymovské Vánoce mají
delší tradici a jsou hodně mezinárodní. Ty luhačovické jsou československé,
o hodně mladší, ale již téměř stejně
oblíbené. Chceme Vám u nás vytvořit
prostředí, ve kterém se budete cítit jako
doma, obklopeni přáteli, pohodou, vůněmi a vším, co k Vánocům patří. Tedy
kromě úklidu, shonu a povinností, které jim často předcházejí!
Jen pár dní po Vánocích nás dožene bilancování končícího roku i novoroční
předsevzetí. Tedy jak koho. I bez nich
ale spojujeme začátek dalšího roku
s mnoha očekáváními a plány, byť
o nich třeba nemluvíme.
Pro naše lázně i celý obor byl rok 2015
dobrý a i přes nepříznivou mezinárodní situaci věříme, že ani ten budoucí

nebude špatný. Zní to možná jako vinařské hodnocení ročníku, ale po kritickém roce 2013 a následném oživení,
se lázně letos doslova zvedly z popela.
Jsou opět plné a neroste jen zájem pojištěnců, ale i samoplátců. Pro všechny
vylepšujeme, opravujeme, investujeme
a díky nim zase zaměstnáváme víc lidí,
kteří si víc vydělají.
Doba sice přináší řadu otázek či nejistot, ale také spoustu příležitostí a výzev. V Luhačovicích bychom rádi rozšířili lůžkovou kapacitu o bývalý hotel
Zálesí, přivedli minerální vodu do
dětské léčebny, vybudovali v ní nové
oddělení uhličitých koupelí a připravili druhou etapu rekonstrukce lázeňského hotel Morava. V Jáchymově nás
čeká otevření zbrusu nového pracoviště brachyradiumterapie ve Vyšetřovacím ústavu, přestavba toho původního na moderní ubytovací kapacitu,
rekonstrukce oddělení radonových
koupelí na Běhounku, začlenění
městského hotelu Blaník do struktury
našich středisek a v neposlední řadě
koncem roku výměna oken a rekonstrukce balnea v Radium Palace. Není
toho málo a pokud to všechno zvládneme dle našich představ, tak bychom
si asi zasloužili lázně…
V těch našich si ale odpočiňte Vy!
A až přijde mezi procedurami a výlety
čas na relaxaci u teplého nápoje, tak
určitě nalistujte i další strany našeho
lázeňského časopisu, kde se dozvíte
ještě více. Třeba jak se do našich lázní
dostat jako pojištěnec i v době převisu
poptávky.
Jménem svým i všech svých kolegů
Vám přeji spokojený pobyt v našich
lázních a především krásné Vánoce
a šťastný rok 2016!

und überlegter zu handeln, uns zu entspannen und uns Anderen gegenüber
zu öffnen. Vorher müssen wir noch
den alljährlichen Trubel rund um die
Vorbereitung dieses Festes schaffen,
die sich anschließende Familienidylle,
Ruhe und Besinnlichkeit sollte uns dafür aber völlig entschädigen. Obwohl
die Handelsketten versuchen, diesen
Zeitraum vor allem mit Gedanken an
Konsum zu füllen, so war und bleibt
die Weihnachtszeit auch immer eine
Gelegenheit, um ihre Lieben zu treffen, ihnen zuzuhören und vor allem
uns persönlich von der besten Seite
zu zeigen. Und genau solche Aufenthalte versuchen wir für Sie in unseren
beiden Heilbädern zu organisieren.
Weihnachten in Jáchymov hat eine
lange Tradition und das Publikum
ist international sehr gemischt. So ist
Weihnachten in Luhačovice eher ein
tschechisches Fest, viel jünger, aber
vom Publikum fast genauso beliebt.
Wir möchten für Sie eine Umgebung
schaffen, in der Sie sich wohlfühlen,
umgeben von Freunden, Behaglichkeit,
Gerüchen und Allem, was zu Weihnachten gehört. Also bis auf die Reinigung, die Hektik und den Pflichten,
die dem Fest oft vorausgehen!
Nur wenige Tage später werden wir
versuchen, das ganze verflossene Jahr
bewertend zu betrachten und Neujahrsvorsätze zu fassen. Vielleicht werden dies nicht alle tun. Aber auch ohne
diese verbinden wir den Anfang eines
jeden nächsten Jahres mit den unterschiedlichsten Erwartungen, wenn wir
auch nicht laut darüber sprechen.
Für unser Heilbad und das ganze Fachgebiet war 2015 ein gutes Jahr und trotz
der ungünstigen internationalen Lage
glauben wir, dass auch das kommende
MUDr. Eduard Bláha,
nicht schlecht wird. Es mag wie die Bepředseda představenstva
wertung eines Weinjahrgangs klingen,
aber nach dem Krisenjahr 2013 und
Sehr geehrte Gäste, liebe Leser,
der anschließenden Belebung, ist das
die Zeit hat uns wieder einge- Kurbad buchstäblich aus der Asche
holt. Ein Jahr folgte dem anderen und wieder auferstanden. Das Heilbad
Weihnachten steht wieder vor der Tür. ist wieder voller Gäste, das Interesse
Wir beginnen eine Jahreszeit, die uns sowohl der Versicherten als auch der
dazu bringen sollte, etwas langsamer Selbstzahler steigt. Zum Wohle aller

reparieren, verbessern und investieren
wir und damit beschäftigen wir mehr
Leute, die dann mehr Geld verdienen
können.
Obwohl die Zeit viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringt, so gibt
es aber auch etliche Chancen und
Herausforderungen. In Luhačovice
möchten wir die Bettenkapazität um
das ehemalige Hotel Zálesí erhöhen,
eine Leitung mit Quellwasser in das
Kinderkrankenhaus führen und dort
den neuen Bereich mit Kohlensäurebädern aufbauen und die zweiten
Phase des Wiederaufbaus des Kurhotels Morava vorbereiten. In Jáchymov
erwartet uns in der Untersuchungsanstalt die Eröffnung einer brandneuen
Abteilung für Brachyradiumtherapie,
der Umbau der ursprünglichen zu
modernen Unterkunftskapazitäten,
der Umbau der Radonbäder im Hotel
Běhounek, die Integration des städtischen Hotels Blaník in die Struktur
unserer Zentren und schließlich der
Fenstertausch und die Renovierung
des Kurbereichs im Radium Palace. Das ist nicht wenig und wenn
wir alles nach unseren Vorstellungen
schaffen sollten, dann haben wir uns
wahrscheinlich einen Kuraufenthalt
verdient…
Suchen auch Sie in unserem Heilbad
nach Entspannung! Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes im Heilbad
zwischen den Anwendungen und Ausflügen einen ruhigen Augenblick bei
einer Tasse warmen Tees haben sollten,
werden Sie bestimmt auch in unserer
Kurzeitung schmökern, wo Sie noch
mehr erfahren. Vielleicht auch, wie Sie
als Versicherter unser Heilbad auch zu
Zeiten eines Nachfrageüberhangs besuchen können.
Im meinem Namen und auch im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Weihnachtsaufenthalt in unserem Heilbad und vor allem
ein schönes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2016!
MUDr. Edward Blaha,
Vorstandvorsitzender
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lace. Mistr kuchař nás všechny aktivně zapojil do procesu
přípravy i samotné výroby pokrmů, které jsme společně
vybrali a které budeme moci využít na stravovacím úseku
na různé akce pro naše hosty. Pokrmy, které jsme připravovali, byli převážně ze sezónních a hlavně čerstvých surovin, jako jsou třeba dýně, řepa, houby, křepelka a spousta
dalších. Všechna jídla, která jsme vařili, například, salát
z pečené řepy a dýně, perlička se smrži, zadělávanou kedlubnou a špenátem. Dýňové rizoto s pečenou křepelkou
bylo naprosto fantastické a zapadalo do období, ve kterém
jsou tyto suroviny snadno k dostání a v té nejvyšší kvalitě.
Celý vzdělávací seminář trval jeden den a byl pro nás velkou inspirací.
Jaroslav Burda

Jáchymovské revmatologické dny

ZAJÍMAVOSTI
JÁCHYMOVSKÉ
REVMATOLOGICKÉ DNY 2015
Tradiční Jáchymovské revmatologické dny 2015, které se
v Jáchymově pravidelně opakují každé dva roky, se konaly
ve dnech 25.- 26. listopadu v lázeňském hotelu Běhounek.
I tentokrát se jednalo o přednáškové bloky s tematikou
onemocnění pohybového aparátu. Čestné předsednictvo
tvořili prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda a prof.
MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář České revmatologické společnosti ČSL JEP. Konference se účastnilo
250 odborných pracovníků a 30 vystavovatelů. Část společenského programu probíhala v Radium Palace. Congress
Prague, který celou akci organizoval, si opětovně vybral
jáchymovské lázně díky specializaci na léčbu pohybového
aparátu a vysokému standardu poskytovaných služeb.
MISTR SAXOFONU V CURIE
Felix Slováček
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rozhodl, že nám ke 40. výročí zmíněný obraz věnuje. My
mu za mimořádný dárek moc děkujeme! Už víme, kam obraz pověsíme.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu Běhounek

Šéfkuchař lázeňského hotelu Radium Palace Petr Ploc Vám
doporučuje naše menu z regionálních surovin.
Polévka
vývar z volské oháňky s vaječnou zeleninovou sedlinou
Hlavní chod
jelení ragú na smetaně s hříbky, karlovarský knedlík
Moučník
teplé lívance s borůvkovou omáčkou

GASTRONOMIE HOTELU RADIUM PALACE
Dne 15. října se uskutečnil v hotelu Radium Palace vzdělávací seminář s názvem „Úprava sezónních surovin“ pod Přijďte ochutnat do naší restaurace nebo se naším menu
vedením pana Radima Gerlicha, který je šéfkuchařem nechte inspirovat.
a majitelem restaurace „Ristorante Bianco e Nero“ v Praze.
Školení se zúčastnil celý tým kuchařů hotelu Radium Pa- Petr Ploc, šéfkuchař hotelu Radium Palace

Na přelomu října a listopadu zavítal do lázeňského komplexu Curie český mistr saxofonu pan Felix Slováček. Pan Slováček v Jáchymově již několikrát koncertoval a tentokrát se
nechal přemluvit alespoň ke krátkému léčebnému pobytu.
Všechny služby hotelu Curie si pochvaloval a v reportáži
pro TV Barrandov dokonce pronesl větu „Radon nad zlato.“
Protože byl pan Slováček odpočinkem a léčením nadšen,
tak slíbil, že se na jaře do Jáchymova vrátí jako pravý lázeňský host. V době jeho pobytu se konala v zaplněné kavárně
Curie beseda a pan Slováček zahrál i několik populárních
melodií.
Karel Denk, ředitel komplexu Curie
DALŠÍ ORIGINÁL NA BĚHOUNKU
Pan Jaroslav Burda (1913 – 2009) byl častým hostem jáchymovských lázní. Velice rád se do Jáchymova vracel a kromě
léčení miloval procházky okolní přírodou, kterou pak často
zachytil ve svých obrazech. Nebyla to jen příroda, ale i různá stavení a také portréty. Malování se věnoval od svých
dětských let. Tato záliba jej provázela po celý život. Nejčastěji maloval akvarely, velice často maloval pouhou měkkou
tužkou. A tak v Jáchymově vznikla spousta jeho krásných
obrázků. V lázních pobýval i v letech 1974 a 1975, kdy nad
jáchymovským údolím probíhala stavba hotelu Běhounek.
V té době vznikl akvarel, zobrazující stavbu hotelu. Tento
obraz věnoval MUDr. Hornátové, primářce hotelu, v roce
1975. Paní Hornátová nechala pověsit obraz do léčebné části naší budovy. Nikdo z nás až do letošního podzimu netušil, že existuje ještě jeden originál se zmíněnou stavbou
a to s pohledem na opačnou stranu budovy. S tímto nás
seznámil pan Jaroslav Burda ml., syn pana Jaroslava, který
je mimochodem také naším pacientem. Pan Burda ml. se
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INTERESSANTES
Heilbad Jáchymov aufgrund der Spezialisierung auf die
Heilung des Bewegungsapparates und aufgrund des hohen
Standards der Dienstleistungen.

JÁCHYMOV RHEUMATOLOGIE-TAGE 2015
Am 25. und 26. November fanden in Jáchymov die
traditionellen Rheumatologie-Tage statt, die regelmäßig
alle zwei Jahre im Kurhotel Běhounek durchgeführt werden. Auch dieses Mal gab es Vortragsreihen zum Thema
Erkrankungen des Bewegungsapparates. Zum Ehrenvorsitz gehörten Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., Vorsitzender und Professor MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Wissenschaftlicher Sekretär der Tschechischen Gesellschaft
für Rheumatologie ČSL JEP. An der Konferenz nahmen
250 Experten und 30 Aussteller teil. Ein Teil des Rahmenprogramms fand im Radium Palace statt. Congress Prague,
der Veranstalter des Events, entschied sich wieder für das

MEISTER DES SAXOPHONS IM CURIE
Ende Oktober und Anfang November besuchte der tschechische Meister des Saxophons Herr Felix Slováček den
Kurkomplex Curie. Herr Slováček gab in Jáchymov schon
mehrfach Konzerte und ließ sich auch diesmal wenigstens
zu einem kurzen Therapieaufenthalt überreden. Er lobte
alle Leistungen des Hotels Curie und im Bericht für den
TV-Sender Barrandov sagte er diesen Satz „Besser Radon
als Gold.“ Weil Herr Slováček von der Entspannung und
den Anwendungen begeistert war, versprach er, dass er
im Frühling als echter Gast nach Jáchymov zurückkehren
wird. Während seines Aufenthalts fand in dem gut gefüllten Café Curie ein Konzert statt und Herr Slováček spielte
mehrere populäre Melodien.
Karel Denk, Direktor des Curie Komplexes
EIN WEITERES ORIGINAL IM BĚHOUNEK
Herr Jaroslav Burda (1913 - 2009) war im Heilbad Jáchymov
ein häufiger Gast. Sehr gern kehrte er nach Jáchymov zurück
und neben den Behandlungen liebte er Spaziergänge in die
umliegende Landschaft, die er oft in seinen Bildern eingefangen hat. Es war nicht nur die Natur, sondern auch verschiedene Gebäude und Porträts. Der Malerei widmete er sich seit seiner Kindheit. Dieses Hobby begleitete ihn sein ganzes Leben
lang. Meistens malte er Aquarelle, oft malte er nur mit einem

weichen Bleistift. Und so entstanden
in Jáchymov viele seiner schönen Bilder. Im Heilbad weilte er auch in den
Jahren 1974 und 1975, als man über
dem Tal von Jáchymov das Hotel
Běhounek baute. Zu dieser Zeit entstand das Aquarell, das den Hotelbau
darstellt. Dieses Gemälde widmete er
1975 Frau Dr. Hornátová, der Oberärztin im Hotel. Frau Hornátová ließ das Bild im medizinischen Bereich unseres Gebäudes aufhängen. Keiner von
uns konnte sich bis zu diesem Herbst, vorstellen, dass es
noch ein Original mit dem besagten Gebäude gibt - mit
dem Blick auf die entgegengesetzte Seite des Gebäudes. Mit
dieser Tatsache machte uns Herr Jaroslav Burda jr., Sohn
des Herrn Jaroslav, bekannt, der im Übrigen auch unser Patient ist. Herr Burda jr. entschied, dass er uns das Bild zum
40. Jahrestag widmen wird. Wir bedanken uns sehr für das
außergewöhnliche Geschenk! Wir wissen bereits, wo wir
das Bild aufhängen werden.

der eigentlichen Zubereitung der Gerichte beteiligt, die wir
gemeinsam ausgewählt haben und unseren Gäste zu bestimmten Anlässen in den Restaurants servieren können.
Die Gerichte, die wir vorbereitet haben, bestehen größtenteils aus saisonalen und vor allem aus frischen Zutaten wie
Kürbis, Rüben, Pilze, Wachteln und vielen anderen. Alle
Gerichte, die wir zubereitet haben, zum Beispiel ein Salat
aus gebackenen Rüben und Kürbis, Perlhuhn mit Morcheln,
Kohlrabi mit Spinat oder Kürbis-Risotto mit gebratenen
Wachteln waren absolut fantastisch und passten in die Zeit,
in der diese Rohstoffe leicht erhältlich und von höchster
Qualität sind. Das gesamte Weiterbildungsseminar dauerte
einen Tag und war für uns eine große Inspiration.
Der Chefkoch des Kurhotels Radium Palace Petr Ploc empfiehlt unser Menü aus regionalen Zutaten.

Suppe
Ochsenschwanzsuppe mit Eierstich-Gemüse
Hauptgericht
Hirschragout in Sahne-Sauce mit Pilzen,
GASTRONOMIE IM HOTEL RADIUM PALACE
Karlsbader Knödel
Am 15. Oktober fand im Hotel Radium Palace unter der Dessert
Leitung von Herrn Radim Gerlich, dem Koch und Besit- warme Pfannkuchen mit Heidelbeersauce
zer des Restaurants „Ristorante Bianco e Nero“ in Prag, ein
Weiterbildungsseminar mit dem Titel „Verarbeitung von Dies können Sie in unserem Restaurant kosten oder sich
saisonalen Produkten“ statt. Das Training wurde vom gan- von unserer Speisekarte inspirieren lassen.
zen Team der Köche des Radium Palace besucht. Der Meisterkoch hat uns alle aktiv am Vorbereitungsprozess und an Petr Ploc, Chefkoch im Hotel Radium Palace

Felix Slováček
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NOVINKY

RADONOVÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
Vaše lázně pro léčbu pohybového ústrojí

Jak do lázní se zdravotní pojišťovnou

SE ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNOU
V ROCE 2013

JAK DO LÁZNÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU V ROCE 2016?
Platnost od 15. 4. 2016 do 14. 4. 2017
Rok
2016
by měl být po 3 letech turbulentních změn
www.laznejachymov.cz
konečně prvním rokem bez nich! Pravidla pro přiznávání
i schvalování lázní zůstanou stejná jako v roce 2015. To je
samozřejmě dobrá zpráva! Současně ale díky tomu nejspíš
nedojde ani ke změnám v sezónnosti poptávky, která
vede v letních měsících k převisu poptávky. Na základě
neúspěšných jednání s pojišťovnami o zvýšení smluvní kapacity si dovolujeme tvrdit, že bude opět docházet k odmítání návrhů z kapacitních důvodů. Proto už nyní radíme
všem zájemcům o pojištěnecký pobyt v našich lázních,
aby se jej snažili nasměrovat mimo hlavní letní sezónu
a aby se neupínali jen na kapacity bez doplatku, jejichž
kapacita představuje zhruba 10 % kapacit nasmlouvaných s pojišťovnami.
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JÁCHYMOV – CÍL VAŠÍ ZIMNÍ DOVOLENÉ
Cílevědomý rozvoj infrastruktury, nabídky kvalitních
produktů a služeb ve Skiareálu Klínovec a jáchymovských
lázních vytváří optimální podmínky pro prožití báječné
zimní dovolené. Po celodenním lyžování na svazích Klínovce či po upravených běžeckých tratích si příjemně
odpočinete v útulném prostředí našich penzionů, hotelů
a v Aquacentru Agricola. Lázně Jáchymov prezentují svou
nabídku vybraných ubytovacích, stravovacích i relaxačních
služeb pod značkou Hotel & Relax Resort Jáchymov.
PŘIJEĎTE SI ZALYŽOVAT NA KLÍNOVEC
Skiareál Klínovec, který patří mezi nejmodernější u nás, se
nachází v těsné blízkosti hranice s Německem a lyžařským
střediskem Oberwiesenthal. InterSkiregion Fichtelberg –
Klínovec společně nabízí 33 km sjezdových tratí všech
obtížností a 120 km běžeckých tratí. Přes hranice a mezi
vrcholy Vás zdarma převeze skibus za 10 min. Za poslední období byly uvedeny do provozu 3 zcela nové lanovky
na Klínovci, z toho dvě na severní straně Klínovce a jedna vytvořila zcela novou část areálu na jižním svahu, kde
se nachází takřka 3 km dlouhá červená sjezdovka, nové
parkoviště, občerstvení, ApresSki stan, půjčovna, lyžařská
škola a dětský park s posuvnými pásy o celkové délce 110 m.

PRO TUTO SEZÓNU PRO VÁS SKIAREÁL KLÍNOVEC A RESORT JÁCHYMOV PŘIPRAVILI
TYTO NOVINKY:
1) Elektronický prodej skipasů s nabídkou 10% slevy pouze
pro hosty Resortu Jáchymov.
2) Dopravu lyžařů ke spodní stanici Prima Express (zdarma pouze pro hosty Resortu Jáchymov).
3) Vylepšení odjezdu z horní stanice Jáchymovské pro
snowboardisty pomocí tažného lana.
4) Vylepšení sklonových poměrů mezi horními stanicemi

NOVÝ PENZION BLANÍK OTVÍRÁME JIŽ NA JAŘE.
Lázně rozšiřují svoji ubytovací kapacitu o penzion Blaník. Hostům nabídne
rekondiční a relaxační pobyty. Penzion má 12 jedno- a dvoulůžkových
pokojů a 1 suite s dvěmi ložnicemi
pro rodinu se dvěma dětmi. Pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchou
a TV. Stravování, léčebné a relaxační
procedury zajišťuje hotel Běhounek.

lanových drah Prima Express a Cinestar Express tak, aby byl usnadněn
pohyb lyžařů mezi severní a jižní
stranou areálu.
5) Zlepšení kvality sjezdovek
navýšením výkonu sněhových děl.
6) Rekonstrukce příjezdové cesty
a parkoviště u spodní stanice Prima
Express v Jáchymově.
7) Dokončení rekonstrukce
nejmodernějšího penzionu Dagmar
v Jáchymově.
UBYTUJTE SE V PENZIONECH
ČI HOTELECH V JÁCHYMOVĚ
Z široké nabídky ubytování si vybere každý návštěvník. V penzionech
s rodinnou atmosférou s možností
vaření nebo v lázeňských hotelech
s vysokým standardem doprovodných služeb.
DÁŠENKA OŽÍVÁ RODINNÝMI
POBYTY
Na konci listopadu byla dokončena
modernizace domu Dášenka, který je
součástí penzionu Dagmar. Dášenka
nabízí tři moderní čtyřlůžkové pokoje
a jedno čtyřlůžkové studio s kuchyní.
Prostorovým uspořádáním jednotlivých pokojů je ideálním místem pro
pobyt početnějších rodin s dětmi. Na
své si rovněž přijdou aktivní sportovci, kteří ocení polohu penzionu
a možnost bezpečného uložení spor-

tovního vybavení. Všechny pokoje
jsou vybaveny sprchou, lednicí, WC
a SAT-TV. Připojení k internetu na
pokojích je možné přes zapůjčený
modem za poplatek. Bezplatná bezdrátová síť je k dispozici v restauraci penzionu. Relaxační procedury
jsou poskytovány v Lázeňském centru Agricola nebo v komplexu Curie. V penzionu se dále nachází malé
wellness - vířivá koupel, sauna,
parní sauna a útulná odpočinková
místnost pro relaxaci. Hostům
nabízíme bohatý program kulturních
a společenských akcí a doplňkové
služby ostatních lázeňských zařízení.
Parkování je možné na parkovištích
v areálu lázní nebo na parkovišti bez
obsluhy u penzionu Dagmar.
Tímto
Vás
srdečně
zveme
k příjemnému zimnímu pobytu
a odpočinku v srdci Krušných hor.

JÁCHYMOVSKÉ KRABIČKY
SE BEZMÁLA PO STO LETECH
VRACEJÍ DO BUDOVY
VYŠETŘOVACÍHO ÚSTAVU
Jáchymovské krabičky neboli brachyradiumterapie jsou světovou raritou.
Lze je absolvovat pouze u nás v láz-
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a pozitivně ovlivňuje životní situace,
inicializuje vnímání a otevírání schopnosti ke komunikaci
- je vhodná pro kohokoli, je právě pro
Vás, protože Vy si zasloužíte to nejlepší.
Alena Kostrejová, vrchní sestra hotelu Radium Palace
NABÍDKA PRO ČLENY RADON
SPA CLUBU

v kavárně Lázeňského centra Agricola
zdarma
únor
k zakoupené uhličité solfatanové koupeli nebo uhličité koupeli
s rašelinovým extraktem jedno sezení
v solné jeskyni zdarma
březen
k zakoupené masáži LOMI-LOMI
jeden parafínový zábal rukou zdarma

KOMPLEX CURIE
leden
k zakoupené masáži Garshan
šálek kávy espresso a teplá oplatka

HOTEL BĚHOUNEK
leden
při zakoupení moučníku v kavárně
Běhounek káva zdarma

klasická částečná masáž s 20% slevou
únor
perličková koupel s 20% slevou
klasická částečná masáž s 20% slevou
březen
klasická částečná masáž s 20% slevou
indická masáž hlavy s 15% slevou
RADIUM PALACE
leden
masáž lávovými kameny s 15% slevou
únor
50% sleva na flambovanou kávu
březen
15% sleva na minibary

Motýlí masáž v Radium Palace
Schmetterlingsmassage in Radium Palace

ních. Tato forma léčby se prováděla od
roku 1911 v Lázeňské budově. Roku
1921 byl pro účely brachyradiumterapie otevřen nový Prozařovací pavilon, dnes Vyšetřovací ústav. Původně
pacientům nabízel 8 komfortně vybavených pokojů pro celoroční provoz.
V roce 1969 se krabičky přestěhovaly
do Lázeňského ústavu Astorie, do
části nazývané Heiner.
V polovině 70. let prošel Vyšetřovací
ústav velkou rekonstrukcí a budova
sloužila dlouhých 45 let radiologické
terapii, diagnostice a biochemické
laboratoři. Nově vybudované pokoje,
jedenáct jednolůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový pokoj, nabízí svým
pacientů moderní zázemí a komfort.
Obnovou prošlo i vlastní pracoviště
brachyradiumterapie a nezapomnělo
se ani na ordinaci lékaře a zázemí
zaměstnanců. Věříme, že i nadále budou mít jáchymovské krabičky
spoustu spokojených klientů. Těšíme
se na Vás.
Tothová Zuzana, housekeeping manažer,
Šmídlová Markéta, asistent housekeeping
manažer hotelu Radium Palace
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COOL CLUB
Aktuální novinkou pro zimní období
je otevření nového zábavného centra
Cool clubu v Kulturním domě. Pro
zájemce je zde připraven ping-pong,
stolní fotbálek a šipky. Otevřeno
každodenně 8:00 – 22:00 hod. Bližší
informace o provozu a možné rezervaci získáte v recepci hotelu Curie.

Úžasný stav, jak se nyní cítím… Jste
šťastní a spokojení? Jste milovaní
a obklopeni milujícími lidmi? Jste
svobodní a sami sebou? Jste odvážní
a přijímáte životní změny? Jste pozitivní a optimističtí?
Chcete se zbavit jakéhokoli omezení – závislosti, strachu nebo příčin
v podobě bloků, výmluv, že něco nejde, stresů, popřípadě traumat, poruch
v sebeovládání, agresivity a výbušného
chování? Nyní máte jedinečnou
příležitost zažít velmi účinnou, citlivou, relaxační a jemnou metamorfní
techniku a zažít nádherně jemné doteky motýlích křídel.
Metoda proměny člověka - neboli
METAMORFÓZY. Jako inspirace je
proměna motýlí housenky v larvu
a čekající na vylíhnutí v nádherného
motýlka.
Metamorfní technika je zaměřena na:
- odstraňování duševního bloku
- nenásilně a hlavně účinně navrací orVYZKOUŠEJTE NOVOU
ganismus do rovnováhy a celistvého
RELAXAČNÍ MASÁŽ
stavu daného jedince
Proč na motýlí masáž? Od Vánoc v ho- - probíhá na úrovni fyzického, emotelu Radium Palace.
cionálního i psychického zdraví

NEUES
JÁCHYMOV - DAS ZIEL FÜR
IHREN WINTERURLAUB
Eine zielbewusste Entwicklung der
Infrastruktur, hochwertige Angebote und Dienstleistungen schaffen im
Skiareal Jáchymov Klínovec optimale
Voraussetzungen für einen herrlichen
Winterurlaub. Nach dem ganztägigen
Skifahren auf den Hängen des Keilbergs oder in den Loipen können Sie
sich in der gemütlichen Umgebung
unserer Pensionen, Hotels und im
Aquacentrum Agricola entspannen.
Jáchymov Spa präsentiert sein Angebot ausgewählter Unterkünfte, Gastronomie und Entspannungs-Dienstleistungen unter der Marke Hotel & Relax
Ressort Jáchymov.
KOMMEN SIE ZU UNS UND
FAHREN SIE AUF DEM
KEILBERG SKI
Das Skiareal Klínovec, das zu den
modernsten in Tschechien gehört,

befindet sich dicht an der Grenze zu
Deutschland und dem Skizentrum
Oberwiesenthal. Die InterSkiregion
Fichtelberg - Klínovec bietet gemeinsam 33 km Pistenlänge aller Schwierigkeitsgrade und 120 km Loipen.
Über die Grenze und zwischen den
Gipfeln werden Sie kostenfrei in 10
Minuten mit einem Skibus befördert.
In den letzten Jahren wurden auf dem
Keilberg drei neue Sesselbahnen in
Betrieb genommen, zwei davon auf
der Nordseite des Keilbergs. Die neue
Sesselbahn auf der Südseite bildet die
Grundlage für einen ganz neuen Bereich des Areals am Südhang mit der
fast drei km langen roten Piste, neuen
Parkplätzen, Imbiss, Aprés-Ski-Zelt,
Ski-Verleih, Skischule und Kinderpark mit Transportbändern in einer
Gesamtlänge von 110 m.
FÜR DIESE SAISON HABEN DAS
SKIAREAL KLÍNOVEC UND DAS

RESSORT JÁCHYMOV FÜR SIE
DIESE NEUERUNGEN
VORBEREITET:
1) Onlineverkauf der Skipässe mit
10 % Nachlass nur für Gäste des Ressorts Jáchymov.
2) Transport der Skifahrer zur Talstation des Prima Express (kostenfrei nur
für Gäste des Ressorts Jáchymov).
3) Verbesserung der Abfahrt von der
Bergstation der Jáchymovská Piste für
Snowboarder in der Form eines Zugseils.
4) Verbesserung der Neigungsverhältnisse zwischen den Bergstationen der
Sesselbahnen Prima Express und CineStar Express, damit die Skifahrer
einfacher zwischen der Nord und Südseite wechseln können.
5) Verbesserung der Pistenqualität
durch Erhöhung der Schneekanonenleistung.
6) Umbau der Zufahrt und des Parkplatzes an der Talstation des Prima
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Express in Jáchymov.
7) Vollendung des Umbaus der modernsten Pension Dagmar in Jáchymov.
WÄHLEN SIE EINE UNTERKUNFT
IN DEN PENSIONEN ODER
HOTELS IN JÁCHYMOV
Jeder Besucher findet in diesem breiten Angebot die für ihn passende
Unterkunft. In Pensionen mit Familiencharakter und Möglichkeiten zum
Kochen oder in Kurhotels mit einem
hohen Standard der begleitenden zen wissen, werden hier zufrieden sein.
Alle Zimmer sind mit Dusche, WC
Dienstleistungen.
und SAT-TV ausgestattet. InternetzuIM DÁŠENKA WIRD ES DURCH
gang ist in den Zimmern mit einem
FAMILIENAUFENTHALTE
Modem auf Leihbasis gegen Gebühr
LEBHAFT
möglich. Kostenloses W-LAN gibt es
Ende November wurde die Moderni- im Pensions-Restaurant, wo die Gäste
sierung des Hauses Dášenka, einem speisen. Medizinische Anwendungen
Teil der Pension Dagmar, abgeschlos- werden im Kurzentrum Agricola oder
sen. Dášenka bietet drei moderne im Komplex Curie angeboten. In der
Vier-Bett-Zimmer und ein Vier-Bett- Pension befindet sich auch ein kleiApartment mit Küche. Durch die ner Wellnessbereich - mit Whirlpool,
räumliche Anordnung der einzelnen Sauna, Dampfbad und ein gemütlicher
Zimmer ist das Haus ein idealer Ort Ruheraum zum Entspannen. Wir biefür größere Familien mit Kindern. ten unseren Gästen ein reichhaltiges
Auch aktive Sportler, die die Lage des Programm an kulturellen und gesellHauses und die Möglichkeit zur siche- schaftlichen Veranstaltungen und Zuren Lagerung der Sportgeräte zu schät- satzleistungen anderer Kureinrichtun-

gen. Parkmöglichkeiten gibt es auf den
Parkplätzen im Areal des Heilbades
oder auch auf dem unbeaufsichtigten
Parkplatz an der Pension Dagmar.
Wir laden Sie herzlich zu einem angenehmen Winteraufenthalt und Entspannung im Herzen des Erzgebirges
ein.
DIE NEUE PENSION BLANÍK
ÖFFNET IHRE PFORTEN BEREITS
IM FRÜHLING.
Das Heilbad erweitert seine Unterkunftskapazität um die Pension Blaník.
Wir bieten den Gästen Aufbau- und
Entspannungsaufenthalte. Die Pension verfügt über 12 Einbett- und Doppelzimmer sowie eine Suite mit zwei
Schlafzimmern für Familien mit zwei
Kindern. Die Zimmer sind mit einem
Bad mit Dusche und einem TV ausgestattet. Die Verpflegung sowie die Heilund Entspannungsaufenthalte werden
durch das Hotel Běhounek geleistet.
"DIE JOACHIMSTHALER SCHACHTELN" KEHREN NACH FAST HUNDERT JAHREN IN DAS GEBÄUDE
DES UNTERSUCHUNGSINSTITUTES ZURÜCK
"Die Joachimsthaler Schachteln" oder

mit anderen Worten Brachyradiumtherapie sind eine Weltrarität. Sie können sich dieser Therapie nur in unserem
Heilbad unterziehen. Diese Form der Behandlung wurde
im Kurhaus seit 1911 durchgeführt. 1921 wurde zu Zwecken der Brachyradiumtherapie ein neuer Strahlenpavillon,
heute die Untersuchungsanstalt, errichtet. Ursprünglich
bot er den Patienten zu jeder Jahreszeit acht komfortable
Zimmer. 1969 wechselten die " Schachteln" in das Kurinstitut Astoria, in einen Heiner genannten Teil.
In der Mitte der 70er Jahre wurde die Untersuchungsanstalt umfangreich umgebaut und das Gebäude diente die
nächsten 45 Jahre lang der radiologischen Therapie, Diagnostik und dem biochemischem Labor.
Neue Zimmer, elf Einzelzimmer und ein Doppelzimmer,
bieten den Patienten eine moderne Ausstattung und Komfort. Der eigentliche Arbeitsplatz der Brachyradiumtherapie
sowie die Arztpraxis und die Infrastruktur für Angestellte
wurden renoviert. Wir glauben, daß "die Joachimsthaler
Schachteln" auch weiterhin eine Menge zufriedener Kunden haben werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ich fühle mich nun so gut… Sind Sie zufrieden und glücklich? Werden Sie geliebt und sind
von liebevollen Menschen umgeben? Sind Sie Single und
sich selbst überlassen? Sind Sie
mutig genug, um Änderungen im Leben zu akzeptieren?
Denken Sie positiv und optimistisch?
Wollen Sie jegliche Einschränkungen loswerden - Abhängigkeit, Angst oder Gründe in Form
von Blockaden, Ausreden, dass etwas nicht funktioniert,
Stress oder Traumata,
Erkrankungen der Selbstkontrolle, Aggressivität und explosives Verhalten? Sie haben jetzt
die einmalige Gelegenheit, eine sehr effiziente, empfindliche, softe, entspannende und feine
metamorphe Technik zu erleben und sanfte Berührungen
der Schmetterlingsflügel zu spüren.
Verfahren zum Transformation der Persönlichkeit - oder
METAMORPHOSE. Als Inspiration
dient die Verwandlung einer Raupe in einer Schmetterlingslarve und das Warten darauf,
bis ein wunderschöner Schmetterling schlüpft.
Metamorphe Technik richtet sich an:
- Entfernen der mentalen Blockaden
- sie bringt natürlich und hauptsächlich effektiv den Organismus ins Gleichgewicht und das Individuum in den
ganzheitlichen Zustand
- sie wirkt auf der Ebene der körperlichen, emotionalen und
psychischen Gesundheit, und beeinflusst die Lebenssituationen positiv, fördert die Wahrnehmung und die Fähigkeit,
sich für die Kommunikation zu öffnen.
- sie ist für jeden geeignet und gerade auch für Sie, denn Sie
verdienen nur das Beste.
Alena Kostrejová, Oberschwester im Hotel Radium Palace

Zuzana Tothová, Housekeeping Managerin, Margaret Šmídlová, ANGEBOT FÜR MITGLIEDER DES
Assistant Housekeeping Managerin im Radium Palace
RADON SPA CLUBS

COOL CLUB

KOMPLEX CURIE
Januar
zu einer gekauften Garshan-Massage erhalten Sie im Café
des Kurzentrums Agricola kostenlos einen Espresso und
eine heiße Waffel
Februar
zu einem Schwefel- oder Kohlensäurebad mit Moorextrakt
erhalten Sie eine kostenfreie Sitzung in der Salzhöhle
März
zu einer gekauften LOMI-LOMI Massage erhalten Sie kostenfrei eine Paraffinpackung für die Hände

HOTEL BĚHOUNEK
Januar
zu einem Dessert im Café Běhounek erhalten Sie kostenfrei
einen Kaffee
Aktuelle Neuigkeit für die Wintersaison ist die Eröffnung klassische Teilmassage mit 20 % Rabatt
des neuen Unterhaltungszentrums Cool Club im Kultur- Februar
haus. Auf die Interessenten wartet hier Tischtennis, Tisch- Perlbad mit 20 % Rabatt
fußball und Darts. Geöffnet täglich von 08:00 bis 22:00 klassische Teilmassage mit 20 % Rabatt
Uhr. Für weitere Informationen zum Betrieb und zu Reser- März
vierungen kontaktieren Sie bitte Hotelrezeption des Hotels klassische Teilmassage mit 20 % Rabatt
Curie.
Indische Kopfmassage mit 15 % Rabatt
VERSUCHEN SIE EINE NEUE
ENTSPANNUNGSMASSAGE
Warum eine Schmetterlingsmassage? Ab Weihnachten im
Hotel Radium Palace.
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RADIUM PALACE
Januar - Massage mit heißen Steinen mit 15 % Rabatt
Februar - 50 % Ermäßigung auf einen flambierten Kaffee
März - 15 % Rabatt auf die Mini-Bar
13

PORADNA NUTRIČNÍ
SPECIALISTKY

SPRECHSTUNDE DER
ERNÄHRUNGSBERATERIN

MYSLETE JIŽ NYNÍ NA JARNÍ ÚNAVU!

DENKEN SIE BEREITS JETZT AN DIE FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT!

Po zimě se většina osob cítí unavená a bez energie. Máme
sníženou odolnost k infekčním nemocem. Budeme mít
pravděpodobně nedostatek vitamínů C, D, E a karotenů. Co
můžeme pro sebe udělat? Proti jarní únavě je nutno začít bojovat ještě dříve, než ji začneme pociťovat. Je nutné se zamyslet
nad svou výživou a přijímat dostatečné množství vitamínů.
Vitamín C napomáhá udržovat odolnost našeho organismu
proti nemocem, má protizánětlivé účinky, může se uplatnit při
snížení rizikové tvorby krevních sraženin.
Vyskytuje se ve velké míře v citrusovém ovoci, ale i v běžném
ovoci a zelenině.
Vitamín C je citlivý na světlo, teplo a kyslík. Při nešetrné přípravě dochází ke značným ztrátám. Zeleninu a ovoce je třeba
čistit těsně před zpracováním, nemáčet ve vodě, pouze opláchnout. Zeleninu vkládáme vždy do vařící vody. Při dlouhém
varu jsou ztráty velké.
Vitamín D patří mezi vitamíny rozpustné v tuku a pomáhá
udržovat v organismu rovnováhu minerálních látek, především vápníku a fosforu. Je nezbytný pro naše kosti, jejich stabilitu, hustotu a zvyšuje svalovou činnost srdce. Vyskytuje se v
rybách, mase, mléce a vejcích.
Náš organismus dokáže z provitamínu, uloženého v tukové
vrstvě na pokožce, působením slunečního záření „vyrobit“ vitamín D. Po zimě ho máme málo, slunce svítí méně, naše pokožka je v zimě dokonale zahalená. Jako obrana před onemocněním osteoporózou je proto vhodné vitamín D konzumovat
jako lék po předepsání lékařem.
Vitamín E patří mezi vitamíny v tuku rozpustné a chrání náš
organismus před poškozením oxidací, především volnými
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radikály. Jeho antioxidační působení má značný význam pro
mnoho metabolických procesů. Vyskytuje se v surovinách jak
rostlinných tak živočišných.
Obsahují jej ořechy, ryby, vejce,zelenina, celozrnné obiloviny a
rostlinné oleje.
Karoteny jsou provitaminy vitamínu A, z nich je nejdůležitější
ß-karoten, který patří opět mezi vitamíny rozpustné v tucích.
Pro dobré využití je nutná jejich konzumace za přítomnosti
tuku. Podobně jako vitamín C se karoteny mohou uplatnit na
snížení rizikové tvorby krevních sraženin. Karoteny vykazují též ochrannou aktivitu proti některým onemocněním, a to
například kardiovaskulárním, onemocněním kůže a očí. Vyskytují se nejen v rostlinných, ale i v živočišných potravinách.
Jsou přítomny v ovoci, mrkvi, rajčatech, zelené listové zelenině,
ve vejcích, mléce a játrech.
V dnešní době nejsme vázáni sezónou. Různé druhy zeleniny a ovoce jsou dostupné během celého roku. A tak můžeme
například zdravé saláty připravovat denně. Pokud příjem
uvedených vitamínů není z nějakého důvodu možný, pak na
krátkou dobu přidáme do našeho stravování multivitamínové
doplňky stravy, které nám dodají celou řadu i dalších potřebných vitamínů.
A v neposlední řadě nezapomínejme ani na duševní pohodu
a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Ty nás totiž také významně chrání před „jarní únavou“.
Přeji Vám, abyste přežili zimní období ve zdraví a jarní únava
se vám vyhnula velkým obloukem.

Nach dem Winter fühlen sich die meisten müde und
kraftlos. Unser Immunsystem ist geschwächt und
die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten nimmt zu. Sehr
wahrscheinlich fehlen uns die Vitamine C, D, E und Carotin. Wie können wir uns helfen? Gegen die Frühjahrsmüdigkeit muss man rechtzeitig kämpfen, am besten noch
bevor wir sie zu spüren bekommen. Man muss sich über
die eigene Ernährung Gedanken machen und genügend
Vitamine zu sich nehmen. Vitamin C hilft uns, die Abwehrkräfte zu stärken, es wirkt antientzündlich und kann
zur Senkung des Thromboserisikos eingesetzt werden.
Man findet es in großem Maße sowohl in Zitrusfrüchten
als auch in anderem Obst und Gemüse.
Vitamin C ist lichtempfindlich und muss auch vor Wärme
und Sauerstoff geschützt werden. Bei einem unsachgemäßen Umgang kommt es zu beträchtlichen Verlusten. Obst
und Gemüse sollten erst kurz vor der Verarbeitung geputzt
werden, nicht lange im Wasser lagern, lediglich abspülen.
Gemüse geben wir immer in kochendes Wasser. Langes
Kochen führt zu großen Vitaminverlusten.
Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und hilft
im Organismus, das Gleichgewicht der Mineralstoffe, insbesondere des Kalziums und Phosphors, zu halten. Es ist
für unsere Knochen, ihre Festigkeit und die Knochendichte
unentbehrlich und es erhöht die Herzmuskeltätigkeit. Man
findet es in Fisch und Fleisch, in der Milch und in Eiern.
Unser Organismus schafft es, aus dem Provitamin, das
sich in der Fettschicht unter der Haut befindet, durch Sonneneinstrahlung das Vitamin D zu "erzeugen". Nach dem
Winter leiden wir unter Vitamin D Mangel, die Sonne
scheint nicht so stark und die Haut wird durch die Kleidung bedeckt. Vitamin D kann nach Verschreibung des
Arztes vorbeugend gegen Osteoporose eingenommen
werden.
Vitamin E gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und

schützt unseren Organismus vor Schäden durch Oxidation, hauptsächlich durch freie Radikale. Seine antioxidative
Wirkung hat eine beträchtliche Bedeutung für viele Stoffwechselprozesse. Es ist sowohl in pflanzlichen als auch tierischen Rohstoffen zu finden.
Es ist in Nüssen, Fisch, Eiern, Gemüse, Vollkornprodukten
und pflanzlichen Ölen zu finden.
Carotine sind ein Provitamin des Vitamins A, von denen
das wichtigsten Beta-Carotin ist, das wiederum zu den fettlöslichen Vitaminen zählt. Damit es aufgenommen werden
kann, muss es in Kombination mit Fett verzehrt werden.
Genauso wie das Vitamin C kann Carotin bei der Verminderung des Risikos von Blutgerinnseln zur Anwendung
kommen. Carotine schützen vor bestimmten Krankheiten
wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Haut- und
Augenerkrankungen. Es ist nicht nur in pflanzlichen sondern auch in tierischen Rohstoffen zu finden. Es kommt in
Obst, Karotten, Tomaten, grünem Blattgemüse, in Eiern,
Milch und Leber vor.
Heutzutage sind wir nicht an die Saison gebunden. Verschiedene Arten von Gemüse und Obst stehen das ganze
Jahr zur Verfügung. Und so können wir beispielsweise gesunde Salate täglich frisch zubereiten. Wenn die Zufuhr
dieser Vitamine aus irgendeinem Grund nicht möglich ist,
dann können wir für eine kurze Zeit unsere Ernährung um
Multivitaminpräparate ergänzen, die eine ganze Reihe anderer notwendiger Vitamine liefern.
Und nicht zuletzt vergessen wir nicht das Wohlbefinden
und viel Bewegung an der frischen Luft. Dies schützt uns
nämlich auch sehr gut vor der "Frühjahrsmüdigkeit".
Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei guter Gesundheit durch
den Winter kommen und dass die Frühjahrsmüdigkeit um
Sie einen Bogen macht.
Jana Marešová, Ernährungstherapeutin im Hotel Běhounek

Jana Marešová, nutriční terapeutka hotelu Běhounek
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LÁZEŇSKÝ HOTEL BĚHOUNEK
SLAVÍ 40. VÝROČÍ
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
V současné době zbývá do konce roku 2015 pouze několik dní. Již nyní se ohlížíme zpět za událostmi a příběhy, které nás
letos potkaly. A o některé z nich bychom se s Vámi rádi podělili.
nými skupinami hostů. Velice milé bylo
setkání se skupinou pana Viktora Keila
z Kasselu. Také odpovědi našich štamgastů v mimořádné anketě pořádané ke
40. výročí hotelu nás velice potěšily a zahřály u srdíčka.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu
Běhounek
POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU
OSLAV
OSLAVA 40. VÝROČÍ
Rok 2015 u nás probíhal především ve
znamení oslav 40. výročí našeho hotelu.
Již v letním a podzimním čísle časopisu jsme Vás informovali o akcích, které
jsme na počest tohoto významného výročí připravili pro naše hosty. Začali jsme
zahájením 109. lázeňské sezony, kde významná část programu, včetně výstavy
o historii hotelu, probíhala právě u nás.
Následovala řada zábavných akcí, některé z nich probíhaly na terase hotelu
za neuvěřitelně krásného počasí. Ty se
snad líbily nejvíce. Na jedné z akcí jsme
dokonce představili nový nápoj nazvaný
podle akademika Františka Běhounka „Běhounkův pól“. Setkávali jsme se
s dlouholetými hosty a dalšími význam-

Další významné akce, o kterých jsme
Vás ještě neinformovali pak proběhly
v říjnu a listopadu. 21. října jsme pozvali hosty na Taneční retro program
s dobovou módní přehlídkou z přelomu 19. a 20. století v podání taneční
školy Harmonie. Všechny hosty mile
přivítala Marie Curie-Sklodowska
v podání naší zaměstnankyně paní
Věry Círové. Této role se ujala na jedničku. V dobovém kostýmu a s úsměvem na tváři každému předala uvítací
nápoj. Některé hosty dokonce s důvtipem zasvětila do svých vědeckých

výzkumů. Hosté se báječně bavili přehlídkou překrásných dobových kostýmů doplněných o patřičné rekvizity,
dobové účesy a líčení. Líbila se taneční vystoupení mladých žen a dívenek.
Všechny lákaly grilované dobroty a
nálada byla výborná. Zábavný večer
probíhal současně jak v kavárně, tak
i v sále našeho hotelu a zúčastnilo se
jej 220 návštěvníků. Předváděné modely každého nadchly a pobavily.
Další akcí pořádanou u příležitosti našeho výročí byl taneční večer s vystoupením šermířského spolku Herold.

Překvapila nás nejen výzbroj mladých
šermířů, ale i preciznost, se kterou svůj
šermířský um předvedli. Pro hosty jsme
připravili ochutnávku výborného domácího slaného pečiva. Těšilo nás, že v sále
nezůstalo volné místečko a že se všichni
příjemně bavili.
Poslechové odpoledne s krájením jubilejního dortu, které chystáme pro naše
vánoční hosty, bude v prosinci tou definitivní tečkou za letošními oslavami 40.
výročí našeho hotelu.
Věra Vacatová, programový specialista hotelu Běhounek
TI Z NEJVĚRNĚJŠÍCH
V našem časopise Vám obvykle představujeme hosty, kteří jsou nám věrní
a opakovaně se k nám vracejí. U příležitosti 40. výročí hotelu bychom Vám
ale také rádi představili ty, kteří zde
pracují po několik desítek let nebo dokonce slavnostně Běhounek otvírali
a se kterými se po dlouhá léta někteří
z Vás pravidelně setkávají.
MUDr. Hana Hornátová, lékařka
V roli primářky provoz hotelu Bě-
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hounek v roce
1975 zahajovala.
„Z pozice primářky v lázeňském domě Praha jsem v říjnu
1975 přešla na
Běhounek na
stejnou
pozici. Od té doby, po celou mou činnost
v lázních i v době, kdy jsem byla ředitelkou celých lázní, jsem na Běhounku
měla a doposud mám svoji ordinaci
a své pacienty. Jejich významnou část
tvoří bechtěrevici, kterým jsem pomáhala se založením Klubu Běchtěreviků,
a kteří svůj léčebný pobyt absolvují,
včetně rekondičních pobytů, právě
zde. Úzká spolupráce
s německými bechtěreviky, účast na
organizaci pobytů německých skupin
včetně bechtěreviků a revmatiků, to
vše mne naplňovalo. Navíc výborný
tým zdravotníků a špičkových fyzioterapeutů, na který bylo možné se vždy
spolehnout. To jsou důvody, proč jsem
na Běhounku vždy ráda pracovala. Běhounek s jeho pacienty a pracovníky

mi přirostl k srdci a stal se nedílnou
součástí mého života.“
Vlasta

Bidrmanová, fyzioterapeut,
v hotelu od roku
1975, nyní v důchodu
„V Radium Palace jsem pracovala od roku
1971. V roce
1975 jsem se
zúčastnila slavnostního
otevření Běhounka a od té doby jsem zde
začala pracovat. V průběhu let jsem
si doplňovala vzdělání o nejrůznější
kursy a od roku 1982 jsem zastávala funkci vedoucí rehabilitace. Práce
mne nesmírně bavila. Zúčastňovala
jsem se propagačních a informačních
cest do Německa, kde jsem poznala
spoustu pacientů, kteří se pak stali
našimi dlouholetými pacienty. Také
jsem si vyzkoušela jaké to je pracovat
pro královskou rodinu ve Spojených
arabských emirátech či Kuvajtu. Na
Běhounku se mi vždy dobře pracova17

lo. Byli jsme výborný kolektiv, všichni přibližně stejného věku. I když už
jsem v důchodu, stále ještě pracuji.
Vypomáhala jsem na Radium Palace
a v současné době vypomáhám opět
na Běhounku. A budu ráda, když
mi to mé síly nějaký čas ještě umožní.“
Věra Vacatová, programový specialista, v hotelu od
roku 1975, přišla z karlovarských lázní
„Stavěl se lázeňský
ústav
Radon a já dostala nabídku
pracovat tam
jako kulturní
referentka. V říjnu byl objekt dokončen a slavnostně otevřen jako lázeňský
ůstav akademika Běhounka. Byla jsem
velmi hrdá na to, že budu pracovat
v jednom z nejmodernějších ústavů
českého lázeňství. Třeboňská Aurora
byla dokončena krátce po Běhounku,
karlovarský Thermal se ještě stavěl
a o velkorysých přestavbách stávajících lázeňských domů se začínalo teprve uvažovat. Práce, kterou jsem v Běhounku vykonávala, byla po celá léta
mojí radostí. Zvláště cenná byla a dosud jsou setkání se zajímavými lidmi,
ať z řad našich hostů nebo setkání se
skvělými umělci, kteří v lázních vystupovali. Nelze opomenout své spolupracovníky - partu lidí – „srdcařů“,
kteří svou prací zajistili dobré jméno
letošního jubilanta. Do dalších desetiletí přeji hotelu Běhounek tisíce spokojených klientů, moudré a prozíravé
manažery, kteří podporováni „partou
srdcařů“ dále budou šířit dobré jméno
tohoto krásného, přátelského a vlídného domu.“
Marcela Chaloupková – nyní masérka,
v hotelu od roku
1975
„Bylo mi 25 let
a rozhodla jsem
se opustit práci
v hospodě a začít pracovat ve
zdravějším prostředí v lázních.
Když se Běhounek slavnostně otvíral, byla jsem mezi
těmi, kteří připravovali občerstvení
pro pozvané hosty. Práci v lázních
jsem původně brala jako malé odskočení, ale práce se mi natolik zalíbila, že
jsem v obsluze na jídelnách nakonec
zůstala
18

celých 22 let. Výborný kolektiv a příjemní hosté se zasloužili o to, že jsem
zůstala, a opravdu ráda. Když děti vyrostly, nechtěl být manžel doma sám.
Chtěl, abych nepracovala na směny.
Proto jsem se rozhodla, že si v lázních
udělám kurs maséra a ve svých 47 letech jsem začala na Běhounku masírovat pacienty. Byla to někdy legrace,
když přišel pacient a říkal, že mu jsem
povědomá a já mu odpověděla, že jsem
jej obsluhovala na jídelně. I práce maséra mne naplňovala a manželovi se
líbilo, že pracuji od pondělí do pátku.
V současné době jsem již v důchodu,
ale stále ještě ráda pracuji. Jakmile potřebují na Běhounku výpomoc, ráda
ihned nastoupím. Nikdy jsem nelitovala, že jsem vlastně svůj celý aktivní
život „propracovala“ na Běhounku.
Výborná parta jak na jídelnách, tak
i v kolektivu masérů za to určitě stála
a stojí.“

leté
spolupracovnice
Evy
Podhrázské
se stoprocentně
ztotožňuji
a ráda to ztvrdím i podpisem.
Ve zkratce, krásná a významná práce, která
mne naplňuje, výborní kolegové, včetně těch nově příchozích. Jsme dobrá
parta a to mnoho znamená. Jsem již
v důchodu, ale přesto moc ráda dále
pracuji. Chci věřit, že mi to moje zdraví ještě nějaký čas umožní.“
Marie Lenková – vedoucí jídelen,
v hotelu od roku
1976
„Nastoupila
jsem na hotel
Běhounek jako
servírka a od
roku 1990 pracuji jako vedoucí
jídelen.
Gastronomie
mne už vždycky zajímala a kontakt
s hosty, který patří ke každodenní rutině v mém povolání, mi nikdy nedělal problém. Proč jsem tak dlouho na
Běhounku zůstala? Z počátku krásné
prostředí, pak se přidal výborný kolektiv. Určitě se mnohé během té doby
změnilo, ale pořád je tu parta lidí, se
kterými se dobře pracuje. Ať už je to
z řad kuchařů či obsluhy. A pak ta
vděčnost starších hostů za to, že jim
přinesete jídlo ke stolu či pomůžete
odnést použité nádobí. Velice milá
jsou opakovaná setkání s dlouholetými pacienty. A ta potěší vždy. Časté
pochvaly na celý stravovací úsek svědčí o tom, že děláme svou práci dobře.
A to nás těší.“

Eva Podhrázská – fyzioterapeut, v hotelu od roku
1976
„Za půl roku
budu i já mít
příležitost slavit
40 let, a to od
nástupu, coby
čerstvá “rehábka“ do Běhounka. Moji první
spolupracovníci i pacienti mi předali
úžasný náboj, který ovlivnil vše další –
chuť pracovat i dál studovat. K tomu
moderní pracoviště a tehdy ještě podnikový byt. To rozhodlo, že jsem se
zde usadila natrvalo. Během té doby se
událo mnoho změn. Přišly příležitosti
se podívat nebo i vyzkoušet práci na jiných pracovištích, i v zahraničí. Vždy
jsem se ráda vracela na své a ke svým.
Do dneška nelituji, že jsem zůstala,
i když se dnes stálost nenosí. Moje
práce v Běhounku je totiž velmi pestrá Romana Svobodová – kuchařka, v hotelu od roku
a dobře zkombinovaná. Pestrost našich klientů, jak národnostní, tak cha1976
rakterová, přináší hodně zajímavých
„Když jsem nastoupila
do
okamžiků i veselých situací a jako
učebního oboru
součást komplexní léčby jednoznačné úspěchy. A to mne moc těší. Za ty
kuchař, celou
desítky let člověk objeví mezi pacienty
praxi jsem absolvovala v Běi přátele, se kterými se rád potkává při
hounku, kam
opakovaných pobytech. Přeji Běhounku do dalších let stálou milou atmosféjsem po vyučení
ru ze spokojených zaměstnanců a tím také hned nastoupila. Nejdříve jsem
i spokojených hostů.“
pracovala na teplé kuchyni, ale nyní již
dlouhou dobu pracuji na studené. Tato
Míla Hellerová – fyzioterapeut, v ho- práce mne vždy bavila. Stejně jako kotelu od roku 1976
legyně Maruška Lenková, i já musím
„Se slovy a hodnocením mé dlouho- říci, že to byl vždycky i kolektiv, co

mne na Běhounku drželo. Nemohu Jaroslava Aranyossyová – nyní lázeňská, v hotelu od
nevzpomenout na milé přivítání spolupracovníků, když jsem se po dlouhé
roku 1979
a těžké nemoci vrátila zpátky do práce.
„Vyučila
jsem
Často se pohybuji na rautech a tudíž
se
servírkou
přijdu i s hosty do kontaktu. Jejich popro Grandhotel
chvala mne vždycky potěší.“
Pupp, kde jsem
i nějaký čas pracovala. V roce
Edeltraud Štěpánková – recepční,
1979 jsem se
sales manager
rozhodla, že půa nyní ředitelka
hotelu, v hotelu jdu pracovat na Zimní zahradu hotelu
Běhounek. Byla to práce, kterou jsem
od roku 1977
„Po
maturit- chtěla dělat a která mne i bavila. Naní zkoušce na víc jsem přišla do výborného kolektigymnáziu jsem vu, takže jsem si rychle zvykla. O tom,
nastoupila na že se mi tu líbilo svědčí i fakt, že jsem
recepci Běhou- na tomto pracovišti zůstala celých
nek. Běhounek 30 let. Když se začala projevovat bolest
mi hned napoprvé učaroval. Moc v nohou, začala jsem přemýšlet o jiné
se mi líbilo prostředí, ale i samotná práci, kde nebudou celodenní směny.
práce. Kontakt s tolika různorodými Rozhodla jsem se pro kurs lázeňské
hosty byl zajímavý. Za ta léta jsem a začala jsem pracovat na radonových
poznala spoustu milých a báječných koupelích. A kde jinde než v Běhounlidí nejen z řad hostů, ale i zaměst- ku. I tady jsem našla výborný kolektiv.
nanců. A s některými, přestože zde A proto jsem ráda, že jsem tu zůstala.“
již nepracují, se setkávám dodnes.
Běhounek měl vždy štěstí na loajál- PŘED 107 LETY SE NARODIL
ní a pracovité zaměstnance a to je, AUTOR HOTELU BĚHOUNEK
myslím, dodnes jeho devizou. Stej- Architekt Antonín Tenzer, od jeně jako ostatní zmínění pracovníci hož narození uplynulo 22. prosince
nelituji toho, že jsem svůj profesní 107 let, patří k předním představiteživot strávila právě zde. Stálo a stojí lům českého vrcholného funkcionalismu. Pocházel z Kašperských Hor
to za to.“

a studia architektury
absolvoval na
pražské Uměleckopr ů myslové
škole,
kde byl žákem
Pavla Janáka.
Po celou dobu
studií
také
pracoval v ateliéru Jaromíra Krejcara. Jako autor či spoluautor je podepsán pod celou řadou pozoruhodných budov. Patří mezi ně například
sanatorium Běhounek a sanatorium
ve Vráži u Písku, zdravotnick é středisko v Praze-Vysočanech, dětská
nemocnice v Praze-Motole či terasové domy v Praze-Libni. Jeho patrně
nejznámější stavba však stojí přímo v centru Prahy, na Václavském
náměstí. Je jí hotel Jalta, který byl
postaven na místě domu vybombardovaného v roce 1945 a je považován za nejzdařilejší stavbu období
socialistického realismu. Antonín
Tenzer byl rovněž dlouholetým členem a posléze i funkcionářem SVU
Mánes a chuť do práce a životní optimismus ho neopouštěly takřka až
do jeho smrti. Zemřel v nedožitých
94 letech 12. října 2002, tři roky poté,
co mu Obec architektů udělila cenu
za celoživotní dílo.
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DAS KURHOTEL BĚHOUNEK
FEIERT DEN 40. JAHRESTAG
EIN KLEINER RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2015
Bis Ende 2015 bleiben uns nur ein paar Tage. Bereits jetzt schauen wir uns die Ereignisse und Geschichten an, die uns in
diesem Jahr begegneten. Und einige von ihnen möchten wir gern mit Ihnen teilen.

DIE FEIER DES 40. JAHRESTAGES
Das Jahr 2015 stand hauptsächlich im Geiste der Feierlichkeiten rund um den 40. Jahrestag unseres Hotels. Bereits in
den Sommer- und Herbst-Ausgaben des Magazins haben
wir Sie über die Ereignisse, die wir zu Ehren dieses wichtigen Jahrestages für unsere Gäste vorbereitet haben, informiert. Wir haben mit der Eröffnung der 109. Kursaison
begonnen, wo der wesentliche Teil des Programms, einschließlich einer Ausstellung über die Geschichte des Hauses, gerade bei uns stattfand.
Es folgte eine Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen,
von denen einige auf der Terrasse des Hotels bei unglaublich schönem Wetter durchgeführt wurden. Diese haben
vielleicht am meisten gefallen. Während einer der Veranstaltungen haben wir sogar den neuen Drink "Běhouneks
Pol" vorgestellt, der nach dem Akademiker František
Běhounek benannt wurde. Wir trafen uns mit langjährigen
Gästen und anderen wichtigen Gästegruppen. Sehr nett war
die Begegnung mit einer Gruppe von Herrn Viktor Keil aus
Kassel. Die Antworten unserer Stammkunden in einer ein20

maligen Umfrage zum 40. Jahrestag des Hotels haben uns
sehr erfreut und unser Herz erwärmt.
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Hotels Běhounek
FORTFÜHRUNG DER FEIERLICHKEITEN
Weitere wichtige Ereignisse, über die wir Sie nicht informierten, fanden dann im Oktober und November statt.
Am 21. Oktober luden wir die Gäste zum Retro-Tanzprogramm mit einer zeitgenössischen Modenschau der Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts in der Darbietung der Tanzschule Harmonie ein. Alle Gäste wurden sehr
angenehm von Marie Sklodowska-Curie (unserer Mitarbeiterin Frau Věra Círová) begrüßt. Diese Rolle hat sie mit
Bravour absolviert. In einem historischen Kostüm und mit
einem Lächeln reichte sie jedem ein Begrüßungsgetränk.
Einige Gäste hat sie sogar mit Witz und Verstand in ihre
wissenschaftliche Forschung eingeweiht. Die Gäste wurden
hervorragend durch schöne historische Kostüme - ergänzt
durch entsprechende Requisiten, moderne Frisuren und
Make-up - unterhalten. Die Tanz-Auftritte junger Frauen

rin des ganzen Kurbades war, hatte ich im Běhounek eine
eigene Praxis und meine Patienten. Es sind hauptsächlich
die Bechterew-Patienten, denen ich mit der Gründung des
Klubs der Bechterew-Patienten geholfen hatte, und die ihre
Behandlungen einschließlich der Aufbauaufenthalte gerade
hier absolvieren. Die enge Zusammenarbeit mit den deutschen Bechterew-Patienten, die Teilnahme an der Organisation der Besuche der deutschen Gruppen einschließlich der
Bechterew- und Rheumapatienten, all das hat mich immer
erfüllt. Darüber hinaus hatten wir hier ein ausgezeichnetes
Team von Medizinern und Physiotherapeuten, auf die man
sich immer verlassen konnte. Dies sind die Gründe, warum
ich immer gern im Hotel Běhounek gearbeitet habe. Das
Hotel Běhounek ist mir mit seinen Patienten und seinem
Personal ans Herz gewachsen und wurde zu einem festen
Bestandteil in meinem Leben."
Vlasta Bidrmanová, Physiotherapeutin, im Hotel seit 1975,
jetzt im Ruhestand
"Ich habe seit 1971 im Hotel Radium
Palace gearbeitet. 1975 nahm ich
an der Eröffnungsfeier des Hotels
Běhounek teil und seitdem arbeite
und Mädchen waren ein Erfolg. Es wurden gegrillte Leich hier. Im Laufe der Jahre habe
ckereien zu einem erschwinglichen Preis verkauft und die
ich mich mit einer Vielzahl von Bildungsangeboten weitergebildet und
Stimmung war ausgezeichnet. Der unterhaltsame Abend
seit 1982 habe ich die Rehabilitatifand sowohl im Café als auch im Hotelsaal statt und wurde
onsabteilung geleitet. An der Arbeit
von 220 Teilnehmern besucht. Die auftretenden Models haben jeden beeindruckt und unterhalten.
fand ich sehr viel Spaß. Ich nahm auch an Werbe- und
Eine weitere Veranstaltung anlässlich unseres Jubiläums Informationsreisen nach Deutschland teil, wo ich viele Pawar ein von Auftritten des Fechtclubs Herold begleiteter tienten kennengelernt habe, die dann zu unseren StammTanzabend. Uns hat nicht nur die Bewaffnung der jungen Patienten wurden. Ich konnte auch erfahren, wie es ist, für
Fechter überrascht, sondern auch die Präzision, mit der sie die königliche Familie in den Vereinigten Arabischen Emiihre Fechtkunst präsentierten. Für unsere Gäste haben wir raten und Kuwait zu arbeiten. Im Hotel Běhounek konneine Verkostung des hervorragenden heimischen Salzge- te ich immer gut arbeiten. Wir waren ein tolles Team, alle
bäcks vorbereitet. Es hat uns sehr gefreut, dass man im Saal etwa im gleichen Alter. Auch wenn ich nun im Ruhestand
keinen freien Platz mehr finden konnte und dass sich alle bin, arbeite ich noch weiter. Ich half im Radium Palace aus
angenehm unterhalten haben.
und aktuell helfe ich wieder im Hotel Běhounek aus. Und
Ein Nachmittag mit Musik zum Zuhören, verbunden mit ich wäre froh, wenn mir meine Kräfte dies noch einige Zeit
dem Anschneiden der Jubiläumstorte, den wir für unsere erlauben."
Weihnachtsgäste vorbereiten, wird im Dezember der endgültige Schlusspunkt der diesjährigen Feierlichkeiten zum Věra Vacatová, Programmspezialistin im Hotel seit 1975,
40. Jahrestag unseres Hotels.
sie kam zu uns aus dem Karlsbader
Vera Vacatová, Programmspezialistin des Hotels Běhounek
Kurbad. "Es wurde das Kurinstitut
Radon aufgebaut und ich bekam das
UNSERE TREUESTEN GÄSTE
Angebot, dort als Kulturbeauftragte
In unserem Magazin stellen wir Ihnen in der Regel Gäste
zu arbeiten. Im Oktober wurde das
vor, die uns treu bleiben und wiederholt zurückkehren. AnGebäude fertig gestellt und feierlich
lässlich des 40. Jahrestages des Hotels möchten wir auch
unter dem Namen "Kurinstitut Akademiker Běhounek" eröffnet. Ich war
diejenigen vorstellen, die hier seit mehreren Jahrzehnten
sehr stolz darauf, dass ich in einem
arbeiten oder sogar offiziell das Hotel Běhounek eröffneten
der modernsten Institute des tscheund diejenigen, die einige von Ihnen schon lange Jahre regelmäßig treffen.
chischen Kurwesens arbeiten konnte. Das Aurora in Třeboň
wurde kurz nach dem Hotel Běhounek fertig gestellt, das
MUDr. Hana Hornátová, Ärztin
Karlsbader Thermal wurde noch gebaut und über großzügiSie hat als Oberärztin den Betrieb im ge Renovierungen bestehender Kurhäuser hat man erst anHotel Běhounek im Jahr 1975 eröff- gefangen nachzudenken. Die Arbeit im Běhounek war jahnet. "Von der Position der Oberärz- relang meine Freude. Besonders wertvoll waren und sind
tin im Kurhaus Praha habe ich im bis heute die Treffen mit interessanten Menschen, sei es
Oktober 1975 in die gleiche Position mit unseren Gästen oder Treffen mit großen Künstlern, die
im Hotel Běhounek gewechselt. Seit im Kurbad aufgetreten sind. Man darf auch die Mitarbeiter
dieser Zeit und sowohl während nicht vergessen - eine Gruppe von Leuten "die Herztruppe"
meiner ganzen Tätigkeit im Kurbad - die durch ihre Arbeit zum guten Ruf des heutigen Jubilars
als auch zu der Zeit, als ich Direkto- beigetragen haben. Für die nächsten Jahre wünsche ich dem
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Hotel Běhounek Tausende von zufriedenen Kunden, kluge Běhounek eine konstant angenehme Atmosphäre der zuund weitsichtige Manager, die durch "die Herztruppe" un- friedene Mitarbeiter und damit zufriedener Gäste."
terstützt auch weiterhin zum guten Namen dieses schönen,
freundlichen und netten Hauses beitragen werden.
Míla Hellerová – Physiotherapeutin, im Hotel seit 1976
"Mit den Worten und der Bewertung
Marcela Chaloupková – aktuell Masseurin, im Hotel seit
meiner langjährigen Kollegin Eva
1975
Podhrázská bin ich vollkommen einverstanden und kann es auch gern
"Ich war 25 Jahre alt und habe beschlossen, die Arbeit in einer Gastdurch meine Unterschrift bestätigen.
stätte gegen eine gesündere UmgeKurzum, eine schöne und wichtige
bung im Kurbad zu tauschen. Als
Arbeit, die mich erfüllt, tolle Kollegen, einschließlich der Neulinge. Wir
man Běhounek offiziell eröffnete,
sind ein gutes Team und das bedeutet
gehörte ich zu denen, die den Imbiss
uns viel. Ich bin schon im Ruhestand,
für die geladenen Gäste vorbereiteten. Die Arbeit im Kurbad habe ich
arbeite aber immer noch sehr gerne
zuerst als eine kleine Abwechslung weiter. Ich möchte glauben, dass es mir meine Gesundheit
verstanden, die Arbeit hat mir aber so gefallen, dass ich als noch einige Zeit erlaubt. "
Bedienung in den Speisesälen letzten Endes ganze 22 Jahre
geblieben bin. Ein exzellentes Team und angenehme Gäste Marie Lenková – Leiterin der Speisesäle, im Hotel seit 1976
haben dazu beigetragen, dass ich wirklich gern geblieben
"Ich kam zum Hotel Běhounek als
bin. Als die Kinder groß wurden, wollte mein Mann nicht
Kellnerin und seit 1990 arbeite ich
allein zu Hause sein. Er wollte nicht, dass ich in Schichten
als Leiterin des Restaurants. Die
arbeite. Deshalb habe ich beschlossen, eine Weiterbildung
Gastronomie hat mich immer interessiert und mit dem Kontakt zu den
als Massage-Therapeutin zu machen und mit 47 Jahren begann ich, im Běhounek Patienten zu massieren. Es machte
Gästen, der fest zum Job gehört, habe
ab und zu Spaß, wenn ein Patient kam und sagte, dass er
ich kein Problem. Warum bin ich so
mich von irgendwo her kennt und ich ihm antwortete, dass
lange im Běhounek geblieben? Am
ich ihn im Speisesaal bediente. Die Arbeit als Masseurin hat
Anfang war es die schöne Umgebung,
mich erfüllt und mir und meinem Mann gefiel, dass ich nur
später kam das großartige Team hinvon Montag bis Freitag arbeitete. Zurzeit bin ich schon im zu. Sicherlich hat sich seitdem Vieles verändert, es gibt hier
Ruhestand, aber ich arbeite immer noch gern. Ich bin sofort aber immer noch ein Team, mit dem es sich gut zusamam Start, wenn man im Běhounek Hilfe benötigt. Ich habe menarbeiten lässt. Seien es die Köche oder die Bedienungen.
nie bereut, dass ich eigentlich mein ganzes aktives Leben Und dann die Dankbarkeit älterer Gäste, wenn sie ihnen
im Běhounek verbracht habe. Ein ausgezeichnetes Kollektiv das Essen zum Tisch bringen und wenn sie ihnen helfen,
sowohl in den Speisesälen als auch im Team der Masseure das benutzte Geschirr zurückzubringen. Sehr nett sind wiederholte Begegnungen mit langjährigen Patienten. Diese
war und ist es auch wert.
erfreuen mich immer sehr. Häufiges Lob für den gesamten
Verpflegungsbereich sagt aus, dass wir unsere Arbeit gut
Eva Podhrázská – Physiotherapeutin, im Hotel seit 1976
„In einem halben Jahr werde auch ich machen. Und das freut uns."
die Gelegenheit haben, mein 40. Berufsjubiläum im Běhounek, damals Romana Svobodová – Köchin, im Hotel seit 1976
noch eine frischgebackene "Rehaf"Als ich mit der Kochlehre begann,
rau", zu feiern. Meine ersten Mitarhabe ich die ganze Praxis im Běhounek
beiter und Patienten haben mich unabsolviert, wo ich gleich nach der Lehglaublich inspiriert und dies hat alles
re angefangen habe. Zuerst arbeitete
Weitere beeinflusst - die Lust zu arich in der warmen Küche, aber jetzt
beiten und weiter zu studieren. Dazu
arbeite ich schon lange in der kalten
kamen ein moderner Arbeitsplatz
Küche. Diese Arbeit hat mir immer
und damals noch eine Betriebswohnung. Dies hatte zur Folgefallen, ebenso wie dre Kollegin
ge, dass ich beschloss, mich hier dauerhaft niederzulassen.
Maruška Lenková, und ich muss sagen, es war immer das Kollektiv, das
Während dieser Zeit gab es viele Veränderungen. Es war
möglich, sich an anderen Arbeitsplätzen auch im Ausland mich im Běhounek hielt. Ich kann die liebe Begrüßung der
umzuschauen oder zu arbeiten. Ich bin aber immer gern Mitarbeiter nicht unerwähnt lassen, als ich nach einer lanzu meinem Arbeitsplatz und meinen Leuten zurückgekehrt. gen und schweren Krankheit zurück an meinen Arbeitsplatz
Bis heute bedauere ich nicht, dass ich blieb, auch wenn heu- zurückkehrte. Ich bin oft bei Buffets und so komme ich mit
te die Beständigkeit nicht so geschätzt wird. Meine Arbeit Gästen in Kontakt. Ihr Lob erfreut mich immer."
im Běhounek ist nämlich sehr bunt und sehr vielfältig. Die
charakterliche und nationale Vielfalt unserer Kunden sorgt Edeltraud Štěpánková – Empfangspersonal, Managerin
für eine Menge interessanter Momente und lustiger Situa- und jetzt Direktorin des Hotels, im Hotel seit 1977
tionen und als Bestandteil einer umfassenden Behandlung "Nach dem Abitur auf dem Gymnasium begann ich an der
führt sie eindeutig zu Erfolgen. Und das freut mich sehr. Im Rezeption des Hotel Běhounek. Es war Liebe auf den ersten
Laufe der Jahrzehnte entdeckte man unter den Patienten Blick. Ich mochte sowohl die Umgebung als auch die Arbeit
auch Freunde, die man während wiederholter Aufenthal- selbst. Der Kontakt zu den so verschiedenartigen Gästen
te gern trifft. Für die kommenden Jahre wünsche ich dem war interessant. Im Laufe der Jahre habe ich viele nette und
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wunderbare Menschen nicht nur bei VOR 107 JAHREN WURDE DER ARCHITEKT
den Gästen, sondern auch unter den DES HOTELS BĚHOUNEK GEBOREN
Der Architekt Antonín Tenzer,
Mitarbeitern kennengelernt. Und einige, obwohl sie hier nicht mehr beder am 22. Dezember vor 107
schäftigt sind, treffe ich noch heute.
Jahren geboren wurde, gehört zu
Běhounek hatte, was treue und fleißiden führenden Vertretern des
ge Mitarbeiter angeht, immer Glück
tschechischen Funktionalismus
und sie sind, glaube ich, bis heute
in seiner Hochform. Er kam aus
sein Kapital. Genauso wie die andeKašperské Hory und das Archiren Kollegen bereue ich nicht, dass ich hier mein Berufsletekturstudium absolvierte er an
ben verbracht habe. Das war und ist es wert.“
der Prager Hochschule der Künste, hier war er Schüler bei Pavel
Janák. Während seiner StudienJaroslava Aranyossyová – heutzutage Badefrau, im Hotel seit
zeit hat er im Studio von Jaromir
1979
"Ich habe Kellnerin im Grandhotel Pupp Krejcar gearbeitet. Er wirkte als Architekt oder Co-Archigelernt, wo ich einige Zeit arbeitete. tekt an einer Reihe von bemerkenswerten Gebäuden mit.
1979 beschloss ich, im Wintergarten des Dazu gehören z. B. das Sanatorium Běhounek und das SaHotels Běhounek zu arbeiten. Es war natorium in Vráž bei Písek, das Gesundheitszentrum in
die Arbeit, die ich tun wollte und die Praga-Vysočany, das Kinderkrankenhaus in Prag-Motol
mir auch Spaß gemacht hat. Darüber oder Reihenhäuser in Prag-Libeň. Sein wahrscheinlich behinaus bin ich in ein hervorragendes rühmtestes Bauwerk findet man jedoch direkt im Zentrum
Kollektiv aufgenommen worden und so von Prag auf dem Wenzelsplatz. Es ist das Jalta Hotel, das
habe ich mich schnell eingewöhnt. Die auf dem Gelände eines im Jahr 1945 ausgebombten HauTatsache, dass ich an dieser Stelle seit 30 ses gebaut wurde und das als der erfolgreichste Bau der
Jahren geblieben bin, kann es nur belegen. Als ich Schmerzen in Periode des sozialistischen Realismus gilt. Antonin Tenzer
den Beinen verspürte, begann ich darüber nachzudenken, einen war gleichwohl ein langjähriges Mitglied und später Funkanderen Job ohne ganztägige Schichten aufzunehmen. Ich ent- tionär des SVU Mánes und der Spaß am Arbeiten und der
schied mich für eine Weiterbildung als Badefrau und begann im Lebensoptimismus haben ihn fast bis zu seinem Tod nicht
Bereich der Radonbäder zu arbeiten. Und wo sonst anders als verlassen. Er starb im Alter von 94 Jahren am 12. Oktober
nicht im Běhounek. Hier fand ich ein sehr gutes Kollektiv. Und 2002, drei Jahre nach dem er für sein Lebenswerk von der
deshalb bin ich froh, dass ich geblieben bin."
Architektenkammer ausgezeichnet wurde.

NAŠI HOSTÉ
VÝZNAMNÉ JUBILEUM
PANÍ VAVŘÍKOVÉ
Svůj 40. léčebný pobyt u nás strávila
paní Jiřina Vavříková v říjnu. Společně jsme se setkaly v průběhu roku
již potřetí. Poprvé to bylo 14. března, kdy jsme se obě zúčastnily setkání bechtěreviků, které se konalo

v hotelu Běhounek u příležitosti 25.
výročí založení Klubu bechtěreviků.
Podruhé pak koncem dubna, kdy
paní Vavříková absolvovala samoplátecký pobyt s programem Rehabilitační kúra, kdy ji doprovázela
její dcera - paní ing. Jiřina Vašáková, která se od roku 2011 také stala
naším stálým hostem. Velkou radost
jsem měla, když jsme se letos potkaly ještě potřetí, kdy paní Vavříková
u nás absolvovala Komplexní léčebný pobyt. Spolu s Renate Krausovou,
sales manažerkou, jsme poděkovali
paní Vavříkové ke kulatému pobytu za její věrnost a předaly dárečky
včetně Dárkového poukazu na čerpání služeb. Při společném posezení
jsme rády zavzpomínaly na spoustu
pacientů z řad bechtěreviků, kteří
k nám do lázní po dlouhá léta jezdili a nebo stále ještě jezdí. Také jsme
zavzpomínaly na rekondiční pobyty

bechtěreviků, u jejichž zrodu paní
Vavříková byla. Ty první rekondiční
pobyty osobně doprovázela. I přes
svůj současný handicap se špatným
viděním se k nám ráda vrací. Dcera,
která ji doprovázela během pobytu
a ošetřující lékařka MUDr. Hornátová jí byly velkou oporou.
„Milá paní Vavříková, už nyní se těšíme na setkání v roce 2016.“
Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu
Běhounek
PAN ERVIN KOCH OSLAVIL
SVŮJ 60. POBYT V LÁZNÍCH
O panu Erwinu Kochovi jsme v časopise již několikrát psali. Je to náš
patriot tělem i duší. Bechtěrevik,
který naše lázně propaguje po celém
Německu. Nedá dopustit na jedinečnou radonovou vodu a profesionální
fyzioterapii. Jeho angažovanost v pomoci Ukrajině, konkrétně obětem
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Černobylu je obdivuhodná. Jistě právem byl za své počínání několikrát
vyznamenán. A jak sám říká, po těžké práci s vybavováním transportů
léky, zdravotnickými přístroji, oblečením a trvanlivými potravinami, si
každý rok dvakrát zajede do Jáchymova. Zde načerpá síly, aby mohl
v opět pokračovat v této náročné
činnosti. Lázeňský hotel Běhounek se
všemi svými pracovníky se stal jeho
druhým domovem. I proto se rozhodl, že svůj 60. pobyt u nás náležitě
oslaví. A ne jinak, než s těmi, kteří se
o něj během léčebného pobytu vzorně starají. Oslava se konala 6. listopadu a pan Koch na ni pozval 40 hostů
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z řad zaměstnanců i spolupacientů.
Jeho úvodní slova nás mile překvapila.
Vyslovil poděkování nám všem, vyzdvihl péči ošetřující lékařky MUDr.
Hornátové a také všech fyzioterapeutů. Vyzval nás k prohlídce výstavky
fotografií, které nafotil v průběhu
několika svých pobytů. Bylo se na co
dívat. A my všichni jsme si uvědomili
jak rychle ten čas letí. Atmosféra byla
velice příjemná. Milým překvapením
bylo vystoupení fyzioterapeutů v podobě skupinového cvičení.
zůstaly téměř do konce jejího života. Poprvé jsme do Jáchymova přije„Vážený pane Kochu, ještě jednou ly v roce 1976. Tehdy bylo mamince
Vám gratulujeme k 60. pobytu a pře- 75 let. Poté už jsme jezdily každý rok.
jeme hodně zdraví.“
Naposled jsme zde byly spolu v roce
1990 a to bylo mamince téměř 90 let“
dodává. „Naším oblíbeným místem
v Jáchymově se stal Běhounek“. Když
maminka již do lázní nemohla, starala se o ni paní Martínková. Když onemocněl manžel, starala se i o něj a na
několik let Jáchymov vypustila.
Poté, co zůstala sama, začala se opět
do Běhounka každoročně vracet. Jak
sama říká, se zvědavostí zaznamenává pozitivní změny, které v hotelu probíhají. „ Ať už je to vylepšení
pokojů, rozšíření procedur, zavedení
nových technik v oblasti fyzioterapie
nebo úžasné stravování. Velký přínos
vidím ve vybudování koridoru, který
spojuje Dalibor a Jitřenku s hlavní
budovou. Pak jsou velice příjemné
služby, které někteří z nás považují za
samozřejmé, jako například zajištění
jízdenek a místenek, doprava z nádraží, zajištění pošty a další. Velice dobře pracuje i programová specialistka,
Renate Krausová, sales manažer hotelu Bě- která zajišťuje vstupenky na různé
hounek
programy, třeba i v Karlových Varech,
organizuje různé zábavné programy
JÁCHYMOV JE NEJLEPŠÍ
přímo na hotelu, pořádá různé výSvůj 24. léčebná pobyt u nás strávila lety do okolí. A nejvíce si považuji
paní inženýrka Stanislava Martínková vstřícnosti a ochoty veškerého perv říjnu ve svých úctyhodných 88 letech. sonálu hotelu Bě-hounek, což přináší
Potkaly jsme se na večerním progra- velice příjemnou atmosféru, která je
mu, a protože nebylo moc času si po- cítit v celém hotelu. Dlouhá léta jsem
povídat, daly jsme si schůzku následu- pracovala ve zdravotnictví a služebně
jící den. Velice mne potěšilo, že paní navštívila spoustu dalších lázní. Měla
Martínkové záleží na tom, abychom jsem tedy možnost porovnávat a opět
věděli, jak moc se jí u nás líbí. „Jáchy- jen mohu zopakovat, že jste nejlepší
mov je nejlepší“, říká a dodává „jsem a fandím Vám.“
přesvědčena o tom, že se má mamin- Děkujeme paní Martínkové, přejeme
ka dožila svých 102 a půl let díky Já- pevné zdraví a těšíme se na další shlechymovu. Právě na ní jsem viděla, jak dání.
vaše lázně dělají člověku dobře. Vždyť Edeltraud Štěpánková, ředitelka hotelu
dobrý zdravotní stav a pohyblivost jí Běhounek

OZDRAVENÍ S ÚSMĚVEM…
V lednu 2015 přijela paní MUDr.Viktoriya Bilyaková CSc. poprvé do Lázeňského hotelu Radium Palace na
léčebný pobyt. Již tehdy při prvním
setkání nám paní doktorka sdělila
své pozitivní dojmy a spokojenost
z pobytu. Společná setkání následovala i při jejím druhém pobytu v létě
v roce 2015. A protože i tentokrát byla
paní doktorka spokojena, dohodly jsme se, že by k nám přivezla na
zkoušku skupinu klientů, se kterými
se jezdí léčit a relaxovat do různých
lázní v České republice. Slovo dalo
slovo a smlouva byla na stole. A tak
začátkem listopadu přijela MUDr.
Bilyaková se skupinou 34 klientů na
Radonovou kúru.
Paní doktorka Bilyaková se od roku
1994 zabývá Su Jok terapií. Je žákyní
profesora Park Jao Woo a vlastní 28
certifikátů platných pro léčbu a vyučování Su Jok terapie. Od roku 1996
osobně vede nestátní zdravotnické
zařízení STVP s.r.o. v Praze., kde
působí jako lékařka. Vedle lékařské

činnosti se věnuje i osvětové činnosti,
kde se snaží své zkušenosti a znalosti
předat nejen odborníkům, lékařům
ale také široké veřejnosti. Snaží se naučit své posluchače a pacienty pečovat
o své zdraví neboť včasná prevence je
důležitou součástí péče o člověka.
Proč ozdravení s úsměvem? Tento
název našemu článku dala sama paní
doktorka. Úsměv a dobrou náladu
nám všem, zaměstnancům hotelu
Radium Palace, předávala celá skupina těchto pozitivně naladěných hostů
a my věříme, že úsměvem a dobrou
náladou nešetřil ani nikdo z nás. Své
nadšení a spokojenost nám hosté napsali i do „Knihy hostů“ s přáním, že
se k nám rádi vrátí opět příští rok na
podzim. A my věříme, že pobyty paní
doktorky a její skupiny se stanou opakovanými a všichni se k nám budou
pravidelně vracet.
Všem přejeme pevné zdraví a těšíme
se na další návštěvu.
Karla Korčoková, sales manager a Jaroslava Vlčková, ředitelka hotelu Radium
Palace

POPRVÉ JSEM POZNAL
JÁCHYMOV
28. října k nám do hotelu Radium Palace přijel na 14 denní léčebnou kúru
pan Dr. Shavkat Salikhov. Hned
záhy jsme se dozvěděli, že se jedná
o významného člověka z oblasti vědy
a výzkumu v Uzbekistánu. Pan Salikhov je prezidentem Akademie věd
Uzbecké republiky od roku 2006.
Pracuje v rámci kabinetu ministrů
jako senátor, je předsedou správní
rady Centra špičkových technologií.
Má za sebou více než 350 vědeckých
prací, 56 vynálezů a více než 40 patentů. V roce 2008 mu byl udělen
řád „El –jurty Hurmati“. Věnuje se
především genetice, experimentální
biologii, imunologii, parazitologie
a vlivu změny klimatu a jeho dopady na celou planetu. Ve svém oboru
je světoznámou osobností, která se
svým týmem vědců spolupracuje se
špičkami světové vědy. Dr. Salikhov
je pravidelným hostem lázeňského
hotelu v Karlových Varech. Jen náhodou se dozvěděl o lázních Jáchy-
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mov a o jejich léčebných účincích. Rozhodl se, že zkusí
14 denní léčbu a nakonec prodloužil svůj pobyt o další
týden. V hotelu Radium Palace byl velice spokojen a s sebou domů si odvezl nejen nadšení z léčby, celkovou spokojenost, ale i několik našich prospektů a DVD. Rád by

se o jeho pozitivní zkušenosti podělil se svými známými
a spolupracovníky, kteří by prý léčbu též potřebovali.
Managment hotelu Radium Palace stejně jako jeho zaměstnanci se těšíme na další návštěvu Dr. Salikhova.
Karla Korčoková, sales manažerka hotelu Radium Palace

UNSERE GÄSTE
DAS BEDEUTENDE JUBILÄUM DER
FRAU VAVŘÍKOVÁ
Im Oktober hat bei uns Frau Jiřina Vavříková ihren 40.
Heilaufenthalt verbracht. Wir haben uns im Laufe des Jahres bereits zum dritten Mal getroffen. Das erste Mal war es
am 14. März, als wir beide an einem Treffen der BechterewPatienten teilgenommen haben, das im Hotel Běhounek
anlässlich des 25. Jahrestags der Gründung des BechterewClubs stattfand. Das zweite Mal war es Ende April, als
Frau Vavříková den ambulanten Selbstzahler-Aufenthalt
mit einer Rehakur absolvierte - begleitet von ihrer Tochter
Frau Ing. Dahlia Vašáková, die seit 2011 auch zu unserem
Dauergast wurde. Ich war sehr glücklich, dass wir uns in
diesem Jahr ein drittes Mal trafen, als Frau Vavříková bei
uns einen „Komplexen Heilaufenthalt“ absolvierte. Zusammen mit Renate Kraus, der Sales Managerin, haben wir uns
bei Frau Vavříková zu ihrem runden Aufenthalt für ihre
Treue bedankt und übergaben Geschenke, darunter auch
einen Geschenkgutschein. Gemeinsam haben wir uns an
viele Bechterew-Patienten erinnert, die uns viele Jahre besuchten oder immer noch besuchen. Wir erinnerten uns
auch an die Aufbauaufenthalte der Bechterew-Patienten,
an deren Gründung Frau Vavříková beteiligt war. Die ersten Aufbauaufenthalte hat sie persönlich begleitet. Trotz
des aktuellen Handicaps, ihrer schlechten Sehkraft, kommt
sie immer wieder gern zurück zu uns. Ihre Tochter, die sie
während des Aufenthalts begleitete, sowie die behandelnde
Ärztin MUDr. Hornátová, waren für sie immer eine große
Stütze.
"Sehr geehrte Frau Vavříková, wir freuen uns bereits jetzt
auf ein Wiedersehen in 2016."
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Hotels Běhounek

60. Aufenthalt bei uns richtig feiern wird. Und nicht anders
als mit denjenigen, die sich um ihn während der Aufenthalte vorbildlich kümmern. Die Feier fand am 6. November
statt und Herr Koch hat 40 Gäste aus den Reihen des Personals und der Mitpatienten eingeladen. Seine einleitenden
Worte haben uns angenehm überrascht. Er bedankte sich
bei uns allen, lobte die Sorgfalt der behandelnden Ärztin
Frau MUDr. Hornátová und aller Physiotherapeuten. Er
hat uns zu einer Ausstellung von Fotografien eingeladen,
die er während einiger seiner Aufenthalte angefertigt hat.
Es war sehenswert. Und uns allen ist bewusst geworden,
wie schnell die Zeit vergeht. Die Atmosphäre war sehr angenehm. Eine angenehme Überraschung war der Auftritt
von Physiotherapeuten in Form einer Gruppenübung.
"Sehr geehrter Herr Koch, noch einmal herzlichen Glückwunsch zum 60. Aufenthalt, wir wünschen Ihnen viel Gesundheit."
Renate Kraus, Salesmanagerin im Hotel Běhounek

JÁCHYMOV IST DAS BESTE
Im Oktober hat Frau Ing. Stanistava Martínková bei uns
ihren 24. Heilaufenthalt im Alter von beachtlichen 88 Jahren absolviert. Wir trafen uns zum Abendprogramm und
weil man nicht viel Zeit zum Reden hatte, verabredeten
wir uns für den nächsten Tag. Es hat mich sehr erfreut,
wie wichtig es Frau Martínková ist, dass wir wissen, wie
sehr es ihr bei uns gefällt. "Jáchymov ist das beste", sagt
sie und fügt hinzu: "Ich bin überzeugt, dass meine Mutter ihre 102 und ein halbes Jahr nur dank Jáchymov erlebte. Gerade an ihr konnte ich beobachten, wie gut den
Menschen so ein Kuraufenthalt bei Ihnen tut. Denn ihre
gute Gesundheit und Mobilität hat sie fast bis zum ihrem
Lebensende behalten. Das erste Mal haben wir Jáchymov
1976 besucht. Damals war die Mutter 75 Jahre alt. Seitdem
Herr Erwin Koch feierte seinen 60. Aufenthalt im Kurbad
Über Herrn Erwin Koch haben wir wiederholt im Magazin sind wir jedes Jahr gekommen. Das letzte Mal waren wir
geschrieben. Er ist unser Patriot mit Herz und Seele. Ein hier zusammen im Jahr 1990, da war meine Mutter schon
Bechterew-Patient, der für unser Kurbad in ganz Deutsch- fast 90 Jahre alt", fügt sie hinzu. "Běhounek wurde unser
land wirbt. Er lässt nichts auf das einzigartige Radonwas- Lieblingshotel in Jáchymov." Als die Mutter das Heilbad
ser und die professionelle Physiotherapie kommen. Seine nicht mehr besuchen konnte, wurde sie von Frau MartínBeteiligung an der Hilfe für die Ukraine, insbesondere für ková betreut. Und als der Ehemann krank wurde, hat sie
die Opfer von Tschernobyl, ist bewundernswert. Mit Recht ihn gepflegt und ließ einige Jahre den Besuch in Jáchymov
wurde er für sein Tun mehrfach ausgezeichnet. Und wie aus.
er selbst sagt, nach der harten Arbeit bei der Ausstattung Nachdem sie allein geblieben ist, kehrte sie wieder jährder Transporte mit Medikamenten, Medizintechnik, Be- lich ins Běhounek zurück. Wie sie selbst sagt, beobachtet
kleidung und haltbarer Nahrung, besucht er zwei Mal im sie neugierig die positiven Veränderungen im Hotel. "SeiJahr Jáchymov. Hier kommt er zu Kräften, damit er diese en es die Zimmerrenovierungen, die Erweiterung im Ananspruchsvolle Tätigkeit weiterhin fortsetzen kann. Das gebot der Anwendungen, die Einführung neuer Technik
Kurhotel Běhounek wurde mit all seinen Beschäftigten zu im Bereich der Physiotherapie und einfach das tolle Essen.
seinem zweiten Zuhause. Er beschloss daher, dass er seinen Ich sehe einen großen Vorteil durch den Aufbau des Ver26

bindungsganges, der Dalibor und Jitřenka mit dem Hauptgebäude verbindet. Dann ist es noch der sehr angenehme
Service, den einige von uns für selbstverständlich halten,
wie etwa die Vorbestellung von Tickets und Sitzplatzreservierungen, der Transport vom Bahnhof, die Sicherung
des Postempfangs und vieles mehr. Sehr gut arbeitet auch
die Programmspezialistin, die Tickets für verschiedene
Programme, auch in Karlsbad, reserviert, verschiedene
Unterhaltungsprogramme direkt im Hotel und viele Ausflüge in die Umgebung organisiert. Am höchsten schätze
ich das Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft aller
Mitarbeiter des Hotels Běhounek, das für eine sehr angenehme Atmosphäre sorgt, die im ganzen Hotel spürbar ist.
Ich habe lange Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet und
habe dienstlich viele andere Kurorte besucht. So hatte ich
eine Chance zu vergleichen und ich kann nur immer wiederholen, Sie sind die besten und ich unterstütze Sie."
Vielen Dank Frau Martinková, wir wünschen Ihnen gute
Gesundheit und freuen uns auf das nächste Wiedersehen.
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Hotel Běhounek
EINE HEILUNG MIT LÄCHELN…
Im Januar 2015 kam Frau MUDr. Viktoriya Bilyaková CSc.
zum ersten Mal ins Kurhotel Radium Palace zu einem
Kuraufenthalt. Bereits während des ersten Treffens hat uns
Frau Doktor ihre positiven Eindrücke und ihre Zufriedenheit geschildert. Bei ihrem zweiten Aufenthalt im Sommer
2015 haben wir uns wieder getroffen. Und weil Frau Doktor
auch dieses Mal zufrieden war, vereinbarten wir, dass sie zu
uns probeweise eine Kundengruppe mitbringt, mit denen
sie verschiedene Kurorte in der Tschechischen Republik zu
Heil- und Entspannungszwecken besucht. Wir haben uns
ziemlich schnell geeinigt und bald lag der Vertrag auf dem
Tisch. Und so kam Frau MUDr. Bilyaková Anfang November mit einer Gruppe von 34 Kunden zu einer Radonbehandlung.
Frau Dr. Bilyaková beschäftigt sich seit 1994 mit der Su
Jok Therapie. Sie ist eine Schülerin des Professors Park Jao
Woo und besitzt 28 Zertifikate für die Behandlung und den
Unterricht der Su Jok Therapie. Seit 1996 führt sie persönlich in Prag eine private medizinische Einrichtung STVP
s.r.o., wo sie als Ärztin arbeitet. Neben ihrer medizinischen
Tätigkeit widmet sie sich auch der Aufklärung, indem Sie
versucht, ihre Erfahrungen und Kenntnisse nicht nur an
Fachleute und Ärzte, sondern auch der breiten Öffentlichkeit weiterzugeben. Sie bemüht sich, ihren Zuhörern und
Patienten zu vermitteln, wie man die eigene Gesundheit
pflegen sollte, weil eine frühe Prävention ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitspflege ist.
Und warum nun eine Heilung mit Lächeln? Der Titel unseres Artikels wurde von Frau Doktor selbst vorgeschlagen.
Die ganze Gruppe dieser positiv gesinnten Gäste schenkte uns allen Angestellten im Radium Palace, Lächeln und
gute Laune, und wir glauben, dass wir das Lächeln und die
gute Laune gut erwidern konnten. Ihre Begeisterung und
Zufriedenheit haben unsere Gäste im "Gästebuch" verewigt
- mit dem Wunsch, dass sie im nächsten Herbst gern zu uns
zurückkommen möchten. Und wir glauben, dass sich die
Besuche der Frau Doktor und ihrer Gruppe wiederholen
werden und dass sie regelmäßig zu uns zurückkehren werden.
Wir wünschen allen eine gute Gesundheit und freuen uns

auf den nächsten Besuch.

Karla Korčoková, Vertriebsleiterin und Jaroslava Vlčková, Direktorin des Hotels Radium Palace

ICH LERNTE JÁCHYMOV ZUM ERSTEN
MAL KENNEN
Am 28. Oktober hat Herr Shavkat Salikhov unser Hotel
Radium Palace zu einer 14-tägigen Behandlung aufgesucht. Bald erfuhren wir, dass es sich um eine wichtige
Person aus dem Bereich der Wissenschaft und Forschung
in Usbekistan handelt. Herr Salikhov ist seit 2006 Präsident der Akademie der Wissenschaften der Republik
Usbekistan. Er arbeitet im Ministerkabinett als Senator
und ist Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zentrums
für Hochtechnologien. Er hat mehr als 350 wissenschaftliche Arbeiten, 56 Erfindungen und mehr als 40 Patente
veröffentlicht. 2008 wurde er mit dem Orden "El-jurty
Hurmati" ausgezeichnet. Er widmet sich insbesondere
der Genetik, der Experimentalbiologie, der Immunologie sowie der Parasitologie und beschäftigte sich auch mit
den Auswirkungen der Klimaänderungen und deren Folgen für den gesamten Planeten. In seinem Bereich ist er
eine weltweit renommierte Persönlichkeit, der mit seinem
Wissenschaftler-Team mit Spitzenforschern aus der Welt
der Wissenschaft zusammenarbeitet. Herr Salikhov war
regelmäßiger Gast in einem Kurhotel in Karlsbad. Nur
durch Zufall erfuhr er von Jáchymov und seinen heilenden Wirkungen. Er beschloss, eine 14-tägige Behandlung
zu absolvieren, schließlich verlängerte er seinen Aufenthalt noch um eine weitere Woche. Im Hotel Radium Palace war er sehr zufrieden und nahm nicht nur die Begeisterung über der Behandlung mit nach Hause, sondern auch
allgemeine Zufriedenheit, einige unserer Broschüren und
DVDs. Er würde gern seine positiven Erfahrungen mit
seinen Freunden und Kollegen teilen, die eine Behandlung auch gebrauchen könnten.
Das Management des Radium Palace sowie auch sein Personal freuen sich auf seinen nächsten Besuch von Dr. Salikhov.
Karla Korčoková, Vertriebsleiterin im Hotel Radium Palace
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ART FORUM
Zimní období je spojeno s celou řadou adventních a vánočních akcí. Bohatý program je připraven ve všech
lázeňských domech. Na tomto místě přinášíme jen několik zajímavých tipů. Kompletní program naleznete na
www.spainfojachymov.cz, v tištěných programech nebo na nástěnkách jednotlivých hotelů.

23. 12. středa 19:30 hod. kostel sv. Jáchyma v Jáchymově,
vstupné 50 Kč
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Karlovarského pěveckého sboru, který byl založen již v roce 1961. Sbor spolupracuje se sólisty našich předních operních scén. Ročně
připraví na tři desítky koncertů, včetně nejžádanější České
mše vánoční. Sbor mnohokrát úspěšně reprezentoval českou hudbu také v zahraničí.

3. 3. čtvrtek 20:00 hod., sál Radium Palace, vstupné 160 Kč
Carmen
Mimořádný operní koncert George Bizeta ze žhavého Španělska plný vášně, lásky, žárlivosti a zrady v podání vynikajících umělců z Prahy a Olomouce. Barbora Polášková,
Carmen, zpěv, Petr Martínek, Don Jose, zpěv (sólista Olomoucké opery), Jiří Raijniš, Escamilio, zpěv, Eva Charvátová, Micaela, zpěv (Národní divadlo), Jiří Přibyl, Zunica,
zpěv (sólista Olomoucké opery, nositel ceny Thalie), profesor Karel Friesl, klavírní doprovod.

29. 12. úterý 20:00 hod., sál Radium Palace, vstupné 130 Kč
Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic – Mistřína
Autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti, kde se hudebníci narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však mnohem KULTURNÍ TIPY V OSTROVĚ
bohatší, zahrnuje folklórní hudbu i z dalších oblastí Mora- DŮM KULTURY OSTROV
vy, z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
1. 1. 2016 pátek 19:30 hod., hotel Běhounek, vstup volný
Jazzové komorní trio Ladislava Gerendáše – Novoroční
koncert
Ladislav Gerendáš, rodák z Karlových Varů, se od mládí
věnuje hudbě. Jako trumpetista působil v několika kapelách hrající tradiční jazz. Na počátku 70. let začal hrát v legendárním Banjo Bandu Ivana Mládka, kde byl populární i
jako komik. Na programu jsou jazzové evergreeny.

NEW MINERALS AND MINERALOGY IN THE
Vánoční výstava do 10. 1.
Vánoční zvyky, originální novoročenky, recepty na rodin- 21STCENTURY JÁCHYMOV 2016
ná novoroční jídla, andělíčkové, zvonečky a jiné drobnosti,
které si budete moci prohlédnout i odnést domů.
Mezinárodní sympozium zaměřené na nové minerály a
mineralogii a její roli ve vědách o Zemi v 21. století se
ZÁMEK OSTROV
koná 3.–8. 9. 2016 v Jáchymově, celosvětově významném
do 15. 1.
městě a jedné z nejbohatších světových mineralogických
Významné osobnosti Krušných hor - výstava k 340. vý- lokalit. Na sympozium navazuje evropská konference,
ročí narození ostrovské princezny Franzisky Sibylly Au- European Mineralogical Conference 2016, pořádaná
gusty
v italském Rimini ve dnech 11.–15. 9. 2016. Organizáoři
očekávají 100-120 vědců z celého světa. Účast na sympoziu přislíbil prezident Mezinárodní mineralogické
KLÁŠTERNÍ AREÁL
asociace (IMA), prof. Sergey Krivovichev (St. Petersburg
12.1. – 22. 3. Tajemné Podkrušnohoří
Výstava fotografií hornického podzemí Krušných hor před- State University, Rusko), místopředseda prof. Peter C.
stavuje společný česko-německý projekt „Hornická kultur- Burns (University of Notre Dame, USA), prof. Rodney
ní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ nominovaný na Seznam Ewing (Stanford University, USA) a pravděpodobně i
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
prof. Frank Hawthorne (University of Manitoba, Kanada), tedy nejvýznamnější mineralogové a vědci naší doby.
Od 27.3. 2016 Cesta je život, výstava gobelínů a dřevěných Sympozium se skuteční v lázeňských hotelech Běhounek
a Radium Palace.
reliéfů pro křížovou cestu Jarmily a Heřmana Koubových

7. 1. čtvrtek 20:00 hod., sál Radium Palace, vstupné 150 Kč
Koncert u příležitosti ruských vánoc
Zazní nejkrásnější ruské písně, ruské, italské, německé i
české operní árie. Perly německé operety a neapolské písně. Účinkující: Noema Erba (CZ) - soprán, významný host
Marcello Lippi (Itálie) – baryton, Martin Peschík – klavír a
Alexander Komarnický – moderace česky, německy a rusky.

23. ledna, 20:00 hod. společenský sál
Ples města a Domu kultury
K tanci a poslechu zahraje Concordia band, hostem večera
bude Hana Zagorová.
10. února, 18:00 hod. Točna
28. 1. čtvrtek 20:00 hod., sál Radium Palace, vstupné 130 Kč Srdce na dlani s Miriam Kantorkovou
Jazz revue trio
Zábavný pořad, herečka v pořadu vypráví, vzpomíná a reUslyšíte světově známé melodie a eveergreeny, populární cituje.
jazz, jako písně L. Armstronga, F. Sinatry nebo starší český 20. února , 20:00 hod. společenský sál
swing či Semaforské písničky v podání vynikajících praž- Country ples
ských umělců – Tomeš Smetana, kontrabas, František Ha- K tanci a poslechu zahraje kapela Maracas, v dalším provlíček, saxofon, klarinet, zpěv a Miroslav Klimeš, banjo.
gramu uvidíte předtančení z tanečního centra Harmonie.
2. března, 19.00 hod. společenský sál
11. 2. 20:00 hod., sál Radium Palace, vstupné 130 Kč
Karel Plíhal, český folkový a jazzový kytarista, zpěvák,
Slavnostní klavírní recitál Karla Vrtišky
skladatel, textař, hudební režisér a aranžér
Absolvent bakalářského studia na Hudební a taneční fakul- 15. března, 19:30 hod. divadelní sál
tě Akademie múzických umění. Karel Vrtiška získal celou S Tvojí dcerou ne, Antonín Procházka - premiéra divadelní
řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. V současnosti hry
také natáčí pro Českou televizi, pro televizní společnost
BBC a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem.
STARÁ RADNICE, otevírací doba: út-ne 13:00-17:00 hod.
28
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ART FORUM
In der Wintersaison finden viele adventliche und weihnachtliche Veranstaltungen statt. Alle Kurhäuser warten
mit einem reichhaltigen Programm auf. An dieser Stelle bringen wir ein paar interessante Tipps. Das vollständige Programm finden Sie unter www.spainfojachymov.cz, in gedruckten Programmen oder an den Aushängen der
einzelnen Hotels.

23.12. Mittwoch 19:30 Uhr, Kirche St. Joachim in Jáchymov, sche Swingmusik oder Lieder aus dem Semafor-Theater in
Eintritt 50 Kč
der Darbietung herausragender Prager Künstler - Tomeš
Böhmische Hirtenmesse von J.J. Ryba in der Darbietung Smetana, Kontrabas, František Havlíček, Saxofon, Klarides Karlsbader Chor, der 1961 gegründet wurde. Der Chor nette, Gesang und Miroslav Klimeš, Banjo.
arbeitet mit Solisten unserer prominenten Opernhäusern
zusammen. Jährlich bereitet er drei Dutzend Konzerte vor, 11.02. Donnerstag 20:00 Uhr, Saal des Radium Palace, Eindarunter ist auch die am meisten gewünschte Böhmische tritt 130 CZK
Hirtenmesse. Der Chor hat sehr oft und erfolgreich die Festlicher Klavierabend mit Karel Vrtiška
Absolvent des Bachelor-Studiums an der Fakultät für Mutschechische Musik im Ausland vertreten.
sik und Tanz der Akademie der musischen Künste. Karel
29.12. Dienstag 20:00 Uhr, Saal des Radium Palace, Eintritt Vrtiška gewann bei internationalen Wettbewerben zahlreiche Preise. Zurzeit dreht er auch für das Tschechische
130 CZK
Fernsehen, für die BBC Television und arbeitet langfristig
Varmuža Hackbrett-Musik aus Svatobořice - Mistřín
Die Musiker spielen in einer authentischen Darbietung Lie- mit dem Tschechischen Rundfunk zusammen.
der und Tänze aus der Umgebung von Kyjov, einer Gegend
wo sie geboren wurden und leben. Ihr Repertoire ist jedoch 03.03. Donnerstag 20:00 Uhr, Saal des Radium Palace, Einbreiter gefächert und umfasst auch Folkloremusik aus an- tritt 160 CZK
deren Gebieten Mährens, Böhmens, der Slowakei, Ungarns Carmen
und Rumäniens.
Das außerordentliche Opernkonzert von George Bizet aus
dem heißen Spanien voller Leidenschaft, Liebe, Eifersucht
01.01.2016 Freitag 19:30 Uhr, Hotel und Verrat mit herausragenden Künstlern aus Prag und
Běhounek, Eintritt frei
Olomouc. Barbora Polášková, Carmen, Gesang, Petr MarJazz
Kammer
Trio
Ladislav tinek, Don Jose, Gesang (Solist an der Oper in Olomouc),
Gerendáš
Neujahrskonzert Jiří Raijniš, Escamilio, Gesang, Eva Charvátová, Micaela,
Ladislav Gerendás, gebürtig aus Karls- Gesang (Nationaltheater), Jiří Přibyl, Zunica, Gesang (Solist
bad, widmet sich der Musik seit seiner an der Oper in Olomouc, Thalia Preisträger), Professor KaJugend. Als Trompeter wirkte er in rel Friesl Klavierbegleitung.
verschiedenen traditionellen Jazz Bands. Zu Beginn der
70er Jahre begann er in der legendären Ivan Mládek Banjo
Band zu spielen, wo er als Komiker sehr beliebt war. Das KULTURTIPPS IN OSTROV
Programm umfasst Jazzevergreens.
KULTURHAUS OSTROV
07.01. Donnerstag 20:00 Uhr, Saal Radium Palace, Eintritt 23. Januar, 20:00 Uhr, Gesellschaftssaal
Ball der Stadt und des Kulturhauses
150 CZK
Zum Tanzen und Zuhören spielt die Concordia Band, Gast
Konzert anlässlich der russischen Weihnacht
Es erklingen die schönsten russischen, italienischen, deut- des Abends ist Hana Zagorová.
schen und tschechischen Opernarien. Perlen der deutschen 10. Februar, 18:00 Uhr, Točna
Operette und der neapolitanischen Lieder. Mitwirkende: Herz auf der Zunge mit Miriam Kantorková
Noema Erba (CZ) - Sopran, bedeutender Gast Ivan Mari- Unterhaltungsprogramm, die Schauspielerin erzählt, erinno (Italien) - Bariton, Martin Peschík - Klavier und Alex- nert sich und rezitiert.
ander Komarnický - Moderation in Tschechisch, Deutsch 20. Januar, 20:00 Uhr, Gesellschaftssaal
und Russisch.
Countryball
Zum Tanzen und Zuhören spielt die Band Maracas, weiter
28.01. Donnerstag 20:00 Uhr, Saal des Radium Palace, Ein- im Programm sehen Sie eine Tanz-Show aus dem Tanzzentritt 130 CZK
trum Harmonie.
Jazz Revue Trio
2. März, 19:00 Uhr, Gesellschaftsaal
Sie hören weltbekannte Melodien und Eveergreens, belieb- Karel Plíhal, tschechischer Folk- und Jazz-Gitarrist, Sänte Jazz Songs von L. Armstrong, F. Sinatra, ältere tschechi- ger, Komponist, Texter, Musikregisseur und Arrangeur
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15. März, 19:30 Uhr, Theatersaal
Mit deiner Tochter nicht, Antonín Procházka - Premiere
eines Schauspiels

chischen Projekt "Montane Kulturlandschaft Krušnohoří/
Erzgebirge" vor, das für das UNESCO-Welterbeprojekt nominiert wurde.

ALTES RATHAUS, Öffnungszeiten: Di-So 13:00-17:00 Uhr
Weihnachtsausstellung bis 10.01.
Weihnachtsbräuche, originelle Glückwunschkarten, Rezepte für die Familie am Neujahrstag, Engelchen, Glöckchen und andere Schmuckstücke, die Sie sich ansehen und
auch mit nach Hause nehmen können.

Ab 27.03.2016 Der Weg ist das Leben, eine Ausstellung von
Wandteppichen und Holzreliefs für den Kreuzweg von Jarmila und Heřman Kouba

SCHLOSS OSTROV

bis zum 15.01.
Wichtige Persönlichkeiten des Erzgebirges - eine Ausstellung zum 340. Jahrestag der Geburt der Prinzessin Franziska Sibylla Augusta aus Ostrov
KLOSTERANLAGE
12.01. - 22.03. Mystisches Unteres Erzgebirge
Die Fotoausstellung der Untertage-Landschaften im Bergbau des Erzgebirges stellt ein gemeinsames deutsch-tsche-

NEW MINERALS AND MINERALOGY IN THE 21
STCENTURY JÁCHYMOV 2016
Der Blick des internationalen Symposiums, das vom
03.09–08.09.2016 in Jáchymov stattfindet, richtet sich
auf neue Mineralien und die Mineralogie sowie ihre
Rolle in den Wissenschaften über die Erde im 21. Jahrhundert. Es findet in Jáchymov statt, einer Stadt von
weltweiter Bedeutung und einer der reichsten Fundstellen von Mineralien in der Welt. Die im italienischen
Rimini vom 11.09–15.09.2016 veranstaltete europäische
Konferenz mit dem Namen European Mineralogical
Conference 2016 schließt sich an das Symposium an.
Die Veranstalter erwarten 100-120 Wissenschaftler aus
der ganzen Welt. Die Teilnahme am Symposium wurde
bestätigt vom Präsidenten der Internationalen mineralogischen Vereinigung (IMA), Herrn Prof. Sergey Krivovichev (Staatliche Universität von Sankt Petersburg ,
Russland), dem Stellvertreter Herrn Prof. Peter C. Burns
(University of Notre Dame, USA), Prof. Rodney Ewing
(Stanford University, USA) sowie wahrscheinlich auch
von Herrn Prof. Frank Hawthorne (Universität von Manitoba), also von den bedeutendsten Mineralogen und
Wissenschaftlern unserer Zeit. Das Symposium findet
in den Kurhotels Běhounek und Radium Palace statt.
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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.

HOTEL OF THE YEAR
HOTEL OF THE YEAR

HOTEL ROKU
HOTEL ROKU

REGIONAL
REGIONAL

WINNER
WINNER
ZLÍNSKÝ
ZLÍNSKÝ
KRAJ
KRAJ

ALEXANDRIA JE OPĚT HOTELEM
ROKU 2015 VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Alexandria **** Spa & Wellness hotel má na svém kontě již řadu ocenění. Letos k nim přidal hned dva další
tituly v prestižní soutěži Czech Hotel
Awards. Již potřetí se stal hotel s největším a nejluxusnějším wellness centrem v Luhačovicích Hotelem roku v
kategorii Spa & Wellness ve Zlínském
kraji a získal tento titul i v kategorii
nejlepších čtyřhvězdičkových hotelů
ve Zlínském kraji. Slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnili významní
hoteliéři, odborníci z oblasti hotelnictví a médií, proběhlo v pondělí 23. 11.
2015 v kapli Sacre Coeur v Praze. Ceny
převzala ředitelka hotelu Ing. Miloslava Fialová.
,,Je to již třetí ocenění v kategorii Spa
& Wellness a poprvé v i kategorii
čtyřhvězdičkových hotelů ve čtyřleté
historii soutěže, která je jednou z nejdůležitější hotelových událostí roku.
O to více náš těší pomyslný hattrick
v kategorii wellness hotelů, kterým
jsme potvrdili své výsadní postavení
mezi wellness hotely v celém našem
kraji. Navíc tentokrát korunované i
cenou v kategorii čtyřhvězdičkových
hotelů. Velmi si toho vážíme a ocenění
považujeme za výsledek toho, že jsme
nepolevili v naší cestě za důslednou
kvalitou a inovacemi,“ říká M. Fialová.
„Hlavní část klientely našeho hotelu
tvoří tuzemští hosté, ale neustále nám
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LUHAČOVICKÉ
OKÉNKO
roste i zahraniční klientela. K nejvíce
objednávaným pobytům patří prodloužený víkend. Vyhledávané jsou
také velikonoční, adventní, vánoční
nebo silvestrovské pobyty. Alexandria se stala velmi oblíbenou i mezi
Slováky. Po několikaletých nárůstech
se nám podařilo jejich návštěvnost
stabilizovat na vysoké úrovni. Hotel
často navštěvují i Rakušané a věrné
hosty máme také z Izraele," doplnila
ředitelka hotelu.
Czech Hotel Awards je soutěž o titul
nejoblíbenějšího hotelu v České republice. Czech Hotel Awards – Hotel
roku 2015 je přehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služby
a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit
nejlepší hotely po celé České republice.
Ocenění pro Hotel roku 2015 se udělují na každý kraj a pražský obvod. O
výsledcích v kategoriích 3, 4, 5 hvězd
a Spa & Wellness rozhoduje veřejnost
hlasováním. Sestavená odborná porota vybírá vítěze jen v kategorii Kongresový hotel.
HOTEL PALACE OBHÁJIL PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT EUROPESPA
med®

Lázeňský hotel Palace dlouhodobě
poskytuje služby na takové úrovni, že
splňuje náročná kritéria k opětovnému udělení certifikátu EUROPESPA
med.
EUROPESPA med je mezinárodní
systém kvality pro poskytovatele lázní
a wellness. Vznikl z iniciativy Evropského svazu lázní a je jejím oficiálním
systémem kvality. Certifikace je pro-

váděna pro lázeňská zařízení a hotely
poskytující lázeňskou léčebně rehabilitační péči a také pro wellness zařízení a termální lázně. Získání tohoto
certifikátu ale není samozřejmostí. V
průměru pětina žadatelů nesplní přísná kritéria a certifikát neobdrží. Certifikát je udělen jen těm lázeňským
zařízením, která splňují nejpřísnější
podmínky v oblasti zdravotní péče,
kvality přírodního léčivého zdroje,
hygieny, kvality ubytování a stravování, požární ochrany apod.
Letos bylo v Evropě dosaženo nejvyššího počtu nových certifikací v jednom roce. Jedná se o dvanáct nových
certifikací především ve Španělsku,
Turecku, České republice, Chorvatsku a Bělorusku. „To ukazuje, že se
naše náročné certifikáty kvality pro
poskytovatele lázeňských a wellness
služeb mezinárodně víc a víc prosazují,“ vysvětluje Tobias Bielenstein,
vedoucí marketingu a komunikace u
EuropeSpa. Od svého založení provedla EuropeSpa celkem kolem osmi
desítek úspěšných certifikací. V České
republice byly v roce 2015 nově certifikovány dva domy v Karlových Varech.
S celkovým počtem 9 certifikovaných
hotelů vykazuje Česká republika nejvíce certifikovaných hotelů v Evropě.
„Skutečnost, že jsme certifikát obhájili,
může být důležitým faktorem při rozhodování jak pro domácí i zahraniční
hosty, zdravotní pojišťovny, tak i pro

obchodní partnery, kteří hledají zařízení splňující náročná evropská kritéria v oblasti poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče,“ shrnuje ředitel hotelu Palace Ing. František Bača.
Samotná recertifikace lázeňského hotelu Palace proběhla v
měsíci listopadu 2015, přičemž první byla provedena již v
roce 2012. Hodnotitelem byla akreditovaná firma vedená
Dr. Theodorem Štofirou. Pro vlastní průběh auditu bylo
připraveno několik stovek otázek, které do hloubky prověřily nastavené systémy. Hodnotící firma se zajímala např. o
kvalifikaci zaměstnanců, délku jejich praxe, další vzdělávání, řízení jednotlivých úseků lázeňského hotelu, přístrojové
vybavení balneoprovozů a kuchyně, revizi přístrojů, rozbory minerální vody a celou řadou dalších oblastí. Vše bylo
zkontrolováno do nejmenších detailů.

křižovatka před vilou Lékárna. Pěší zóna postupně přechází do lázeňského areálu, který také přednedávnem prošel
nejrozsáhlejší proměnou v historii. Revitalizace změnila
celé území k nepoznání. Vysázeno bylo pět stovek stromů,
patnáct tisíc keřů a tisíce trvalek. Nově pojatá koncepce zeleně, jejímž autorem je přední znalec v oboru architektury
a urbanismu Ivar Otruba, byla citlivě sladěna s různorodou
architekturou lázní. Pro hosty, návštěvníky i obyvatele Luhačovic je celý areál místem pro odpočinek, zábavu i sportovní vyžití.

PĚŠÍ ZÓNA ZAČALA SLOUŽIT VEŘEJNOSTI
Luhačovice mají dlouho očekávané lázeňské korzo. Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, která pojí centrum města
s lázeňským areálem, byla v polovině září dokončena. Novou tvář získal celý úsek od pošty až po vilu Lékárna. Zajímavostí je přibližně šestnáctimetrová Stěna cti, která nese
dvacet jmen významných osob, které jsou s Luhačovicemi
spojeny (například zakladatelů lázní Serényiů, Leoše Janáčka, Dušana Jurkoviče nebo Vlasty Buriana). Na ni navazuje
malá městská kolonáda, klidová zóna s lavičkami. Výraznou proměnou prošla plocha před poštou, kde vzniklo malé
náměstí i s pódiem. Úplně jiný tvar a vzhled získala také

NACHRICHTEN AUS LUHAČOVICE
ALEXANDRIA WURDE IN DER
REGION ZLÍN WIEDER ZUM HOTEL 2015
Alexandria **** Spa & Wellness Hotel
kann eine Reihe von Auszeichnungen
vorweisen. Durch den Prestige-Wettbewerb Czech Hotel Awards kamen in
diesem Jahr noch zwei weitere Titel hinzu. Bereits zum dritten Mal wurde das
Hotel mit dem größten und luxuriösesten Wellness-Center in Luhačovice in
der Kategorie Spa & Wellness in der Region Zlín zum Hotel des Jahres - und gewann diesen Titel auch in der Kategorie
der besten Vier-Sterne-Hotels in der Region Zlín. Die feierliche Preisverleihung,
an der prominente Hoteliers und Fachleute aus der Hotellerie und den Medien
teilnahmen, fand am Montag 23.11.2015
in der Kapelle Sacre Coeur in Prag statt.
Frau Ing. Miloslava Fialová, Hoteldirektorin, nahm die Preise entgegen.
"In der vierjährigen Geschichte des Wettbewerbs, einem der wichtigsten Ereignisse des Hotellerie, ist es die dritte Auszeichnung in der Kategorie Spa & Wellness
und erstmalig auch in der Kategorie der

Vier-Sterne-Hotels. Umso mehr erfreut
uns der ideelle Hattrick in der Kategorie
der Wellness-Hotels, mit dem wir unsere
privilegierte Stellung unter den Spa-Hotels in unserer gesamten Region bestätigt
haben. Die Auszeichnung in der Kategorie der Vier-Sterne-Hotels hat den Sieg
dieses Mal gekrönt. Dies schätzen wir
sehr und betrachten diese Bewertung als

Ergebnis unseres nicht nachlassenden
Strebens nach gleichbleibender Qualität
und Innovation", sagt M. Fialová. "Der
Hauptteil der Kunden unseres Hotels
besteht aus inländischen Gästen, ausländische Kunden kommen auch vermehrt
hinzu. Zu den am meisten gebuchten
Aufenthalten gehört das verlängerte Wochenende. Gern gebucht werden aber
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Die Heilbäder Jáchymov und Luhačovice bilden die größte Kurortgruppe in der Tschechischen Republik - bekannt als Spa & Wellness Nature Resorts.
Die jeweils am entgegengesetzten Ende der Republik gelegenen Orte verbindet auch das Vorkommen einmaliger Naturheilquellen.

auch Aufenthalte zu Ostern, im Advent, zu Weihnachten oder
Silvester. Alexandria wurde auch bei den Slowaken sehr beliebt.
Nach mehreren Jahren mit einem Anstieg ist es uns gelungen,
die Besucherzahlen auf einem hohen Niveau zu stabilisieren.
Das Hotel wird oft von Österreichern besucht und treue Gäste
kommen zu uns auch aus Israel.", fügte die Direktorin des Hotels hinzu.
Czech Hotel Awards ist ein Wettbewerb um den Titel der beliebtesten Hotels in der Tschechischen Republik. Czech Hotel
Awards - Hotel 2015 ist eine Parade der tschechischen Hotels,
die Dienstleistungen auf höchstem Niveau bieten und zielt darauf ab, die besten Hotels in der ganzen Tschechischen Republik in einer Karte zu visualisieren. Die Auszeichnung Hotel des
Jahres 2015 wird in jedem Bezirk und in Prag verliehen. Die
Ergebnisse in den Kategorien 3, 4, 5 Sterne und Spa & Wellness
werden durch eine öffentliche Abstimmung entschieden. Die
Gewinner in der Kategorie Kongresshotel werden von einer zusammengestellten Fachjury gewählt.
DAS HOTEL PALACE VERTEIDIGTE DAS PRESTIGETRÄCHTIGE ZERTIFIKAT EUROPESPA med®
Das Kurhotel Palace bietet langfristig Dienstleistungen auf so
einem hohen Niveau an, dass es die anspruchsvollen Kriterien
für die Wiedererteilung des Zertifikats EUROPESPA med. erfüllt.
EUROPESPA med ist ein internationales Qualitätssicherungssystem für Anbieter von Kuren und Wellness. Es ist eine
Initiative des Europäischen Heilbäderverbandes und sein offizielles Qualitätssicherungssystem. Zertifiziert werden Kureinrichtungen und Hotels, die Heil- und Rehamaßnahmen in
Kurform anbieten, sowie Wellness-Einrichtungen und Thermalbäder. Dieses Zertifikat zu erhalten, ist nicht selbstverständlich. Durchschnittlich ein Fünftel der Bewerber verfehlt die
strengen Kriterien und erreicht die Zertifizierung nicht. Das
Zertifikat wird nur an diejenigen Kureinrichtungen verliehen,
die die strengsten Bedingungen im Bereich der Gesundheitspflege, der Qualität der natürlichen Heilmittel, der Hygiene, der
Qualität der Unterkunft und Verpflegung, des Brandschutzes
usw. erfüllen.
In diesem Jahr erreichte man in Europa die höchste Zahl von
neuen Zertifizierungen pro Jahr. Es sind zwölf neue Zertifizierungen vor allem in Spanien, der Türkei, Tschechien, Kroatien
und Weißrussland. "Dies zeigt, dass sich unsere anspruchsvollen Qualitätszertifikate für die Anbieter von Spa-und Wellness-Dienstleistungen international mehr und mehr durchsetzen", erklärt Tobias Bielenstein, Leiter des Marketings und der
Kommunikation bei EuropeSpa. Seit seiner Gründung führte
EuropeSpa insgesamt rund achtzig erfolgreiche Zertifizierungen durch. In der Tschechischen Republik wurden 2015 zwei
neue Häuser in Karlsbad zertifiziert. Mit insgesamt neun zertifizierten Hotels weist die Tschechische Republik die meisten
zertifizierten Hotels in Europa aus.
„Die Tatsache, dass wir das Zertifikat verteidigt haben, kann
ein wichtiger Faktor bei ihren Entscheidungen sein - sowohl
für inländische als auch für ausländische Besucher, für Krankenkassen und Geschäftspartner, die auf der Suche nach Einrichtungen sind, die die strengen europäischen Kriterien im
Bereich der Heil- und Rehamaßnahmen erfüllen.“, fasst der
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Direktor des Hotels Palace Ing. František Bača zusammen.
Die eigentliche Rezertifizierung des Kurhotels Palace fand
im November 2015 statt, wobei die erste bereits im Jahr 2012
durchgeführt wurde. Der Bewerter war ein akkreditiertes Unternehmen, geführt von Herrn Dr. Theodor Štofira. Für eine
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung wurden einige
hundert Fragen vorbereitet, die die Prozesse in aller Tiefe geprüft haben. Die bewertende Firma interessierte sich z. B. für
die Qualifikation des Personals und seiner Praxis, Weiterbildung, für das Management der einzelnen Abschnitte des
Kurhotels, für den Gerätepark in den Kureinrichtungen und
Küchen, Gerätewartung, Analysen des Quellwassers sowie für
eine Vielzahl anderer Bereiche. Alles wurde bis ins kleinste Detail überprüft.
DIE FUSSGÄNGERZONE BEGANN DER
ÖFFENTLICHKEIT ZU DIENEN

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

+420353831217

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.: + 420722707468, 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

+420353831396

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

+420353832020

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

+ 420353832019, + 420731185283

Po, St: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt, Pá, So | Do, Fr, Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung

Hana Rudolfová

+420353832010

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

Dřevěné zboží | Holzwaren

Ĺudovít Melicher

+420736540610

Sudé dny | gerade Tage Po – Pá | Mo – Fr: 14:00 – 18:00 hod. | Uhr

Čarovějník - bylinky, čaje, koření | Kräuter, Tee, Gewürze

Martina Svobodová

+420731656263

Po + St | Mo + Mi: 13:30 – 17:30 hod. | Uhr, Pá | Fr: 13:30 – 18:00 hod. | Uhr

Gabriela Kökyar

+ 420776117703

Po, St, Pá | Mo, Mi, Fr: 14:00 - 18:00 hod. | Uhr

Tajemství přírody | Geheimnisse der Natur

Vladan Bublík

+420774432325

Po - So | Mo - Sa: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr

Porcelán | Porzellan

Uršula Ledecká

+420604317361

Po – Pá | Mo, Fr: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr

Boutique Svitlana

Svitlana Petráková

+420736649028

Po - Pá | Mo - Fr: 13:00 – 17:00 hod. | Uhr

Bižuterie | Schmuck

Eva Majďáková

+420734482771

Po - So | Mo - Sa: 9:00 – 17:00 hod. | Uhr

Lékárna Šalvěj | Apotheke Salbei

RNDr. Olga Jozová

+420773299453 | 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

+420353836008

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

Taneční kavárna | Tanzcafé

Vladislav Prokop

+420606425652

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

BĚHOUNEK

CURIE

Luhačovice hat nun die lang ersehnte Kurpromenade. Der Umbau der Straße Dr. Veselý, die das Stadtzentrum mit dem Kurbereich verbindet, wurde Mitte September abgeschlossen. Dem
gesamten Abschnitt von der Post bis zur Villa Lékárna wurde
ein neues Gesicht verliehen. Interessant ist die etwa sechzehn
Meter lange Ehrenwand, die die Namen von zwanzig prominenten Personen trägt, die mit Luhačovice verbunden sind
(zum Beispiel die Gründer des Heilbades die Brüder Serényi,
Leoš Janáček, Dušan Jurkovič und Vlasta Burian). An diese
schließt sich die kleine Stadtkolonnade an, eine Ruhezone mit
Bänken. Die Fläche vor der Post wurde komplett umgestaltet,
es ist ein kleiner Platz mit einer Bühne entstanden. Die Kreuzung vor der Villa Lékárna hat auch ein neues Gesicht und eine
neue Form bekommen. Die Fußgängerzone geht allmählich in
das Kurareal über, das in der letzten Zeit - historisch gesehen
- die umfassendste Veränderung erlebt hat. Durch den erfrischenden Umbau ist der ganze Bereich nicht wiederzuerkennen.
Es wurden fünfhundert Bäume, fünfzehntausend Sträucher
und tausende Stauden gepflanzt. Das neue Grünkonzept, dessen Architekt Ivar Otruba - ein führender Experte auf dem
Gebiet der Architektur und des Städtebaus - ist, wurde sensibel
auf die vielfältige Architektur des Heilbades abgestimmt. Für
Gäste, Besucher und Bewohner von Luhačovice wurde das
ganze Areal zum Ort der Entspannung, der Unterhaltung und
des Sports.

PRAHA
Kosmetika | Kosmetik

ASTORIA
AGRICOLA
Kosmetika | Kosmetik

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS

HOTEL ASTORIA

PENZION DAGMAR

LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA

nabíz í:

nabíz í:

nabíz í:

•
•
•
•

příjemné ubytování
bufetové stravování
úschovnu kol a lyží
možnost praní a sušení
výstroje
• 50 m od Aquacentra Agricola

• komfortní rodinné pokoje
a studia
• bufetové stravování
• úschovnu kol a lyží
• whirlpool, saunu a parní lázeň
• sluneční terasu

•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL ASTORIA***
•
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000 | 353 836 111
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

PENZION DAGMAR

Jachymov-inz-AquaViva-210x297.indd 1

komfortní
rodinné
Palackého
776 pokoje, studia
362 51 a
Jáchymov
apartmá
Tel.: 353 836 666 | Fax: 353 832 777
• bufetové
stravování
E-mail:
curie@laznejachymov.cz
• whirpool, sauna a parní lázeň
• úschovna lyží a parkoviště
• skibus zdarma
• slevy 10 % na skipasy Skiareálu Klínovec

bazén se dvěma plaveckými draham
Kneippův chodník
whirlpool
bazének ke cvičení aqua tness
tobogán
venkovní terasa
nská sauna, infrasauna a parní box
dětský bazének s vodopádem

www.resortjachymov

LYŽUJTE NA KLÍNOVCI - BYDLETE V PENZIONU DAGMAR
SKIFAHREN AM KEILBERG – WOHNEN IN DER PENSION DAGMAR
PENZION DAGMAR, Palackého 776, 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 666 | Fax: 353 832 777
E-mail: curie@laznejachymov.cz
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