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Vážení hosté, milí čtenáři,
pod paprsky jarního sluníčka už 

roztál poslední sníh na krušnohor-
ských sjezdovkách, vyrašily první sně-
ženky a petrklíče. Loučení se zimou si 
dovolím spojit s  malým ohlédnutím 
za uplynulým rokem.
V roce 2015 nás navštívilo více než 23 
tisíc hostů – 52 % tvořili tuzemští hos-
té, 48 % zahraniční hosté. Meziročně 
se změnila skladba realizovaných po-
bytů, průměrná délka pobytu a  ná-
rodnostní složení zahraničních klien-
tů. Velkou radost jsme měli z nárůstu 
počtu klientů zdravotních pojišťoven, 
kterých se v našich lázních léčilo cel-
kem 5.353 s  průměrnou délkou po-
bytu 23,4 dne. Délka pobytu stoupla 
v  souvislosti s  novelizovaným indi-
kačním seznamem, který u vybraných 
indikací prodloužil délku léčby na 28 
dnů. Samoplátci u nás strávili průměr-
ně 7 dní, délka pobytu je u  této sku-
piny hostů ovlivněna krátkodobými 
hotelovými pobyty. Zájem o hotelové 
ubytování stoupl především v zimním 
období, stále více návštěvníků využívá 
novou lanovku Jáchymov  – Klínovec 
a objevuje přednosti krušnohorských 
sjezdovek.
Velmi pestrá je v  našich lázních již 
tradičně skladba zahraničních hostů. 
Nejvíce cizinců k nám přicestovalo ze 
sousedního Německa – celkem 7.456. 
Meziročně se o  30 % propadl počet 
hostů z Ruska. Pokles zájmu o léčebné 
pobyty v  tomto případě souvisí pře-
devším s propadem kurzu rublu vůči 
Euru, zavedením biometrických víz 
a  politickou situací (zavedení sankcí 
EU). Více hostů naopak přijelo z arab-

ských zemích  – celkem 884. Průměr-
ná délka pobytu těchto návštěvníků 
činila 17 dnů, nejvíce ve skupině cizin-
ců. Stoupl také počet klientů z Izraele, 
Holandska, Kanady, USA a Velké Bri-
tánie. Cizinci u nás strávili průměrně 
12,7 dne.
A  teď už pojďme společně vítat jaro 
a s ním i novinky v našich jáchymov-
ských lázních.  První hosté si již vy-
zkoušeli nové oddělení brachyradi-
umterapie v Radiologickém pavilonu 
uprostřed lázeňského parku, do zcela 
nového kabátu v  příjemných barev-
ných odstínech jsme oblékli oddělení 
radonových koupelí v  hotelu Běhou-
nek. V měsíci únoru jsme zahájili pro-
voz v  penzionu Blaník, který zvýšil 
naši lůžkovou kapacitu o  dalších 18 
lůžek.
V květnu nás čeká slavnostní zahájení 
lázeňské sezony – přijďte slavit společ-
ně s námi o víkendu 28. – 29. V našich 
lázeňských hotelech a penzionech jste 
vždy vítáni.

Ing. Jana Vaňková, obchodní ředitelka

Sehr geehrte Gäste, liebe Leser,
unter den Sonnenstrahlen der 

Frühlingssonne ist auf den erzgebirgi-
schen Pisten der letzte Schnee getaut 
und die ersten Schneeglöckchen und 
Schlüsselblumen sprießen. Bevor wir 
uns vom Winter verabschieden, erlau-
ben Sie mir einen kleinen Rückblick 
auf das Jahr 2015.
2015 haben uns mehr als 23 Tausend 
Gäste besucht  – 52 % davon waren 
inländische Gäste, 48 % kamen aus 
dem Ausland zu uns. Zwischenjähr-
lich hat sich die Struktur der realisier-
ten Aufenthalte, die durchschnittliche 
Verweildauer sowie die Zusammen-
setzung der ausländischen Gäste ver-
ändert.
Wir haben uns sehr über die steigende 
Anzahl der Krankenkassen-Kunden 
gefreut, in unserem Heilbad wurden 
insgesamt 5.353 dieser Kunden mit 
einer durchschnittlichen Aufent-
haltsdauer von 23,4 Tagen behandelt. 
Die Aufenthaltsdauer hat sich im 
Zusammenhang mit der überarbei-
teten Indikationsliste erhöht, die bei 
ausgewählten Indikationen die The-
rapiedauer bis auf 28 Tage verlängert 
hat. Die Gruppe der Selbstzahler hat 

bei uns im Durchschnitt sieben Tage 
verbracht, die Aufenthaltsdauer wur-
de in dieser Gruppe durch kurzfristi-
ge Hotelaufenthalte beeinflusst. Das 
Interesse an Hotelunterkünften ist vor 
allem im Winter gestiegen, denn im-
mer mehr Besucher nutzten die neue 
Sesselbahn Jáchymov - Keilberg und 
entdecken die Vorteile der Skipisten 
im Erzgebirge.
Die Zusammensetzung der auslän-
dischen Gäste ist traditionell sehr 
vielfältig. Die meisten ausländischen 
Gäste, insgesamt 7.456, kamen aus 
Deutschland zu uns. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Anzahl der Gäste 
aus Russland um 30 % eingebrochen. 
Ein Rückgang des Interesses an Hei-
laufenthalten ist in diesem Fall im 
Zusammenhang mit dem Verfall des 
Rubel-Wechselkurses gegenüber dem 
Euro, der Einführung biometrischer 
Visa sowie der politischen Situation 
(Einführung der EU-Sanktionen) zu 
sehen. Mehr Gäste, insgesamt 884, 
kamen aus den arabischen Ländern 
zu uns. Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer dieser Besucher betrug 17 
Tage, das ist die längste Aufenthalts-
dauer in der Gruppe der ausländi-
schen Gäste. Die Anzahl der Kunden 
aus Israel, den Niederlanden, Kanada, 
USA und Großbritannien ist auch 
gestiegen. Die ausländischen Gäste 
haben im Durchschnitt 12,7 Tage bei 
uns verbracht.
Lassen Sie uns nun aber gemeinsam 
den Frühling und mit ihm auch die 
Neuigkeiten in unserem Heilbad 
Jáchymov begrüßen. Die ersten Gäste 
haben bereits die neue Abteilung für 
Brachyradiumtherapie im Radiologi-
schen Pavillon inmitten des Kurparks 
eingeweiht, der Bereich der Radon-
bäder im Hotel Běhounek präsentiert 
sich mit angenehmen Farbkombinati-
onen in einem neuen Gewand. Im Fe-
bruar hat die Pension Blaník ihren Be-
trieb aufgenommen, damit steigt die 
Bettenkapazität um weitere 18 Betten.
Im Mai wartet auf uns die feierliche 
Eröffnung der Kursaison - lassen Sie 
uns gemeinsam am Wochenende 28. - 
29. feiern. Sie sind in unseren Kurho-
tels und Pensionen immer willkom-
men.

Ing. Jana Vaňková, Geschäftsdirektorin
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PENZION BLANÍK SE OTVÍRÁ PACIENTŮM
KLP A PLP

Nově otevřený penzion Blaník nabídl na začátku tohoto 
roku ubytování milovníkům lyžování. Příjemné ubytová-
ní s nadstandardní rautovou snídaní v hotelu Běhounek 
využili jak domácí, tak i zahraniční hosté.
Od dubna budou v  penzionu ubytováni první pacienti, 
kteří do Jáchymova přijedou na Komplexní a Příspěvko-
vou lázeňskou léčbu. Kapacita stávajícího domu Lužice, 
který je pro pacienty na dvoulůžkovém pokoji bez doplat-
ku, byla již nedostatečná. Věříme, že otevřením Blaníku 

uspokojíme požadavky domácích pacientů, jejichž léčeb-
ný pobyt je ve standardu plně hrazen zdravotní pojišťov-
nou bez doplatků.
Stravování probíhá v  restauraci Praha ve standardním 
režimu. Za léčebnými procedurami pacienti docházejí do 
komplexu Curie a do Lázeňského centra Agricola. Recep-
ce penzionu je v komplexu Curie. Parkování s obsluhou je 
v okolí komplexu Curie.
V penzionu se nachází výtah a celkem 6 jednolůžkových 
pokojů a 6 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají 
vlastní koupelnu se sprchovým koutem a WC. Pokoje jsou 
vybaveny TV a malou ledničkou. V penzionu je dále spo-
lečenská místnost s  velkoplošnou televizí, k  dispozici je 
několik stolních společenských her, rychlovarná konvice 
a mikrovlnná trouba.

RADIOLOGICKÝ PAVILON V NOVÉM
Brachyradiumterapie se po téměř sto letech vrací do 
Radiologického palivonu.

Jáchymovské krabičky  – brachyradiumterapie (BRT) - 
jsou světovou raritou, které je možné absolvovat pouze 

v  jáchymovských lázních. Tato forma léčby se prováděla 
od roku 1911 v Lázeňské budově. Roku 1921 byl pro účely 
brachyradiumterapie otevřen nový Prozařovací pavilon, 
který dnes nese název Radiologický pavilon. Původně na-
bízel 8 komfortně vybavených pokojů pro celoroční pro-
voz. V roce 1969 se krabičky přestěhovaly do Lázeňského 
ústavu Astorie, do části nazývané Heiner. V polovině 70. 
let prošel Radiologický pavilon (dříve nazvaný Vyšetřo-
vací ústav) velkou rekonstrukcí a budova sloužila dlouhá 
léta radiologické terapii, diagnostice a biochemické labo-
ratoři. Po rekonstrukci v roce 2015 byl pavilon znovu ote-
vřen 8. ledna 2016. V 1. patře budovy se nachází oddělení 
brachyradiumterapie. Nově vybudované pokoje (jedenáct 
jednolůžkových a jeden dvoulůžkový) nabízejí pacientům 
moderní zázemí a komfort. Obnovou prošlo i vlastní pra-
coviště brachyradiumterapie, ordinace lékaře a  zázemí 
zaměstnanců.
Ve 2. patře budovy se nachází RTG terapie, kde probíhá 
rentgenová nenádorová terapie.

Kdo může absolbovat BRT?
Brachyradiumterapii může absolvovat pacient na léčeb-
ném pobytu v  lázních pouze na základě doporučení lé-
kaře anebo ambulantně, a to na doporučení ošetřujícího 
lékaře, který vystaví poukaz K. Pacienti na léčebném po-
bytu mohou využít možnosti dopravy na terapii vozem 
lázní.

Rentgen terapie
• zde je využíváno velmi nízkých dávek RTG záření 

a to především k léčbě bolestí kloubů
• na základě doporučení ošetřujícího lázeňského lékaře 

nebo ambulantně, na základě poukazu K a FT
• ambulantní pacient je pozván na základě telefonické 

objednávky ke konzultaci k odbornému lékaři, který 
ozařování postiženého místa rozplánuje do několika 
dávek, poté radiologický asistent pacienta objedná na 
určený termín, kdy proběhne samotné ozařování

Provozní doba: pondělí - pátek 7:00 – 14:30 hodin

Informace a objednávky na tel.: 353 831 371 - Radiologic-
ký pavilon / RTG oddělení. V dubnu 2016 je oddělení RTG 
mimo provoz.

AKTIVNÍ DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Letošní zimní sezóna začala opožděně až 5. ledna, kdy po-
časí dovolilo zasněžit umělým sněhem všechny klínovec-
ké sjezdovky. V porovnání období leden a únor roku 2016 
proti roku 2015 klesly krátkodobé relaxační a hotelové po-
byty v lázních o 5 %. Lyžařská sezóna však nekončí a potr-
vá až do poloviny dubna. Milovníky cyklistiky a turistiky 
zveme do Jáchymova i na jaře. Lanovkou se dostanete na 
vrchol Klínovce, kde na vás čeká:

ZAJÍMAVOSTI
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RADIOLOGISCHER PAVILLON IM NEUEN
GEWAND

"Joachimsthaler Schachteln" - Brachyradiumtherapie (BRT) 
- sind eine in der Welt einmalige Behandlungsmethode, der 
man sich nur im Heilbad Jáchymov unterziehen kann. Die-
se Behandlungsform wurde im Kurhaus seit 1911 durchge-
führt. Im Jahr 1921 wurde zu Zwecken der Brachyradium-
therapie ein neuer Strahlenpavillon geöffnet, der heute den 
Namen Radiologischer Pavillon trägt. Ursprünglich bot er 
den Patienten acht komfortable Zimmer für den ganzjähri-
gen Betrieb an. 1969 sind die "Schachteln" in das Kurinsti-
tut Astoria umgezogen, in einen Heiner genannten Teil. In 
der Mitte der 70er Jahre wurde der Radiologische Pavillon 
(früher Untersuchungsanstalt genannt) umfangreich um-
gebaut und das Gebäude diente lange Jahre der radiologi-
schen Therapie, der Diagnostik und dem biochemischem 
Labor. Nach dem Umbau 2015 wurde der Pavillon am 8. Ja-
nuar 2016 wiedereröffnet. In der 1. Etage des Gebäudes be-
findet sich die Abteilung für Brachyradiumtherapie. Neue 
Zimmer (elf Einzelzimmer und ein Doppelzimmer) bieten 
den Patienten ein modernes Zuhause und Komfort. Der ei-
gentliche Arbeitsplatz der Brachyradiumtherapie, die Arzt-
praxis und die Infrastruktur für Angestellte, wurden auch 
renoviert. In der 2. Etage des Gebäudes befindet sich die 
Röntgentherapie, hier erfolgen die Röntgenbehandlungen 
nicht-maligner Erkrankungen.

Wer kann eine BRT-Therapie absolvieren?
Während seines Kuraufenthaltes im Heilbad ist es jedem 
Patient möglich, sich der Brachyradiumtherapie auf der 
Grundlage einer ärztlicher Überweisung zu unterziehen, 
alternativ auch ambulant mit ärztlicher Überweisung. Die 
Kurpatienten können sich während ihres Kuraufenthaltes 
durch den Transportservice des Heilbades zur Therapie be-
fördern lassen.

Röntgen-Therapie
• diese Therapie setzt sehr niedrige Strahlendosen ein 

und wird vor allem zur Heilung der Gelenkschmerzen 
eingesetzt

• mit einem Überweisungsschein des behandelnden 
Kurarztes

• der ambulante Patient wird aufgrund der telefonischen 
Bestellung in die Sprechstunde des Facharztes bestellt, 
der die Bestrahlung der betroffenen Stelle in eine Be-
strahlungsserie plant, danach wird der Patient durch 
den Assistenten der Radiologie zu einem Termin be-
stellt, an dem die eigentliche Bestrahlung erfolgen wird.

RADIOLOGISCHER PAVILLON
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 07:00 – 14:30 Uhr
Informationen und Bestellungen unter Tel. 353 831 371 - 
Radiologischer Pavillon / Röntgenabteilung.  Im April 2016 

INTERESSANTES

Cyklistika
• 25 km tras pro horská kola vyznačené po šotolinových 

cestách. Vhodné pro rodiny s  dětmi i  cyklisty všeho 
věku.

• 42 km tras pro zkušené cyklisty vyznačené po lesních 
cestách, které prověří fyzickou kondici i techniku jízdy 
a nabízí nádherné výhledy.

• Trail Park Klínovec - 21 km zábavných lesních stezek 
pro horská kola vhodné pro začínající i pokročilé cyk-
listy.

Koloběžky
• 16 km tras pro koloběžky vyznačené po šotolinových 

cestách. Vhodné pro rodiny s  dětmi i  cyklisty všeho 
věku.

Pěší trasy
• 7 km tras značených po lesních cestách

Více informací na www.letoklinovec.cz 
a www.resortjachymov.cz

NABÍDKA PRO ČLENY RADON SPA CLUB

Spa hotel Radium Palace
Duben 20% sleva Aperol Spritz
Květen 15% sleva Minibar
Červen 15% sleva procedura „PARAFÍN“

Spa hotel Běhounek
Duben 
 25,– Kč sekt s jahodou
 20% sleva Klasická částečná masáž
Květen 
 20% sleva  Perličková koupel
 20% sleva Klasická částečná masáž
Červen 
 20% sleva Klasická částečná masáž
 15% sleva Indická masáž hlavy

Spa komplex Curie
Duben
k  placenému kulturnímu pořadu porce kávy espresso + 
teplá oplatka v kavárně Café Agricola zdarma - poukázky 
vydává Spa Info Praha

Květen
k zakoupené masáži LOMI-LOMI - jeden vstup (90 minut 
bazén+sauna) do Aquacentra Agricola zdarma

Červen
k  zakoupené uhličité solfatanové koupeli nebo uhličité 
koupeli s rašelinovým extraktem - jedno sezení v solné jes-
kyni zdarma
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MRZNE VÁM RAMENO?
Celý život se setkáváme s bolestmi nejrůznějšího pů-

vodu. Snad každého bolí někdy záda nebo za krkem. Velmi 
často nás ovšem trápí také bolesti v oblasti ramen. Ramena 
v širším slova smyslu zahrnují celou oblast v okolí ramen-
ních kloubů včetně přilehlé svaloviny obalující lopatky. Pří-
činy bolestí jsou proto velmi různorodé a někdy je svízelné 
dopátrat se, jaký problém byl vlastně první a  jaký vznikl 
teprve následkem toho prvního. Do našeho povědomí se 
dostávají i některé pojmy jako zánět, blokáda, artróza apod. 
Často nám také pacienti udávají, že mají zmrzlé rameno, 
odborně z  angličtiny „frozen shoulder syndrome“. Častě-
ji, než odpovídá skutečnému syndromu zmrzlého ramene. 
Pojďme se tedy v krátkosti podívat, o co se jedná.
Z obecně přijaté definice plyne, že o zmrzlém rameni hovo-
říme tehdy, jedná-li se o bolest v rameni s omezením hyb-
nosti ve všech směrech, a to jak hybnosti aktivní, kdy po-
hyb vykonává pacient sám, tak hybnosti pasivní, kdy pohyb 
vykonává někdo druhý, zpravidla vyšetřující. Tzv. kloubní 
vůle, „joint play“, omezena nebývá. Jedná se o posuvný po-
hyb ve směrech, kterým se normální pohyb nevykonává, 
ale pro jeho provedení je kloubní vůle nutná. K jejímu ome-
zení dochází při blokádě kloubu a zde se o blokádu nejedná. 
Bolest v rameni má náhlý nástup, je velmi silná a největší je 
v noci, kdy budí pacienta ze spaní.
Proč je tedy pohyb omezen, pokud se nejedná o blokádu? 
Ramenní kloub je zabalen do kloubního pouzdra, které se 

podílí na stabilitě kloubu. Zároveň ale musí umožnit nor-
mální pohyb v kloubu. Ramenním kloubem je horní kon-
četina zavěšena na lopatce a při uchopení něčeho, jakékoliv 
práce, tj. při používání rukou musíme nutně pohybovat 
i ramenním kloubem. v oblasti před námi a vedle nás ne-
jsou nároky na rozsah pohybu v  ramenním kloubu nijak 
veliké. Pokud se ale chceme učesat, dát něco na tu vrchní 
polici anebo si utrhnout tu nejlepší třešeň, tu úplně naho-
ře, musí nám kloubní pouzdro tento pohyb umožnit. Proto 
je jaksi do rezervy v  oblasti podpažní jamky naskládáno 
do řas jako záclona nebo měch tahací harmoniky. V  mo-
mentě nějakých rizikových faktorů, popsaných dále, déle-
trvajícího znehybnění či poranění v oblasti ramene či paže 
dochází za přispění zánětlivé aktivity v kloubním pouzdře 
doslova ke slepování těchto řas a následně k omezení pohy-
bu v kloubu.
V řadě případů není příčina jasná, potom hovoříme o pri-
mární podobě. Druhotně bývá následkem déletrvajících 
závažnějších stavů a onemocnění. Zmíněna již byla nemož-
nost pohybu – po úraze, těžké artróze s bolestí (ale zatím 
omezením jen v  typickém směru), natržení šlach svalů 
ovládající rameno (hlavně upažení a  zevní rotace). Také 
po mozkové příhodě s  ochrnutím paže se tento problém 
vyskytuje relativně často. Rizikovými onemocněními jsou 
i cukrovka, poruchy štítné žlázy a obecně závažné stavy ja-
kéhokoliv původu, které znemožňují aktivní režim pacien-
ta. Častěji vidíme zmrzlé rameno u žen, ve věku nad 40 let 
a vzhledem k vazbě na sníženou aktivitu končetiny, tak se 
vyskytuje více na tzv. nedominantní končetině, u praváků 
tedy vlevo a naopak.
Popisuje se, že řada případů spontánně odeznívá v průběhu 
2-3 let. Celý průběh lze rozdělit zhruba do tří fází – v první 
fázi nastupuje silná bolesti, narušující spánek s postupným 
omezováním hybnosti. Této fázi se proto říká bolestivá, nebo 
také „fáze mrznutí“. V další fázi je rameno již „ zmrzlé“, pro-
to se jí říká „fáze zmrznutí“, kdy dominuje omezení hybnos-
ti, ale bolesti se začínají pomalu zmírňovat. V poslední fázi 
dochází k  postupnému obnovování hybnosti, proces trvá 
spíše pomalu, hovoříme minimálně o měsících. A protože 
bylo rameno předtím zmrzlé, tak se této fázi říká „fáze tání“. 
Omezení pohybu v ramenním kloubu je, jak již bylo řečeno, 
všemi směry, ale zprvu dochází k omezení upažení – ukazuji 
někomu do strany nataženou paží, poté vnější rotace – uka-
zuji někomu do strany, ale loket mám u těla. Toto omezení se 
týká pohybu v samotném ramenním kloubu s vyloučením 
současného pohybu lopatky.
Cílem terapie je samozřejmě ulevit od bolesti a obnovit hyb-
nost tak, aby funkce horní končetiny byla plnohodnotná 
a  pacient tak nebyl omezen nejen ve specializovaných čin-
nostech, ale především v těch běžných, každodenních. Vždy 
se musíme orientovat v dané fázi na základní problém. Ne-
budeme se snažit za každou cenu zvyšovat rozsah pohybu, 
pokud tím vyvoláváme další bolest. To může stav jen zhoršit 
reflexní obrannou reakcí. V první fázi se snažíme relaxovat 
svaly, které mají vyšší napětí a mohou být jednak samostat-
ným zdrojem bolesti a jednak původcem nesprávné funkce 
v kloubu. Bolestivá místa nacházíme ve svalovém valu, který 
nám zepředu i  zezadu ohraničuje podpažní jamku. Snaha 
o obnovení rozsahu hybnosti by měla nastupovat tehdy, kdy 

LÉČBA   HEILBEHANDLUNG
ist die Röntgenabteilung geschlossen.

AKTIVURLAUB IM ERZGEBIRGE
Diese Wintersaison begann erst spät am 5. Januar, als es 
die Wetterbedingungen erlaubt haben, alle Keilberger Pis-
ten zu beschneien. Im Januar und Februar 2016 sank im 
Vergleich zu 2015 die Anzahl der Buchungen von kurzfris-
tigen Entspannungs- und Hotelaufenthalten um 5 %. Die 
Skisaison ist jedoch noch nicht zu Ende und wird bis Mitte 
April andauern. Wir laden die Rad- und Wander-Fans im 
Frühling nach Jáchymov ein. Die Sesselbahn bringt Sie auf 
den Gipfel des Keilbergs, dort erwartet Sie dies:

Radfahren
• 25 km markierte Mountainbike-Strecken führen über 

Schotterstraßen.
• Geeignet für Familien mit Kindern und Radfahrer al-

ler Altersgruppen.
• 42 km Trails für erfahrene Biker auf markierten Wald-

wegen, die die körperliche Kondition und Fahrtechnik 
testen und einen herrlichen Blick bieten.

• Trail Park Klínovec - 21 km spaßiger Mountainbike-
Trails im Wald, geeignet für Anfänger und fortge-
schrittene Radfahrer.

Cross-Country-Roller
• 16 km Strecken für Roller wurden auf den Schotterstra-

ßen markiert. Geeignet für Familien mit Kindern und 
Radfahrer aller Altersgruppen.

Wanderwege
• 7 km markierte Wanderstrecken auf Waldwegen

Mehr Informationen unter www.letoklinovec.cz
und www.resortjachymov.cz

ANGEBOT FÜR DIE MITGLIEDER DES RADON SPA 
CLUB

Spa hotel Radium Palace
April 20 % Rabatt - Aperol Spritz
Mai 15 % Rabatt - Minibar
Juni 15 % Rabatt - Anwendung
"PARAFFIN"

Spa hotel Běhounek
April 25 CZK - Sekt mit Erdbeeren
20 % Rabatt - Klassische Teilmassage

Mai 20 % Rabatt - Perlbad
20 % Rabatt - Klassische Teilmassage

Juni 20 % Rabatt - Klassische Teilmassage
15 % Rabatt - Indische Kopfmassage

Spa komplex Curie
April
zum bezahlten Kulturprogramm gibt es im Café Agricola 
einen Espresso + heiße Waffel - Gutscheine werden an der 
Spa Info Prag ausgestellt

Mai
zur gekauften LOMI LOMI Massage - ein freier Eintritt in 
das Aquazentrum Agricola (90 Minuten, Pool+Sauna)

Juni
zu einem Kohlensäure-Schwefelbad oder einem Kohlen-
säurebad mit Moorextrakt erhalten Sie eine kostenfreie Sit-
zung in der Salzgrotte
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prim. MUDr. Jindřich Maršík, MBA



nám to situace dovolí, v  žádném případě nepřekonáváme 
bolesti. Snažíme se o rozpojení soustavy rameno – lopatka, 
kdy držíme lopatku a zamezíme jejímu pohybu a s paží se 
snažíme pohybovat v omezených směrech (ne přes bolest!), 
využíváme i kyvadlové pohyby postiženou končetinou, kdy 
pacient např. zaujme postoj „unaveného člověka“ a opírá se 
o stůl rukou nebo loktem v předklonu a postiženou konče-
tinou volně kýve. Zapojujeme též cvičení v bazénu, jakmile 
to situace dovolí.
Fyzioterapeutické prvky doplňujeme vhodně zvolenou 
elektroléčbou k tlumení bolesti a k relaxaci stažených svalů. 
Někdy, hlavně v počátečních stádiích může lékař přistoupit 
i k aplikaci kortikoidů do ramenního kloubu s cílem snížit 
aktuální akutní bolesti a snížit otok měkkých tkání. V řadě 
případů se osvědčila rovněž akupunktura.
Základním opatřením, jak předejít syndromu zmrzlého ra-
mene je samozřejmě zabránit jeho dlouhodobému znehybně-
ní. Z výše uvedených příčin to znamená předcházet úrazům, 
a když už k nim dojde, nepodceňovat důslednou a včasnou 
poúrazovou rehabilitaci. Prevence se týká i chronických one-
mocnění jako je diabetes, mozkové příhody apod. Syndrom 
zmrzlého ramene je jen jedním z řady důsledků nesprávné-
ho životního stylu a  následnou komplikací jiných chorob. 
Uděláme-li velký most od kouření, jako rizikového faktoru 
cukrovky, mrtvice, infarktu myokardu, plicních onemocně-
ní atd., ke zmrzlému rameni, můžeme klidně říci, že člověku 
zmrzlo rameno kvůli tvrdé rozžhavené Spartě.
prim. MUDr. Jindřich Maršík, MBA,
vedoucí lékař Spa hotelu Radium Palace

SCHMERZEN IN DER SCHULTER?
Das ganze Leben lang werden wir mit Schmerzen 

unterschiedlicher Herkunft konfrontiert. Jeder kämpft 
bestimmt ab und zu mit Rücken- oder Nackenschmerzen. 
Sehr oft werden wir aber auch von Schmerzen im Schulter-
bereich geplagt. Unter Schultern verstehen wir im weiten 
Sinne des Wortes den gesamten Bereich um das Schulter-
gelenk einschließlich der angrenzenden Schulterblattmus-
kulatur. Die Ursachen von Schmerzen sind daher sehr viel-
fältig und manchmal ist es schwierig festzustellen, welches 
Problem als Erstes auftrat und welches ein Folgeproblem 
ist. Wir werden oft mit Begriffen wie Entzündung, Blo-
ckierung, Arthritis etc. konfrontiert. Patienten berichten 
uns häufig, dass sie eine eingefrorene Schulter haben, der 
Fachbegriff hierfür im Englisch lautet "frozen shoulder 
syndrome". Dies ist häufiger, als dass es sich wirklich um 
das Syndrom der gefrorenen Schulter handelt. Werfen wir 
also kurz einen Blick auf die Problematik.
Anhand der allgemein akzeptierten Definition reden wir 
von einer gefrorenen Schulter dann, wenn es sich um 
Schmerzen in der Schulter mit eingeschränkter Mobilität 
in allen Richtungen handelt, sowohl aktive Beweglichkeit, 
wenn der Patient die Bewegung selbst durchführt, als auch 
passive Beweglichkeit, wenn die Bewegung von einem 
Dritten durchgeführt wird, in der Regel von der untersu-
chenden Person. Das sogenannte Gelenkspiel "joint play" 
ist nicht eingeschränkt. Es handelt sich um eine gleitende 
Bewegung in die Richtungen, in die gewöhnlich keine Be-
wegung ausführt wird, für seine Durchführung das Ge-

lenkspiel jedoch benötigt wird. Zu seiner Einschränkung 
kommt es während einer Gelenkblockade, hier handelt es 
sich aber um keine Blockade. Der Schmerz in der Schulter 
kommt sehr schnell, ist sehr stark und am stärksten in der 
Nacht, wenn er den Patienten sogar aus dem Schlaf weckt.
Warum ist die Bewegung also eingeschränkt, wenn es sich 
nicht um eine Blockade handelt? Das Schultergelenk ist in 
der Gelenkkapsel verpackt, die zur Stabilität des Gelenkes 
beiträgt. Zur gleichen Zeit muss es aber eine normale Be-
wegung des Gelenkes ermöglichen. Die obere Extremität 
ist durch das Schultergelenk am Schulterblatt befestigt. 
Beim Greifen, bei jeder Bewegung, d. h. sobald wir die 
Hände benutzen, müssen wir unbedingt auch das Schul-
tergelenk bewegen. In den Bereichen vor und neben uns 
sind die Anforderungen an den Umfang der Bewegung im 
Schultergelenk nicht sonderlich groß. Wenn wir uns aber 
kämmen möchten, etwas auf dem obersten Regal able-
gen oder die beste Kirsche pflücken wollen, die ganz oben 

hängt, dann muss uns die Gelenkkapsel diese Bewegung 
ermöglichen. Deswegen ist sie in der Achselhöhle als Re-
serve wie ein Vorhang oder ein Akkordeonbalg in Falten 
gelegt. Unter den unten beschriebenen Risikofaktoren, ei-
ner länger andauernden Immobilisierung oder Verletzun-
gen im Schulter- und Armbereich, trägt die Einwirkung 
der entzündlichen Aktivität in der Gelenkkapsel buchstäb-
lich zum Verkleben dieser Falten und schließlich zu einer 
Bewegungseinschränkung im Gelenk bei.
In vielen Fällen ist die Ursache nicht klar, dann sprechen 
wir über die primäre Form. Sekundär ist es ein Ergebnis 
längerer schwerer Zustände und Erkrankungen. Wir ha-
ben bereits die Bewegungseinschränkung angesprochen - 
nach einem Unfall, einer schwereren Arthritis mit Schmer-
zen (bisher mit Bewegungseinschränkung in der typischen 
Richtung), nach einer Sehnenzerrung der Muskeln, die 
die Schulter steuern (Arme meist seitwärts gestreckt und 
Außenrotation). Das Problem tritt relativ häufig auch nach 
einem Schlaganfall mit einer Folgelähmung des Armes auf. 
Risikofaktoren sind Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen 
und in der Regel schwere Erkrankungen jeglicher Art, die 
den Patienten an einer aktiven Bewegung hindern. Oft se-
hen wir die Schultersteife bei Frauen über 40 und in Ver-
bindung mit einer verminderten Aktivität der Extremität. 
So tritt sie öfters an der sog. nicht-dominanten Gliedmaße 
auf, bei Rechtshändern also links und umgekehrt.
Man beobachtet, dass viele Fälle spontan innerhalb von 
2-3 Jahren abklingen. Der gesamte Verlauf lässt sich grob 
in drei Phasen unterteilen - die erste Phase beginnt mit 
einem starken Schmerz, der den Schlaf stört und mit all-
mählichen Bewegungseinschränkungen. Diese Phase wird 
deshalb als die schmerzhafte oder die Phase des Einfrie-
rens bezeichnet. In der nächsten Phase ist der Arm "ein-
gefroren", die Bewegungseinschränkung dominiert, der 
Schmerz beginnt aber langsam abzuklingen. In der letzten 
Phase kommt es zur schrittweisen Erneuerung der Beweg-
lichkeit, dieser Prozess schreitet langsam voran, wir reden 
mindestens über Monate. Und da die Schulter eingefroren 
war, bezeichnen wir sie als "Phase des Schmelzens". Die 
Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit im Schulterge-
lenk gibt es, wie bereits erwähnt, in alle Richtungen. Zuerst 
gibt es Einschränkungen beim ausgestreckten Arm - ich 
zeige jemandem den zur Seite ausgestreckten Arm, dann 
bei der Außenrotation - ich zeige jemandem den seitwärts 
ausgestreckten Arm, halte den Ellbogen aber am Körper. 
Diese Einschränkung betrifft die Bewegung im Schulterge-
lenk selbst, mit dem Ausschluss einer gleichzeitigen Bewe-
gung des Schulterblattes.
Das Ziel der Therapie ist es natürlich, Schmerzen zu lindern 
und die Bewegungsfreiheit wieder so herzustellen, dass die 
Funktion der oberen Gliedmaße vollständig wiederher-
gestellt ist und dass der Patient nicht nur bei besonderen 
Tätigkeiten sondern hauptsächlich bei allen gewöhnlichen, 
alltäglichen Tätigkeiten nicht eingeschränkt ist. Wir müs-
sen uns in jeder Phase auf das zugrunde liegende Problem 
konzentrieren. Wir werden nicht um jeden Preis versuchen, 
den Bewegungsradius zu erhöhen, wenn dies weiteren 
Schmerz ausgelöst. Das kann den Zustand durch Reflex-
Abwehrreaktionen nur verschlimmern. In der ersten Pha-

se versuchen wir, die Muskeln zu lockern, die eine höhere 
Spannung aufweisen und die entweder die Schmerzquelle 
selbst sein können oder die der Ursprung der Fehlfunktion 
im Gelenk sein können. Schmerzhafte Stellen finden wir 
an den Muskeln, die die Achselhöhle von vorn und hinten 
begrenzen. Die Bemühungen, die Beweglichkeit wieder-
herzustellen, sollten erst dann beginnen, wenn es uns die 
Situation erlaubt, keinesfalls unter Schmerzen. Wir versu-
chen, das System Schulter – Schulterblatt zu trennen, wäh-
rend wir das Schulterblatt festhalten und seine Beweglich-
keit blockieren (nicht unter Schmerzen!) und versuchen 
dann den Arm in die eingeschränkten Richtungen zu be-
wegen, nutzen auch die Pendelbewegungen der betroffenen 
Gliedmaße, wenn der Patient die Stellung "müder Mann" 
einnimmt, sich mit der Hand oder dem Ellenbogen vor-
gebeugt am Tisch abstützt und die betroffene Gliedmaße 
locker schwingen lässt. Wir können diese Übung im Pool 
durchführen, sobald es die Situation erlaubt.
Die physiotherapeutische Behandlung ergänzen wir durch 
passend gewählte Elektrotherapie zur Schmerzlinderung 
und zur Entspannung der festen Muskeln. Manchmal, vor 
allem im frühen Stadium, kann der Arzt sogar Kortikoide 
im Schultergelenk injizieren mit dem Ziel, aktuelle akute 
Schmerzen zu reduzieren und die Schwellung des weichen 
Gewebes zu reduzieren. In vielen Fällen erwies sich auch 
Akupunktur als hilfreich.
Die wichtigste Maßnahme, wie man eine eingefrorene 
Schulter vermeiden kann, ist seine langfristige Immobi-
lisierung zu verhindern. Aus den vorstehenden Gründen 
bedeutet dies, Unfälle zu vermeiden und wenn sie aufge-
treten sind, die konsequente und rechtzeitige Unfall-Reha 
nicht zu unterschätzen. Die Prävention betrifft auch chro-
nische Krankheiten wie Diabetes, Schlaganfall etc. Die 
Schultersteife ist nur eine von vielen Folgen eines falschen 
Lebensstils und der anschließenden Komplikation anderer 
Krankheiten. Wenn wir eine große Brücke vom Rauchen 
als Risikofaktor für Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, 
Lungenerkrankungen usw. bis zur gefrorenen Schulter 
schlagen, können wir mit Fug und Recht behaupten, dass 
die Schultersteife eine Folge einer heißen Zigarette ist.
Oberarzt MUDr. Jindřich Maršík, MBA,
Chefarzt am Radium Palace Spa
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NÁŠ VĚRNÝ A STÁLÝ KLIENT
PAN KARL EBERT

Velice nás těší, že jsme u nás v prosinci 2015 mohli opět 
přivítat pana Karla Eberta, který v hotelu Radium Palace 
tentokrát slavil svůj již 35. pobyt. Od roku 1989 vlastní Pan 
Ebert cestovní kancelář „Caorle Touristik“ v  Duisburgu. 
Jako pořadatel zájezdů se pan Ebert účastnil v  roce 1999 
veletrhu cestovních kanceláří v  Kolíně na Rýnem s  úmy-
slem navázat kontakt s  některým z  partnerů, kteří zpro-
středkovávají i  lázeňské pobyty, které by pak mohl svým 
klientům nabízet. Země jako Polsko, Maďarsko a  Česká 
republika se dostaly do užšího výběru. Naši kolegové, kteří 
se též veletrhu účastnili a zastupovali Lázně Jáchymov a.s., 
seznamovali návštěvníky s  našimi léčebnými programy 
s odkazem na jedinečnost procedury s radonovou vodou 
a úspěchy s touto terapii spojené. Právě tato léčba přesvěd-
čila pana Eberta k tomu, že si pro svou budoucí spolupráci 
vybral právě naše lázně. Od této doby se setkáváme s jeho 
skupinami klientů, kteří nás pravidelně navštěvují. Pan 
Ebert je i ve svém věku 78 let velice aktivní a dvakrát v roce 
se věnuje funkci průvodce, který se o své skupiny stará pří-
mo na místě a tak i s námi přímo úzce spolupracuje.
Pan Ebert je přesvědčen, že k udržení pracovního nasazení 
je důležitá i péče o své zdraví.
Naši lékaři společně s fyzioterapeuty pečují o jeho zdravot-
ní stav a udržují v dobré kondici, což ho motivuje k tomu, 
aby zatím svou firmu zvládal vést sám. Již 5 let paralelně se 
svou cestovní kanceláří v Duisburgu vede ještě CK Caorle 
v  Itálii. A  právě díky tomu nás před několika lety popr-
vé navštívili italští hosté a zůstali nám stále věrni. Na toto 

jsme obzvláště pyšní, že právě Italové si mezi mnoha zná-
mými lázněmi vybrali ke svému pobytu právě nás. Někteří 
z našich italských hostů vlastní i hotely v Caorle a zejména 
při jejich denní aktivitě je pohyb velmi důležitý. Samozřej-
mě se budeme i nadále snažit tyto klienty utvrzovat v tom, 
že pro udržení dobrého zdravotního stavu jsou naše lázně 
s radonovou vodou právě to správnou volbou. Věříme, že 
pan Ebert bude moci i nadále vykonávat svou práci a naše 
vzájemná spolupráce bude tak dále pokračovat. Přejeme 
panu Ebertovi především pevné zdraví a stálý optimismus.
Karla Korčoková, sales manager Spa hotelu Radium Palace

NAŠE OPAKOVANÉ SKUPINY HOSTŮ
Zimní období v  hotelu Radium Palace patří pravidelně 
opakovaným skupinám. A není jich zrovna málo. Tradičně 
mezi prvními přijela skupina CK Schererr pod vedením 
paní Ursuly Kaiser. Klienti této cestovní kanceláře k nám 
jezdí už 15 let na léčení a to hned dvakrát v roce. V lednu 
a v březnu na 14denní pobyt. Paní Kaiser se vždy snaží při-
vést i nové hosty a zatím se jí to úspěšně daří.
Další z  našich stálých skupin klientů jsou hosté z  Nüber-
bergu pod vedení paní Elisabeth Blechstein. Tito klienti 
nám zachovávají věrnost 20 let a vždy se o nějakého nové-
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ho hosta rozrostou, což nás velice těší. Letos po dlouhých 
letech nás paní Blechstein nemohla navštívit spolu se svou 
skupinou, neboť se náhle ocitla v nemocniční péči. Nejen 
celá skupina, ale i my jsme paní Blechstein velice postráda-
li a proto jí touto cestou přejeme brzké uzdravení a těšíme 
se na její příští pobyt.
Opomenout nelze ani 16člennou skupinu pana Schaara. 
S těmito klienty se u nás potkáváme již více jak 12 let. Bo-
hužel se jejich počet snížil. Někteří zestárli, jiní už nejsou 
mezi námi. Nicméně se i  pan Schaar stále snaží opět vy-
budovat početnější skupinu hostů a na příští rok rezervuje 
téměř 20 klientů. Držíme si vzájemně palce, ať se mu to 
podaří.
Ke konci ledna také neodmyslitelně patří i léčebné pobyty 
našich stálých italských hostů. Zatím k nám jezdí ve stej-
ném složení, i když i jejich počet se mírně snížil. Přesto je 
nám ctí, že i vzhledem k věku některých z nich a vzdále-
nosti mezi ČR a Itálii neváhají svůj pobyt každý rok v Ra-

dium Palace absolvovat. Tvrdí, že se u nás cítí jako doma 
a  nedají na naše lázně dopustit. Ve svém okolí nás pyš-
ně doporučují. Po léčbě se vždy všichni cítí velmi dobře 
a vlastně oni sami jsou „naše chodící reklama na lázně Já-
chymov“ v Itálii.
Toto je jen část skupin, které navštěvují Radium Palace po 
řadu let a na všechny další se v průběhu roku 2016 velice 
těšíme.
Karla Korčoková, sales manager a Jaroslava Vlčková ředitelka Spa 
hotelu Radium Palace

POČÁTKEM JARA NEODHAZUJEME JEN SVRŠKY, 
ALE RAKÉ NAHROMADĚNÉ NEČISTOTY Z TĚLA
Pro očistu trávení je dobré období právě zjara. Můžeme se 
zaměřit na žlučník a játra, odlehčenou stravou od tuku, ra-
finovaného cukru a alkoholu.
Nejlépe je jíst sezónní a čerstvou stravu z podnebí našeho 
pásma. Ta by měla být bohatá na vitamíny a minerály - na-
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K. Korčoková, D. Shaar, J. Vlčková
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klíčená semena a výhonky, 
pažitka, petrželka, řeřicha 
setá, mladé listy pampe-
lišky, česnek medvědí, listy 
kopřiv, listy mladého špe-
nátu, stvoly celeru…
Omezíme tuky především 
živočišného původu, sma-
žená a  grilovaná technolo-
gická úprava je nevhodná, 
snížíme gramáž soli a  pří-
liš kořeněná jídla; pečeme 
v  papilotě, vaříme nebo 
dusíme. Na pečení v  papi-
lotě nepotřebujeme žádné 

speciální nádobí, vystačíme si s  obyčejným papírem na 
pečení. Příprava není náročná na čas a jídla připravovaná 
touto technologickou úpravou jsou zdravá, lahodná, šťav-
natá a plná chuti. Mezi vhodné nápoje patří neperlivá voda 
a bylinné čaje.

Markéta Fialová, nutriční terapeut 
Spa hotelu Radium Palace

POJĎTE S NÁMI ZKU-
SIT RECEPT ŠÉFKU-
CHAŘE RADIUM 
PALACE PETRA PLOCE.
Candát v  papilotě s  koře-
novou zeleninou a  tymiá-
nem, tuřínové pyré s řeři-
chou
Potřebujeme:
čerstvou rybu, kapku oleje, 
trochu soli, bylinky jako 
například tymián, rozma-
rýn, plátky citronu, koře-
novou zeleninu a  pečící 
papír

Filet candáta
Filet candáta nakrájíme na porce, zlehka zakapeme olivo-
vým olejem. Karotku, celer, pastiňák a řapíkatý celer na-
krájíme na kostičky, vložíme na pečící papír, přidáme pár 
kapek olivového oleje, čerstvě mletý pepř, mořskou sůl 
a tymián. Vše promícháme a navrch položíme připravené 

porce candáta. Můžeme přidat plátek citronu. Vše hezky 
zabalíme a stáhneme pomocí provázku na vaření. Takto 
připravenou rybu pečeme v předehřáté troubě na 190°C 
přibližně 15 minut.

Tuřínové pyré s řeřichou

Tuřín očistíme a  dáme vařit do osolené vody, vaříme do 
měkka. Uvařený tuřín rozšleháme ručním mixérem do 
kterého přidáváme po troškách vývar z  tuřínu a  kousek 
másla, nakonec vmícháme čerstvé klíčky řeřichy.
Při servírováni musíme dávat pozor na rozbalování papi-
lotu, uvnitř je vše horké a pára, která odchází, nás může 
nepříjemně opařit.
K takto připravenému jídlu se skvěle hodí čerstvý salát při-
pravený z různých lístků a výhonků, zakápnutý kvalitním 
olejem za studena lisovaným a doplnit můžeme i vinným 
octem.
Petr Ploc šéfkuchař Spa hotelu Radium Palace

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
Tato masáž je velmi příjem-
ná, uvolňující a  relaxační pro-
cedura pro odstranění stresu, 
únavy a  bolestí hlavy. Provádí 
se vsedě nebo vleže na sucho 
(bez oleje) nebo s kapičkou éte-
rického oleje vmasírovaného 
do pokožky hlavy. Masáž ule-
vuje od napětí a stresu, které se 
často hromadí právě v  oblasti 
hlavy, kde se nachází důleži-
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tá energetická centra. Bolest a  napětí ve svalech ramen, 
šíje a pokožky hlavy je uvolňováno jemnými masážními 
hmaty, po nichž se budete cítit jako znovuzrození. Ma-
sáž také okysličuje mozek, zlepšuje koncentraci, pomáhá 
proti depresím a  úzkostným stavům. Výrazně vylepšuje 
stav pokožky hlavy, vlasy jsou po pravidelné masáži hust-
ší, lesklejší a  celkově kvalitnější. Navozuje pocit zdraví, 
klidu a psychické pohody.
Je vhodná pro zlepšení koncentrace, při bolestech hlavy, 
migréně, stresu, poruchách spánku, jako podpora při de-
toxikaci, podporuje růst vlasů a zlepšuje jejich kvalitu.
Procedura trvá 20 min.
Cena procedury je 350 Kč.
Alena Kostrejová, vrchní sestra Spa hotelu Radium Palace

UNSER TREUEN STAMMGAST
Es freut uns, dass wir Herrn Karl Ebert im Dezember des ver-
gangenen Jahres zu seinem 35. Aufenthalt in unserem Kur-
hotel “RADIUM PALACE“ begrüßen durften. Herr Ebert 
unterhält bereits seit 1989 unter der Firmenbezeichnung 
CAOLE TOURISTIK ein Reisebüro in Duisburg.
In seiner Funktion als Reiseveranstalter besuchte Herr Ebert 
1999 die Reisemesse in Köln mit der Absicht, für seine Rei-
sekunden einen Partner für Kuraufenthalte zu finden. Die 
Länder Polen, Ungarn und die Tschechische Republik kamen 
in die nähere Auswahl. Unsere Mitarbeiter auf dem Messe-
stand stellten auch des Heilbad Jáchymov vor und erläuterten 
die von uns angebotenen Heilanwendungen. So wurde auch 
auf die einzigartigen Prozeduren mit dem Radonwasser hin-
gewiesen und die Erfolge dieser Therapie aufgezeichnet. Ge-
nau diese Therapie überzeugte Herrn Ebert schließlich und 
er wählte unser Heilbad für eine künftige Zusammenarbeit 
aus. Seit dieser Zeit können wir seine Gruppen regelmäßig in 
unserem Heilbad begrüßen. Mit 78 Jahren ist Herr Ebert im-
mer noch aktiv in seinem Unternehmen tätig aber zwei mal 
im Jahr übernimmt er die Reiseleitung selbst und betreut sei-
ne Gruppen als Ansprechpartner in unserem Heilbad. Herr 
Ebert vertritt die Ansicht, dass zur Erhaltung seiner Arbeits-
kraft, auch die Vorsorge hinsichtlich seiner Gesundheit wich-
tig ist.
Unsere Ärzte und Therapeuten bescheinigen ihm einen sta-
bilen Gesundheitszustand der ihn motiviert, vorerst nicht sei-
ne Firma einem Nachfolger zu übergeben. 5 Jahre unterhielt 
Herr Ebert, parallel zu seinem Unternehmen in Duisburg, 
auch ein Reisebüro in Caorle in Italien.
Seit dem können wir auch regelmäßig italienische Gäste in 

unserem Heilbad begrüßen.
Das macht uns besonders stolz, da doch auch Italien über na-
menhafte Kurorte verfügt und trotzdem unser Heilbad aufge-
sucht wird. Einige unser Italienischen Gäste haben eigene Ho-
tels und daher ist insbesondere, aufgrund ihrer Tätigkeit, der 
Bewegungsapparat besonders gefordert. Es wird uns seitens 
dieser Gäste immer wieder versichert, dass die Radonbäder 
und die ergänzenden Anwendungen einen positiven Einfluss 
auf den Gesundheitszustand haben und sie unser Heilbad 
auch weiterhin den Bädern in ihrer Heimat vorziehen. Das 
freut uns natürlich besonders, ist es doch eine weitere Bestä-
tigung für die Richtigkeit unserer Therapieangebote. Wir hof-
fen, dass auch künftig Herr Ebert seine Arbeit wahrnehmen 
kann und damit unsere Zusammenarbeit erhalten bleibt.
Karla Korčoková, Vertriebsleiterin des Spa Hotels Radium Palace

UNSERE WIEDERKEHRENDEN GÄSTEGRUPPEN
Die Wintersaison gehört im Hotel Radium Palace regelmäßig 
den wiederkehrenden Gruppen. Und von diesen gibt es nicht 
wenige. Wie immer gehörte die Gruppe des Reisebüros Sche-
rer unter der Leitung von Frau Ursula Kaiser zu den ersten. 
Kunden dieses Reisebüros suchen uns seit 15 Jahren gleich 
zweimal im Jahr auf und lassen sich behandeln. Im Januar 
und März kommen sie zu einem 14-tägigen Aufenthalt. Frau 
Kaiser versucht stets, auch neue Gäste mitzubringen und es 
gelingt ihr bisher immer.
Eine weitere unserer regelmäßigen Kundengruppen sind 
Gäste aus Nüberberg unter der Leitung von Frau Elisabeth 
Blechstein. Diese Kunden sind uns schon 20 Jahre treu ge-
blieben und ihre Gruppe wächst immer um den einen oder 
anderen Gast, was uns sehr freut. In diesem Jahr, konnte uns 
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nach vielen Jahren Frau Blechstein mit ihrer Gruppe nicht 
besuchen, da sie plötzlich in einem Krankenhaus behandelt 
werden musste. Nicht nur die gesamte Gruppe, sondern auch 
wir haben Frau Blechstein vermisst und so möchten wir ihr 
auf diese Weise baldige Genesung wünschen und freuen uns 
auf ihren nächsten Besuch.
Nicht vergessen darf man auch die 16-köpfige Gruppe von 
Herrn Schaar. Diese Kunden treffen wir bei uns nun seit 
mehr als 12 Jahren. Ihre Anzahl hat sich leider verringert. Ei-
nige sind älter geworden, andere sind nicht mehr unter uns. 
Nichtsdestotrotz versucht Herr Schaar wieder eine größere 
Gästegruppe aufzubauen und reservierte für das nächste Jahr 
für fast 20 Kunden. Wir drücken uns gegenseitig die Daumen, 
damit er erfolgreich ist.
Und Ende Januar sind die Heilaufenthalte unserer treuen 
italienischen Gäste nicht wegzudenken. Der Gruppenauf-
bau ist immer gleich geblieben, wenn auch ihre Anzahl leicht 

zurückgegangen ist. Trotzdem fühlen wir uns geehrt, dass sie 
angesichts des Alters von einigen von ihnen und der Entfer-
nung zwischen der Tschechischen Republik und Italien nicht 
zögern und jedes Jahr ihren Aufenthalt im Radium Palace ab-
solvieren. Sie behaupten, dass sie sich bei uns wie zu Hause 
fühlen und lassen auf unser Heilbad nichts kommen. In ihrer 
Nachbarschaft empfehlen sie uns stolz weiter. Nach der Be-
handlung fühlen sich alle sehr gut und so werben sie in Italien 
eigentlich selbst für unser Heilbad Jáchymov.
Dies ist nur ein Teil der Gruppen, die das Radium Palace seit 
vielen Jahren besuchen, wir freuen uns sehr auf all die ande-
ren im Laufe des Jahres 2016.
Karla Korčoková, Sales Managerin und Jaroslava Vlčková
Direktorin des Spa Hotels Radium Palace

ZUM FRÜHLINGSANFANG 
TRENNEN WIR UNS NICHT 
NUR VON DER OBERBE-
KLEIDUNG, SONDERN 
AUCH VON VERUNREINI-
GUNGEN IM KÖRPER
Für die Reinigung der Verdau-
ung ist das Frühjahr eine gute 
Zeit. Wir können uns auf die 
Gallenblase und die Leber durch 
eine von Fett, raffiniertem Zucker 
und Alkohol befreite Ernährung 
konzentrieren.

Am besten sind saisonale und frische Lebensmittel aus unse-
rer Klimazone. Diese sollten reich an Vitaminen und Minera-
lien sein - Keimlinge von Samen und Sprossen, Schnittlauch, 
Petersilie, Kresse, junge Löwenzahnblätter, Bärlauch, Nessel-

blätter, junge Spinatblätter, Stangensellerie…
Wir schränken die Aufnahme vor allem der tierischen Fette 
ein, Speisen durch Braten und Grillen zuzubereiten ist nicht 
angebracht, wir senken die Salzmenge und vermeiden zu 
stark gewürzte Speisen - statt dessen backen wir in Papillote, 
kochen oder dünsten. Zum Backen in Papillote brauchen wir 
kein spezielles Geschirr, uns reicht gewöhnliches Backpapier. 
Die Zubereitung ist nicht zeitaufwendig und so zubereitete 
Speisen sind gesund, lecker, saftig und voller Geschmack. Zu 
den geeigneten Getränken gehören Wasser ohne Kohlensäu-
re und Kräutertees.
Markéta Fialová, Diätassistentin 
des Spa Hotels Radium Palace

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM DAS REZEPT DES 
CHEFKOCHS DES RADIUM PALACE PETR PLOC 
NACHKOCHEN.
Zander in Papillote mit Wurzel-
gemüse und Thymian, Rapswur-
zelpüree mit Kresse
Zutaten:
frischer Fisch, einige Tropfen Öl, 
ein wenig Salz, Kräuter wie Thymi-
an, Rosmarin, Zitronenscheiben, 
Wurzelgemüse und Backpapier

Zanderfilet
Zanderfilet in Portionen schnei-
den, leicht mit Olivenöl beträufeln. 
Karotten, Sellerie, Pastinaken und 
Stangensellerie in Würfel schnei-
den, auf Backpapier legen und ein paar Tropfen Olivenöl, 
frisch gemahlenen Pfeffer, Meersalz und Thymian hinzu-
fügen. Wir mischen alles durch und legen die vorbereiteten 
Zanderportionen oben drauf. Eine Scheibe Zitrone kann 
auch hinzugefügt werden. Alles schön einpacken und mit ei-
nem Bindfaden zusammenziehen. Den so vorbereiteten Fisch 
backen wir 15 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 190 °C.

Rapswurzel-Püree mit Kresse
Rapswurzeln reinigen und in Salzwasser kochen, bis sie weich 
sind. Die gekochten Rapswurzeln schlagen wir mit einem 
Handmixer, fügen schrittweise etwas Rapswurzelbrühe und 
ein wenig Butter hinzu, mischen zum Schluss frische Kresse-
sprossen darunter.
Beim Servieren müssen wir die Papillote vorsichtig auspacken, 
innen ist alles sehr heiß und der austretende Dampf kann uns 
sehr unangenehm verbrühen.
Zu dem so hergestellten Gericht passt frisch zubereiteter Salat 

aus verschiedenen Blättern und Sprossen, mit wenigen Trop-
fen kalt gepresstem Qualitäts-Öl, kann mit Weinessig ergänzt 
werden.
Petr Ploc, Chefkoch des Spa Hotel Radium Palace

INDISCHE KOPFMASSAGE
Diese Massage ist eine sehr an-
genehme und entspannende An-
wendung, um Stress, Müdigkeit 
und Kopfschmerzen loszuwerden. 
Sie wird im Sitzen oder liegend, 
trocken (ohne Öl) oder mit ei-
nem Tropfen ätherischen Öl in die 
Kopfhaut einmassiert, durchge-
führt. Diese Massage löst Verspan-
nungen und Stress, die sich oft 
vor allem im Bereich des Kopfes 
ansammeln, wo sich die wichtigen Energiezentren befinden. 
Schmerzen und Verspannungen in den Schultermuskeln, im 
Nacken und in der Kopfhaut werden mit feinen Massage-
griffen gelockert, nach denen Sie sich wie neu geboren füh-
len. Die Massage versorgt das Gehirn auch mit Sauerstoff, 
verbessert die Konzentration und hilft gegen Depressionen 
und Angstzustände. Sie verbessert deutlich den Zustand der 
Kopfhaut, die Haare sind nach regelmäßigen Massagen dicker, 
glänzender und insgesamt von besserer Qualität. Sie schafft 
ein Gefühl von Gesundheit, Ruhe und Wohlbefinden.
Sie wird für die Verbesserung der Konzentration, bei Kopf-
schmerzen, Migräne, Stress, Schlafstörungen als Unterstüt-
zung der Entschlackung eingesetzt, fördert das Haarwachs-
tum und verbessert die Qualität der Haare.
Die Anwendung dauert etwa 20 Minuten.
Die Anwendung kostet 350 CZK.
Alena Kostrejová, Oberschwester im Spa Hotel Radium Palace
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JUBILANT SE CHLUBÍ
V loňském roce slavil lázeňský hotel Běhounek své 

40. narozeniny. Tohoto výročí si hotel společně s  jeho 
hosty patřičně po celý rok užíval. A ke konci roku vše 
vyvrcholilo turbulentními změnami, které měly přispět 
k „omlazení a zkrášlení“ našeho jubilanta.
K  radosti nás všech bylo vedením společnosti rozhod-
nuto, že si hotel zaslouží provozní pauzu, během které 
proběhne rekonstrukce té nejdůležitější léčebné části 
našeho hotelu, kterou radonové koupele bezesporu jsou. 
Když už bylo o provozní pauze rozhodnuto, snažili jsme 
se zařadit do přestavby ještě další vylepšení, která by 
přispěla ke zvýšení komfortu našich hostů. Věříme, že 
se to podařilo.
Odjezdem posledního hosta dne 30.  11. začaly hlav-
ní bourací práce na úseku radonových koupelí. Nové 
obklady i  dlažba místnostem s  nerezovými vanami 
opravdu sluší. Největších změn doznalo 48 přilehlých 
odpočinkových kabinek. Z  tmavých, nevětratelných 

a stísněných kabinek vznikly vzdušné, prosvětlené a ba-
revně příjemně sladěné prostory, které jsou od sebe od-
děleny odlehčenými karbonátovými stěnami. K příjem-
né atmosféře těchto prostor přispívá i relaxační hudba, 
doprovázející naše hosty na proceduře od znovuzaháje-
ní provozu.
Již delší dobu nás trápí nedostatek míst v obou restau-
racích našeho hotelu. Proto jsme se rozhodli připojit 
přilehlou šatnu k  prostoru restaurace Bohemia. Díky 
této úpravě se kapacita restaurace zvětšila až o 20 míst. 
Vybudovaná skleněná stěna, která odděluje restaura-
ci od hotelové haly, působí velice přirozeně a  vzhled 
hotelové haly ještě umocňuje. Po této přestavbě došlo 
k následujícím přesunům: šatna se přemístila do prostor 
concierge a prostory concierge se přesunuly do blízkosti 
knihovny o patro níže. Z pracovních důvodů pak ještě 
došlo k přesunu pracoviště rozpisové kanceláře do blíz-
kosti ošetřovny, čemuž předcházely přesuny kanceláře 
vrchní sestry a  provozního technika. Významnou pro-

měnou prošly i  konferenční salonky, které svou vyba-
veností a vzhledem působí velmi nadstandardně. Veliký 
důraz jsme kladli na barevné ladění při malování, a to 
nejen v rekonstruovaných prostorech. Často jsme se za-
bývali zdánlivě nepodstatnými detaily, ale právě ty vět-
šinou celkový výsledek ještě vylepší. Jednalo se o práci 
týmovou, a přestože nás čas neustále tlačil, dělali jsme 
vše s radostí a nadšením.
První hosté nastoupili již 19. prosince, tedy dvacátý den 
od zahájení přestavby. V  té době už bylo „vygruntová-
no“, byla instalována nádherná vánoční výzdoba a stra-
vovací provoz byl připraven na „rozmazlování“ našich 
vánočních hostů.
Ještě před Vánocemi jsme uvedli do provozu jedno od-
dělení radonových koupelí. Druhé oddělení pak od po-
loviny ledna. Vše se zvládlo nejen díky mimořádnému 
nasazení lázeňských, které pracovaly ve dvou směnách, 
ale i všem dalším pracovníkům, kteří se maximálně při-
způsobili potřebám hotelu. Těm všem patří velký dík.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka Spa hotelu Běhounek

35. POBYT MANŽELŮ TONN
V únoru letošního roku u nás trávili svůj 35. pobyt man-
želé Tonn. Při společném posezení rádi zavzpomínali 
na ta léta, kdy se každý rok vydávali do Jáchymova za 
léčebnými procedurami, které jim ulevují od bolesti do-

dnes. „Poprvé jsme přijeli v  roce 1981 na doporučení 
pana doktora Horna, který sám hotel Běhounek navští-
vil. Doporučil mi vaše zařízení, když jsem se mu svěřil 
se svými bolestmi pohybového aparátu,“ říká pan Tonn, 
a dodává: „Hned po prvním pobytu nám bylo jasné, že 
se sem určitě vrátíme. A vidíte, letos je to už náš 35. po-
byt. Snadno lze spočítat, že jsme od roku 1981 vynechali 
pouze jeden rok, a to z důvodu mého těžkého onemoc-
nění. Ale hned následující rok jsme opět přijeli. Tehdy 
nám lékař přímo doporučil paní doktorku Hornátovou, 
u které se léčíme dodnes. Za minulého režimu jsme re-
zervovali svůj pobyt přes CK Helios a  jezdili do Jáchy-
mova vlakem. V  té době nám vadila vízová povinnost 
a  také nepříjemné a  přísné celní kontroly. Když toto 
skončilo, dost se nám ulevilo. Poté jsme rezervaci po-
bytu prováděli přímo u vás. Velkým bonusem pro nás 
byl zvýhodněný transfer, který jste tehdy zavedli. Něko-
likrát se nám dokonce podařilo zorganizovat skupinku 
klientů, které přivezla vaše doprava z domova do hotelu 
zdarma. Chválíme řidiče, kteří nám z bytu snesli kufry 
do auta a u vás v hotelu je pak odnesli přímo na pokoj. 
Vstřícnost a ochota personálu je to, co nás také po celá 
ta léta provázelo. Rádi konstatujeme, že to vydrželo až 
dodnes. Výborná léčba a milé prostředí jsou důvodem, 
proč váš hotel doporučujeme i našim přátelům. A těch 
už se tu také dost vystřídalo. Vloni zde byla naše zná-
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má, která po dlouhé pauze opět mohla přijet. A  byla 
nadšená, nejen z  léčby, ale i  z  toho, jak hotel dnes vy-
padá. I pro nás byl letošní pobyt opět velmi příjemný,“ 
říká paní Tonn, a pokračuje: „V poslední době musí být 
můj muž v noci připojen na kyslík, a  i  to váš personál 
zprostředkuje se samozřejmostí. Rádi bychom využili 
možnosti touto cestou poděkovat veškerému personá-
lu hotelu Běhounek. Začnu milou recepcí, rezervacemi, 
děkujeme výborné kuchyni a  obsluze na restauracích, 
jedinečným fyzioterapeutům, sestřičkám, lázeňským 
na radonových koupelích a samozřejmě i všem dalším 
terapeutům, se kterými jsme se během pobytu setkali. 
A  mimořádné poděkování patří naší pečlivé ošetřující 
lékařce Haně Hornátové. A co ještě dodám? Snad jen to, 
že máme pobyt na příští rok již objednaný. A tím je snad 
vše výše popsané potvrzeno,“ dodává paní Tonn.
My manželům Tonn děkujeme za uznání naší práce, 
přejeme jim hodně zdraví a těšíme se,
že je v příštím roce u nás opět přivítáme.
Renata Krausová, sales manager a Edeltraud Štěpánková,
ředitelka Spa hotelu Běhounek

CVIČENÍ NA TERASE SE SNĚHEM
Fyzioterapeutka Líba Pecková má ráda nové výzvy. 
Proto, když se konečně v  únoru objevil dlouho očeká-
vaný sníh i na terase u našeho rehabilitačního bazénu, 
neváhala a  vyzvala bechtěreviky v  rámci skupinového 
cvičení, aby vyběhli ven z tělocvičny. Zřejmě i pacienti 
s touto nemocí mají rádi výzvy. O tom nás s jistotou pře-
svědčil i náš dlouholetý pacient pan Petrovič. Nejenže 
vyběhl na terasu plnou sněhu, ale hned v zápětí se svým 

výkonempochlubil na facebooku. Děkujeme. A  paní 
Pecková? Ta všem vzkazuje: „Bosé běhání ve sněhu, to 
je návrat k přírodě. Bosým běháním ke zdraví! Také to 
vyzkoušejte!“

Pozn. Nová videa Cvičení pro zdraví a Cvičení nohou s paní
Peckovou můžete již v dubnu zhlédnout 
na www.laznejachymov.cz.

DER JUBILAR PRAHLT
Im vergangenen Jahr feierte das Kurhotel Běhounek 

seinen 40. Geburtstag. Das Hotel hat das Jubiläum zu-
sammen mit seinen Gästen das ganze Jahr über gehörig 
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gefeiert. All dies gipfelte am Ende 
des Jahres in turbulenten Verände-
rungen, die dazu beitragen sollten, 
unseren Jubilar zu "verjüngen und 
zu verschönern".
Zur Freude von uns allen entschied 
das Management, dass das Hotel 
eine Betriebspause verdient, in der 
der wichtigste Teil des Behandlungs-
bereiches unseres Hotels, zweifellos 
die Radonbäder, umgebaut wird.
Und wenn der Betrieb schon einmal 
unterbrochen werden soll, so haben 
wir uns bemüht, in die Umbauar-
beiten noch weitere Verbesserungen 
zu integrieren, die zum Komfort-
gewinn für unsere Gäste beitragen 
sollten. Wir glauben, dass es uns ge-
lungen ist.
Nach der Abfahrt des letzten Gas-
tes am 30. 11. haben die wichtigsten 
Abbrucharbeiten im Bereich der Ra-
donbäder begonnen. Neue Fliesen 
und Fußböden zusammen mit den 
Edelstahlwannen stehen den Räum-
lichkeiten wirklich gut. Die größ-
ten Veränderungen haben die 48 
angrenzenden Ruhekabinen erlebt. 
Aus den dunklen, schlecht belüftba-
ren und beengten Kabinen entstan-
den luftige, helle, lichte und farblich 
abgestimmte gemütliche Räume, 
die durch Carbon-Leichtbauwände 
voneinander getrennt sind. Die an-
genehme Atmosphäre dieser Berei-
che wird durch entspannende Mu-

sik verstärkt, die unsere Gäste seit 
der Wiederaufnahme des Betriebs 
während der Anwendungen beglei-
tet.
Schon länger beschäftigt uns der 
Mangel an Plätzen in den beiden 
Restaurants unseres Hotels. Daher 
haben wir beschlossen, den angren-
zenden Umkleideraum mit dem 
Restaurant Bohemia zu verbinden. 
Dank dieser Änderung erhöhte sich 
die Anzahl der Plätze im Restaurant 
um bis zu weitere 20 Plätze. Die 
eingebaute Glaswand, die das Res-
taurant von der Hotellobby trennt, 
wirkt sehr natürlich und betont das 
Aussehen der Hotellobby. Nach die-
sem Umbau kam es also zu folgen-
der Neuordnung: Die Garderobe ist 
in die Räumlichkeiten des Conci-
erge umgezogen und diese wurden 
nahe der Bibliothek eine Etage tie-
fer verlegt. Aus arbeitstechnischen 
Gründen ist noch das Koordinie-
rungsbüro in die Nähe der Ambu-
lanz gezogen, vorher wurden die 
Büros der Oberschwester und des 
Betriebstechnikers verlegt. Auch 
die Konferenz-Lounges haben sich 
deutlich verändert und sie wir-
ken durch ihre Annehmlichkeiten, 
Ausstattung und Erscheinung sehr 
edel. Wir haben beim Malern nicht 
nur in den renovierten Räumen 
großen Wert auf die Abstimmung 
der Farben gelegt. Oft haben wir 

uns mit scheinbar unwichtigen De-
tails beschäftigt, die aber meistens 
das Gesamtergebnis verbessern. Es 
war eine Teamarbeit und obwohl 
wir stets unter Zeitdruck standen, 
haben wir alles mit Freude und Be-
geisterung umgesetzt.
Die ersten Gäste kamen schon am 
19. Dezember zu uns, also am zwan-
zigsten Tag seit Beginn der Umbau-
arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war 
bereits alles gründlich gereinigt, 
eine wunderschöne Weihnachts-
dekoration installiert und die Res-
taurants waren bereit, unsere Weih-
nachtsgäste zu verwöhnen.
Noch vor Weihnachten haben wir 
eine Abteilung der Radonbäder 
in Betrieb genommen. Die zweite 
Abteilung kam Mitte Januar hinzu. 
Wir haben all dies nicht nur durch 
die außerordentlichen Anstrengun-
gen der Badefrauen gemeistert, die 
in zwei Schichten gearbeitet haben, 
sondern auch dank anderer Mit-
arbeiter, die sich maximal auf die 
Bedürfnisse des Hotels eingestellt 
haben. Wir möchten uns bei allen 
ausdrücklich bedanken.
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des 
Spa Hotels Běhounek

DER 35. AUFENTHALT DES EHE-
PAARS TONN
Das Ehepaar Tonn hat bei uns im 
Februar dieses Jahr seinen 35. Auf-

enthalt verbracht. In einem gemein-
samen Beisammensein haben sie 
all die Jahre Revue passieren lassen, 
als sie sich jedes Jahr auf den Weg 
nach Jáchymov gemacht haben, um 
sich dort Heilbehandlungen zu un-
terziehen, die ihre Schmerzen bis 
heute lindern. "Wir kamen erstmals 
1981 auf Empfehlung des Herrn 
Dr. Horn, der das Hotel Běhounek 
selbst besuchte. Nachdem ich ihm 
meine Schmerzen im Bewegungs-
apparat anvertraut hatte, hat er mir 
Ihre Einrichtung empfohlen." sagt 
Herr Tonn und fügte hinzu: "Un-
mittelbar nach dem ersten Besuch 
war uns klar, dass wir bestimmt wie-
derkehren werden. Und sehen Sie, 
in diesem Jahr ist dies bereits un-
ser 35. Aufenthalt. Man kann leicht 
nachrechnen, dass wir seit 1981 nur 
ein Jahr aufgrund meiner schweren 
Erkrankung ausgelassen haben. Im 
Jahr darauf waren wir schon wie-
der da. Damals hat uns unser Arzt 
direkt Frau Dr. Hornátová empfoh-
len, die uns bis heute behandelt. Vor 
der Wende buchten wir den Aufent-
halt über das Reisebüro Helios und 
sind mit dem Zug nach Jáchymov 
gefahren. Damals störten uns die 
Visapflicht sowie die unangeneh-
men und strengen Zollkontrollen. 
Wir waren sehr erleichtert, als dies 
nicht mehr nötig war. Danach ha-
ben wir direkt bei Ihnen gebucht. 
Ein großer Vorteil für uns war der 
günstigere Transfer, den sie damals 
eingeführt haben. Mehrere Male ge-
lang es uns sogar, eine kleine Grup-
pe von Kunden zu organisieren, die 

Sie direkt von der Wohnung kosten-
frei ins Hotel transportiert haben. 
Wir loben die Fahrer, die uns mit 
den Koffern von der Wohnung zum 
Auto und dann im Hotel vom Auto 
direkt aufs Zimmer geholfen haben. 
Und genau diese Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft des Personals hat 
uns all die Jahre begleitet. Wir stel-
len erfreut fest, dass sich auch heute 
nichts daran geändert hat. Eine aus-
gezeichnete Behandlung und die an-
genehme Umgebung sind genau die 
Gründe, warum wir Ihr Hotel auch 
unseren Freunden empfehlen. Und 
von diesen haben sich hier schon 
viele abgewechselt. Im vergange-
nen Jahr war es unsere Bekannte, 
die nach einer langen Pause wieder 
kommen konnte. Und sie war be-
geistert, nicht nur über die Behand-
lung, sondern auch über das aktuelle 
Erscheinungsbild des Hotels. Auch 
für uns war es dieses Jahr wieder ein 
sehr angenehmer Aufenthalt.“ sagt 
Frau Tonn und fährt fort: "In letz-
ter Zeit benötigt mein Mann in der 
Nacht Sauerstoff und auch dies orga-
nisiert Ihr Personal ganz selbstver-
ständlich. Wir möchten auf diesem 
Wege die Gelegenheit nutzen und 
uns bei allen Mitarbeitern des Ho-
tels Běhounek bedanken. Ich werde 
mit der netten Rezeption und der 
Reservierungsabteilung beginnen, 
vielen Dank auch an die ausgezeich-
nete Küche und die Bedienung in 
den Restaurants, an die einmaligen 
Physiotherapeuten, Schwestern, den 
Badefrauen in den Radonbädern 
und natürlich an alle anderen The-

rapeuten, denen wir während des 
Aufenthalts begegneten. Ein ganz 
außerordentlicher Dank gehört un-
serer sorgfältig behandelnden Ärz-
tin Frau Hana Hornátová. Und was 
soll ich noch hinzufügen? Vielleicht 
nur, dass wir für das nächste Jahr 
bereits gebucht haben. Und damit 
ist bestimmt all das oben Gesagte 
bestätigt." merkt Frau Tonn an.
Wir bedanken uns beim Ehepaar 
Tonn für die Würdigung unserer 
Arbeit, wünschen allzeit gute Ge-
sundheit und freuen uns, sie im 
nächsten Jahr wieder bei uns begrü-
ßen zu können.
Renata Krausová, Vertriebsleiterin und 
Edeltraud Štěpánková,
Direktorin des Spa Hotels Běhounek

ÜBUNGEN AUF DER TERRASSE 
IM SCHNEE
Die Physiotherapeutin Liba Pecko-
vá mag neue Herausforderungen. 
Daher hat sie nicht gezögert, als im 
Februar der lang ersehnte Schnee 
auch auf der Terrasse an unserem 
Reha-Pool lag, und rief die Bechte-
rew-Gruppe während der Übungen 
dazu auf, die Turnhalle zu verlassen. 
Offenbar lieben auch Patienten mit 
dieser Erkrankung Herausforderun-
gen. Davon hat uns mit Sicherheit 
auch unser langjähriger Patient Herr 
Petrovič überzeugt. Er lief nicht nur 
auf die Terrasse voller Schnee hin-
aus, sondern teilte dies auch gleich 
im Nachgang auf Facebook. Danke. 
Und Frau Pecková? Sie lässt allen 
ausrichten: "Barfuß im Schnee, das 
ist eine Rückkehr zur Natur. Barfuß 
Joggen stärkt die Gesundheit! Ver-
suchen Sie es auch!"
Hinweis. Die neuen Videos "Turnen 
für die Gesundheit" und "Übun-
gen für die Beine" mit Frau Pecko-
vá können Sie bereits im April auf 
www.laznejachymov.cz sehen.
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VITAL EXCLUSIVE – ABY ZÁDA NEBOLELA
Od 15. dubna letošního roku nabízí lázeňský kom-

plex Curie nový ozdravný program plný procedur zamě-
řený na bolavá záda. Bolesti zad jsou jedním z  nejčas-
tějších druhů bolestivých obtíží. Mohou se vyskytovat 
v  každém věku, ale zpravidla přicházejí v  dospělosti. 
Jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnos-
ti. Vytvářejí se často ze špatného držení těla. Také k nim 
dochází přetěžováním některých svalových skupin:

• sedavým zaměstnáním
• prací na počítači
• sezením za volantem
• stereotypními pohyby u manuální práce
• používáním nevhodné obuvi

Počet lidí trpících bolestmi zad se v  minulých letech 
velice zvýšil. Dnes jimi trpí alespoň jednou za život 
nejméně 90 % obyvatelstva. Statisticky vzato je bolest 
zad největším zdravotním problémem lidí, dokonce 
se vyskytuje častěji než bolesti hlavy. Tyto faktory nás 
vedly k sestavení nového programu, který není zatížen 
radonovou terapií a svým složením a příznivou cenou je 
vhodným doplňkem našich léčebných programů.
Regenerační pobyt na 6-7 nocí s  polopenzí, sestavený 
odborníky, zahrnuje atraktivní program 18 procedur 
zaměřený na prevenci a léčbu bolestí zad.

Program zahrnuje tyto procedury:
1x koupel v radonové vodě
1x uhličitá koupel s rašelinovým extraktem (zábal)
1x přísadová koupel celková (zábal)
3x částečná masáž
3x suchá uhličitá koupel – plynná
1x parafinový zábal zad
3x solná jeskyně nebo bazén (na 90 min. vč. sauny)
3x oxygenoterapie
2x zábal „vulcan pack“
Cena od 1.560 Kč/os./den

Eva Krutáková, vrchní sestra Spa komplexu Curie

NOVINKA V PENZIONU DAGMAR

ALL INCLUSIVE PRO RODINY S DĚTMI

Nově zrekonstruovaný penzion Dagmar, který se nachá-
zí v blízkosti komplexu Curie, je ideálním místem pro 
turisty, cyklisty a lyžaře, kteří ocení rodinnou atmosféru 
a relaxační zázemí. Na výběr jsou jednolůžkové a dvoj-
lůžkové pokoje s  max. 2 přistýlkami. Dvou- a  čtyřlůž-
ková Studia s přistýlkami a s kuchyňským koutem jsou 
zvláště vhodná pro rodiny s  dětmi. Všechny pokoje 
jsou vybaveny sprchou, WC a  SAT-TV. K  dispozici je 
úschovna kol a omezená kapacita parkování u penzionu 
za úplatu. Stravování probíhá v restauraci penzionu. Pro 
hosty je připraveno malé wellness se saunou, parní lázní, 
hydromasážní vanou a odpočinkovou zónou. Příjemné 

posezení nabízí sluneční terasy penzionu. V nedalekém 
bazénu Agricola mohou návštěvníci penzionu zrelaxo-
vat svůj organismus a načerpat další síly k novým výle-
tům za poznáním krás Krušných hor. Pro rodiny s dět-
mi nabízíme v  Krušných horách jedinečný víkendový 
ALL INCLUSIVE POBYT pro dva dospělé a jedno dítě 
do 12 let, za atraktivní cenu 3.990 Kč.
Pobyt zahrnuje ubytování ve dvojlůžkovém pokoji s při-
stýlkou a  s  polopenzí a  denně volný vstup do bazénu 
Agricola a k tomu nabídku all inclusive (rozlévané neal-
ko nápoje a víno, láhvové pivo) v době od 10:00 do 22:00 
hodin. Navíc je možno využít v  době oběda malé ob-
čerstvení ve formě polévky a salátů. Dítě vyššího věku 
a každé další dítě v rámci této rodiny se může k pobytu 
s využitím všech služeb připojit za takřka symbolickou 
cenu od 490 Kč za pobyt. Ceny jsou platné pouze pro 
přímé rezervace, sezónní nabídka od 1. 3. do odvolání. 
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme v hotelo-
vé recepci Curie nebo na telefonu +420 353 866 666.

VITAL EXCLUSIVE - DAMIT DER RÜCKEN 
NICHT SCHMERZT

Ab dem 15. April 2016 bietet der Kurkomplex Curie ein 
neues Heilprogramm mit vielen Anwendungen an, das 
sich auf die Behandlung von Rückenschmerzen konzen-
triert. Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Arten 
von schmerzhaften Beschwerden. Sie können in jedem 
Alter auftreten, in der Regel treten sie aber im Erwach-
senenalter auf. Sie sind eine der häufigsten Ursachen 
für Arbeitsunfähigkeit. Sie entwickeln sich oft auf der 
Grundlage schlechter Körperhaltung. Oft ist auch eine 
Überlastung bestimmter Muskelgruppen daran schuld:

• langes Sitzen während der Berufsausübung
• Arbeiten am Computer
• Sitzen am Steuer
• wenig abwechslungsreiche Bewegungen 
 bei einer manuellen Tätigkeit
• Verwenden von falschem Schuhwerk

Die Zahl der an Rückenschmerzen Leidenden hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Mindestens 90 % 
der Bevölkerung leiden zumindest einmal in ihrem Le-
ben darunter. Statistisch gesehen sind Rückenschmer-
zen das größte Gesundheitsproblem der Menschheit, 
das noch häufiger als Kopfschmerzen auftritt. Diese 
Gründe haben uns dazu bewegt, ein neues Programm 
zusammenzustellen, das nicht mit der Radon-Therapie 
belastet ist und das durch seine Zusammenstellung und 
den vorteilhaften Preis eine willkommene Ergänzung 
zu unseren Heilbehandlungen darstellt.
Der von Fachleuten zusammengestellte Reha-Aufent-
halt mit 6-7 Übernachtungen und Halbpension, ist ein 
auf Vorbeugung und Behandlung von Rückenschmer-
zen ausgerichtetes attraktives Programm mit 18 Anwen-
dungen.

Das Programm umfasst folgende Anwendungen:
1x Radonbad
1x Kohlensäurebad mit Moorextrakt (Packung)
1x Ganzkörper-Bad mit Zusätzen (Packung)
3x Teilmassagen
3x trockenes Kohlensäurebad - Gas
1x Paraffinpackung des Rückens

3x Salzgrotte oder Pool (90 Min. inkl. Sauna)
3x Sauerstofftherapie
2x "Vulcan Pack" Packung
Preis ab 1.560 CZK/Pers./Tag

Eva Krutáková, Oberschwester im Spakomplex Curie

NEU IN DER PENSION DAGMAR

ALL INCLUSIVE FÜR FAMILIEN MIT KINDERN
Die neu renovierte Pension Dagmar, die sich unweit 
des Kurkomplexes Curie befindet, ist ein idealer Ort für 
Wanderer, Biker und Skifahrer, die die familiäre Atmo-
sphäre und Entspannungseinrichtungen zu schätzen 
wissen. Wählen Sie aus Einzel- und Doppelzimmern mit 
max. zwei Zustellbetten aus. Zwei- und Vier-Bett-Studios 
mit Aufbettungen und einer Küchenzeile sind besonders 
für Familien mit Kindern geeignet. Alle Zimmer sind 
mit Dusche, WC und SAT-TV ausgestattet. Es gibt einen 
Fahrradkeller und eine begrenzte Anzahl von Parkplät-
zen am Haus gegen Gebühr. Die Mahlzeiten werden im 
Restaurant der Pension eingenommen. Auf die Gäste 
wartet ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, 
Whirlpool und Ruhezone. Die Sonnenterrassen der Pen-
sion laden zum Verweilen ein. Im Aquacenter Agricola, 
das nicht weit entfernt ist, können Sie angenehm ent-
spannen und Kräfte für weitere Erlebnisse im Erzgebirge 
tanken. Für Familien mit Kindern bieten wir einen im 
Erzgebirge einzigartigen ALL INCLUSIVE Wochenend-
Aufenthalt für zwei Erwachsene und ein Kind bis 12 Jah-
re zu einem attraktiven Preis von 3.990 CZK an.
Der Aufenthalt beinhaltet Unterkunft im Doppelzimmer 
mit Zustellbett und Halbpension, täglich einen freien 
Eintritt in den Agricola-Pool, verbunden mit dem All In-
clusive Angebot (offene alkoholfreie Getränke und Wein, 
Flaschenbier) zwischen 10:00 und 22:00 Uhr. Darüber 
hinaus können Sie mittags einen kleinen Imbiss in Form 
von Suppen und Salaten zu sich nehmen. Ältere Kinder 
und jedes weitere Kind in dieser Familie kann sich zu ei-
nem symbolischen Preis von 490 CZK anschließen und 
alle angegebenen Leistungen nutzen. Diese Preise gel-
ten nur für Direktbuchungen, das Angebot gilt ab dem 
1.  3. bis auf Widerruf. Für weitere Informationen kon-
taktieren Sie bitte die Rezeption Curie oder rufen unter 
+420 353 866 666 an.
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Lázně Jáchymov provozují důl 
Svornost, který je zdrojem ra-

donové vody  – unikátního přírodní-
ho léčebného zdroje. Pravděpodobně 
nejstarší funkční důl v Evropě má za-
jímavou historii.
V roce 1518, tedy dva roky po prvním 
nálezu stříbra v  Jáchymově, byla ob-
jevena bohatá stříbronosná žíla, pro-
bíhající podél západního okraje právě 
vznikajícího města, která byla nazvána 
Stella (Hvězda). Neznámo proč a  ne-
známo kdy byla později přejmenována 
na žílu Geschieber. Žíla to byla skuteč-
ně bohatá, dle soudobých záznamů na 
ní bylo možno kopat ryzí stříbro moty-
kou, blízko pod povrchem zde byly na-
lézány až 100 kg těžké stříbrné balvany. 
Nebylo proto divu, že na této žíle bylo 
v  brzku zahájeno hloubení několika 
desítek šachtic, z  nichž jedna, nazva-
ná svým majitelem, rýnským těžařem 
Georgem Schweitzerem Konstantýn, 
měla zvláště výhodnou polohu v  tom, 
že byla situována přímo do průsečíku 
nové žíly Stella s o rok dříve objevenou 
žílou Ondřej. Prameny uvádí, že během 
20. let 16. století zde činil výtěžek jme-
novaného těžaře 40 000 zlatých. Jelikož 
zpravidla, kde jsou peníze, jsou i spory, 
vypukl jeden takový mezi Schweitze-
rem (nebo jeho dědici) a  sousedními 
těžaři na cechu Annageschlecht. Pří-
činu sporu neznáme, víme jen, že za-
čátkem roku 1530 se oběma stranám 
podařilo problém ke všeobecné spo-
kojenosti urovnat a  na památku této 
události byla jáma Konstantýn přejme-
nována na jámu Einigkeit (Jednota  – 
Svornost). Tímto datem tedy vstupuje 
na scénu jáma Svornost, s jejíž historií 
chceme čtenáře v  tomto a  dalších čís-
lech našeho časopisu seznámit.

Po dobu následujících více než 120 let 
(do roku 1658) zůstávala jáma Svornost 
v rukou soukromých těžařů, kteří jámu 
postupně prohlubovali, takže koncem 
16. století dosahovala do hloubky 160 
sáhů, tj cca 300 m. Těženy z  ní byly 
hlavně žíly Geschieber, Kuh a Ondřej, 
přičemž po období prosperity ve 20. 
a 30. letech nastal od roku 1545 postup-
ný úpadek veškerého jáchymovského 
hornického podnikání. Důvodem bylo 
jednak vyčerpání zásob stříbrných 
rud, které se vyskytovaly převážně do 
hloubky okolo 200 m, zvyšování ná-
kladů na těžbu postupem do hloubky, 
snižování výkupních cen stříbra krá-
lovskou pokladnou a v neposlední řadě 
i dovoz stříbra ze španělských kolonií 
v Jižní Americe. Téměř smrtelnou ránu 
zasadila jáchymovskému hornictví 
třicetiletá válka (1618  – 1648), kterou 
z  původních 500 dolů „přežilo“ pou-
ze deset. Mezi přeživšími byla i  jáma 
Svornost s 20 horníky, kterou ale v roce 
1658 zachránil před uzavřením jen její 
odkup městem (v  majetku města pak 
jáma zůstala až do roku 1850). Od roku 
1690 však již jáma Svornost netěžila 
žádné stříbro, pouze kobaltové rudy na 
výrobu modrého barviva.
Jak v  16. a  17. století důl Svornost na 
povrchu vypadal? V  jeho počátcích 
bychom nad jámou našli pouze dřevě-
ný přístřešek, pod nímž stál tzv. hašpl, 
neboli rumpál, ručně ovládaný dvěma 

„hašplíři“ (nejtěžší a špatně placená prá-

ce, ukládaná také za trest horníkům, 
kteří např. v dole kouřili). Po dosažení 
hloubky jámy cca 30 m, po roce 1520, 
byl hašpl nahrazen „geplem“ neboli 
žentourem. Byla to kuželovitá dřevěná 
stavba podobná indiánskému vigvamu, 
po jejímž obvodě dva i  více koní otá-
čelo vratidly, jejichž rotační pohyb se 
kladkami přenášel na vertikální pohyb 
lana či řetězu v jámě. Na konci řetězu 
pak visel okovaný sud či vak z volské 
kůže pro dopravu narubané horniny. 
Horníci do jámy sestupovali po žeb-
řících, do větší hloubky byli spouštěni 
geplem.
Vlastní rozpojování horniny dělo se 
až do roku 1683 pouze kladivem (Ha-
mmer) a „želízkem“ (Eisen), od tohoto 
data bylo postupně zaváděno použití 
černého prachu. Do ručně vysekané 
díry o délce cca 40 cm byl napěchován 
černý prach, přes stéblo slámy zapálen 
a přiveden k výbuchu.
Technickým problémem bylo rovněž 
odčerpávání vody a větrání. Pro čerpá-
ní vody bylo u jámy postaveno dřevěné 
kolo o průměru 10 m, na něž byla shora 
přiváděna voda. Kolo pak pohybova-
lo nekonečným lanem, ne němž byly 
upevněny nádoby (četky), pohybující 
se v dřevěné rouře a vynášející z jámy 
vodu. Pro větrání byl na povrchu osa-
zen ručně nebo šlapáním ovládaný 
měch, který vháněl do jámy čerstvý 
vzduch.
Pokračování příště.
Ing. Jiří Pihera, vedoucí dolu Svornost

Das Heilbad Jáchymov betreibt 
das Bergwerk Svornost, die 

Quelle des Radon-Wassers - einer 
einzigartigen natürlichen Heilquelle. 
Dieses wahrscheinlich älteste noch 
funktionierende Bergwerk in Europa 
hat eine interessante Geschichte.
Im Jahre 1518, also zwei Jahre nach dem 
ersten Fund von Silber in Jachymov, 
wurde eine stark silberhaltige Erzader 
entdeckt, die entlang des westlichen 
Randes der gerade entstehenden Stadt 
verlief und Stella (Stern) benannt wur-
de. Aus unbekannten Gründen und 
zu unbekanntem Zeitpunkt wurde sie 
später in die Erzader Geschieber umbe-
nannt. Es war eine wirklich reiche Erz-
ader, nach zeitgenössischen Aufzeich-
nungen war es dort möglich, Feinsilber 
mit einer Hacke zu graben, in der Nähe 
der Oberfläche hat man bis zu 100 kg 
schwere Silberblöcke gefunden. Es war 
daher nicht verwunderlich, dass man 
auf dieser Erzader mit dem Graben an-
derer Schächte begonnen hatte. Einer 
davon, von seinem Besitzer, dem rhei-
nischen Bergmann George Schweitzer 
Konstantýn benannt, hatte eine beson-
ders günstige Lage, weil er direkt am 
Schnittpunkt der neuen Ader Stella 
und der ein Jahr zuvor entdeckten Erz-
ader Ondrej lag. Die Quellen führen 
an, dass hier in den 20er Jahren des 16. 
Jahrhunderts die Ausbeute des genann-
ten Bergmanns 40.000 Gulden betrug. 
Und da es überall wo es um Geld geht 
auch Streitigkeiten gibt, lag auch Herr 
Schweitzer (oder seine Erben) mit dem 
benachbarten Bergmann im Bergwerk 
Annageschlecht im Streit. Die Ursache 
hierfür ist nicht bekannt, wir wissen 
nur, dass es beiden Parteien Anfang 
1530 gelungen ist, das Problem zur 
Zufriedenheit beider Seiten zu schlich-
ten. Zum Gedenken an dieses Ereignis 
wurde der Schacht Konstantýn in den 
Schacht Einigkeit (Jednota - Svornost) 
umbenannt. Ab diesem Tag haben wir 
es mit dem Schacht Svornost zu tun, 
mit dessen Geschichte wir die Leser 
dieser und folgender Ausgaben unseres 
Magazins bekannt machen möchten.
In den folgenden mehr als 120 Jahren 
(bis 1658) blieb die Grube Svornost in 
den Händen privater Bergleute, die die 
Grube nach und nach vertieften, so 

dass sie Ende des 16. Jahrhunderts eine 
Tiefe von 160 Klafter, also etwa 300 m 
erreichte. Gefördert hat man haupt-
sächlich aus den Erzadern Geschieber, 
Kuh und Ondřej, wobei es nach einer 
Zeit des Wohlstands in den 20er und 
30er Jahren ab 1545 zu einem allmäh-
lichen Verfall des gesamten Bergbaus 
in Jáchymov kam. Die Gründe hierfür 
waren, dass die Silbererzvorräte, die 
vor allem in einer Tiefe bis zu etwa 200 
m vorkamen, erschöpft waren, die Kos-
tenexplosion wegen der Notwendigkeit, 
noch tiefer zu graben, die Senkung des 
Silber-Einkaufpreises seitens der kö-
niglichen Kassen und nicht zuletzt die 
Einfuhr von Silber aus den spanischen 
Kolonien in Südamerika. Den Todes-
stoß fügte dem Bergbau in Jáchymov 
der Dreißigjährige Krieg (1648 - 1618) 
zu, den von den ursprünglichen 500 
Minen nur zehn wirtschaftlich über-
lebt haben. Unter den Überlebenden 
war auch die Grube Svornost mit ihren 
20 Bergleuten, die im Jahre 1658 vor der 
Schließung durch den Kauf seitens der 
Stadt gerettet wurde (die Grube blieb 
dann bis 1850 im Besitz der Stadt). Be-
reits seit 1690 hat die Grube Svornost 
kein Silber mehr gefördert, es war nur 
Kobalterz für die Herstellung von blau-
em Farbstoff.
Wie sah im 16. und 17. Jahrhundert 
der Schacht Svornost auf der Oberflä-
che aus? In den frühen Tagen würden 
wir über der Grube nur eine Holzhüt-
te vorfinden, darunter stand der sog. 

"Haschpl" oder Winde, der von zwei 
Personen von Hand betrieben wurde 

(die schwierigste und schlecht bezahlte 
Arbeit, auch als Strafarbeit den Berg-
leuten auferlegt, die z. B. in der Grube 
geraucht haben). Nachdem die Grube 
etwa 30 Meter tief war, wurde die Win-
de nach 1520 durch einen Göpel ersetzt. 
Es war ein kegelförmiger Holzbau, 
der dem Indianer-Wigwam glich, an 
dessen Rand drehten zwei oder mehr 
Pferde an Windeisen, deren Drehbewe-
gung durch Rollen in die vertikale Be-
wegung des Seils oder der Kette in der 
Grube umgesetzt wurde. Am Ende der 
Kette hing dann ein beschlagenes Fass 
oder ein Sack aus Ochsenleder für den 
Transport des geförderten Gesteins. 
Die Bergleute sind in die Grube auf Lei-
tern herabgestiegen, weiter tiefer wur-
den sie mit dem Göpel herabgelassen.
Das Hauen des Gesteins passierte bis 
1683 nur mit einem Hammer und Eisen, 
ab diesem Zeitpunkt wurde nach und 
nach die Verwendung von Schwarzpul-
ver eingeführt. In das von Hand gehau-
ene Loch mit einer Länge von 40 cm 
wurde Schwarzpulver gestopft, durch 
einen Strohhalm entzündet und zur 
Explosion gebracht.
Der Wasserabzug und die Lüftung ge-
hörten ebenfalls zu den technischen 
Problemen. Zur Wasserförderung 
wurde an der Grube ein Holzrad mit 
einem Durchmesser von 10 m aufge-
baut, auf das von oben Wasser gelei-
tet wurde. Das Rad bewegte dann ein 
endloses Seil, auf dem Behälter befes-
tigt waren, die sich in einem Holzrohr 
bewegten und das Wasser aus der 
Grube hinaus transportierten. Zur Be-
lüftung wurde auf der Oberfläche ein 
von Hand oder durch Treten betriebe-
ner Balg platziert, der die Grube mit 
Frischluft versorgte.
Fortsetzung folgt.
Ing. Jiří Pihera, Leiter der Grube Svornost

HISTORIE DOLU SVORNOST 
(1. část) 

GESCHICHTE DES BERGWERKS 
SVORNOST (Teil 1) 

2626 27



V JÁCHYMOVĚ SE PŘED-
STAVÍ VÍTĚZOVÉ PĚVECKÉ 

SOUTĚŽE
V  květnu letošního roku si můžete 
vychutnat skutečnou pěveckou lahůd-
ku. V koncertním sále hotelu Radium 
Palace se v pátek 13. května uskuteční 
KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ 
PĚVECKÉ SOUTĚŽE 2016 pod zášti-
tou prezidenta Miloše Zemana. Pěvec-
ká soutěž Jakuba Pustiny v  operním 

zpěvu je již po deváté vyhlašována ve 
třiceti pěti zemích světa a koná se v de-
seti zemích. Zakladatelem soutěže je 
tenorista Jakub Pustina. Soutěž je ur-
čena mladým operním pěvcům do 35 
let věku a má za cíl objevovat světové 
operní talenty. Již tradičně odborným 
garantem soutěže je tenorista Peter 
Dvorský a  sopranistka Gabriela Be-
ňačková, kteří jsou i  členové odborné 
poroty. Vyvrcholení soutěže probíhá 

vždy v květnu, kdy účastníci přijíždějí 
do České republiky. V  porotě soutě-
že zasednou významní operní pěvci, 
ředitelé uměleckých agentur, ředitelé 
divadel a  intendanti. Tento koncert je 
vysoce prestižní záležitostí, kde poslu-
chači mají možnost zhlédnout výkony 
nejlepších operních pěvců současnos-
ti z  celého světa. Celý tento projekt je 
svým rozsahem i ve světovém měřítku 
ojedinělou záležitostí.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
27. - 29. KVĚTNA
Zahájení lázeňské sezóny patří k nejvý-
znamnějším akcím a  okamžikům ka-
ždého lázeňského města. V Jáchymově 
se tato událost koná pravidelně kon-
cem měsíce května. V  letošním roce 
tomu bude poslední o  víkendu 27. až 
29. května.

SPA INFO 

Pro letošní rok připravujeme tradičně bohatý program, jehož 
páteří bude oblíbený alegorický průvod, který bude akcento-
vat velice významné výročí 500 let založení města Jáchymo-
va a 110 let existence jáchymovských lázní. Hornická témati-
ka bude rezonovat také v koncertu hornické kabely Barbora 
a  vystoupení skvělého písničkáře z  Ostravy Pavla Dobeše. 
Vrcholem kulturního programu pak bude koncert skupiny 
Slza, která se stala objevem a  hvězdou internetu. Podobně 
jako v minulých letech bude kulturní a společenský program 
proložen řadou zajímavých sportovních akcí. Již podruhé 
odstartuje náročný běh z Jáchymova na vrchol Klínovce po 
nové jáchymovské sjezdovce. Své zde najdou i mladí běžci 
v několika disciplínách. Cyklisti budou moci vyzkoušet, jak 
chutná krušnohorská cyklistika bez námahy nebo si projet 
zbrusu nový klínovecký trail. Stejně jako v minulých letech 
bude připraven bohatý program pro rodiny s dětmi. Těšit se 
můžete na tradiční skákadla, soutěže, jízdu na koníkovi, ko-
čárem a mnohé další atrakce.

Hlavní body kulturního programu v sobotu 28. května 2016
14:00 hod. ALEGORICKÝ PRŮVOD – OFICIÁLNÍ
CEREMONIÁL, SVĚCENÍ PRAMENE
14:45 hod. PAVEL DOBEŠ
16:00 hod. SLZA
Aktuální informace sledujte na www.spainfojachymov.cz

ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS
Kromě bohatého kulturního programu nabízejí Léčebné 
lázně Jáchymov a.s. celou řadu dalších možností. Oblíbenou 
součástí léčebného pobytu v  jáchymovských lázních jsou 
vycházky do nedalekého okolí Jáchymova. V letošním roce 
jejich počet rozšiřujeme a to díky obnovení tzv. Severinovy 
kolonády, která vede údolím jáchymovského potoka od Ra-
dium Palace do Horního Žďáru a  také čerstvé opravě tra-
diční stezky Jáchymovské Peklo. Od května bude v lázních 
pracovat volnočasový animátor, který Vás nejen doprovodí 
na uvedené stezky, ale také si s Vámi zahraje minigolf, pé-
tanque nebo v případě nepříznivého počasí třeba karty nebo 
různé deskové hry.

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO
Týden od 21. do 28.  července bude již po třetí patřit mis-
trovským pěveckým kurzům. Díky získaným dotacím od 
Ministrestva kultury a Karlovarského kraje se vedení kurzů 
a úvodního koncertu v Radium Palce ujme legendární před-
stavitelka Mařenky paní Gabriela Beňačková. V  průběhu 
týdne při veřejných zkouškách můžete sledovat práci deseti 
výjimečných pěveckých talentů z  různých konců světa. Je-
jich příprava vyvrcholí vystoupením na operetním koncertu 
v hotelu Běhounek a operním Galakoncertu v koncertním 
sálu Radium Palace. Více informací najdete na webu
www.spainfojachymov.cz/mpk2016.
Kompletní nabídku kultury a dalších volnočasových aktivit 
najdete na www.spainfojachymov.cz, na nástěnkách hotelů 
nebo u programových specialistek, které Vám pomohou se-
stavit program podle Vašich konkrétních přání.
Ing. Marek Poledníček, manažer programového centra SPA

500. VÝROČÍ MĚSTA JÁCHYMOV
Zveme všechny lázeňské hosty a  čtenáře 
časopisu na akce pořádané u  příležitosti 
500. výročí založení města Jáchymov, kte-
ré proběhnou pod záštitou MUDr. Pře-
mysla Sobotky, prvního místopředsedy 
Senátu České Republiky.

Přehled akcí pořádaných v rámci oslav 500. výročí založe-
ní města Jáchymov
16. dubna
O poklad Štěpána Šlika Orientačně poznávací závod družin 
pro všechny věkové kategorie pořádaný skautským středis-
kem Arnika Jáchymov. www.arnikajachymov.cz/opss2016
léto 2016
Kolo příběhů Model důlního kola s příběhy lidí, kteří zane-
chali svou stopu v  historii města Jáchymov, bude umístěn 
v prostorách radnice.
1. července – 31. srpna
Výstava starých pohlednic a fotografií Výstava historických 
fotografií a pohlednic na radnici, od 2. srpna bude doplněna 
o fotografie fotosoutěže.
2. července
Pouť na Mariánskou Obnovená pouť na Mariánskou. Vy-
cházka zakončena kulturním programem.
6. srpna
Charitativní fotbalové utkání Charitativní fotbalové utkání 
TJ Jáchymov s týmem osobností Real Top Praha.
13. srpna
Závod Josefa Prenniga Recesistický závod od domu bývalé-
ho pekařství pana Kuhna do míst někdejšího dolu Rovnost 
a zpět.
19. – 21. srpna VYVRCHOLENÍ OSLAV
19. srpna
Reprezentační ples města Jáchymova s  ohňostrojem Od 
19:00 hod. v sále a na terase lázeňského hotelu Běhounek – 
bohatý kulturní program, hudební doprovod, historické 
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předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliár-
ních fondů SZ Konopiště, SZ Zákupy atd., kam byly umělec-
ké a osobní předměty rodu deponovány po vytvoření samo-
statné Československé republiky po roce 1918.
Výjimečnost výstavy spočívá v  tom, že budou zpřístup-
něny osobní a umělecké předměty a archivní dokumenty 
toskánských Habsburků, z  nichž některé byly naposledy 
vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení 
města Ostrov, a některé zpřístupněny nikdy nebyly.
Tato výstava vzniká ve spolupráci Města Ostrov s  Národ-

ním archivem, Národním muzeem Praha, Národním pa-
mátkovým ústavem - Generální ředitelství Praha, Měst-
ským archivem Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) 
a Rakouským kulturním střediskem v Madridu.
Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství 1808-1918“ převzal ministr kultury Daniel Her-
man a hejtman Karlovarského kraje. Výstava potrvá do 
2. 4. 2017.

V sobotu odpoledne 21. května můžete navštívit městskou 
slavnost v  zámeckém parku, která se uskuteční v  rám-
ci oslav 25. výročí uzavření partnerství mezi městy Ost-
rov a  Rastatt. Nabízí program pro celou rodinu  – dětské 
atrakce, občerstvení, stánkový prodej. Nebude chybět ani 
prezentace s vojenskou tématikou: ukázka výcviku a života 
v historickém vojenském táboře a historická bitva. Hlavní 
odpolední program: Brass Band, módní přehlídka 20. – 30. 
let, Swing Melody, Varmužovka, dětský folklórní soubor 
Stázka, kapela z  partnerského německého města Schwar-
zenberg, KABÁTI REVIVAL, QUEENIE REVIVAL, OH-
ŇOSTROJ.
Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy 
a Zuzana Železná OKS MěÚ Ostrov

IN JÁCHYMOV PRÄSENTIEREN SICH DIE GEWINNER DES GESANGWETTBEWERBS

Im Mai dieses Jahres können Sie einen echten Gesangs-
Leckerbissen genießen. Im Konzertsaal des Radium Palace 
findet am Freitag, den 13. Mai, das KONZERT DER PREIS-
TRÄGER DES INTERNATIONALEN GESANGSWETT-
BEWERBS 2016 unter der Schirmherrschaft von Präsident 
Miloš Zeman statt. Der Gesangswettbewerb des Jakub Pus-
tina im Operngesang wurde bereits zum neunten Mal in 35 
Ländern der Welt ausgerufen und findet in zehn Ländern 
statt. Der Gründer des Wettbewerbs ist der Tenor Jakub Pus-
tina. Der Wettbewerb richtet sich an junge Opernsänger bis 
35 Jahre und zielt darauf ab, Opern-Talente von Weltformat 
zu entdecken. Traditionell sind die fachlich Verantwortlichen 
des Wettbewerbs der Tenor Peter Dvorský und die Sopranis-
tin Gabriela Beňačková, die auch Mitglieder der Fachjury 

sind. Der Höhepunkt des Wettbewerbs findet jedes Jahr im 
Mai statt, wenn die Teilnehmer die Tschechische Republik 
aufsuchen. In der Jury nehmen berühmte Opernsänger, Di-
rektoren der Künstleragenturen, Theaterdirektoren und In-
tendanten Platz. Dieses Konzert ist eine höchst angesehene 
Veranstaltung, wo die Zuhörer die Möglichkeit haben, Auf-
führungen der gegenwärtig besten Opernsänger aus der gan-
zen Welt zu erleben. Das Ziel des ganzen Projektes ist durch 
seinen Umfang auch im Weltmaßstab außergewöhnlich.

ERÖFFNUNG DER KURSAISON 27. - 29. MAI
Die Eröffnung der Kursaison gehört zu den wichtigsten Er-
eignissen und Momenten jedes Kurortes. In Jáchymov findet 
dieses Ereignis regelmäßig Ende Mai statt. In diesem Jahr ist 

osobnosti města, raut, grilování na terase, půlnoční slav-
nostní ohňostroj.
20. srpna
Oslavy 500. výročí založení města Průvod městem bude za-
hájen v 10:00 hod. u LD Astoria, projde Lidickou ul. až ke 
kostelu sv. Jáchyma. Průvodu se zúčastní mimo jiné i  kos-
týmované historické osobnosti města, horníci a  umělecké 
soubory. V  odpoledních hodinách proběhne kulturní pro-
gram a jarmark u kostela sv. Jáchyma v historickém duchu. 
Vyvrcholením dne bude Světelná show na budově radnice 
s tématem 500 let historie města (21:30 hod.).
21. srpna
Slavnostní ekumenická bohoslužba Mše v  kostele sv. Já-
chyma od 10:00 hod., celebrována kardinálem Dominikem 
Dukou. Koncert na Šlikovce Hudební odpoledne na Šlikov-
ce od 16:00 hod. Koncert skupiny JELEN (předkapela BEN 
DOVER). Součástí programu bude vyhlášení výsledků foto-
grafické soutěže.
Září 2016
Mezinárodní mineralogická konference IMA ve spolupráci 
s městem Jáchymov a Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s., po-
řádá Mezinárodní mineralogická asociace.

Říjen 2016
Historická konference Jáchymov  – místo paměti českých 
dějin Pořádá ÚSTR ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary 
a městem Jáchymov.
30. října
Mše za všechny zemřelé jáchymovské občany Mše ve Špitál-
ním kostele.
Srpen 2015 – 31. července 2016
Objevovaný Jáchymov Fotografická soutěž.
Jaro 2016
Představení propagačního klipu k  500. výročí založení 
města.
Změna programu vyhrazena!

NENECHTE SI UJÍT!
VÝSTAVA „TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ
A OSTROVSKÉ PANSTVÍ 1808 – 1918“ A MĚSTSKÁ 
SLAVNOST V OSTROVĚ
Rok 2016 je pro město Ostrov ve znamení dvou význačných 
společenských událostí. První z  nich je otevření výstavy 

„Toskánští Habsburkové a  ostrovské panství 1808  – 1918“ 
a  druhou oslavy 25. výročí uzavření partnerské smlouvy 
s městem Rastatt.
Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 
1918“, která se návštěvníkům otevře v sobotu 21. května na 
Staré radnici v Ostrově, má za úkol představit neznámé osu-
dy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, které jsou 
u nás v Čechách často velmi opomíjené. Přesto právě životní 
příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou vel-
mi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu Ostrovu 
a jeho okolí.
Na výstavě bude mít návštěvník vzácnou příležitost zhléd-
nout více než dvě stovky unikátních archivních dokumen-
tů z  Rodinného archivu toskánských Habsburků, jež jsou 
uloženy v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových 
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es das letzte Wochenende 27. -29. Mai.
Für dieses Jahr bereiten wir traditionell ein umfangreiches 
Programm vor, dessen Hauptattraktion der populäre allego-
rische Umzug sein wird, der das sehr bedeutende 500-jäh-
rige Stadtjubiläum und die 110 Jahre seit der Gründung des 
Heilbades Jáchymov betonen wird. Die Bergbau-Themen 
schwingen auch im Konzert der Bergmannblaskapelle 
Barbora und während des Auftritts des brillanten Lieder-
machers Pavel Dobeš aus Ostrava mit. Der Höhepunkt des 
Kulturprogramms ist dann das Konzert der Band Slza, die 
im Internet entdeckt und dort zum Star wurde. Wie in den 
vergangenen Jahren wird das kulturelle und gesellschaftli-
che Programm mit einer Reihe von interessanten Sportver-
anstaltungen gemischt. Zum zweiten Mal startet der an-
strengende Lauf aus Jáchymov auf den Gipfel des Keilbergs 
über die neue Jáchymovská Piste. Auch junge Läufer werden 
hier ihren Spaß in mehreren Disziplinen haben. Radfahrer 
können testen, wie sich das neue erzgebirgische Radfahren 
ohne Anstrengungen anfühlt oder sie können einen nagel-
neuen Flow Trail herunterfahren. Wie in den vergangenen 
Jahren wird es ein abwechslungsreiches Programm für Fa-
milien mit Kindern geben. Freuen Sie sich auf die altbekann-
ten Hüpfburgen, Wettbewerbe, Pferdereiten, Kutschfahrten 
und viele andere Attraktionen.

Die wichtigsten Punkte des Kulturprogramms am Sams-
tag, den 28. Mai 2016
14:00 Uhr ALLEGORISCHER UMZUG -
OFFIZIELLES ZEREMONIELL,
WEIHE DER KURQUELLE
14:45 Uhr PAVEL DOBEŠ
16:00 Uhr SLZA
Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.spainfojachymov.cz

UNTERHALTUNG UND FREIZEIT
Die Heilbad Jáchymov a.s. bietet neben dem umfangreichen 
Kulturprogramm eine Vielzahl weiterer Angebote. Ein be-
liebter Bestandteil des Heilaufenthaltes im Heilbad Jáchy-
mov sind Ausflüge in die nahe Umgebung von Jáchymov. In 
diesem Jahr werden wir dank der Erneuerung der sog. Se-
verin-Kolonade, die im Tal des Jáchymover Bachs vom Ra-
dium Palace nach Horní Žďár führt und dank der frischen 
Ausbesserung des traditionellen Wanderweges Jáchymovské 

Peklo (Die Hölle von Jáchymov) das Angebot erweitern kön-
nen. Ab Mai wird das Heilbad einen Freizeit-Animateur be-
schäftigen, der Sie nicht nur zu den Wanderwegen begleiten 
wird, er kann mit Ihnen auch Minigolf oder Boccia oder bei 
schlechtem Wetter Karten oder verschiedene Gesellschafts-
spiele spielen.

WIR BEREITEN UNS AUF DEN SOMMER VOR
Die Woche vom 21. bis 28. Juli gehört bereits das dritte Mal 
dem Workshop der Meistersänger. Dank der Unterstüt-
zung des Ministeriums für Kultur und des Kreises Karlovy 
Vary wird die legendäre Gretel-Darstellerin Frau Gabriela 
Beňačková die Leitung des Workshops und des Eröffnungs-
konzerts im Radium Palace übernehmen. Sie können im 
Laufe der Woche während der öffentlichen Proben die Arbeit 
der zehn außergewöhnlichen Gesangstalente aus der ganzen 
Welt beobachten. Seine Vorbereitung gipfelt in einem Auf-
tritt bei einem Operettenkonzert im Hotel Běhounek und 
bei einem Operngalakonzert im Konzertsaal des Radium 
Palace. Weitere Informationen finden Sie hier
www.spainfojachymov.cz/mpk2016.
Das vollständige Angebot der Kultur- und anderer Freizei-
taktivitäten finden Sie unter www.spainfojachymov.cz, an 
den Infotafeln in den Hotels oder bei den Programmspezi-
alisten, die Ihnen beim Zusammenstellen des Programms 
nach Ihren konkreten Wünschen helfen.
Ing. Marek Polednicek, Manager der Programmzentrums 
SPA

500. JAHRESTAG DER STADT
JÁCHYMOV
Wir laden alle Kurgäste und Leser des Ma-
gazins zu den Veranstaltungen anlässlich 
des 500. Jahrestags der Stadt Jáchymov 
ein, die unter der Schirmherrschaft von 
MUDr. Přemysl Sobotka, dem ersten Vi-
zepräsident des Senats der Tschechischen 
Republik, stattfinden werden.

Übersicht über die Veranstaltungen zum 500. Jahrestag 
der Stadt Jáchymov
16. April
Der Schatz von Štěpán Šlik
Orientierungslauf mit Gruppen in allen Alterskategorien, 
organisiert vom Scout-Center Arnika Jáchymov.www.arni-
kajachymov.cz/opss2016
Sommer 2016
Rad der Geschichten
Das Modell eines Bergbaurades mit Geschichten von Men-
schen, die ihre Spuren in der Geschichte der Stadt Jachymov 
hinterließen, ist in den Räumlichkeiten des Rathauses plat-
ziert.
1. Juli - 31. August
Ausstellung von alten Postkarten und Fotos
Ausstellung historischer Fotografien und Ansichtskarten im 
Rathaus, ab 2. August wird sie durch Fotos aus dem Foto-
wettbewerb ergänzt.
2. Juli
Pilgern nach Mariánská
Die wieder aufgenommene Marienwallfahrt nach Mariánská. 
Der Spaziergang wird mit einem Kulturprogramm beendet.

6. August
Benefiz-Fußballspiel
Ein Benefiz-Fußballspiel zwischen dem Team TJ Jáchymov 
und dem Team von Persönlichkeiten des Real TOP Prag.
13. August
Wettbewerb des Josef Prennig
Spaß-Rennen von der ehemaligen Bäckerei des Herrn Kuhn 
zum Gelände der ehemaligen Grube Rovnost und zurück.
19. - 21. August HÖHEPUNKT DER FEIERLICHKEITEN
19. August
Festlicher Ball der Stadt Jáchymov mit Feuerwerk
Ab 19:00 Uhr im Saal und auf der Terrasse des Kurhotels 
Běhounek - buntes Kulturprogramm mit Musikbegleitung, 
historischen Persönlichkeiten der Stadt, Buffet, Grillen auf 
der Terrasse, festlichem Mitternachtsfeuerwerk.
20. August
Wir feiern den 500. Jahrestag der Stadt
Der Umzug startet um 10:00 Uhr am Kurhaus Astoria, folgt 
der Lidice Straße bis zur Kirche St. Joachim. Am Umzug 
nehmen auch kostümierte historische Persönlichkeiten, 
Bergleute und Kunstensembles teil. In den Nachmittags-
stunden finden ein Kulturprogramm und ein historischer 
Jahrmarkt an der Kirche St. Joachim statt. Den Höhepunkt 
stellt um 21:30 Uhr die Lichtshow auf dem Rathausgebäude 
mit dem Thema der 500jährigen Geschichte der Stadt dar.
21. August
Der feierliche ökumenische Gottesdienst um 10:00 Uhr in 
der Kirche St. Joachim wird von Kardinal Dominik Duka 
gehalten.
Konzert in Šlikovka
Musiknachmittag in Šlikovka ab 16:00 Uhr Konzert der 
Band JELEN (Vorband BEN DOVER). Bestandteil des Pro-
gramms ist die Siegerehrung im Fotowettbewerb.
September 2016
Die Internationale mineralogische Konferenz IMA
in Zusammenarbeit mit der Stadt Jáchymov und dem Heil-
bad Jáchymov a.s., organisiert von der International Minera-
logical Association.
Oktober 2016
Historische Konferenz Jáchymov - Ort der Tschechischen 
Geschichte
organisiert durch ÚSTR in Zusammenarbeit mit dem Muse-
um Karlovy Vary und der Stadt Jáchymov.
30. Oktober
Messe für alle verstorbenen Bürger von Jáchymov
Messe in der Spitalkirche.
August 2015 - 31. Juli 2016
Jáchymov entdecken
Fotowettbewerb.
Frühling 2016
Vorstellung eines Werbeclips zum 500. Jahrestag der Stadt.
Programmänderungen vorbehalten!

DAS SOLLTEN SIE NICHT VERPASSEN!
Die Ausstellung "Die Habsburger der Toskana und die Herr-
schaft in Ostrov 1808 - 1918" und das Stadtfest in Ostrov
Das Jahr 2016 steht für die Stadt Ostrov im Zeichen von zwei 
wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen. Das erste davon ist 
die Eröffnung der Ausstellung "Die Habsburger der Toskana 
und die Herrschaft in Ostrov 1808 - 1918", das zweite sind 
die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Partnerschaft mit 
der Stadt Rastatt.
Die Ausstellung "Die Habsburger der Toskana und die 
Herrschaft in Ostrov 1808 - 1918", die ihre Pforten für die 

Besucher am Samstag 21. Mai im Alten Rathaus in Ostrov 
öffnen wird, zielt darauf ab, das unbekannte Schicksal des 
toskanischen Zweigs der Familie der Habsburg-Lothringer 
vorzustellen, der bei uns in Tschechien oft vernachlässigt 
wird. Die Lebensgeschichten der Sekundogenitur der toska-
nischen Habsburger sind jedoch sehr interessant und haben 
eine enge Beziehung zu Böhmen und sogar zur Stadt Ostrov 
und ihrer Umgebung.
In der Ausstellung haben die Besucher die seltene Gelegen-
heit, mehr als zweihundert einzigartige Archivalien aus dem 
Familienarchiv der toskanischen Habsburger, das im Nati-
onalarchiv verwahrt wird, einzusehen, sowie dreidimensio-
nale Sammlungsexponate aus den Depots des Nationalmu-
seums in Prag, der Sammlungen der Schlösser Konopiště 
und Zákupy u. s. w., wohin die künstlerischen und persön-
lichen Gegenstände nach der Gründung der unabhängigen 
Tschechoslowakei in 1918 verlegt wurden.
Die Einzigartigkeit der Ausstellung besteht in der Tatsache, 
dass persönliche und künstlerische Gegenstände sowie Ar-
chivalien der toskanischen Habsburger zugänglich gemacht 
werden, von denen einige das letzte Mal 1931 anlässlich des 
600. Jahrestages der Stadt Ostrov ausgestellt wurden und ei-
nige bisher noch nie ausgestellt waren.
Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit der Stadt 
Ostrov mit dem Nationalarchiv, dem Nationalmuseum Prag, 
dem Nationalen Denkmalinstitut - Generaldirektion Prag, 
dem Stadtarchiv Palma (Balearen - Mallorca) und dem Ös-
terreichischen Kulturzentrum in Madrid.
Die Schirmherrschaft über die Ausstellung "Die Habsbur-
ger der Toskana und die Herrschaft in Ostrov 1808-1918" 
übernahm der Hauptmann des Kreises Karlovy Vary, JUDr. 
Martin Havel. Die Ausstellung läuft bis zum 02. 04. 2017.

Am Samstagnachmittag des 21. Mai können Sie das Stadt-
fest im Schlosspark besuchen, das im Rahmen der Feier-
lichkeiten zum 25. Jahrestag der Partnerschaft zwischen 
den Städten Ostrov und Rastatt stattfinden wird. Es gibt 
Programmangebote für die ganze Familie - Kinderattrakti-
onen, Imbisse und Verkaufsstände. Es darf auch nicht eine 
Präsentation mit einem militärischen Thema fehlen: Eine 
Darstellung der Ausbildung und des Lebens im historischen 
Militärlager und eine historische Schlacht.
Das Hauptprogramm am Nachmittag: Brass Band, Moden-
schau der 20er - 30er Jahre, Swing Melody, Varmužovka, 
Kinderfolkloreensemble Stázka, Band der deutschen Part-
nerstadt Schwarzenberg, KABÁTI REVIVAL, QUEENIE 
REVIVAL, FEUERWERK
Mgr. Miluše Kobesová, Kuratorin der Ausstellung und Zuzana 
Železná, OKS MěÚ Ostrov
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JUBILEJNÍ FESTIVAL JANÁČEK
A LUHAČOVICE

V roce 2016 uplyne 100 let od premiéry Janáčkovy opery Její 
pastorkyňa v Praze v Národním divadle. Zásluhu na uvedení 
této opery ve „Zlaté kapličce“ měla Marie Calma Veselá, s níž 
se Mistr Janáček seznámil právě v Luhačovicích. Stoleté výro-
čí a přátelství Calmy s Janáčkem si připomeneme uvedením 
opery Její pastorkyňa při zahájení jubilejního 25. ročníku fes-
tivalu na Lázeňském náměstí. Hudbymilovní hosté se mohou 
dále těšit na koncerty předních interpretů, kteří vystupují ve 
světově proslulých koncertních síních. Bude nám ctí na festi-
valu přivítat sopranistku Evu Urbanovou se slovenským teno-
ristou Peterem Bergerem, klavíristu Ivo Kahánka, hobojistu 
Viléma Veverku, houslistu Josefa Špačka, Janáčkův komorní 
orchestr a Czech Virtuosi. Festival bude v Luhačovicích pro-
bíhat v termínu od 11. do 15. července 2016.

KULTURNÍ AKCE ROKU 2016

LUHAČOVICE V TANCI
Mezinárodní den tance, 2. ročník, 27. 4. – 1. 5.

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony, 6. – 8. 5.

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Květen – září 2016

KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ
Řezbářské sympozium, 4. ročník, 6. – 11. 6.

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST
Přehlídka ochotnických divadelních souborů,
4. ročník, 15. – 18. 6.

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY
23. června

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
25. ročník, 11. – 15. 7.

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
20. ročník, 1. – 12. 8.

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby,
18. Ročník, 22. – 27. 8.

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, divadla a hudby,
4. ročník, 7. – 10. 9.

KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, 11. 9.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
24. ročník, 16. – 18. září

LUHAČOVICKÉ OKÉNKO 

LUHAČOVICKÝ LÁZEŇSKÝ POHÁREK. VÝZVA 
PRO DESIGNÉRY
Lázeňské pohárky s ouškem a charakteristickou násoskou 
jsou využívány k pitné kúře již po staletí. Jedná se o typic-
ký český výrobek. Nejstarší nádobky na minerální vodu se 
vyráběly z kameniny, cínu nebo dřeva. Od poloviny 18. sto-
letí se začala objevovat první porcelánová pítka a později se 
k výrobě používalo také sklo. I dnes se pohárky těší stálé 
oblibě a jsou nepostradatelnou výbavou každého lázeňské-
ho hosta.
Akciová společnost Lázně Luhačovice se proto rozhodla 
vytvořit svůj vlastní lázeňský pohárek. Za tímto účelem 
vyhlásila v polovině října 2015 ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně unikátní projekt – designérskou sou-
těž s názvem „Luhačovický lázeňský pohárek“ určenou pro 
všechny designéry a VŠ / VOŠ studenty designu u nás a na 
Slovensku. Garantem soutěže, pořádané pod záštitou rek-
tora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petra Sáhy, CSc., 
je organizace CZECHDESIGN.
Cílem dvoukolové soutěže pro designéry, která bude pro-
bíhat až do 7. 5. 2016, je návrh a realizace prototypu origi-
nálního a  funkčního lázeňského pohárku. Vítězný návrh 
obohatí lázně o moderní a esteticky atraktivní prvek, kte-
rý by se měl stát dalším symbolem Luhačovic. Hlavními 
kritérii hodnocení budou originalita a inovativnost, soulad 
se specifickou lázeňskou atmosférou Luhačovic, realizova-
telnost a vyrobitelnost. Objem pítka by měl být v rozsahu 
200 – 300 ml a požadovaným materiálem je porcelán nebo 
keramika.
V prvním kole vybere odborná porota tři až pět návrhů, je-
jichž autoři postoupí do druhého finálového kola soutěže. 

Každému finalistovi bude po potvrzení jeho účasti v dru-
hém kole proplaceno skicovné a se svým doprovodem bude 
pozván na víkendový pobyt do Lázní Luhačovice, kde bu-
dou mít možnost konzultovat vlastní návrh s odborníkem 
na porcelán a keramiku, obdrží zpětnou vazbu a seznámí 
se s povahou místa a zástupci pořadatele soutěže. Úkolem 
finalistů bude následně vyrobit prototyp svého návrhu 
a doručit jej na adresu pořadatele. Odborná porota vybere 
mezi finálovými prototypy vítěze. Tento návrh pak bude 
realizován v minimálním počtu tisíc kusů.
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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.

Eva Urbabnová



DAS JUBILÄUMSFEST
JANÁČEK UND 

LUHAČOVICE

2016 sind es 100 Jahre seit der Premi-
ere von Janáčeks Oper Jenufa im Pra-
ger Nationaltheater. Einen Verdienst 
an der Aufführung dieser Oper in 
der "Goldenen Kapelle" hatte Frau 
Marie Calma Veselá, die der Meister 
Janáček gerade in Luhačovice ken-
nengelernt hatte. Das hundertjährige 
Jubiläum und die Freundschaft zwi-
schen Janáček und Calma werden wir 

uns durch die Aufführung der Oper 
Jenufa während der Eröffnung des 
25. Festival-Jubiläumsjahrgangs auf 
dem Kurplatz ins Gedächtnis rufen. 
Die Musik liebenden Gäste können 
sich weiter auf Konzerte von führen-
den Künstlern freuen, die in renom-
mierten Konzertsälen auftreten. Wir 
fühlen uns geehrt, die Sopranistin 
Eva Urbanová mit dem slowakischen 
Tenor Peter Berger, den Pianisten Ivo 
Kahánek, den Oboisten Vilém Ve-
verka, den Geiger Josef Špaček, das 
Janáček Kammerorchester und die 
Czech Virtuosi bei uns zu begrüßen. 
Das Festival findet in Luhačovice in 
der Zeit vom 11. bis 15. Juli 2016 statt.

KULTURVERANSTALTUNGEN 
IN 2016

LUHAČOVICE TANZT
Internationaler Tag des Tanzes, 
2. Jahrgang, 27. 04.–01. 05.

ERÖFFNUNG DER QUELLEN
Eröffnung der Hauptkursaison, 
06.–08. 05.

KOLONNADENKONZERTE
Mai - September 2016

SCHÖNHEIT, DIE DAS HOLZ 
VERBIRGT
Holzschnitzer Symposium, 
4. Jahrgang, 06.–11. 06.

DAS THEATERTREFFEN VON 
LUHAČOVICE
Festival der Amateur-Theatergruppen, 
4. Jahrgang, 15.–18. 06.

MUSIK DER (PRAGER) BURG-
WACHE UND DER POLIZEI DER 
TSCHECHISCHEN REPUBLIK
23. Juni

FESTIVAL JANÁČEK UND 
LUHAČOVICE
25. Jahrgang, 11.–15. 07.

VÁCLAV HUDEČEK AKADEMIE
20. Jahrgang, 01.–12. 08.

DIVADELNÍ LUHAČOVICE (THE-
ATERFESTIVAL LUHAČOVICE)
Festival der Kammertheaterproduk-
tion,
18. Jahrgang, 22.–27. 08.

TAGE DER SLOWAKISCHEN 
KULTUR
Festival slowakischer Folklore, Thea-
ter und Musik, 4. Jahrgang, 07.–10. 09.

TAG DES HUTES
mit dem Verein Calma aus 
Luhačovice, 11. 09.

INTERNATIONALES FESTIVAL 
DER KINDER-FOLKLORE-EN-
SEMBLES FÜR GESANG UND 
TANZ
24. Jahrgang, 16. - 18. September

DER KURTRINKBECHER VON 
LUHAČOVICE. EINE HERAUS-
FORDERUNG AN DIE DESIGNER

Kurtrinkbecher mit einem Griff und 
dem charakteristischen Saugrohr 
werden bei Trinkkuren seit Jahrhun-
derten verwendet. Dies ist ein typisch 
tschechisches Produkt. Die ältesten 
Behälter für Mineralwasser wurden 
aus Keramik, Zinn oder Holz herge-
stellt. Seit der Mitte des 18. Jahrhun-
derts tauchten die ersten Trinkbecher 
aus Porzellan auf, später hat man zur 
Herstellung auch Glas genutzt. Auch 
heute sind die Trinkbecher stets be-
liebt und stellen die unentbehrliche 
Ausrüstung eines jeden Kurgastes dar.
Die Luhačovicer Aktiengesellschaft 
hat daher beschlossen, ihren eige-
nen Kurtrinkbecher zu schaffen. Zu 
diesem Zweck hat sie Mitte Oktober 

EIN BLICK NACH LUHAČOVICE

2015 in Zusammenarbeit mit der Tomáš Baťa Universität 
in Zlín ein einzigartiges Projekt angekündigt - einen De-
sign-Wettbewerb mit dem Namen „Luhačovický lázeňský 
pohárek/Der Kurtrinkbecher von Luhačovice", der sich 
an alle Designer und Hoch- und Fachschulstudenten der 
Fachrichtung Design in Tschechien und in der Slowakei 
richtet. Die Organisation CZECHDESIGN verbürgt sich 
für den Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Rek-
tors der Tomáš Baťa Universität in Zlín, Prof. Petr Saha 
CSc.
Das Ziel des Zwei-Runden-Wettbewerbs für Designer, der 
bis zum 05. 07. 2016 stattfinden wird, ist der Entwurf und 
die Realisierung des Prototyps eines originellen und funk-
tionstüchtigen Kurtrinkbechers. Der Siegerentwurf wird 
das Kurbad um ein modernes und ästhetisch ansprechen-
des Element bereichern, das zu einem weiteren Symbol von 
Luhačovice werden sollte. Die wichtigsten Bewertungskri-
terien sind Originalität und Innovativität, Einklang mit 
der spezifischen Kuratmosphäre von Luhačovice, Umsetz-

barkeit und Herstellbarkeit. Das Volumen des Kurtrinkbe-
chers sollte im Bereich von 200 bis 300 ml liegen und das 
gewünschte Material ist Porzellan oder Keramik.
In der ersten Runde wählt die Jury drei bis fünf Vorschläge 
aus, deren Autoren in die zweite Runde, die Finalrunde 
des Wettbewerbs, weiterkommen. Jeder Finalist erhält ne-
ben der Bestätigung seiner Teilnahme an der zweiten Run-
de ein Honorar für seine Entwürfe. Mit seiner Begleitung 
wird er zu einem Wochenendaufenthalt in das Heilbad 
Luhačovice eingeladen, wo er die Möglichkeit hat, seinen 
Vorschlag mit einem Experten für Porzellan und Keramik 
zu besprechen, eine Rückkopplung erhält und den Cha-
rakter des Ortes sowie Vertreter der Wettbewerbsveran-
stalter kennenlernen wird. Die Aufgabe der Finalisten ist 
es dann, einen Prototyp ihres Entwurfs herzustellen und 
diesen an die Adresse des Veranstalters zu liefern. Eine 
Fachjury wählt dann aus den finalen Prototypen den Ge-
winner. Von diesem Entwurf werden dann mindestens 
tausend Stück hergestellt.
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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.
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RADIUM PALACE
BEAUTY CENTRUM – Kadeřnictví | Friseur
Holení / Rasieren “Hot towel”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Papcúnová tel.: + 420 722 707 468, linka | Kurzwahl: 1218 Út, St, Čt, Pá | Di, Mi, Do, Fr: 9:30 – 14:30 hod. | Uhr, So | Sam 9:30 – 13:30 hod. | Uhr,
odpoledne po předchozí domluvě | Nachmitags nach vorheriger Abssprache

Kosmetický salon | Kosmetiksalon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Út, Čt | Di, Do 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 11:00 hod. | Uhr, v jiné dny
a odpoledne dle domluvy | an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung

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

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

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

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

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

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

Kadeřnictví | Friseursalon Tomáš Horák + 420 777 811 394 Otvírací doba / Öffnungszeiten: Po-Pá / Mo-Fr: 9:00 - 17:00 hod./ Uhr, So / Sa: 9:00 - 14:00 hod. / Uhr

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

Porcelán | Porzellan Uršula Ledecká +420 604 317 361 Po – Pá | Mo, Fr: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr

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

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

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

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

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

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

Tel. Otevírací doba / Öffnungszeiten

1. RADIUM PALACE
2.  RADIOLOGICKÝ PAVILON / RADIOLOGISCHER PAVILLON
3. ŘEDITELSTVÍ - DIREKTION
4. AGRICOLA
5. ASTORIA
6. DALIBOR
7. JITŘENKA
8. BĚHOUNEK
9. CURIE
10. LUŽICE
11. DAGMAR
12. KULTURNÍ DŮM - KULTURHAUS

Pedikúra & Manikúra / Pediküre & Maniküre
Spa komplex Curie
Nechte hýčkat a rozmazlovat svoje nohy a ruce 
s luxusní, wellness či klasickou péčí v oblasti pedikúry 
a manikúry.

Lassen Sie Ihre Hände und Füße mit Luxus-, 
Wellness- oder klassischer Pflege auf dem Gebiet 
von Pediküre & Maniküre verwöhnen.

Lenka Veselá
Curie: Po, St | Mo, Mi: 10:00 – 17:00 hod. | Uhr
Čt, Pá, So | Do, Fr, Sa – na objednávku | auf Bestellung

Kadeřnictví Tomáš Horák
Friseursalon Tomáš Horák 
Lázeňské centrum Agricola / Kurzentrum Agricola

KADEŘNICTVÍ RADIUM PALACE 
PŘEDSTAVUJE NOVÝ INTERIÉR A EXKLUZIVNÍ PRODUKTOVOU 
ŘADU S KYSELINOU HYALURONOVOU ZNAČKY LOTHMANN PARIS

DER FRISEURSALON IM RADIUM PALACE 
STELLT DIE NEUE  INNENEINRICHTUNG SOWIE DIE EXKLUSIVE 
HYALURONSÄURE PRODUKTREIHE DER MARKE LOTHMANN 
PARIS VOR

BEAUTY CENTRUM 
Kateřina Dondová +420724595488 | +420353831780 přímá linka | Kurzwahl: 1780 

www.kadernictvijachymov.cz 

Tel.: + 420 777 811 394
TomV20@seznam.cz
Otevírací doba: Po - Pá: 9:00 - 17:00 hodin, So: 9:00-14:00 hodin
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 9:00 bis 17:00 Uhr, Sa: 9:00-14:00 Uhr

lanovka 
/ Sesselbahn




