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EDITORIAL

koupelí v lázeňském hotelu Akademika
Běhounka a nových ubytovacích kapacit v Astorii v Jáchymově.
Naše investiční prázdniny ale opět nebudou časem nicnedělání. Budou naopak
časem horečných příprav, abychom se
mohli pustit do dalších projektů náležitě
připraveni. A co že nás čeká, respektive
pro Vás připravujeme? V Luhačovicích
v krátkodobém výhledu dostavbu lázeňského domu Riviera, rozšíření dětské léčebny Vítkov a především kompletní změnu vytápění všech lázeňských
budov. V delším výhledu pak přestavbu
hotelu Zálesí na moderní lázeňský hotel, který se stane součástí komplexu
Morava - budoucí vlajkové lodě našich
luhačovických lázní a pokud uspějeme
s žádostmi o dotační podporu u MMR,
pak do 2 let zahájíme obnovu kolonády
a haly Vincentka a do 3 let Jurkovičových Slunečních lázní a Vodoléčebného
pavilonu. V Jáchymově nás čeká rekonVážení hosté, milí čtenáři,
strukce balnea a výměna oken v ubytokalendář ani teploty už nikoho ne- vací části Radium Palace a pokračování
nechají na pochybách, že tu máme léto, přeměny lázeňského garni hotelu Astočas prázdnin a dovolených. Přišlo ve ria na plnohodnotný hotel dostavbou
stejnou dobu jako to loňské, ale v obou recepce a rozšířením restaurace.
našich lázních je zase trochu jiné než to Opět se máme na co těšit. Léto už je
předchozí.
ale tady a je třeba si jej užít! Tak ať Vám
V jáchymovském mixu národností ješ- připadá způsob našeho léta co nejméně
tě víc chybí Rusové a nástup klientely rozmarný.
z arabského světa o měsíc posunul Ra- MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel
madán, ale pomyslná místa obou těchSehr geehrte und liebe Gäste,
to skupin obsadili pacienti zdravotních
weder der Kalender noch die
pojišťoven a v apartmánech se stále
častěji objevují cyklisté, turisté a rodiny Temperaturen lassen uns zweifeln. Wir
s dětmi. V tradičně česko-slovenských haben Sommer und die Ferien- und
Luhačovicích dál roste koncentrace ná- Urlaubszeit ist da. Er kam zur gleichen
vštěvníků v lázeňském parku a na zre- Zeit wie immer, fühlt sich in unseren
beiden Kurbädern dieses Jahr jedoch
konstruované ulici dr.Veselého.
K lázním v létě patří kultura a naše na- etwas anders an.
bídka je v obou lokalitách tradičně zase In der bunten multinationalen Zusamo něco bohatší než minulý rok. Aby se mensetzung der Jáchymover Gäste fehmohla kultura nerušeně snoubit s lá- len umso mehr die Kunden aus Russzeňskou pohodou, tak si stejně pravi- land und die Gäste aus der arabischen
delně dopřáváme investiční prázdniny. Welt reisen wegen des Ramadan etwas
Letos jsou zasloužené. Vysvědčení za später an. Diese Lücke füllen nun Kunrealizované projekty nevyznívá vůbec den der Krankenkassen und in den
špatně. Za zmínku stojí zejména oceně- Appartements sieht man immer öfter
ní nového oddělení uhličitých koupelí Radfahrer, Wanderer und Familien mit
v dětské léčebně. Evropský svaz lázní jej Kindern. Im traditionell tschechischletos ocenil jako nejlepší evropskou ino- slowakischen Kurbad Luhačovice
vaci v oblasti léčebného lázeňství. Je tak flanieren immer mehr Besucher im
vůbec prvním takto oceněným pracovi- Kurpark und auf der umgebauten Dr.štěm v ČR. Takové ocenění nás těší, ale Veselý-Straße.
zářící oči našich malých pacientů jsou Zum Kuraufenthalt im Sommer gehört
cenou největší. Stejně si ceníme i po- Kultur und unser Angebot an beiden
chvalných hodnocení na adresu našich Standorten fällt wie immer etwas üppiakvizic: vily Vlastimila v Luhačovicích ger als im letzten Jahr aus. Damit man
a penzionu Blaník v Jáchymově, kte- Kultur sowie Ruhe und Entspannung
rým jsme vdechli nový život, nebo re- im Kurbad ungestört genießen kann,
konstruovaných oddělení radonových verzichten wir in der Ferienzeit regel-

mäßig auf Umbauarbeiten. Dieses Jahr
verdient. Das Zeugnis für fertiggestellte Projekte sieht recht gut aus. Erwähnenswert ist hauptsächlich die neue
Abteilung mit CO²-Bädern in der Kinderkurklinik. Der Europäische Heilbäderverband hat sie in diesem Jahr als
beste Innovation im Bereich des Kurwesens gewürdigt. Sie ist der erste so
ausgezeichnete Arbeitsbereich in der
Tschechischen Republik. Die Anerkennung freut uns sehr, leuchtende Augen
unserer kleinen Patienten sind für uns
jedoch die größte Belohnung. Genauso
freuen wir uns über die lobenden Bewertungen unserer Neuanschaffungen:
Die Villa Vlastimila in Luhačovice und
die Pension Blaník in Jáchymov, denen wir neues Leben eingehaucht haben, oder die umgebaute Abteilung der
Radonbäder im Kurhotel Akademiker
Běhounek und die neuen Unterkünfte
im Kurhaus Astoria in Jáchymov.
Unsere "Investferien" verbringen wir
aber nicht mit den Händen im Schoß.
Es wird eine Zeit fieberhafter Vorbereitungen sein, damit wir die nächsten Projekte entsprechend vorbereitet
angehen können. Und was haben wir
vor, resp. was bereiten wie für Sie vor?
In Luhačovice ist es kurzfristig die Fertigstellung des Kurhauses Riviera, die
Erweiterung der Kinderkurklinik Vítkov und vor allem die Änderung des
Heizsystems in allen Kurhäusern. Mittelfristig erfolgt dann der Umbau des
Hotels Zálesí zu einem modernen Kurhotel, das dann Bestandteil des Komplexes Morava sein wird - des zukünftigen Flaggschiffes unseres Heilbades
Luhačovice. Wenn wir vom MMR
(Ministerium für die Entwicklung der
lokalen Infrastruktur) den beantragten Zuschuss erhalten, dann fangen
wir innerhalb der nächsten zwei Jahre
mit der Renovierung der Kolonnade
und der Vincentka-Halle und innerhalb von drei Jahren mit dem Sluneční
Lázně und dem Wasserheilpavillon an.
In Jáchymov erwarten uns der Umbau
des Balneo-Bereiches und der Fenstertausch im Wohnbereich des Radium Palace sowie die Fortführung des
Umbaus des Garni Kurhotels Astoria
zu einem vollwertigen Hotel durch die
Fertigstellung der Rezeption und der
Vergrößerung des Restaurants.
Wir haben wieder Einiges, worauf wir
uns freuen können. Der Sommer ist da,
nun lassen Sie ihn uns genießen! Unser
Sommer sollte Ihnen nicht allzu launisch vorkommen.
Dr.med. Eduard Bláha, Generaldirektor
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NOVINKY NEUHEITEN

Radium Palace

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA
LÁZEŇSKÉHO HOTELU
Rok 2016 je teprve ve své první půlce, ale
my už myslíme na jeho konec, který si
většina lidí spojuje s vánočními svátky.
U nás tomu samozřejmě nebude jinak.
Koncem roku nás čeká velmi důležitá
událost - velké opravy a investiční akce.
Proto bude v období od 28. 11. 2016 do
7. 1. 2017 Radium Palace uzavřen.
A co plánujeme v této provozní přestávce opravit a zlepšit? Zásadní změny se
dotknou především zdravotního oddělení na úseku radonových koupelí a suchých uhličitých koupelí, další opravy
pak ubytovací části. Rekonstrukcí CO2
suchých koupelí bude proveden větší zásah do uspořádání stávajících procedur
CO2 suchých koupelí, podvodní masáže a vířivých koupelí horních a dolních
končetin. Zejména řešení CO2 suchých
koupelí by mělo přinést větší komfort
pro naše klienty při podávání této procedury s ohledem na individuální potřeby a intimitu, která nemohla být doposud dostatečně zabezpečena. Vznikne
nový prostor, který bude vzdušnější
a lépe prostorově vyřešen jak pro hosta,
tak pro obsluhující personál.
Na úseku radonových koupelí by měla
4

podle plánu proběhnout výměna obkladů a dlažby, částečně rozvodů radonové
vody, které jsou opotřebované a způsobují problémy při podávání naší hlavní
procedury radonové koupele. Levá část
oddělení bude zrekonstruována tak, aby
měli hosté, ale i personál, dostatečný
prostor jak při aplikaci radonové koupele, tak i pro odpočinek v zábalu. V této
části oddělení vzniknou nové kabinky,
stejně jako je tomu ve stávající pravé části oddělení. Při rekonstrukci dojde také
ke změně otevírání vchodových dveří
do jednotlivých kabinek směrem dovnitř, čímž se vyřeší problém s procházením úzké chodby a nebezpečím úrazu
otevírajících se dveří, jak pro hosty tak
i personál.
V ubytovací části nás čeká výměna oken
na pokojích ve čtyřech patrech včetně
přilehlých chodeb. Designové změny
zaznamenají i vlastní pokoje.
Příprava těchto oprav a investičních akcí
běží už od samého začátku roku - jednání s architekty, zpracování projektů, rozpočty, výběrová řízení na stavební firmy
a dodavatele.
Věříme, že díky inovacím, které chystáme, zlepšíme především kvalitu
našich služeb a tím i spokojenost jak
stávajících opakovaných klientů, tak
i nových hostů.
Jaroslava Vlčková, ředitelka a Alena Kostrejová, vrchní sestra a lázeňského hotelu
Radium Palace

LOŇSKÁ REPORTÁŽ TV MBC
PŘINESLA SVÉ OVOCE…

Nečekaná návštěva štábu TV MBC Libanon s populární moderátorkou Howayda
Abou Heif v loňském květnu nám přinesla ovoce - nové lázeňské hosty z oblasti
Perského zálivu.
Televizní reportáž, která se v loňském
roce u nás natáčela, informovala diváky především o kvalitě léčby radonovou
vodou a její jedinečnosti a léčebných
účincích na organismus. Rozhovor televizi poskytla i naše klientka paní Elyan
Ibtissam z Egypta, která hotel Radium
Palace letos navštívila již po šesté. Její
osobní zkušenost s léčbou a hlavně stálé
zlepšování jejího zdravotního stavu oslovila spoustu diváků, kteří zhlédli vysílání
oblíbeného pořadu „Green Apple“. Tento
pořad byl odvysílán 22. 5. 2015 TV MBC
právě v arabských zemích. Díky této reportáži a živé reklamě v podobě naší stálé

klientky přijelo do Jáchymova několik
nových hostů z Bahrainu a Saudské Arabie. Tento úspěch paní Ibtessam velice
potěšil, neboť se o něj ne malou mírou
zasloužila i ona. Přáním nás všech je, mít
stále více těchto spokojených, stálých, ale
i nových klientů.

tů do Mariánských Lázní a Karlových
Varů, kde trávili svůj léčebný pobyt. Jedním z hotelů byl například i Grandhotel
Pupp. Lázně Jáchymov byly paní Dedine
doporučeny tehdy jedním z našich hostů,
se kterým se setkala právě v Karlových
Varech. Upřímně přiznává, že Jáchymov
jako město ji tehdy neoslovilo, ale hotel
SKUPINY NAŠICH OPAKOVANÝCH
Radium Palace byl pro ni výzvou. Na jaře
HOSTŮ
roku 2011 přijela s první skupinou, která
čítala 41 hostů. Od té doby nám tito klienti zachovávají přízeň a každý rok u nás
Karla Korčoková, Ursula Kaiser, Jaroslava
vítáme nejen tyto stále hosty, ale vždy
Vlčková
i nějakého nového bridžistu.
Opomenout nemůžeme ani skupinu hostů z Berlína. Původně k nám na léčení
přijela poprvé se svými známými v roce
2013 paní Dr.med. Larisa Becker, která
dle jejich doporučení chtěla na vlastní
kůži vyzkoušet blahodárné účinky radonové vody. Léčba ji přesvědčila a jako
lékařka doporučuje svým klientům právě naši unikátní léčbu. Nyní její skupina
čítá 16 hostů, kteří lázně navštívili letos již
potřetí. Paní doktorka Becker má v úmyJiž v jarním vydání AquaVivy jsme čte- slu svou skupinu dále rozšiřovat. Věříme,
nářům představili naše skupiny opako- že to pro ni nebude těžký úkol…
vaných hostů, které pravidelně navštěvu- Karla Korčoková, sales manager lázeňského
jí hotel Radium Palace už pěknou řádku hotelu Radium Palace
let. A v tomto duchu pokračujeme i dále.
Začátkem března nás opět navštívila sku- KVĚTA KUNSTOVÁ, DLOUHOLETÁ
pina CK Scherren pod vedením paní Ur- ZAMĚSTNANKYNĚ HOTELU
suly Kaiser, která s námi oslavila svůj již RADIUM PALACE
35. pobyt. Dovolte nám touto cestou paní
Ursule Kaiser popřát hlavně hodně štěstí V letošním roce oslavila své životní
a zdraví, spokojenosti a spousty pracov- jubileum paní Květa Kunstová. Na
ních úspěchů. My všichni se těšíme na její zasloužený odpočinek se však ještě
nechystá. Je stále plná energie, kterou
další pobyt u nás v Radium Palace.
Od roku 2011 patří neodmyslitelně k na- rozdává svým kolegyním a klientům.
šim věrným skupinám hostů i klienti, U Léčebných lázní Jáchymov a.s. prakteří spojují hru bridž s léčebným po- cuje od roku 1997 na pozici pokojské.
bytem. Právě tyto klienty k nám před V průběhu dvaceti let se obětavě a s milety přivedla paní Ludmila Dedina. Se lým přístupem stará o komfort a posvými bridžisty projela už pěkný kus hodlí hostů, kteří si ji oblíbili a rádi se
světa. A jak se dostala do Jáchymova? k ní při opakovaných pobytech v RaDříve v Čechách jezdil spolek bridžis- dium Palace vracejí. Děkujeme paní

Skupina Dedina

Květa
Kunstová

Kunstové za profesionalitu a pozitivní
přístup ke klientům i svým kolegyním.
Za ubytovací úsek hotelu Radium Palace Zuzana Tothová, Hauskeeping manager a Markéta Šmídlová, Hauskeeping asistent
VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉ
PLOTÉNKY
Výhřez ploténky, už sám o sobě zní velice nehezky, je noční můrou mnoha
silových sportovců. Poranění, které
vzhledem ke své lokalizaci, tj. na páteři, získává na důležitosti, znamená pro
mnoho jedinců konec sportovní kariéry. Ale v poslední době se stává velice
častým „poraněním“, které se netýká
rozhodně jenom sportovců. Naopak
stále přibývá jedinců z absolutně pasivního prostředí, kteří se potýkají s tímto
problémem. Lékaři, pokud se nejedná
o některou z těžších variant, doporučují
rehabilitační cvičení a celkové posílení
svalového korzetu neboli středu těla.
Co je to meziobratlová ploténka?
Ploténka vytváří pomyslný polštář, který
chrání jednotlivé obratle před dosednutím na sebe. Tlumí veškeré nárazy, přetížení, ohyby, úklony páteře a zabezpečuje
její bezproblémový pohyb. Jednotlivé
tlumicí schopnosti se násobí. Síla působící na páteř je díky nim dobře roz-

skupina Larisy Becker
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ložená a tím i méně riziková pro naši
páteř.
Samozřejmě ale ani ploténky nemají
nekonečné možnosti a neustálé přetěžování nebo jednorázový neúměrný
tlak může způsobit problém, kterým
je právě výhřez. Výhřez ploténky je
její mechanické poškození, zeslabení
nebo porušení jejího vazivového obalu,
který se vyklene a toto vyklenutí může
způsobit další závažnější problémy.
Těmito problémy může být zvýšený
tlak na míchu v míšním kanálu či na
jinou důležitou strukturu nervového
systému, což samo o sobě může mít za
následek omezení funkce, bolestivost,
či dokonce paralýzu některých dalších
tělesných segmentů. Podle těchto příznaků se dá i poměrně dobře rozpoznat, kde je daný výhřez lokalizován.

pohyby, při kterých se zvyšuje tlak v břišní
dutině. Dlouhodobé projevy jsou podobného, mírněji nastupujícího rázu. Jedná se
hlavně o zatuhlost zad, možné jsou hmatatelné spasmy v dané oblasti, bolestivost
některých pohybů a u těchto či jiných pohybů možnost projevu i v nižších strukturách a jiných segmentech

Projev a lokalizace bolestivosti v zádech
Pokud se jedná o náhlou příčinu, vzniklou
akutním přetížením a zdvižením něčeho
neúměrného či vadnou technikou, jsou
průběhy vždy podobné. V první řadě člověk ucítí bolest, píchavou či tupou, po které následuje celkové nepohodlí v určitých
pohybech. Dalšími projevy mohou být
pálení, brnění v tříslech a dalších částech,
jako jsou hýždě, různé strany stehenní oblasti až do oblasti lýtek. Po několika dnech
je běžné, že se člověk vyhýbá instinktivně
rychlým pohybům, dělají mu problémy

Řešení
Základní druhy řešení tohoto problému
jsou prakticky dva. Konzervativní a chirurgická terapie. Konzervativní léčba
bývá nejčastější a hlavně preferovaná
oproti chirurgickému zákroku. Ten je
nezbytný u případů, kde je výhřez posunut o opravdu větší vzdálenost a dělá
druhotné problémy s bolestivostí a citlivostí, které nejsou možné řešit klidem
a postupnou rehabilitací.
Konzervativní léčba zahrnuje primárně
klid a postupné zatěžování formou reha-

bilitačního cvičení, které má za cíl zpevnit svalový korzet okolo páteře, a tak
posílit opěrnou funkci svalstva v tomto
segmentu. Typickým posilováním jsou
cviky zaměřené na zvýšení síly a výkonnosti svalstva tělesného jádra.
Přemysl Škába DiS., vedoucí fyzioterapeut
lázeňského hotelu Radium Palace

Přemysl
Škába

SPORTCENTRUM POD BALUSTRÁDAMI RADIUM PALACE
Až do konce září si v případě příznivého počasí můžete zahrát minigolf, kuželky nebo pétanque ve sportovním centru
pod balustrádami hotelu Radium Palace.
Otevřeno pondělí až pátek v čase 13:00 až 18:00 hod.
a o víkendu v čase 9:00 až 18:00 hod.
cena: dospělí 50 Kč / hod. děti 25 Kč / hod.
Cena zahrnuje zapůjčení hole a míčku. Rezervace a platba
u správce areálu.

Zveme Vás na výtečný dort, flambovanou kávu či výtečné víno
Radium Palace. To vše na terase nebo v zimní zahradě hotelu.
Skvělé občerstvit se můžete také každý pátek od 19:30 při tanečních večerech v příjemném prostředí tanečního baru, který
si uchoval svou původní prvorepublikovou podobu i atmosféru z doby, kdy v něm sedával prezident T. G. Masaryk.
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BETRIEBSUNTERBRECHUNG
DES KURHOTELS
Das Jahr 2016 ist zwar erst in der ersten
Hälfte, aber wir denken bereits an sein
Ende, das die meisten mit Weihnachten
verbinden. Auch wir denken an das Jahresende. Am Ende des Jahres erwartet
uns ein sehr wichtiges Ereignis - größere
Reparaturen und Investitionen. Daher
wird in der Zeit vom 28.11.2016 bis zum
07.01.2017 das Hotel Radium Palace geschlossen.
Und was wird während dieser Betriebsunterbrechung repariert und verbessert?
Grundlegende Änderungen gibt es im
Bereich der Radonbäder und trockenen
Kohlensäurebäder, weitere Reparaturen
gibt es dann im Bereich der Unterkünfte. Die Rekonstruktion der trockenen

CO²-Bäder bedeutet einen großen Eingriff in die Anordnung der bestehenden Räumlichkeiten der CO²-Bäder, der
Unterwassermassagen und Whirlbäder
für die oberen und unteren Extremitäten. Besonders die Lösung im Bereich
der trockenen CO²-Bäder sollte unseren
Kunden mehr Komfort während der Anwendungen im Hinblick auf die individuellen Bedürfnisse und Intimität bringen, die bisher nicht ausreichend geboten
werden konnten. Es entsteht ein neuer
Raum - eine neue luftigere und bessere
Raumanordnung - sowohl für Gäste als
auch für das bedienende Personal.
Im Bereich der Radonbäder sollten
wie geplant die Wand- und Bodenfliesen sowie bestimmte Abschnitte
der Radonwasser-Verteilung erneuert werden, die verschlissen sind und

DIE REPORTAGE DES TV MBC HAT
FRÜCHTE GETRAGEN...

Probleme bei der Verabreichung der
Radonbäder - unserer wichtigsten Behandlungen - verursachen. Der linke
Teil der Abteilung wird so umgebaut,
dass sowohl die Gäste als auch das Personal ausreichend Platz während der
Anwendung von Radonbädern und
auch für die Ruhezeit/Entspannung in
der Packung haben. In diesem Bereich
entstehen neue Kabinen, genauso wie
sie im bestehenden rechten Bereich der
Abteilung angelegt wurden. Während
der Umbauarbeiten wird auch die Öffnungsrichtung der einzelnen Kabinen
nach innen verlegt, wodurch das Problem beim Begehen des schmalen Ganges und das Verletzungsrisiko bei einer
plötzlichen Türöffnung für Gäste und
Personal gelöst wird.
Im Bereich der Unterkünfte werden
auf vier Etagen die Zimmerfenster einschließlich der angrenzenden Flurfenster ausgetauscht. Die Zimmer selbst
werden im neuen Design gestaltet.
Die Vorbereitung dieser Reparaturen
und Investitionsmaßnahmen begann
am Anfang des Jahres mit Architektenverhandlungen, Projekt- und Budgetbearbeitung, Ausschreibungen für
Bauunternehmen und Lieferanten.
Wir glauben, dass wir durch diese geplanten Neuerungen vor allem die
Qualität unserer Dienstleistungen steigern und somit die Zufriedenheit der
aktuellen Stammkunden und neuer
Gäste verbessern können.
Jaroslava Vlčková, Direktorin und Alena
Kostrejová, Oberschwester des Kurhotels Radium Palace

Die Gruppe von der Frau Dedina

Der unerwartete Besuch des TV-Teams MBC Libanon mit der
beliebten Moderatorin Howayda Abou Heif im Mai letzten Jahres hat gefruchtet - neue Kurgäste aus der Golfregion.
Der bei uns gedrehte TV-Bericht informierte das Publikum
über die Qualität der Behandlung mit Radonwasser, ihre Einzigartigkeit und die therapeutische Wirkungen auf den Körper.
Frau Ibtissam Elyan aus Ägypten, die das Hotel Radium Palace
in diesem Jahr zum sechsten Mal besuchte, hat ein Fernseh-Interview gegeben. Ihre persönliche Erfahrung mit der Behandlung und vor allem die stetige Verbesserung ihrer Gesundheit
hat viele Zuschauer angesprochen, die die Ausstrahlung der beliebten Sendung "Green Apple" gesehen haben. Diese Sendung
wurde am 22.05.2015 im TV MBC nur in den arabischen Ländern ausgestrahlt. Dank dieser Reportage und der lebendigen
Werbung in Form unserer Stammkundin haben einige neue
Gäste aus Bahrain und Saudi-Arabien den Weg nach Jáchymov
gefunden. Der Erfolg hat Frau Ibtessam erfreut, weil auch sie in
nicht geringem Maße Verdienst daran hat. Unser aller Wunsch
ist es, mehr und mehr dieser glücklichen Stamm- und Neukunden zu haben.
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UNSERE STAMMGASTGRUPPEN
Bereits in der Frühjahrsausgabe der
AquvaViva haben wir den Lesern unsere Stammgastgruppen vorgestellt,
die seit einigen Jahren regelmäßig das
Hotel Radium Palace besuchen. Wir
stellen in diesem Sinne weitere Gruppen vor. Anfang März hat uns wieder
die Gruppe des Reisebüros Scherren
unter der Leitung von Frau Ursula Kaiser besucht, die mit uns bereits den 35.
Aufenthalt feierte. Lassen Sie uns auf
diesem Wege Frau Ursula Kaiser Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit sowie
viel beruflichen Erfolg wünschen. Wir
alle freuen uns auf ihren nächsten Aufenthalt bei uns im Radium Palace.
Seit 2011 gehören zu unseren treuen
Gästegruppen auch Kunden, die das
Bridge-Spiel mit ihrem Kuraufenthalt
verbinden. Gerade diese Kunden hat
uns vor Jahren Frau Ludmila Dedina gebracht. Gemeinsam mit ihren
Bridge-Spielern hat sie ein schönes
Stück Welt bereist. Und wie ist sie in
Jáchymov gelandet? Früher in Böhmen ist der Verein der Bridge-Spieler
zur Behandlung nach Marienbad und
Karlsbad gereist. Eines der Hotels war z.
B. das Grandhotel Pupp. Einer unserer
Gäste, den sie gerade in Karlovy Vary
traf, hat Frau Dedina das Heilbad Jáchymov empfohlen. Sie gibt ehrlich zu,
dass sie Jáchymov als Stadt nicht angesprochen hat, das Hotel Radium Palace aber umso mehr. Im Frühjahr 2011
kam sie mit der ersten 41 Personen zählenden Gruppe hierher. Seitdem halten
uns diese Kunden ihre Treue, wir heißen jedes Jahr bei uns nicht nur diese
Stammgäste, sondern immer auch einen neuen Bridge-Spieler willkommen.
Wir können die Gästegruppe aus Berlin
nicht unerwähnt lassen. Frau Dr. med.
Larisa Becker kam zum ersten Mal im
Jahr 2013 auf Empfehlung ihrer Freun-

Die Gruppe von der Frau Dedina

Die Gruppe von der Frau Kaiser

de zu uns. Sie wollte sich selbst von der
wohltuenden Wirkung des Radonwassers überzeugen. Die Behandlung hat
sie überzeugt und nun empfiehlt sie
ihren Kunden als Ärztin gerade unsere einzigartige Behandlung. Jetzt zählt
ihre Gruppe 16 Gäste, die das Heilbad
nun zum dritten Mal besucht. Frau Dr.
Becker will ihre Gruppe erweitern. Wir
glauben, dass dies für sie keine schwere
Aufgabe sein wird ... foto skupina Berlin
Karla Korčoková, Vertriebsleiterin des Kurhotels Radium Palace
KVĚTA KUNSTOVÁ, EINE LANGJÄHRIGE MITARBEITERIN DES HOTELS
RADIUM PALACE

die zu ihr bei wiederholten Aufenthalten im Radium Palace zurückkehren.
Wir möchten uns bei Frau Kunstová
für ihre Professionalität und den positiven Umgang mit den Kunden und
den Kolleginnen bedanken.
Für den Bereich Housekeeping des Hotels
Radium Palace Zuzana Tothová,
Hauskeeping Managerin und Markéta
Šmídlová, Hauskeeping Assistentin
Květa
Kunstová

Frau Květa Kunstová hat in diesem Jahr
ein Jubiläum gefeiert. Sie will sich jedoch noch nicht in ihren wohlverdienten Ruhestand begeben. Sie ist immer
noch voller Energie, die sich auf ihre
Kolleginnen und Kunden überträgt.
Bei der Heilbad Jáchymov AG arbeitet
sie seit 1997 im Bereich Housekeeping.
In den letzten zwanzig Jahren hat sie BANDSCHEIBENVORFALL
sich fürsorglich um den Komfort und
die Behaglichkeit der Kunden geküm- Ein Bandscheibenvorfall ist der Alpmert, die sie lieb gewonnen haben und traum vieler Kraftsportler. Die Verletzung gewinnt aufgrund ihrer Lage an der
Wirbelsäule an Bedeutung und bedeutet
für viele Sportler das Ende ihrer Karriere. In der letzten Zeit leiden häufig nicht
nur Sportler unter einem Bandscheibenvorfall. Im Gegenteil, es sind mehr und
mehr Menschen mit einem völlig passiven Bewegungsprofil, die mit dieser
Erkrankung zu kämpfen haben. Ärzte
empfehlen, wenn es sich nicht um einen
schwereren Krankheitsverlauf handelt,
Reha-Gymnastik und die allgemeine
Stärkung des Muskelkorsetts.
Was ist eine Bandscheibe?
Die Scheibe bildet ein imaginäres
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Kissen, das die einzelnen Wirbel vor
dem Kontakt untereinander schützt.
Sie dämpft alle Stöße, Überlastungen,
Bewegungen der Wirbelsäule und
sorgt für ihre reibungslose Bewegung.
Die individuelle Dämpfungskapazität
wird vervielfacht. Die auf die Wirbelsäule wirkende Kraft wird dank der
Bandscheiben gut verteilt und ist damit für unsere Wirbelsäule weniger
riskant.
Natürlich sind die Bandscheiben nicht
unendlich belastbar und ihre ständige
Überlastung oder einmaliger unverhältnismäßiger Druck kann einen Bandscheibenvorfall verursachen. Ein Bandscheibenvorfall ist eine mechanische
Schädigung oder Verletzung des Faserknorpelrings, der sich vorwölbt und dadurch andere schwerwiegende Probleme
verursachen kann.
Zu diesen Problemen gehört der erhöhte Druck auf das Rückenmark im Wirbelkanal oder auf eine andere wichtige
Struktur des Nervensystems, was zu einer Funktionseinschränkung, Schmerz
oder sogar Lähmung anderer Körpersegmente führen kann. Anhand dieser Symptome kann man recht gut den Vorfall
lokalisieren.

Überlastung, Heben von zu schweren
Gegenständen oder mit einer falschen
Technik handelt, so ist der Verlauf immer sehr ähnlich. Als Erstes tritt ein
dumpfer oder stechender Schmerz
in den Vordergrund, gefolgt von Beschwerden bei bestimmten Bewegungen. Andere Symptome können Brennen, Kribbeln in der Leiste und anderen
Körperteilen, wie am Gesäß, verschiedenen Seiten der Oberschenkel bis zu
den Waden sein. Nach einigen Tagen
vermeidet man instinktiv schnelle Bewegungen sowie Bewegungen, die zu
höherem Druck in der Bauchhöhle
führen. Langfristige Verläufe tragen
einen ähnlichen, jedoch langsam beginnenden Charakter. Es handelt sich
vor allem um Verspannungen im Rücken, fühlbare Verkrampfungen im betroffenen Bereich und Schmerzen bei
bestimmten Bewegungen. Bei diesen
oder anderen Bewegungen können sie
sich auch in nachgeordneten Strukturen und anderen Segmenten bemerkbar machen.

Přemysl
Škába

Methode. Operiert wird meistens dann,
wenn der Vorfall zu groß ist und sekundäre Probleme wie Schmerzen und
Druckempfindlichkeit verursacht, die
man durch Ruhe und eine schrittweise
Rehabilitation nicht behandeln kann.
Die konservative Behandlung umfasst
in erster Linie Ruhe und schrittweise
Belastung in Form von Rehabilitationsübungen, die die Wirbelsäulenmuskulatur stärken und somit die stützende
Behandlung
Funktion der Muskulatur in diesem
Es gibt zwei Ansätze bei der Behand- Segment ausbauen sollen. Typische
lung dieses Problems. Konservative Kräftigungsübungen sind Übungen,
und operative Therapie. Die konser- die die Muskelkraft und die Leistung
Anzeichen und Lokalisation von Rü- vative Behandlung ist im Vergleich des Körperkerns erhöhen sollen.
zu einem chirurgischen Eingriff die Přemysl Škába DiS., Chefphysiotherapeut des
ckenschmerzen
Wenn es sich um Ursachen wie akute häufigste und am meisten bevorzugte Kurhotels Radium Palace

de das gastronomische Angebot in der
angenehmen Umgebung der Tanzbar,
die ihrursprüngliches Aussehen aus
Zeiten der sog. "ersten Republik" der
20er und 30er Jahre des letzten Jahrhundertsbehaltenhat, also zu Zeiten,
als sichhier T. G. Masaryk aufhielt.
SPORTCENTRUM UNTERHALB
DER BALUSTRADEN DES
RADIUM PALACE
Bis Ende SeptemberkönnenSiebeischönemWetterim Sportcentrum unter den
Balustraden des Hotels Radium Palace
Minigolf oder Pétanque (Boule) spielen
oder kegeln.
Wir laden Sie auf eine vorzügliche
Torte, einen flambierten Kaffee oder
auf eine nausgezeichneten Weinim
Radium Palaceein. Lassen Sie sich diese leckeren Angebote auf der Terrasse
oder im Wintergarten des Hotelsschmecken. Nutzen Sie jeden Freitag
ab 19:30 Uhr während der Tanzaben-

Öffnungszeiten: Montag-Freitag von
13:00-18:00 Uhr, amWochenende von
09:00-18:00 Uhr.Preis: Erwachsene 50
CZK/Std. Kinder 25 CZK/Std.
ImPreisinbegriffensind der SchlägerundBall. ReservierungundZahlungbeimVerwalter des Areals
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VÝJIMEČNÉ SETKÁNÍ
V dubnu letošního roku jsem se setkala s panem inženýrem
Oldřichem Landou, CSc. Původně chtěl se mnou řešit rychlost
našeho internetu. Rozhovor se však stočil do úplně jiné roviny.
Pan Landa se rozpovídal o svém působení v Jáchymově v letech
1958 až 1966.
Když jsem šla na schůzku, věděla jsem, že jdu na setkání se starším pánem, pan Landa totiž krátce předtím oslavil své 84. narozeniny. Byla jsem však mile překvapena jeho neuvěřitelnou vitalitou. V prvním okamžiku jsem se domnívala, že došlo k nějaké
záměně a že na mne čeká nějaký úplně jiný pán…
Vyprávění pana inženýra, který stále ještě pracuje (!) jako auditor, mne absolutně pohltilo. Jeho akčnost, orientace v dnešním
světě internetu a smysl pro zdravý životní styl opravdu obdivuji.
A když se rozpovídal o tom, co zde v Jáchymově všechno zažil,
včetně navrtání pramenu C1 na Svornosti, nevycházela jsem
z údivu. Ze společné schůzky jsem odcházela plná dojmů a neustále jsem přemýšlela o tom, jak předat toto cenné vyprávění
plné faktů i našim hostům. A i proto, že je to letos v dubnu přesně 50 let, co zde pan Landa ukončil svou činnost geologa, jsem
ho poprosila, zda by našim čtenářům přiblížil své vzpomínky
na Jáchymov. Souhlasil, a své vyprávění nazval ZÁPISKY PAMĚTNÍKA TĚŽBY URANOVÝCH RUD V JÁCHYMOVĚ Z LET
1958 – 1966.
„Nejdříve se představím: Ing. Oldřich Landa, CSc., narozen
1. 4. 1932 v Chebu, absolvent Geologické fakulty Vysoké školy

Edeltraud Štěpánková a Oldřich Landa
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báňské v Ostravě v roce 1958, po pětiletém studiu.
Úvod:
Tehdejší systém vysokých škol byl založen na přísném umístěnkovém systému, a tak jsem po absolvování školy dostal, s dalšími šestnácti spolužáky, umístěnku k Jáchymovským dolům, n.
p. Jáchymov. Z ročníku, kde vycházelo 54 českých a slovenských
občanů a pět Severokorejců, to byla velká část. Bylo to způsobeno shodou okolností tím, že v tom roce končila část smlouvy
o práci sovětských geologů v resortu uranového průmyslu, a my
jsme museli tuto mezeru zaplnit. Měli jsme však velkou výhodu,
že jsme všichni dostali jako téma diplomové práce zadání týkající se jáchymovského uranového ložiska, a byli jsme tu v rámci
přípravy na tuto práci šest týdnů na diplomové praxi v závěru
10. semestru studia (březen, duben 1958). A většinou na šachtách, na které jsme v červenci nastupovali, což byla veliká výhoda. Tehdejší ředitel podniku Ing. Karel Boček nás všechny přijal
k sobě, uvítal a projevil velký zájem o naši práci.
Období mé činnosti: 1958 – 1966.
Nechtěl bych tuto stať pojmout jako výsek svého životopisu, ale
spíše popis toho, jaké byly v té době v revíru poměry, obsazení
funkcí, náš styk s „mukly“ a vliv SSSR na činnost Jáchymovských dolů – později Československého uranového průmyslu.
V roce 1958 a dalších letech byl již Jáchymov za vrcholem těžby a docházelo k jejímu poměrně strmému poklesu, což bylo
nahrazováno, a nakonec i velice zvyšováno rozvojem těžby na

velkém příbramském uranovém, tehdy nejproduktivnějším ložisku.
V Jáchymově v období roku 1958 se těžilo na dolech Plavno,
Bratrství, Svornost, Rovnost, Eliáš a Eva. Důl Eduard byl již
uzavřen. V tomto počátečním období mého působení - čtyři
roky na Rovnosti a Eliáši, byl nastaven řídící systém na šachtách
tak, že závodní (tj. vedoucí dolu) byl Čechoslovák, hlavní inženýr sovětský státní příslušník, tak jako i hlavní geolog na šachtě,
směnmistr Čechoslovák. Největší muklovský lágr v té době byl
na Rovnosti (výhradně političtí vězňové a před mým nástupem
tam byli i vězněni českoslovenští hokejoví representanti, obvinění za tzv. plánovanou emigraci z tehdejší ČSSR – mezi nimi
Bóža Modrý, Roziňák, Konopásek a další). Na Eliáši byli zase
vrazi a zloději a podobně, a i na Evě byli z počátku ještě muklové.
Já měl tenkrát jako pomocníka – kolektora, mukla, syna kulaka
z Chrudimska, který nechtěl vstoupit do družstva. Byl to poctivý a pracovitý chlapík v mém věku, se kterým jsem se vždy při
společném fárání dělil o svačinu. Političtí a ostatní potrestaní
byli většinou vynikající pracovníci překračující normu, protože
podle toho jak normu plnili, tak dostali i na lágru najíst.
Na tehdejším ředitelství JD n. p. v Jáchymově byl ředitelem, jak
už jsem se zmínil výše, Ing. Karel Boček, (narozen 1928) jeden
z prvních poválečných absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě (ta byla před válkou jako Báňská akademie v Příbrami a po
válce, vzhledem k rychlému rozvoji OKR, byla přestěhována do
Ostravy). Boček byl tvrdý a nekompromisní ředitel. Ale erudovaný odborník.
Z Jáchymovských dolů n. p, Jáchymov byla zřízena Účelová
organizace – závod pro likvidaci, jejímž úkolem bylo dokončit těžební práce a zároveň provádět likvidaci na vytěžených
šachtách. Byl tu stále ještě poměrně silný kolektiv řídících pracovníků, kteří se snažili udržet za každou cenu práci a stabilitu
pro stávající lidské i těžební kapacity, což probíhalo za aktivní
činnosti ostrovského závodu n. p. Uranový průzkum z počátku známého pod názvem Kutačky, který měl sídlo v Příbrami
a v rámci rozvoje průzkumu a začátku těžby uranových rud
v oblasti Hamru na Jezeře přesídlil do tehdy nejperspektivnější
oblasti se sídlem podniku v Liberci.
V té době se také stavěly tlakové hráze na jámě Svornost na
všech patrech, která byla napojena na ostatní části revíru. Smyslem této akce bylo oddělit dvanácté patro této jámy, kde byly situovány léčebné prameny (celkem jsou tam čtyři), od ostatních
šachet, aby se nemusely čerpat důlní vody z celého bývalého
uranového revíru, ale pouze z oblasti jam Svornost a Josef. Tyto
práce jsem měl z geologického hlediska pod dohledem. Zároveň
v té době pracovník mého geologického oddělení podnikového
ředitelství Ing. Lubor Bártek, konsemestr ze studií na VŠB, navrtal pramen C1 po intenzivním hydrogeologickém průzkumu
důlního pole jámy Svornost.
Dalším úplně novým objevem Uranového průzkumu bylo
navrtání nových, do té doby neznámých uranových indicií
v terciéru hroznětínské pánve (bylo to prakticky pokračování
pánve sokolovské) a posléze bylo přikročeno k dobývání ložisek
Odeř (část hlubinné, později povrchové), Hájek, Ruprechtov 1
a Ruprechtov 2. To bylo řádově počínaje rokem 1964. Uranové
zrudnění bylo vázáno na uhelnou sloj. (Viz. moje kandidátská
práce: „Uranové zrudnění v podkrušnohorském terciéru – Geofond Praha). Na místě byla postavena velká kruhová pec, kde se
vytěžená rudnina vysoušela o odvážela k dalšímu zpracování

do chemické úpravny v Nejdku.
Po mé čtyřleté činnosti na Rovnosti, Eliáši a Měděnci, kde jsem
postupně prošel funkcí úsekového geologa a vedoucího geologa
šachty, jsem nastoupil v roce 1962 na geologické oddělení ředitelství do Jáchymova (bývalá stará tabačka), kde jsem působil
jako samostatný geolog a později jako hlavní geolog v době, kdy
byl ředitelem výborný člověk, pan Jaroslav Šiml a hlavním inženýrem pan Ing. Václav Novák. Bohužel z tohoto vedení podniku už jsem poslední na živu.
Navazují vzpomínky z širšího rozhledu pracovníka Generálního ředitelství uranového průmyslu v Příbrami, kam jsem byl
přeložen v dubnu 1966 pro malou perspektivu a nedostatečnou
možnost uplatnění zde v Jáchymově. Ale to už je jiná kapitola
mého profesního života na uranu, kde jsem odpracoval celkem
18 let až do odchodu na Český geologický úřad do Prahy v roce
1976.“
Vážený pane inženýre, děkujeme za příspěvek a těšíme se na
další setkání s Vámi.
S úctou,
Edeltraud Štěpánková, ředitelka lázeňského hoelu Běhounek

PANÍ DR. NADIA HEGAZY PO DVACÁTÉ V HOTELU
BĚHOUNEK
Nadia Hegazy a Edeltraud Štěpánková

Letos v květnu u nás strávila paní doktorka Nadia Hegazy
z Egypta svůj 20. pobyt.
O Jáchymovu se dozvěděla od své přítelkyně, která pochází
z Česka a do Egypta se provdala.
Na její doporučení se před 20 lety do Jáchymova vypravila
a svůj první pobyt začala v Radium Palace. Během něho se
přestěhovala na Běhounek z kapacitních důvodů. Od té doby
jezdí k nám každý rok a vždy na 21 dní. Z jáchymovské léčby
je natolik nadšená, že ji doporučila již mnoha svým přátelům a
příbuzným, kteří přiletěli třeba i z USA.
„Každý rok se ráda vracím do péče MUDr. Hornátové a nedám
na ni dopustit. Vždy mě pečlivě vyslechne a vyšetří, poté sestaví léčebný program na míru,“ říká paní Hegazy a dodává: „
Radonové koupele jsou vynikající, výborná je i individuální
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fyzioterapie, ale i ostatní procedury jsou pro nás velice důležité. Mám moc ráda cvičení v bazénu. Myslím, že to dělají vaše
fyzioterapeutky skvěle. A co se mi u vás ještě líbí? Krásná okolní
příroda, která je nejlepším předpokladem pro ozdravný pobyt.
Jáchymov jsem jednou navštívila také v zimě a bylo to kouzelné,“
dodává paní Hegazy. „Běhounek patří k mému životu, a dokud
budu moci, ráda se sem budu vracet.“
A my paní doktorce přejeme, aby se k nám ještě dlouho vracela.
Edeltraud Štěpánková, ředitelka lázeňského hotelu Běhounek

cizní práci na této akci. Věřím, že jsme důvěru vedení města
nezklamali,‘‘ prohlásil šéfkuchař pan Martin Fouček, který pro
tuto mimořádnou událost sestavil speciální nabídku pokrmů.
Následující den se konal slavnostní oběd formou rautu na městském úřadě v prostorách zámecké Dvorany. Na vkusně nazdobených stolech, v duchu celé výstavy, nalezli hosté netradiční
pokrmy české kuchyně. Podávala se kachní paštika s brusinkami, vepřová panenka na pepři a další pochoutky teplé i studené
kuchyně.
Zakončení akce vyvrcholilo kulturním programem v zámecCATERINGOVÉ SLUŽBY PRO MĚSTO OSTROV
kém parku a slavnostní večeří v Oranžérii. Díky příjemnému
prostředí a kvalitnímu servisu se zde podařilo týmu stravovaMěsto Ostrov je v historii spjato se třemi významnými rody cího úseku hotelu Běhounek vytvořit neopakovatelnou atmošlechticů, které ovlivňovaly dějiny střední Evropy, a tedy i sa- sféru.
motného města Ostrov. Prvním rodem byl rod Schliků, druhým Vážení hosté a návštěvníci slavnostní akce si neodnesli pouze
rod vévodů Sasko – Lauenburských a markrabat Bádenských mimořádný kulturní, ale také gastronomický zážitek.
a sekundogenitura vládnoucí dynastie Habsburg - Lothringen. Jan Klíma, F & B manager lázeňského hotelu Běhounek
Tato skutečnost byla důvodem našeho sousedského města Ostrov, aby uspořádalo zahájení kulturní sezóny spojené právě
EINE AUSSERORDENTLICHE BEGEGNUNG
s výstavou historických pamětihodností s názvem, Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918. ‘‘Zástupci měs- Im April dieses Jahres habe ich Herrn Ing. Oldřich Lanta požádali o zajištění ubytování a cateringových služeb pro da, CSc., getroffen. Ursprünglich wollte er mit mir die Gepozvané hosty. Hotel Běhounek se za spolupráce stravovacího schwindigkeit unseres Internets besprechen. Das Interview
provozu komplexu Curie ujal zajištění cateringu na progra- wechselte jedoch auf eine ganz andere Ebene. Herr Landa
mu, který se uskutečnil jednak na Staré radnici, poté v zámec- sprach über seine Tätigkeit in Jáchymov zwischen 1958 und
ké Dvoraně a na závěr v Oranžérii, která je součástí městské 1966.
Als ich zum Treffen ging, wusste ich, dass ich bei diesem
knihovny.
Výstava byla slavnostně otevřena 20. května na Staré radnici Treffen einen älteren Mann treffen würde, Herr Landa hatte
v Ostrově. Váženým hostům a žijícím potomkům zmiňova- kurz zuvor seinen 84. Geburtstag gefeiert. Ich war sehr angených šlechtických rodů jsme poskytli cateringové služby. „Byli nehm von seiner unglaublichen Vitalität überrascht. Zuerst
jme poctěni a zároveň to byla pro nás velká výzva odvést pre- dachte ich, dass es sich um eine Verwechslung handelt und
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dass auf mich ein ganz anderer Herr wartet.
Die Erzählungen des Herrn Ingenieurs, der immer noch
als Auditor arbeitet, haben mich absolut begeistert. Seine
geistige Lebhaftigkeit, seine Übersicht in der heutigen Welt
des Internets und sein Sinn für einen gesunden Lebensstil
bewundere ich wirklich. Und als er anfing zu reden, was er
in Jáchymov alles erlebt hat, einschließlich der Bohrarbeiten an der C1 Quelle am Schacht Svornost, kam ich aus dem
Staunen nicht heraus. Den gemeinsamen Termin habe ich
voller Eindrücke verlassen und ständig überlegte ich, wie ich
diese wertvolle Erzählung voller Fakten auch unseren Gästen wiedergeben kann. Und auch deswegen, weil es im April
dieses Jahres genau 50 Jahre her ist, dass Herr Landa hier
seine Arbeit als Geologe beendete, fragte ich ihn, ob er unseren Lesern seine Erinnerungen an Jáchymov näher bringen
kann. Er stimmte zu und nannte seine Geschichte NOTIZEN
EINES ZEITZEUGEN IM JÁCHYMOVER URANTAGEBAU
Oldřich Landa
VON 1958-1966.
"Ich möchte mich zuerst vorstellen: Ing. Oldřich Landa, CSs.,
geboren am 01. 04. 1932 in Cheb, Absolvent der Fakultät für
Geologie der Universität Ostrava in 1958, nach einem fünf- zu dieser Zeit befand sich auf dem Schacht Rovnost (ausjährigen Studium.
schließlich politische Gefangene, vor meinem Antritt wurden hier auch tschechoslowakische Spieler der Hockey-NatiEinleitung:
onalmannschaft inhaftiert, die damals eine Emigration aus
Das ehemalige Universitätssystem hat den Absolventen nach der ehemaligen Tschechoslowakei planten - darunter Bóža
dem Ende des Studiums den Arbeitsort genau zugewiesen, so Modrý, Roziňák, Konopásek und andere). Auf dem Schacht
habe ich mich dann zusammen mit sechzehn anderen Stu- Eliáš waren es wieder Mörder, Diebe u. s. w., auf dem Schacht
denten nach Jáchymov aufgemacht. Aus unserem Jahrgang Eva waren es anfangs noch politische Gefangene. Ich hatte
mit 54 Tschechen und Slowaken sowie fünf Nordkoreanern damals einen politischen Gefangenen als Helfer, Sohn eines
war dies ein großer Teil. Der Grund für diese Zuweisung Bauern aus Chrudim, der damals der LPG nicht beitreten
bestand darin, dass genau in diesem Jahr Arbeitsverträge wollte. Es war ein ehrlicher und fleißiger Mann in meinem
bestimmter sowjetischer Geologen im Bereich der Uranin- Alter, mit dem ich immer beim gemeinsamen Einfahren
dustrie abliefen und wir diese Lücke füllen sollten. Unser mein Frühstück teilte. Politische und andere Sträflinge waVorteil war allerdings, dass wir alle unsere Diplomarbeit ren meist hervorragende Arbeiter, die die Norm überschritzum Thema Uranvorkommen in Jáchymov geschrieben ha- ten haben, weil sie je nach Normerfüllung im Lager mit Esben und zur Vorbereitung am Ende des 10. Semesters sechs sen versorgt wurden.
Wochen als Diplompraxis in Jáchymov (März, April 1958) Der damalige Betriebsdirektor in Jáchymov war, wie ich beverweilen durften. Meistens sind wir im Juli auf den Schäch- reits erwähnte, Herr Ing. Karel Bocek (geb. 1928), einer der
ten gelandet, die wir also bereits kannten. Der ehemalige Be- ersten Nachkriegs-Absolventen der Hochschule für Bergtriebsdirektor Herr Ing. Karel Boček hat uns alle empfangen, bau in Ostrava (vor dem Krieg war es die Bergakademie in
begrüßt und großes Interesse an unserer Arbeit gezeigt.
Příbram, die nach dem Krieg aufgrund der rasanten Entwicklung des Reviers von Ostrava dorthin umgezogen ist).
Zeitraum meiner Tätigkeit: 1958-1966
Boček war ein harter und kompromissloser Direktor. Aber
Ich würde diese Station nicht als einen Abschnitt meiner ein erfahrener Fachmann.
Biographie verstehen, sondern eher als eine Beschreibung Der Bergbaubetrieb Jáchymov n. p. wurde in eine Zweckder Verhältnisse im Revier, Besetzung der Funktionen, un- firma umgewandelt, deren Aufgabe es war, den Bergbauseren Kontakt zu den politischen Gefangenen und den Ein- betrieb zu beenden und gleichzeitig die leeren Schächte zu
fluss der UdSSR auf die Tätigkeit der Jáchymover Schächte liquidieren. Das relativ starke Kollektiv der Führungskräfte
versuchte mit aktiver Unterstützung des Betriebs in Ostrov,
- später der tschechoslowakischen Uranindustrie.
In 1958 und den folgenden Jahren hatte Jáchymov den Hö- Arbeitsplätze und Stabilität für die Beschäftigten und die
hepunkt des Bergbaus überschritten und es kam zu einem Bergbau-Kapazität um jeden Preis zu erhalten. Die Uranstarken Rückgang, der durch die Entwicklung der großen untersuchung - anfangs als Kutačky bekannt - hatte ihren
und damals produktivsten Uran-Lagerstätte in Příbram aus- Sitz in Příbram. Im Rahmen der fortschreitenden Uranergeglichen und gesteigert wurde.
forschung und dem Beginn des Uranbergbaus bei Hamr
In Jáchymov wurde 1958 in den Schächten Plavno, Bratrst- na Jezeře wurde der Firmensitz in das damals vielverspreví, Svornost, Rovnost, Eliáš und Eva gefördert. Der Schacht chendste Gebiet nach Liberec umverlegt.
Eduard war damals bereits geschlossen. In dieser Anfangs- Zu dieser Zeit baute man in der Grube Svornost auf allen
zeit - vier Jahre auf den Schächten Rovnost und Elias - war Etagen Drucksperren, die mit den anderen Revierbereichen
die Betriebsleitung so aufgebaut: Der Betriebsleiter (Leiter verbunden waren. Die zwölfte Etage dieses Schachtes mit
des Schachtes) war ein Tschechoslowake, der Posten des vier Heilquellen sollte von den anderen Schächten abgeHauptingenieurs sowie des Hauptgeologen wurde von ei- trennt werden, damit man das Grubenwasser nicht aus dem
nem sowjetischen Staatsangehörigen besetzt, der Schichtlei- ganzen damaligen Uranrevier sondern nur aus dem Bereich
ter war ein Tschechoslowake. Das größte Gefangenenlager der Schächte Svornost und Josef pumpen musste. Diese Ar13

beiten sollte ich unter geologischen Gesichtspunkten beaufsichtigen. Ing. Lubor Bartek, Kommilitone aus dem Studium
an der VŠB, Mitarbeiter meiner geologischen Abteilung der
Betriebsdirektion, bohrte nach einer intensiven hydrogeologischen Untersuchung des Schachtes Svornost die Quelle C1
an.
Eine weitere ganz neue Entdeckung während der Suche nach
Uran war das Anbohren neuer bis dato nicht bekannter Uranlager im Tertiär des Hroznětín-Beckens (dies war eine
Fortsetzung des Sokolov-Beckens). Später hat man mit dem
Abbau der Lagerstätten bei Odeř (z. T. unterirdisch später
oberirdisch), Hájek, Ruprechtov 1 und Ruprechtov 2 begonnen. Das passierte Anfang 1964. Die Uranmineralisierung
wurde an den Kohleflöz gebunden. (Siehe meine Arbeit zum
Erlangen des CSc. Titels: "Die Uranmineralisierung im Erzgebirgischen Tertiär - Geofond, Prag.) Vor Ort wurde ein
großer Ringofen aufgebaut, wo das gewonnene Erz getrocknet und zur weiteren Verarbeitung in die Chemiefabrik nach
Neudek transportiert wurde.
Nach vier Jahren auf den Schächten Rovnost, Eliáš und
Měděnec, wo ich als Bereichsgeologe und Leitender Schachtgeologe tätig war, wechselte ich in die geologische Abteilung
der Direktion nach Jáchymov (ehemals alte Tabačka), wo ich
als unabhängiger Geologe und später als Leitender Geologe zu Zeiten des Direktors Herrn Jaroslav Šiml, eines sehr
guten Menschen, und des Chefingenieurs Herrn Ing. Václav
Novák, arbeitete. Leider bin der letzte Lebende aus der damaligen Betriebsleitung.
Es folgen breit gefächerte Erinnerungen eines Mitarbeiters
der Generaldirektion der Uranindustrie in Příbram, wohin
ich im April 1966 wegen mangelnder Perspektiven und fehlender Einsatzmöglichkeiten hier in Jáchymov versetzt wurNadia Hegazy und Edeltraud Štěpánková
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de. Aber das ist ein anderes Kapitel meines Berufslebens mit
Uran, wo ich insgesamt 18 Jahre verbrachte - bis zum Wechsel zum Tschechischen Amt für Geologie nach Prag in 1976."
Sehr geehrter Herr Ingenieur, vielen Dank für Ihren Beitrag
und wir freuen uns auf ein weiteres Wiedersehen.
Hochachtungsvoll,
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Kur-Hotels Běhounek

FRAU DR. NADIA HEGAZY ZUM ZWANZIGSTEN MAL IM
HOTEL BEHOUNEK
Dieses Jahr verbrachte Frau Doktor Nadia Hegazy aus
Ägypten im Mai bei uns ihren 20. Aufenthalt.
Jáchymov hat sie von einer Freundin kennengelernt, die aus
Tschechien stammt und nach Ägypten geheiratet hat.
Auf ihre Empfehlung hin hat sie sich vor 20 Jahren nach
Jáchymov aufgemacht und ihren ersten Aufenthalt im Radium Palace absolviert. Während des Aufenthaltes ist sie
aus Belegungsgründen in das Hotel Behounek umgezogen.
Seitdem kommt sie jedes Jahr immer für 21 Tage zu uns. Die
Behandlung in Jáchymov hat sie so begeistert, dass sie diese
vielen Freunden und Verwandten empfohlen hatte, die auch
aus den USA angereist sind…
"Jedes Jahr kehre ich gern in die Pflege von MUDr. Hornátová zurück und lasse nichts auf sie kommen. Sie hört mir
immer sorgfältig zu und stellt dann ein maßgeschneidertes
Behandlungsprogramm zusammen.", sagt Frau Hegazy und
fügt hinzu: "Die Radonbäder sind ausgezeichnet, die individuelle Physiotherapie ist auch hervorragend, aber auch
andere Anwendungen sind für uns sehr wichtig. Ich liebe

die Wassergymnastik. Ihre Physiotherapeuten machen ihre
Arbeit großartig. Und was mag ich noch bei Ihnen? Die
schöne umliegende Landschaft ist die beste Voraussetzung
für einen heilsamen Aufenthalt. Ich habe Jáchymov einmal
auch im Winter besucht und es war zauberhaft.", ergänzt
Frau Hegazy. "Das Běhounek gehört zu meinem Leben und
so lange wie ich kann, komme ich hierher zurück."
Und wir wünschen Frau Doktor, dass sie uns noch lange
besuchen kann.
Edeltraud Štěpánková, Direktorin des Kur-Hotels Behounek
CATERING-DIENSTLEISTUNGEN FÜR
DIE STADT OSTROV
Die Geschichte der Stadt Ostrov ist mit drei großen Adelsfamilien verbunden, die die Geschichte von Mitteleuropa
und damit die Geschichte der Stadt Ostrov selbst, beeinflusst haben. Das erste Geschlecht waren die Schlicks, das
zweite die Herzöge von Sachsen-Lauenburg und Markgrafen von Baden und die Sekundogenitur der herrschenden
Dynastie Habsburg-Lothringen.
Dies war der Grund für unsere benachbarte Stadt Ostrov,
die Eröffnung der Kultursaison zusammen mit der Ausstellung historischer Sehenswürdigkeiten "Toskanische
Habsburger und der Nachlass von Ostrov 1808-1918" zu
verbinden. Die Vertreter der Stadt Ostrov haben bei uns
um Unterkunft und Verpflegung für die geladenen Gäste
gebeten. Das Hotel Běhounek hat gemeinsam mit der Restaurantküche des Curie-Komplexes das Catering für das
Programm organisiert, zuerst im Alten Rathaus, später im

Schlosshof und am Ende in der Orangerie, die zur Stadtbibliothek gehört.
Die Ausstellung wurde am 20. Mai im Alten Rathaus in
Ostrov feierlich eröffnet. Wir haben die Ehrengäste und
Nachkommen der erwähnten Adelgeschlechter mit dem
Catering versorgt. "Wir wurden geehrt und zugleich war
es für uns eine große Herausforderung, bei dieser Veranstaltung eine präzise Arbeit abzuliefern. Ich glaube, dass
wir das Vertrauen der Stadtoberen nicht enttäuscht haben."
sagte der Chefkoch Herr Martin Fouček, der für dieses
außerordentliche Event ein spezielles Menü zusammengestellt hat.
Am folgenden Tag fand ein festliches Mittagessen in Buffetform im Gemeindeamt in den Räumen der Schlosshalle
statt. Auf geschmackvoll geschmückten Tafeln, im Geiste
der gesamten Ausstellung, fanden die Gäste untraditionelle Gerichte der tschechischen Küche. Es wurden eine Entenpastete mit Preiselbeeren, Schweinefilet auf Pfeffer und
weitere Köstlichkeiten der warmen und kalten Küche serviert.
Das Event gipfelte in einem Kulturprogramm im Schlosspark und einem Gala-Dinner in der Orangerie. Dank der
freundlichen Umgebung und dem qualitativ hochwertigen
Service-Team ist es der Küche des Behounek gelungen, eine
einzigartige Atmosphäre zu schaffen.
Unsere lieben Gäste und Besucher der Gala-Veranstaltungen haben nicht nur das außergewöhnliche kulturelle Erlebnis, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis mit nach
Hause genommen.
Jan Klíma, F & B Manager des Kur-Hotels Běhounek
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SLOVO ŘEDITELE

Karel Denk

Lázeňský komplex Curie je díky svým
dependancím Lužice, Astoria, Blaník,
Dagmar a dalším budovám, jako je kulturní dům a lázeňské centrum Agricola,
největším střediskem Jáchymovských
lázní. Počtem lůžek se blíží bezmála
k šesti stům. Ředitel tohoto komplexu
Karel Denk slaví v těchto dnech páté
výročí svého působení v čele kolektivu
více než dvou set zaměstnanců komplexu. Při té příležitosti jsme jej požádali
o několik slov k práci jeho kolektivu.
„Pět let v pozici ředitele lázeňského komplexu není dlouhá doba, nicméně se našemu týmu za tuto dobu podařilo projít
několika úspěšnými i strastiplnými etapami. Naštěstí těch potěšitelných bylo
podstatně více. Zejména se velmi daří
držet dobrou kvalitu našich služeb a tím
spokojenost klientů. Komplex Curie má
dlouholetou tradici a postupně prochází dílčími rekonstrukcemi směřujícími
k vyššímu standardu svých prostor a služeb. Několik částí lázeňského komplexu
se za těch pět let podařilo zdárně zrekonstruovat – například obě restaurace
v komplexu, kavárnu Curie, podstatnou
část léčebného oddělení – úsek radonových koupelí, vodoléčbu, bazén a tělocvičnu. Jednou z největších revitalizačních akcí byla komplexní rekonstrukce
někdejšího lázeňského domu Dagmar/
Dášenka. Kromě pokojů a studií pro
pobyty rodin s dětmi, sportovce a turisty, byla zbudována vzdušná restaurace
a malé wellness se saunou, parní lázní
a vířivkou. Další podstatnou investiční
akcí byla nedávno dokončená proměna
budovy bývalé brachyradiumterapie na
luxusní a prostorné apartmány a pokoje.
O této proměně píšeme na jiném místě
tohoto magazínu.
16

Náš kolektiv však v letech 2012-2013
prošel i depresivním obdobím pokusu
tehdejší vlády o reformu zdravotnictví.
Tehdy jsme byli nuceni, díky úsporným
opatřením ministerstva zdravotnictví,
snižovat stavy zaměstnanců, dočasně
uzavírat některé provozy a šetřit na všech
nákladech. Jsme rádi, že toto období netrvalo dlouho a že od roku 2014 se nám
opět daří naplňovat představy akcionářů
o rozvoji našeho komplexu. To nám dovoluje plánovat a realizovat další investiční akce, opravy a nákupy například
léčebných přístrojů, vybavení kuchyní,
obnovu pokojů a další práce. V našem
komplexu pracuje mnoho zaměstnanců v různých profesích a díky dobrým
výsledkům se nám daří udržet jejich
zaměstnanost po celý rok. Vůbec všechno se točí okolo dobrých zaměstnanců,
kvality servisu a služeb, které klientům
poskytujeme. Je v tom výhoda, když host,
který k nám přijede, se u nás cítí dobře,
odjíždí od nás s pocitem spokojenosti se
všemi službami a s radostí se k nám opět
vrací. To je náš marketing. Spokojenost
klientů je pro naše zaměstnance a pro
mě velkým závazkem. Uděláme vždy
vše, abychom neustále zvyšovali kvalitu
našich služeb. Pracuje u nás mnoho lidí,
kteří jsou výjimeční nejen svou odborností a zkušenostmi, ale také svou „normálností“, svou pokorou a pracovitostí.
Zní to hrozně jednoduše, ale takoví lidé
jsou velmi nedostatkové zboží. Usilujeme
o to, aby jádro našich zaměstnanců bylo
kvalitní. Naše zaměstnance vzděláváme
a učíme dodržovat vysoké standardy
kvality. Zákaznicky orientovaný přístup,
láska ke své profesi a hrdost na to, že
rozvíjíme společně dlouholetou tradici
lázeňské léčby v Jáchymově, je ještě něco
navíc. Jsem rád, že už pět let mohu být
součástí takového kolektivu. Chtěl bych
touto cestou svým spolupracovníkům na
všech úrovních, vedení naší společnosti
a také akcionářům poděkovat za jejich
spolupráci, důvěru a podporu“. uzavírá
Karel Denk.

na povrchu těla, tzv. aktivních bodů.
Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel na určitou dobu
(vlastní akupunktura) nebo aplikací
jiných podnětů (modifikované techniky akupunktury). Z velkého množství
různých podnětů se v našich lázních využívá aplikace tepla (moxa, moxování),
tlaku a masážních hmatů (akupresura),
elektrického proudu (elektropunktura,
elektroakupunktura), laserového světla
(laseropunktura), insuflace CO2 (pneumopunktura), použití baněk apod.
Podle charakteru onemocnění a stavu
pacienta volíme aktivní body jednak
na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů.
Z nich u nás je využíván mikrosystém
ucha (aurikuloterapie, aurikulomedicína) a mikrosystém nohy (ovlivnění
bodů na chodidle nohy, kterou provádějí proškolení fyzioterapeuti a maséři
jako reflexní masáž plosky nohy).
Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační subsystémy organizmu. Nejčastěji jsou ovlivněny nervový,
endokrinní a imunitní systém. Cílem
akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organizmu.
MUDr. Marcela Maršíková, odborná lékařka
lázeňského komplexu Curie

REHABILITAČNÍ PÉČE

V lázeňském komplexu Curie a lázeňském centru Agricola poskytujeme kvalitní a profesionální rehabilitaci klientům
se širokým spektrem nemocí pohybovéAkupunktura je lékařská disciplína, ho aparátu. Různé metody rehabilitace,
která se zabývá prevencí, diagnostikou které pomáhají v každém stadiu onemoca léčbou převážně funkčních poruch nění, zajistí úlevu od bolesti. Naší velkou
organizmu, psychosomatických one- snahou je individuální přístup ke všem,
mocnění, bolestivých stavů, alergických kteří se léčí v našem zařízení. Vybíráme
nemocí, poruch imunity, návykových nejvhodnější postup na základě vyšetřechorob, poruch motorických funkcí.
ní, se kterým začínáme při prvním konPrevence a léčba pomocí akupunktury taktu s klientem. Instruujeme, zdokonaspočívá v cíleném ovlivňování organiz- lujeme Vaše cviky, které znáte z domova,
mu stimulací přesně ohraničených míst nebo změníme od základu způsob cviAKUPUNKTURA A PŘIDRUŽENÉ
TECHNIKY

čení a používaní těla s cílem dosáhnout
nejlepší možnou variantu pohybu, i když
máte značné potíže s pohybem kvůli bolesti.
Náš tým 10 fyzioterapeutů využívá pro
svoji práci tyto profesionální metody:
• Mobilizace páteře a periferních
kloubů
• Techniky měkkých tkání
• Terapie na podkladě vývojové
kineziologie (Vojtova metoda)
• Metoda MUDr. Smíška (SM-Systém)
• Terapie dle L. Mojžíšové
• Metoda Rozwity Brunkovové
• Akrální koaktivační terapie (ACT)
• Reflexní masáže
• Proprioceptivní neuromuskulární
facilitace (PNF)
• Senzomotorická stimulace
• Taping a Kyneziotaping
Tyto individuální metody Vám pomohou
od různých potíží způsobených svalovou
disbalancí a přetížením některých svalových skupin. Jsou jimi bolesti v oblasti
páteře, kořenové dráždění ve všech jejich
úsecích a následná atrofie svalu (úbytek svalové hmoty), periferní a centrální
parézy a další neurologická onemocnění, veškerá onemocnění revmatického
charakteru jako jsou např. Bechtěrevova
nemoc, revmatoidní artritida, stavy po
úrazech a ortopedických operacích (totální endoprotéza kolene, kyčle, různé
artroskopie), úponové bolesti všech svalů
(např. tenisový loket).
K tomu aby vše proběhlo ke spokojenosti
našich klientů, nám pomáhají prostředky
skupinové terapie v bazénu a tělocvičně.
Využíváme pomůcky ke zpestření cvičení jak ve vodě, tak i na suchu (míče, činky,

Viliam Chovanec

overbaly, therabandy, tyče, expander)
Neoddělitelnou součástí rehabilitace v lázeňském komplexu Curie a v Agricole je
samozřejmě také fyzikální terapie. Celé
spektrum elektroléčebných procedur
a světloléčby (různé formy laseru a biolampa) pomáhá k aktivaci léčebných procesů v tkáních a tím zmírnit velkou část
bolesti už na začátku pobytu v našich
lázních.
Viliam Chovanec, vedoucí fyzioterapeut
lázeňského komplexu Curie
SPRÁVNÁ VÝŽIVA SENIORŮ,
Vážení a mílí hosté, cílem dnešního
článku pro Vás je poskytnout informace o správné výživě seniorů, která tvoří
v našich lázních nezanedbatelnou skupinu klientely. Podle Světové zdravotnické
organizace (WHO) se za starší jedince
považují lidé ve věkové skupině 60-74
let, jako staří jedinci jsou chápáni lidé ve
věku 75-89 let a 90letí a starší jsou považováni za velmi staré jedince.
Lidský život se prodlužuje zvyšováním
kvality zdravotní péče i změnami životního stylu, přičemž výživa hraje podstatnou roli, a to zejména výživa racionální
a zdravá spolu s ohledem na rizika vzniku nadváhy a obezity a jejich následky.
Při procesu stárnutí se postupně, ale individuálně snižuje z nutričního hlediska
zejména pocit žízně, zhoršují se funkce
ledvin. Dále se zhoršují psychické funkce, velmi často ve spojení s depresemi,
úzkostí, strachem, ztrátou motivace. Zároveň dochází k úbytku svalové hmoty,
přidružují se změny v imunitním systému a oslabení tělesných funkcí. Výživový stav starší populace je velmi často
ovlivněn faktory sociálními (méně me-

zilidských kontaktů), ekonomickými,
dochází k omezení fyzických schopností
(zhoršená pohyblivost, bolest, nemožnost
dojít si kvalitně nakoupit, uvařit si). Na
tomto stavu se velmi negativně podepisují vedlejší účinky léků, zhoršená funkce
trávicího traktu začínající od dutiny ústní (ztráta zubů), přes obtížné či nemožné
polykání až po nemoci žaludku a střev.
Tyto faktory se projevují dále nejčastěji
nechutenstvím, průjmy, zácpou apod.
Celý výčet těchto faktorů se může velmi
negativně odrazit na zdraví člověka.
Pojďme si tedy přiblížit některé všeobecné zásady zdravé výživy pro osoby staršího věku.
Říká se, že hlavním “lékem na stáří“ je
voda. A skutečně nejdůležitějším opatřením je sledování dostatečné hydratace.
Příjem tekutin by měl činit ca 1,5 l na
den v zimě, v létě více, vždy s ohledem
na fyzickou aktivitu, venkovní teplotu,
případně horečku. Z tekutin volíme nejčastěji vodu z vodovodního řádu, stolní vodu, ovocné čaje, mléko, zakysané
mléčné výrobky, žitnou kávu. Odborníci
na zdravou výživu nedoporučují častou
konzumaci minerálních vod, které ve
vysoké míře podporují tvorbu ledvinových kamenů, odvápňování kostí a nedoporučují se ani u osob s onemocněním
srdce pro vysoký obsah sodíku. Při pití
bylinných čajů je vhodné bylinky střídat.
K příjmu tekutin je možno připočítat i tekutiny ve formě polévek, dále též vodu ve
formě šťáv z ovoce a zeleniny. Doporučený denní příjem energie vzhledem k většinou nižšímu pohybu a úbytku svalové
tkáně činí 1.700 Kcal/6.970KJ.
Vhodně omezujeme příjem rafinovaného cukru, bílé mouky, soli, slaných pokrmů.
Zvyšujeme konzumaci vlákniny, kterou
zajišťuje především ovoce, zelenina, cereálie, luštěniny. Velmi blahodárná je konzumace ryb a tuků obohacených o omega
3 a 6 mastné kyseliny pro snížení rizika
srdečně-cévních onemocnění.
Pro zdravý životní styl starších jedinců je
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důležitý dostatečný příjem vápníku, a to
kvůli onemocnění osteoporózou (řídnutí
kostí), jejíž hlavním důsledkem jsou zlomeniny. Zdroje vápníku v potravinách
nalezneme v mléce, mléčných výrobcích,
tofu, sóje, máku, ořeších především vlašských, zelí, kapustě, květáku, mořských
řasách, šprotech, lněném semínku. Nutno podotknout, že pevnost kostí velmi
podporuje pohyb, který brání ochabování svalové soustavy a tím více chrání
kosti před úrazy.
Vedle vápníku je nutno zmínit i dostatek
zinku, jež se podílí na výstavbě tkání
a především hojení ran. Zinek dopřejeme tělu konzumací sýrů, masa, ryb,
luštěnin. Dále je potřeba mít dostatek
železa, jehož nedostatek má za následek
např. únavu, slabost, závratě, bledost,
dušnost při námaze. Zdroj železa nalezneme hojně v mase, listové zelenině,
sušených meruňkách, brokolici a veškerých potravinách červené barvy. Pro
lepší absorpci železa vybíráme kyselejší
plody s vyšším obsahem vitamínu C.
Vitamín B12 může též chybět ve starším věku především vegetariánům,
dále velmi často po operaci žaludku
a střev. Zdroje v potravinách nalezneme
ve vnitřnostech, mase, vejcích, mléku,
mléčných výrobcích, řasách - spirula,
chorella.
Ráda bych čtenáře upozornila na nenahraditelnost konzultace svého zdravotního stavu se svým lékařem. Pokud již
máte diagnostikované jakékoliv méně
či více závažné nemocnění, tak pouze
v součinnosti s lékařem je vhodné být
informován o správné výživě a léčbě
případnou dietou. Každé onemocnění
má svá specifika dietní léčby.

Ocenění hosté z Malsche, předseda sdružení (2. zprava)
a ředitel lázeňského komplexu Curie (1. zprava)

Přeji Vám příjemný a ničím nerušený
pobyt v našich lázních.
Věra Kamarádová, nutriční terapeutka lázeňského komplexu Curie
100. ÚČASTNÍK
„JÁCHYMOVSKÝCH JÍZD“
Na konci května jsme v hotelu CURIE
přivítali početnou skupinu klientů ze
sdružení „Okruh přátel nemocných
páteří“ (pozn. volný překlad z německého Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten e.V.) z malebného města
Malsch – Karlsruhe, ležícího asi 40 km
od hranic Německa s Francií. Jejich
tradiční „Jáchymovská jízda“ se letos
konala již po jednadvacáté a kromě
toho, že v průběhu pobytu slavilo několik členů skupiny svůj jubilejní pobyt,
jsme společně oslavili již stého účastníka této jízdy za zdravím. Sdružení bylo

založeno před 28 lety, má aktuálně kolem 100 členů a hosté každoročně váží
cestu dlouhou 500 km, aby si v Jáchymově upevnili zdraví. Předseda sdružení a organizátor cesty - neúnavný
pan Arnold Barbon - je nadšen zájmem
jeho svěřenců o naše služby. Pobyt si
pokaždé pochvalují a jsou spokojeni jak
s kvalitou služeb, tak s efektem z hlediska jejich zdraví, odpočinku a načerpání nových sil. Pro klienty jsme uspořádali slavnostní odpoledne a ocenili
tak jubilanty s kulatým počtem pobytů.
Pro stou účastnici „Jáchymovské jízdy“
paní Christiane Heck jsme připravili
malý dárek a všem klientům jsme poděkovali za věrnost. Těšíme se na další
pobyty hostů z Malsche a panu Barbonovi, jeho manželce i všem ostatním
členům sdružení přejeme hodně zdraví
a dobré životní energie!
Karel Denk, ředitel lázeňského komplexu Curie

HOTEL ASTORIA V NOVÉM KABÁTĚ
Na sklonku loňského roku došlo
k přestěhování oddělení brachyradiumterapie – tzv. “jáchymovských
krabiček“ z budovy hotelu Astoria
do zrekonstruované části Radiologického pavilonu v parku pod hotelem Radium Palace. Uvolněné
prostory v Astorii byly přebudovány
v průběhu zimy. Vzniklo tak 8 krásných prostorných (42 m 2) dvoulůžkových apartmá s možností přistýlky pro další 2 osoby a kuchyňským
koutem. Dále vzniklo 10 dvoulůžkových pokojů s plochou 28-35 m 2 a jeden jednolůžkový pokoj o velikosti
23 m 2 . Některé pokoje disponují balkónem. Všechny pokoje mají moder18

ní koupelnu se sociálním zařízením,
televizí a připojením k internetu.
Apartmá nabízí plně vybavenou kuchyňskou linku s lednicí, varnou
deskou a varnou konvicí. Vysoký
standard zařízených pokojů je určen
pro naše nejnáročnější hosty. Skýtají
pro své návštěvníky klidný a ničím
nerušený pobyt, který si užijí v každém ročním období v samém centru
lázeňské části Jáchymova. Stravování hostů probíhá rautovou formou
ve vlastní restauraci hotelu. Léčení
je poskytováno v sousedícím Lázeňském centru Agricola. V těchto
vysoce nadstandardních pokojích
nabízíme pro letošní rok ubytování

za zaváděcí ceny. Do konce roku 2016 můžete zakoupit např. Základní radonovou kúru
od 1.296 Kč/os./den*. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme v hotelové recepci
Curie nebo na telefonu +420 353 836 666.
* Cena za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
v hlavní sezóně (15. 4.–15. 11. 2016) po odečtení slevy pro pojištěnce vybraných ZP (VZP, ZP
MVČR, VOZP a ZPŠ).
ZAMYŠLENÍ HANY MAKAROVÉ
„Jsem rodačka z Jáchymova, stejně jako můj otec
a jeho matka - moje babička. Celý život jsem zůstala věrná městu a jeho lázním. Vždycky jsem
chtěla pracovat s lidmi, a tak po maturitě na
střední ekonomické škole v Karlových Varech
jsem se rozhodla pro jáchymovské lázně. S několika přestávkami zde pracuji dodnes. V červnu
tohoto roku to bude již 20 let. Nejprve jsem pracovala v recepci hotelu Praha a dnes jsem recepční v lázeňském komplexu Curie. Práce recepční
je velice různorodá a každý den je jiný - nikdy
nevíte, koho potkáte a co se přihodí. Klienti, kte19

pomoci i odstranit bolesti zad a šíjových svalů.

větším svalům a zároveň danou svalovou
oblast protáhly. Výsledkem je dlouhý
a štíhlý sval, zlepšení držení těla a flexibility, rovnováhy a koordinace pohybů,
zvýšení svalové síly a vytrvalosti.
AQUAFITNESS
Cvičení je zaměřené na zvýšení zdatnosti kardio-respiračního systému,
zlepšení svalového tonu a tvarování
postavy, zvýšení flexibility, odbourání
stresu a zlepšení regenerace po náročné
psychické a fyzické činnosti. Je vhodné
pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví, všechny typy tělesných konSPORTOVNÍ AKTIVITY
stitucí - vhodné i pro osoby s nadváhou
V LÁZEŇSKÉM CENTRU AGRICOLA
(díky hydrostatickému vztlaku odlehčíte svým kloubům i páteři). Cvičit moLázeňské centrum AGRICOLA doporu- hou i neplavci!
čuje a nabízí hostům jáchymovských lázní aktivní odpočinek při sportu na svých BOSU
Moderní a skutečně velmi zábavný
vnitřních i venkovních sportovištích:
systém cvičení, který má vliv na komPILATES
plexní zpevnění svalů celého těla. CviVelmi intenzivní cvičení, které je vhod- čení BOSU komplexně posiluje svaly
né pro všechny věkové kategorie, fyzicky celého těla, zpevňuje šlachy a vazy,
aktivní i neaktivní osoby, doporučuje se zajistí lepší koordinaci pohybu, drtaké jako pokračování rehabilitační léčby. žení těla a jako každá fyzická aktivita
Pohyby vycházejí z břišních a hýžďových má pozitivní vliv na kardiovaskulársvalů a svalů spodní části zad.
ní systém a redukci tuku. Odměnou
Jednotlivé cviky jsou vymyšleny tak, aby Vám tedy bude štíhlejší postava, pevpracovaly menší svaly, které napomáhají nější tělo a pravidelné cvičení může
ří k nám jezdí, jsou ze všech koutů světa,
různého věku a povahy. Každý z nich má
jiné požadavky. První, na koho se obrátí,
je recepce. Jsme to povětšinou my, komu
se svěřují se svými starostmi, ale i radostmi. Na nás je splnit jejich rozmanitá přání, případně vyřešit nesrovnalosti k jejich
spokojenosti. Klienti se k nám léta vracejí
a mají radost, když se setkají se svými
známými. Při těchto opakovaných pobytech si člověk uvědomí, jak čas letí…“
Hana Makarová, recepční lázeňského komplexu Curie (v hotelu zaměstnána od r. 1996)

NORDIC WALKING
Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi
k tomu určenými s cílem zlepšení fyzické kondice, má velký vliv na zdraví
a kondici.
Při chůzi s holemi dochází k vysoké
kalorické spotřebě, trénujete svaly,
svojí opěrnou soustavu a metabolismus. Nordic Walking je vhodnou pohybovou aktivitou osob, které doposud nesportovaly a chtějí zvýšit svoji
pohybovou činnost, není omezen věkem ani fyzickou výkonností.
PILATES
Každé pondělí a čtvrtek od 16:00 v tělocvičně, délka lekce 60 min., cena 80 Kč
BOSU
Každé úterý od 15:30 a čtvrtek od
17:00 hod. v tělocvičně, délka lekce 60
min., cena 80 Kč
NORDICWALKING
Každý čtvrtek v 15:30 u LC Agricola.
Cena lekce se zkušeným instruktorem
(včetně zapůjčení holí) je 50 Kč/osoba.
AQUAFITNESS
Každou sobotu od 9:00 a 10:00 hod.,
cena 1 lekce 100 Kč, permanentka na
10 vstupů 800 Kč
FITNESSCENTRUM & SOLARIUM
Vstupné 60 Kč, Solarium 8 Kč/min.
AQUACENTRUM & SAUNA
Pondělí : 13:00 – 21:00 hod., úterý až
neděle 10:00 – 21:00 hod.
Bližší informace o cvičeních a rezervace
místa na recepci Agricola,
tel.: +420 353 836 000.

CAFÉ CURIE
Navštivte útulnou kavárnu v 1. patře hotelu Curie, kde si můžete pochutnat na výborné kávě, zmrzlinovém poháru nebo si
vybrat z nabídky kvalitních vín a destilátů. Srdečně Vás také
zveme na taneční večery s živou hudbou zpravidla každou
středu, sobotu a neděli od 19:30 do 22:30 hod.
Otevírací doba:
pondělí až pátek:
sobota:
neděle:

12:00
12:00
10:00

-

22:00 hod.
23:00 hod.
23:00 hod.

Karel Denk

DER DIREKTOR HAT
DAS WORT
Der Kurkomplex Curie ist dank seiner
Dependancen Lužice, Astoria, Blaník,
Dagmar und anderen Gebäuden, wie das
Kulturhaus und das Kurzentrum Agricola, das größte Zentrum des Heilbades
Jáchymov. Die Zahl der Betten erreicht
bald die Zahl sechshundert. Der Direktor dieses Komplexes Herr Karl Denk
feiert in diesen Tagen den fünften Jahrestag seiner Amtszeit an der Spitze eines
Teams von mehr als zweihundert Mitarbeitern des Komplexes. Bei dieser Gelegenheit haben wir ihn um einige Worte
zur Arbeit seines Teams gebeten.
"Fünf Jahre in der Position als Direktor des Kurkomplexes ist keine lange
Zeit, nichtsdestotrotz hat unser Team
während dieser Zeit mehrere erfolgreiche und mühselige Phasen durchquert.
Glücklicherweise gab es mehr erfreuliche
Etappen. Es gelingt uns hauptsächlich,
die gute Qualität unserer Dienstleistungen und damit auch die Zufriedenheit
unserer Kunden zu halten. Der CurieKomplex verfügt über eine lange Tradition und wird nach und nach schrittweise
renoviert, damit der Standard der Einrichtungen und Dienstleistungen höher
wird. Mehrere Teile des Kur-Komplexes
hat man in den letzten fünf Jahren erfolgreich umgebaut - so zum Beispiel
beide Restaurants im Komplex, das Café
Curie, einen wesentlichen Teil der Behandlungsabteilung - den Abschnitt mit
Radonbädern, Hydrotherapie, Pool und
Fitnessraum. Eine der größten Umbauarbeiten war die umfassende Renovierung
des ehemaligen Kurhauses Dagmar/
Dášenka. Neben Zimmern und Studios
für Familien mit Kindern, Sportler und
Touristen wurde ein luftiges Restaurant
und ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi gebaut. Ein
weiteres wesentliches Investitionsobjekt
war der kürzlich vollendete Umbau der

ehemaligen Brachyradiumtherapie zu
luxuriösen und geräumigen Apartments
und Zimmern. Über diesen Umbau wird
auch an einer anderen Stelle dieses Magazins berichtet.
Unser Team hat in 2012-2013 die schwere
Zeit der Stagnation erlebt, als die damalige Regierung eine Gesundheitsreform
umzusetzen versuchte. Aufgrund der
Sparmaßnahmen des damaligen Ministeriums für Gesundheit waren wir gezwungen, die Anzahl der Mitarbeiter zu
verkleinern und zeitweise auch vorübergehend bestimmte Abschnitte zu schließen, um Kosten zu sparen. Wir freuen
uns, dass diese Periode nicht lange gedauert hat und dass es uns ab 2014 erneut
gelingt, den Vorstellungen der Aktionäre
über die Entwicklung unseres Komplexes gerecht zu werden. Dies ermöglicht
uns, andere Investitionsprojekte, Reparaturen und Einkäufe zu planen und umzusetzen, beispielsweise medizinische
Geräte, Küchengeräte, Zimmerrenovierungen und andere Arbeiten. In unserem
Komplex arbeiten viele Mitarbeiter in
verschiedenen Berufen und dank der guten Ergebnisse können wir sie das ganze
Jahr in Arbeit halten. So dreht sich alles
um gute Mitarbeiter und die Servicequalität, die wir für die Kunden bieten. Es ist
von Vorteil, wenn sich der Gast, der zu
uns kommt, bei uns wohlfühlt und uns
zufrieden mit allen Dienstleistungen verlässt und gern zu uns zurückkehrt. Dies
ist unser Marketing. Die Zufriedenheit
unserer Kunden ist für unsere Mitarbeiter und für mich eine große Verpflichtung. Wir tun immer alles Mögliche, um
die Qualität unserer Dienstleistungen
kontinuierlich zu erhöhen. Bei uns arbeiten viele Menschen mit außergewöhnlichen fachlichen Kenntnissen und Erfahrungen, es sind ganz normale Menschen,
demütig und fleißig. Es mag sehr einfach
klingen, aber diese Menschen sind nicht
leicht zu finden. Wir bemühen uns, dass
der Kern unserer Mitarbeiter sehr gut
ist. Wir bilden unsere Mitarbeiter weiter
und bringen ihnen bei, hohe Qualitätsstandards zu halten. Kundenorientierung, Liebe zum eigenen Beruf und Stolz
darauf, dass wir die langjährige Tradition der Kurbehandlungen in Jáchymov
gemeinsam weiterentwickeln, ist noch
viel mehr. Ich bin froh, dass ich seit fünf
Jahren zum Team gehöre. Ich möchte auf
diesem Weg meinen Mitarbeitern auf allen Ebenen, dem Firmen-Management
und auch den Aktionären für ihre Zusammenarbeit, das Vertrauen und die
Unterstützung danken." schließt Herr
Karel Denk ab.

AKUPUNKTUR UND ANGESCHLOSSENE TECHNIKEN
Akupunktur ist eine medizinische
Disziplin, die sich mit der Prävention,
Diagnostik und vor allem mit der Behandlung von Funktionsstörungen des
Organismus befasst, wie psychosomatische Störungen, Schmerzerkrankungen,
allergische Erkrankungen, Immunerkrankungen, Suchterkrankungen und
Störungen der Motorik.
Prävention und Behandlung mit Akupunktur beinhaltet die gezielte Stimulierung des Körpers auf genau abgegrenzten Flächen der Körperoberfläche, den
sog. Hotspots. Die Stimulation kann
durch Applikation von speziellen Nadeln für eine bestimmte Zeit (eigentliche
Akupunktur) oder durch Anwendung
anderer Reize (modifizierte Technik
der Akupunktur) durchgeführt werden. Aus der großen Anzahl der unterschiedlichen Stimuli verwenden wir in
unserem Bad die Anwendung von Wärme (Moxa, Moxibustion), Druck und
Massagetechniken (Akupressur), Strom
(Elektropunktur, Elektroakupunktur),
Laserlicht (Laserpunktur), Einblasen von
CO² (Pneumopunktur), Schröpfen und
dergleichen.
Je nach Art der Erkrankung und dem
Zustand des Patienten wählen wir aktive Punkte sowohl auf dem Körper (d. h.
klassische Körperakupunktur) als auch
Punkte und Zonen der Mikrosysteme
aus. Wir nutzen das Ohr-Mikrosystem
(Aurikulotherapie, Aurikulomedizin)
und das Fuß-Mikrosystem (Beeinflussung der Punkte auf der Fußsohle,
durchgeführt von ausgebildeten Physiotherapeuten und Masseuren als Fußreflexzonenmassage).
Die wesentliche Wirkung der Akupunktur ist die Beeinflussung der regulierenden Subsysteme des Körpers. Die am
häufigsten betroffen Systeme sind die
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Nerven-, Hormon- und Immunsysteme.
Das Ziel der Akupunktur-Therapie ist es,
die humorale und vegetative Energiebilanz des Körpers wiederherzustellen.
MUDr. Marcela Maršíková, Fachärztin des
Kurkomplexes Curie
REHABILITATIVE PFLEGE

Im Kurkomplex Curie und im Kurzentrum Agricola bieten wir qualitativ hochwertige und professionelle Rehabilitation
von Patienten mit einem breiten Spektrum von Erkrankungen des Bewegungsapparates an. Verschiedene Reha-Methoden, die in jedem Stadium der Krankheit
helfen, sorgen für Schmerzlinderung.
Wir bemühen uns um eine individuelle
Herangehensweise an alle Patienten, die
in unserer Einrichtung behandelt werden.
Auf der Grundlage der Eingangsuntersuchung, mit der wir während des ersten
Kontaktes mit dem Kunden beginnen,
wählen wir das am besten geeignete Vorgehen. Wir leiten Sie an, perfektionieren
Ihre Übungen, die Sie von zu Hause kennen, oder ändern Ihre Übungen und den
Einsatz Ihres Körpers grundlegend mit
dem Ziel, die bestmögliche Bewegungsalternativen herauszufinden, auch wenn
Ihnen die Bewegung große Schmerzen
bereitet.
Unser Team von 10 Therapeuten benutzt
für seine professionelle Arbeit diese Methoden:
• Mobilisierung der Wirbelsäule
und der peripheren Gelenke
• Weichteiltechniken
• Therapie auf der Grundlage der
Entwicklungs-Kinesiologie
(Vojta-Methode)
• Methode des MUDr. Smíšek
(SM-System)
• Therapie nach L. Mojžíšová
• Methode der Rozwita Brunkovová
• Akrale Koaktivations-Therapie
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• Fußreflexzonenmassage
• Propriozeptive neuromuskuläre
Fazilitation (PNF)
• sensomotorische Stimulation
• Taping und Kinesiotaping
Diese individuellen Methoden helfen bei
verschiedenen durch muskuläre Dysbalancen und Überlastung bestimmter
Muskelgruppen verursachten Problemen. Dazu gehören Rückenschmerzen,
Wurzelreizungen in allen Abschnitten
der Wirbelsäule und anschließende
Muskelatrophie (Muskelschwund), periphere und zentrale Lähmungen und
weitere neurologische Erkrankungen,
alle rheumatischen Krankheiten wie
z. B. Morbus Bechterew, rheumatoide
Arthritis, Zustände nach Verletzungen
und orthopädischen Operationen (totale
Knie- oder Hüft-Endoprothese und verschiedene Arthroskopien), Reizzustände
der Sehnenansätze von allen Muskeln (z.
B. Tennisarm).
Die Einrichtungen der Gruppentherapie
im Schwimmbad und im Fitnessraum
helfen uns, dass alles zur Zufriedenheit
unserer Kunden erfolgt. Zur Abwechslung verwenden wir bei den Übungen
sowohl im Wasser als auch auf dem Trockenen Bälle, Hanteln, Overball, TheraBand, Stangen oder Expander.
Die physikalische Therapie gehört im
Kurkomplex Curie und im Agricola untrennbar zur Rehabilitation. Das gesamte
Spektrum der Elektro- und Phototherapie-Behandlungen (verschiedene Formen der Lasertherapie und Biolampe)
helfen, die Heilungsprozesse im Gewebe
zu aktivieren und dadurch einen Großteil der Schmerzen bereits zu Beginn Ihres Aufenthalts in unserem Heilbad zu
lindern.
Viliam Chovanec, leitender Physiotherapeut
im Kurkomplex Curie
RICHTIGE ERNÄHRUNG DER SENIOREN
Sehr geehrte und liebe Gäste, das Ziel des
heutigen Artikels ist es, Sie mit Informationen über die richtige Ernährung der
Senioren zu versorgen, die in unserem
Heilbad eine nicht zu vernachlässigende
Gruppe von Kunden bildet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) bezeichnet man Menschen zwischen 60-74 Jahren als ältere Menschen,
Menschen im Alter von 75-89 Jahren als
alte Menschen und Menschen ab 90 Jahren und älter als sehr alte Menschen.
Das menschliche Leben kann durch
die Erhöhung der Qualität der Gesund-

heitsversorgung und Veränderungen im
Lebensstil verlängert werden, wobei die
Ernährung eine wichtige Rolle spielt, vor
allem rationelle und gesunde Ernährung
zusammen im Hinblick auf das Risiko
von Übergewicht und Adipositas und
deren Folgen.
Der Alterungsprozess reduziert allmählich aber individuell hauptsächlich das
Durstgefühl und die Nierenfunktion
verschlechtert sich. Darüber hinaus verschlechtern sich psychische Funktionen,
oft in Verbindung mit Depression, Angst
und Verlust der Motivation. Zugleich
kommt es zum Verlust von Muskelmasse,
Veränderungen des Immunsystems und
eine Schwächung der körperlichen Funktionen schließen sich an. Der Ernährungszustand der älteren Bevölkerung
wird sehr oft von diversen Faktoren beeinflusst: soziale Faktoren (weniger zwischenmenschliche Beziehungen), wirtschaftliche Faktoren, Einschränkung
der körperlichen Fähigkeiten (schlechtere Beweglichkeit, Schmerzen und die
Unfähigkeit, für hochwertige Nahrung
zu sorgen und diese zuzubereiten). Verschlechtert wird dieser Zustand durch
Arzneimittel-Nebenwirkungen, beeinträchtigte Funktion des Magen-DarmTraktes ausgehend von der Mundhöhle (Zahnverlust) über Probleme beim
Schlucken in allen Ausprägungen bis zu
Krankheiten des Magens und des Darmes. Diese Faktoren äußern sich am häufigsten durch Appetitlosigkeit, Durchfall,
Verstopfung, u. s. w. Die gesamte Liste
dieser Faktoren kann sich sehr negativ
auf die menschliche Gesundheit auswirken.
Lassen Sie sich uns mit einigen allgemeinen Grundsätzen der gesunden Ernährung für ältere Menschen beschäftigen.
Die wichtigste "Medizin im Alter" sollte
das Wasser sein, sagt man. In der Tat ist
die wichtigste Maßnahme die Überwachung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr. Die Flüssigkeitsaufnahme sollte
1,5 Liter pro Tag im Winter und im Sommer mehr betragen, immer in Bezug auf
körperliche Aktivität, Außentemperatur
oder ggf. Fieber. Aus dem Angebot der
Flüssigkeiten greifen wir am besten zum
Leitungswasser, Tafelwasser, zu Früchtetees, Milch, sauren Milchprodukten
und Malzkaffee. Die Ernährungswissenschaftler raten von häufigem Konsum
von Mineralwasser ab, das die Bildung
von Nierensteinen und die Knochenentkalkung fördert. Es wird wegen des
hohen Natriumgehalts auch nicht für
Menschen mit Herzerkrankungen empfohlen. Wenn Kräutertees zum Einsatz

kommen, ist es empfehlenswert, die Kräuter zu wechseln. Zu
den aufgenommenen Flüssigkeiten zählen auch Flüssigkeiten
wie Suppen sowie Wasser in Frucht- und Gemüsesäften. Weniger Bewegung und Verlust von Muskelgewebe begründen die
empfohlene tägliche Energieaufnahme von 1.700 Kcal/6.970 KJ.
Raffinierten Zucker, weißes Mehl, Salz und salzige Gerichte
sollte man nur eingeschränkt zu sich nehmen.
Dafür sollte man mehr Ballaststoffe verzehren, die man meistens in Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten findet.
Sehr vorteilhaft ist Fisch und Fett mit Omega 3 und 6 Fettsäuren, die das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.
Eine ausreichende Zufuhr von Kalzium ist für eine gesunde
Lebensweise bei älteren Menschen vorbeugend gegen Osteoporose wichtig, die zu Knochenbrüchen führen kann. Kalzium
findet man in Lebensmitteln wie Milch, Milchprodukten, Tofu,
Soja, Mohn, Nüssen, insbesondere Walnüssen, Kohl, Grünund Blumenkohl, Algen, Sprotten und Leinsamen. Unsere
Knochen werden durch Bewegung gefestigt, Bewegung beugt
auch der Schwächung der Muskulatur vor und schützt so die
Knochen vor Verletzungen.
Neben Kalzium ist auch genügend Zink wichtig, das am
Gewebeaufbau und an der Wundheilung beteiligt ist. Zink
findet man in Käse, Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten.
Darüber hinaus ist genügend Eisen wichtig, dessen Mangel
zum Beispiel zu Müdigkeit, Schwäche, Schwindel, Blässe
und Atemnot bei Anstrengung führt. Reichlich Eisen findet man in Fleisch, Blattgemüse, getrockneten Aprikosen,
Brokkoli und allen roten Lebensmitteln. Für eine bessere
Aufnahme von Eisen greifen wir zu sauren Früchten mit
einem höheren Gehalt an Vitamin C.
Im höheren Alter kann es auch zu Vitamin B12 Mangel
kommen, meist bei Vegetariern oder oft nach Magen- oder
Darmoperationen. Vitamin B12 ist enthalten in Lebensmitteln wie Innereien, Fleisch, Eiern, Milch, Milchprodukten und Algen, wie Spirula und Chlorella.
Ich möchte unsere Leser eindringlich darauf aufmerksam
machen, dass Sie Ihren Gesundheitszustand unbedingt mit
einem Arzt besprechen. Wenn Sie bereits an einer mehr
oder weniger schweren Erkrankung leiden, dann kann Sie
nur ein Arzt über die richtige Ernährung und eine DiätTherapie informieren. Jede Erkrankung hat ihre eigene
spezifische Ernährungstherapie.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und erholsamen
Aufenthalt in unserem Kurbad.
Věra Kamarádová, Ernährungstherapeutin im Kurkomplex Curie

100. TEILNEHMER DER "FAHRTEN NACH JÁCHYMOV"
Ende Mai haben wir im Hotel Curie eine große Gruppe von
Kunden des "Freundeskreises der Wirbelsäulenerkrankten e.
V." begrüßt, der in der malerischen Stadt Malsch - Karlsruhe,
etwa 40 km von der deutsch-franzözischen Grenze entfernt,
zu Hause ist. Ihre traditionelle "Fahrt nach Jáchymov" fand
dieses Jahr zum einundzwanzigsten Mal statt. Neben der Tatsache, dass während des Aufenthalts mehrere Mitglieder der
Gruppe ihren Jubiläumsaufenthalt gefeiert haben, haben wir
gemeinsam den hundertsten Teilnehmer dieser Gesundheitsfahrt begrüßt. Der Verein wurde vor 28 Jahren gegründet und
zählt derzeit etwa 100 Mitglieder. Jedes Jahr nehmen die Gäste die Reise von 500 km in Kauf, um in Jáchymov etwas für
die Gesundheit tun. Der Vereinsvorsitzende und Organisator
der Reise ist der unermüdliche Herr Arnold Barbon, der sich
über das Interesse seiner Schütz linge an unseren Dienstleistungen freut. Über den Aufenthalt äußern sie sich immer lobend und sind sowohl mit der Qualität der Dienstleistungen
als auch mit den Auswirkungen in Bezug auf ihre Gesundheit, die Erholung und neue Kräfte zufrieden. Wir haben für
unsere Kunden einen festlichen Nachmittag veranstaltet und
die Jubilare mit einer runden Anzahl der Besuche geehrt. Für
die hundertste Teilnehmerin der "Fahrt nach Jáchymov", Frau
Christiane Heck, haben wir ein kleines Geschenk vorbereitet
und uns bei allen unseren Kunden für ihre Treue bedankt.
Wir freuen uns auf weitere Aufenthalte der Gäste aus Malsch
und wünschen Herrn Barbon, seiner Frau und allen anderen
Mitgliedern des Vereins viel Gesundheit und positive Lebensenergie!
Karel Denk, Direktor des Kurkomplexes Curie

HOTEL ASTORIA IN EINEM NEUEN OUTFIT
Ende des letzten Jahres ist die Abteilung der Brachyradiumtherapie - sog. "Joachimsthaler Schachteln" - aus dem Gebäude des Hotels Astoria in den umgebauten Teil des Radiologischen Pavillons im Park unter dem Hotel Radium Palace
umgezogen. So sind acht schöne geräumige (42 m²) Zweibett-Appartements mit Zustellbett-Option für zwei weitere Personen und einer Kitchenette entstanden. Weiter gibt
es 10 Doppelzimmer mit 28-35 m² und ein Einbettzimmer
mit 23 m². Einige Zimmer verfügen über einen Balkon. Alle
Zimmer haben ein modernes Bad mit WC sowie TV und
Internetzugang. Das Appartement verfügt über eine voll
ausgestattete Küchenzeile mit Kühlschrank, Herdplatte und
Wasserkocher. Diese Superior-Zimmer sind für unsere anspruchsvollsten Gäste bestimmt. Sie bieten den Besuchern
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einen ruhigen und ungestörten Aufenthalt, den sie zu jeder
Jahreszeit direkt im Herzen des Kurbereichs von Jáchymov
genießen können. Die Verpflegung erfolgt in Buffetform im
Hotelrestaurant. Behandlungen werden im angrenzenden
Kurzentrum Agricola angeboten. Die Superior-Zimmer gibt
es in diesem Jahr zu einem Einführungspreis. Buchen Sie bis
zum Jahresende 2016 die Basis-Radonkur ab 1.296 Kč/Pers./
Tag *. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die
Rezeption Curie oder rufen unter +420 353 866 666 an.
* Preis für eine Person im Doppelzimmer in der Hochsaison (15.04.15.11.2016) nach Rabattabzug für Versicherungsnehmer ausgewählter
Versicherungsträger (VZP, ZP MVČR, VOZP und ZPŠ).

GEDANKEN DER HANA MAKAROVÁ
"Ich komme aus Jáchymov, bin hier geboren, genau wie mein Vater und seine
Mutter - meine Großmutter. Mein ganzes Leben lang blieb ich der Stadt und seinem Heilbad treu. Ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten, so dass ich
mich nach dem Abitur auf der Fachoberschule für Wirtschaft in Karlsbad für das
Heilbad Jáchymov entschieden habe. Bis
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auf wenige Unterbrechungen arbeite ich
hier bis heute. Im Juni dieses Jahres werden es bereits 20 Jahre. Zuerst arbeitete
ich an der Rezeption im Hotel Praha und
heute bin ich Rezeptionistin im Kurzentrum Curie. Die Arbeit an der Rezeption
ist sehr vielfältig und jeder Tag ist anders
- man weiß nie, wen man trifft und was
passieren wird. Unsere Kunden sind auf
der ganzen Welt zu Hause, unterschiedlichen Alters und Charakters. Jeder von

ihnen hat unterschiedliche Wünsche.
Und zuerst wendet er sich an die Rezeption. Meistens sind wir es, mit denen sie
ihre Sorgen aber auch Freuden teilen. Es
liegt an uns, ihre vielfältigen Wünsche zu
erfüllen oder Unstimmigkeiten zu ihrer
Zufriedenheit zu lösen. Die Kunden kehren seit Jahren zu uns zurück und freuen sich, wenn sie ihre Bekannten wieder
treffen. Diese wiederholten Aufenthalte
machen einem klar, wie die Zeit vergeht
... "
Hana Makarová, Rezeptionistin im Kurkomplex Curie (im Hotel beschäftigt seit
1996)
SPORTLICHE AKTIVITÄTEN IM KURZENTRUM AGRICOLA
Das Kurzentrum AGRICOLA bietet den
Gästen des Heilbades Jáchymov aktive
Erholung beim Sport auf den Sportplätzen drinnen und draußen.
PILATES
Sehr intensives Training, für alle Altersgruppen (für körperlich aktive und inaktive Personen) geeignet, wird auch als
Fortsetzung der Reha-Kur empfohlen.
Die Bewegungen haben ihren Ursprung
in den Bauch- und Gesäßmuskeln sowie
den Muskeln des unteren Rückens.
Zweck der Übungen ist es, kleinere Muskeln, die die größeren Muskeln unterstützen, zu belasten und gleichzeitig die
Muskelgruppe zu strecken. Das Ergebnis
sind lange und schlanke Muskeln, eine
bessere Körperhaltung und Beweglichkeit, besseres Gleichgewicht und Bewegungskoordination, Steigerung der Muskelkraft und Ausdauer.
AQUAFITNESS
Die Übungen verfolgt diese Ziele: Leistung des Lungenkreislaufs zu erhöhen,
Muskeltonus zu verbessern, Körper zu

NORDIC WALKING
Nordic Walking ist dynamisches Gehen unter Einsatz von zwei dafür bestimmten Stöcken mit dem Ziel, die
körperliche Fitness zu steigern.
Beim Gehen unter Einsatz der Stöcke
kommt es zu einem hohen Kalorienverbrauch, die Muskeln, das Skelettsystem und der Stoffwechsel werden
trainiert. Nordic Walking ist eine passende Bewegungsform für diejenigen
Personen, die bisher sportlich nicht
aktiv waren und die sich nun mehr
bewegen möchten.
PILATES
jeden Montag und Donnerstag um 16:00
Uhr in der Turnhalle, Kursdauer 60 Miformen, mehr Flexibilität zu erlangen, nuten, Preis 80 CZK
Stress abzubauen und sich nach intensiver körperlicher und geistiger Aktivität BOSU-TRAINING
besser zu erholen. Aquafitness ist für jeden Dienstag um 15:30 Uhr und Donalle Altersgruppen geeignet, unabhän- nerstag um 17:00 Uhr in der Turnhalle,
gig von Geschlecht und körperlicher Kursdauer 60 Minuten, Preis 80 CZK
Verfassung - geeignet auch für übergewichtige Menschen (der hydrostatische NORDIC WALKING
Auftrieb entlastet Gelenke und Wirbel- jeden Donnerstag um 15:30 Uhr am
säule). Selbst Nichtschwimmer können Aquacenter Agricola, Kurs unter der Leiteilnehmen!
tung eines erfahrenen Trainers / Stöcke
inbegriffen / 50 CZK/Person.
BOSU
Modernes und in der Tat sehr unter- AQUAFITNESS
haltsames Übungssystem, das einen jeden Samstag von 09:00-10:00 Uhr,
Einfluss auf die umfassende Stärkung Preis für einen Eintritt 100 CZK, 10erder Muskeln im ganzen Körper hat. Karte 800 CZK
BOSU-Training kräftigt umfassend die
Muskeln im ganzen Körper, stärkt Seh- FITNESSCENTRUM & SOLARIUM
nen und Bänder, gewährleistet bessere Eintritt 60 CZK, Solarium 8 CZK/Min.
Bewegungskoordination, Haltung und
wirkt sich wie jede körperliche Aktivität AQUACENTRUM & SAUNA
positiv auf das Herz-Kreislauf-System Montag: 13:00–21:00 Uhr, Dienstag bis
und den Fettabbau aus. Sie werden daher Sonntag: 10:00–21:00 Uhr
mit einer schlankeren Figur belohnt, ein
festerer Körper und regelmäßige Bewe- Weitere Informationen zu den Kursen
gung können auch Rücken- und Nacken- sowie Reservierungen an der Rezeption
Agricola, Tel. +420 353 836 000.
schmerzen beseitigen.

CAFÉ CURIE
Besuchen Sie das gemütliche Café im 1. OG des Hotels Curie
und lassen Sie sich hier guten Kaffee und leckere Eisbecher
schmecken oder wählen Sie aus dem Angebot von hochwertigen Weinen und Spirituosen aus. Sind ich auch herzlich
zu den Tanzabenden mit einer Liveband eingeladen, in der
Regel finden diese am Mittwoch, Samstag und Sonntag von
19:30-22:30 Uhr statt.
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag:
Samstag:
Sonntag:

12:00
12:00
10:00

-

22:00 Uhr
23:00 Uhr
23:00 Uhr

SPA INFO
ZAHÁJENÍ 110. LÁZEŇSKÉ SEZÓNY V JÁCHYMOVĚ
Poslední květnový víkend byl zároveň posledním víkendem
slavnostního zahájení lázeňské sezóny v jednotlivých městech
Karlovarského kraje. Letošní slavnost v Jáchymově slavila své
110. výročí. Město Jáchymov si v tomto roce připomíná 500 let
od svého vzniku. A právě proto byl tradiční alegorický průvod
proti minulým letům obohacen o patronku horníků sv. Barboru a vedle hraběte Schlika byl přítomen i slavný Georgius Agricola.
Celý víkendový program byl koncipován organizátory tak,
aby si na své přišli lázeňští hosté i celé rodiny. Hvězdou dopoledního program byl Felix Slováček s bigbandem Červení
Panteři z Nové Role. Srdce a oko lázeňských hostů potěšilo
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vystoupení mažoretek z Ostrova. Obvyklou polední pauzu
tentokrát vyplnil start běžeckého závodu O 106, který se uskutečnil dle náročnosti ve třech kategoriích.
Odpolední program odstartoval zábavný program pro děti pod
taktovkou oblíbené Inky Rybářové. V tu dobu již před kulturním domem koncertovala hornická kapela Barbora a připravoval se tradiční alegorický průvod. V rámci oficiálního ceremoniálu se opět představily historické osobnosti a starosta města
Jáchymova Bronislav Grulich spolu s generálním ředitelem lázní Eduardem Bláhou, symbolickým klíčem otevřeli 110. Lázeňskou sezónu. Oficiální akt byl završen posvěcením lázeňského
pramene před lázeňským centrem Agricola.
O hudební finále se postaraly dvě hvězdy českého hudebního
nebe. Jako prvního přivítala veřejnost legendárního folkového
písničkáře Pavla Dobeše, který zazpíval všechny oblíbené hity
a nevynechal ani Jarmilu, která zřejmě odstartovala jeho hudební kariéru. Vyvrcholením slavnostního programu bylo vystoupení kapely Slza, která získala Zlatého slavíka za objev roku

galakoncert účastníků se uskuteční ve čtvrtek 28. července v hotelu Radium Palace. Pokud by tento termín
někomu nevyhovoval, může navštívit také koncerty v pátek 29. července v Ostrově nebo 30. července v Bečově.
Mistrovských pěveckých kurzů Gabriely Beňačkové se
jako každý rok zúčastní deset účastníků z různých konců
světa. Milovníci hudby budou moci nejen navštívit jednotlivé koncerty, ale také jednotlivé zkoušky, které budou probíhat v hotelu Běhounek. Další informace a podrobný program včetně rozpisu zkoušek najdete na webu
www.spainfojachymov.cz/mpk2016
Z LÁZNÍ SI MŮŽETE ODVÉST SILNĚJŠÍ ZDRAVÍ
I SPOUSTU SILNÝCH ZÁŽITKŮ
Zajímá místa, která stojí za poznání, jsou nejen v Jáchymo2015 a zároveň se stala objevem internetu. O tom, že se jedná vě, ale v celém Karlovarském kraji i blízkém Sasku. Najdete
o skutečný fenomén tohoto roku, svědčí rekordní účast na od- zde hned několik národních kulturních památek a dva celky,
poledním programu a skvělá atmosféra, kterou vytvořilo více které usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví
jak dva tisíce fanoušků kapely. Překážkou nebyla ani dešťová UNESCO.
přeháňka.
K příjemnému zážitku přispěl také moderátor Alexander Komarnický, který přítomné provázel svým mluvených slovem
po celý den. Rodiny ocenily bohatý doprovodný program, při
kterém se děti mohly například povozit kočárem s koňmi, zajezdit si v parku na ponících, vyzkoušet nejrůznější počítačové simulátory, zaskákat na oblíbených skákadlech a vyzkoušet
svou fantazii a zručnost ve výtvarné dílně. Atraktivní byly
také stánky s historickými řemesly či možnost vyzkoušet si
pohybování se pomocí elektrického invalidního vozíku v terénu či přímo mezi lidmi. Zapomenout nesmíme ani na bohaté
občerstvení a prodejní stánky s nejrůznějšími artikly. Věříme,
že všichni, kdo Zahájení lázeňské sezóny 2016 v Jáchymově
ochutnali, byli spokojeni. Všem přítomným děkujeme, že nás
přišli podpořit a těšíme se na další setkání při dalších kulturních akcích či při léčení v Jáchymově.
TRADIČNÍ AKCE VÝRAZNĚ ZVYŠUJE
SVOU ÚROVEŇ
Jáchymovské kulturní léto 2016 s Gabrielou Beňačkovou
Pravidelní návštěvníci jáchymovských lázní, obyvatelé Jáchymova i blízkého okolí si určitě všimli, že letní
měsíce v Jáchymově jsou naplněny bohatou nabídkou
kulturních akcí. Jako každý rok i letos se můžete těšit
na sérii pátečních koncertů v altánku v lázeňském parku. Díky dotaci od Karlovarského kraje jsme připravili program zajímavější a atraktivnější. Těšit se můžete například na promenádní zastaveníčko se skvělou
sopranistkou Janou Štěrbovou, country skupinu Patriot,
písničkáře Pepu Štrose, harmonikové duo Pospíšilových, jazzovou zpěvačku Lucii Zemanovou, oblíbeného Honzu Jareše a další. Podrobný program najdete na
www.spainfojachymov.cz/jkl2016
Skutečným vyvrcholením Jáchymovského kulturního
léta bude už třetí ročník Mistrovských pěveckých kurzů, kterých se díky mimořádné podpoře Ministerstva
kultury tentokrát ujme zpěvačka světového formátu
Gabriela Beňačková. Týden plný skvělé opery a operety začíná ve čtvrtek 21. července společným koncertem
Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny v hotelu Radium
Palace. V úterý 26. července se můžete těšit na operetní
koncert účastníků kurzu v sále hotelu Běhounek. Velký

Asi nejslavnějším pojmem je zde Západočeský lázeňský trojúhelník, ve kterém najdete Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně. Tato místa jsou atraktivní především
unikátní lázeňskou architekturou a urbanismem, což se
stalo impulsem pro podání přihlášky do prestižního klubu
UNESCO. Samotný zápis je podle všeho velice blízko. Druhým celkem světového významu je tzv. Montan region Krušnohoří, kde kromě několika míst v Jáchymově najdete také
různé pozůstatky hornické činnosti na obou stranách českoněmecké hranice. Patří sem také jedna ze zmíněných národních kulturních památek - Rudá věž smrti v Ostrově. V nedalekém Ostrově najdete i druhou národní kulturní památku,
kterou je stříbrná šlikovská pokladnice umístěná v nově zrekonstruovaném zámku. V Karlových Varech pak najdete slavné Císařské lázně, v Teplé unikátní klášter premonstrátů, který
prošel nákladnou obnovou. V Bečově stojí hrad a zámek s mimořádným relikviářem sv. Maura. Aktuální nabídku zájezdů,
které můžete absolvovat s Léčebnými lázněmi a.s. najdete na
www.spainfojachymov.cz/zajezdy, v tištěných programech
v lázních nebo na nástěnkách v jednotlivých hotelech. Podrobné informace získáte také u programových specialistek,
které Vám v případě potřeby pomohou připravit program
přesně podle vašich potřeb. Držitelé klubové karty RADON
SPA CLUB (jakékoliv barvy) mají 10% slevu na všechny zájezdy organizované Léčebnými lázněmi Jáchymov.
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PROCHÁZKY JAKO SOUČÁST LÉČEBNÉ KÚRY
Vydejte se Severinovo stezkou Mlýnským údolím.
Když se řekne lázně, většina lidí si správně představí koupele,
masáže, cvičení, pitnou kúru a další rozličné procedury. Součástí léčebného programu v Jáchymově jsou od nepaměti také
procházky mimořádnou jáchymovskou krajinou. Svědčí o tom
množství rozličných stezek a cest v kopcích, na které narazíte
takřka na každém kroku.
Pravidelní návštěvníci jistě znají vycházku ke špitálnímu kostelíku, na dívčí skok, císařskou alejí nebo vzdálenější tajemný Popov s popovským křížem. Ale pojďme zpět do historie. O tom,
že zdravotní procházky jsou nedílnou součástí lázeňského pobytu od počátku existence jáchymovských lázní svědčí cesta,
která vede od Radium Palace až do Horního Žďáru v Ostrově.
Lázeňští hosté jí korzovali již před 100 lety a svědčí o tom její

pojmenování po prvním řediteli hotelu Radium Palace Severinovi. A není to cesta ledajaká. Vede tzv. Mlýnským údolím,
kde v průběhu času od 16. století pracovalo na 11 vodních děl.
Jáchymovské údolí bylo totiž díky energii potoka výrobní základnou pro Jáchymov i blízké okolí. Jedna ze zdejších papíren
vyráběla tak kvalitní papír, že se z něj vyráběly bankovky a dokonce na něj část svého díla napsal J. S. Bach. Za její obnovu
vděčíme skupině nadšenců z Jáchymova a Ostrova, kteří cestu
zprůchodnili a průběžně jí udržují v dobrém stavu.
Na všechny procházky můžete vyrazit sami nebo s naším průvodcem, který Vám během cesty poskytne zajímavý výklad
a doporučí další možnosti, jak pobyt v lázních učinit ještě zajímavější. Podrobné informace a program vycházek najdete na
www.spainfojachymov.cz/vychazky, v tištěných programech,
na nástěnkách hotelů nebo přímo u programových specialistek, které Vám doporučí další možnosti, jak zajímavě prožít
volný čas v lázních.
V JÁCHYMOVĚ ŘÁDIL "RAPL"
Krušné hory se stávají vyhledávaným cílem nejen českých filmařů. Před nedávnem zde česko-německá produkce natočila
úspěšný film Schmitke a minulý rok si atraktivní interiéry jáchymovského hotelu Radium Palace pro svůj film Za oponou
noci vybrala česko-americká produkce. Důvodem je poněkud
pohnutá historie krušnohorského pohraničí a neotřelé interiéry a exteriéry samotného města Jáchymova.
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Filmaři se do Jáchymova vrátili a v tak malém městě byli
nepřehlédnutelní. Zejména při natáčení nočních scén, kdy
osvětlovali nejen ulice, ale i historický Důl Svornost. Zde totiž
vznikal jeden z obrazů nového seriálu Rapl, který je volným
pokračováním úspěšného seriálu Cirkus Bukowsky. Tentokrát se jedná o čistou detektivku, kdy se v každém díle uzavře
jeden příběh. Stejný zůstává hlavní vyšetřovatel detektiv Kuneš, známý jako Rapl. Do hlavní role byl obsazen opět Hynek
Čermák, kterému autor scénáře a zároveň režisér Jan Pachl
napsal roli přímo na tělo. Kriminalita v pohraničí, která je
jedna z nejvyšších v republice, nenechá hlavního hrdinu odpočívat. Kromě zmíněného Dolu Svornost se natáčelo také ve
Štole č. 1 a v ulicích města. V neposlední řadě filmaři pracovali
také v areálu lázní, kdy pro své záběry využili například ulici
před Lázeňským centrem Agricola, hotel Radium Palace a kulisou pro filmovou restauraci se stal Kulturní dům. Spolupráce
se štábem z České televize byla zajímavou zkušeností pro řadu
zaměstnanců jáchymovských lázní, kteří v profesionalitě drželi krok s filmaři. Samotného Rapla jsme poslední březnový
víkend na natáčení nezastihli, ale stejně zajímavým zážitkem
bylo vidět při práci herecké osobnosti Miroslava Etzlera a Alexeje Pyška. Jak se další z řady detektivních seriálů produkce
České televize vydařil, můžete posoudit už tento rok. A pokud
zrovna nejste fanoušky detektivního žánru, zahrajte si alespoň rodinný kvíz a podívejte se, jak vypadají známá krušnohorská místa optikou filmové kamery.
Marek Poledníček, manažer kultury
UNIKÁTNÍ VÝSTAVA V OSTROVĚ
V pátek 20. května 2016 byla na Staré radnici v Ostrově slavnostně otevřena výjimečná, mezinárodní výstava „Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství / Die Herrschaft Schlackenwerth zur Zeit der Großherzöge von Toskana 1808 – 1918".
Tento mimořádný kulturní počin si nenechala ujít celá řada
význačných osobností jak z České republiky, tak z Německa, Rakouska, Španělska, Kanady atd. Starostou města Pavlem Čekanem byli pozdraveni osobně přítomní: senátor Jan
Horník, poslankyně PS Parlamentu ČR Markéta Wernerová
a Nina Nováková, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
pro oblast dopravy, silničního hospodářství a zdravotnictví
Jakub Pánik, starostka města Bečov nad Teplou Olga Ha-

Arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen s Ninou Novákovou,
poslankyní PS Parlamentu ČR.

V první řadě zleva: arcivévodkyně Camilla, arcivévoda Maximilian
Habsburg-Lothringen s chotí Doris, arcivévoda Maximilian
(syn Radbota Habsburg – Lothringen).

láková, delegace zástupců z partnerských měst – Rastatt,
Wunsiedel, projektových partnerů – Schwarzenberg a Kurort Oberwiesenthal, ředitelka Národního archivu Eva Drašarová, rakouská historička Helga Schwendinger, Irmgard
Pangerl ze Státního archivu z Vídně, potomci rodu Schliků –
Margareta Pospíchalová-Schliková se synem. Ovšem tou
nejvzácnější návštěvou byl arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maximilianem, dále arcivévoda Maximilian Habsburg-Lothringen s arcivévodkyní Doris a dcerou
Camillou.
Výstavu otevřel arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen,
který ve své úvodní řeči vysvětlil důvod působení toskánských Habsburků v Čechách – Ostrově a Brandýse nad Labem.
První návštěvníci měli vzácnou příležitost zhlédnout více
než dvě stovky archivních dokumentů z Rodinného archivu
toskánských Habsburků, který je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliárního fondu státního zámku
Konopiště, kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány pro roce 1918. Unikátnost výstavy spočívá v tom,
že jsou zpřístupněny ony předměty a archivní dokumenty
toskánských Habsburků, z nichž některé byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města
Ostrov, a některé nebyly zpřístupněny nikdy.
Tato expozice vznikla za finanční podpory města Ostrov ve
spolupráci s Národním archivem, Národním muzeem Praha, Národním památkovým ústavem – Generálním ředitelstvím Praha, Národním památkovým ústavem – územní
památkovou správou v Praze, Městským archivem Palma
(Baleárské ostrovy – Mallorca) a Rakouským kulturním
střediskem v Madridu.
Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské
panství 1808 – 1918“ přezvali ministr kultury Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Nákladem 1 000 ks byla rovněž u příležitosti konání výstavy vydána brožura, na níž se podílel autorský tým odborníků.
Zveme Vás k návštěvě této unikátní výstavy, která je v letních měsících – od dubna do října otevřena od úterý do neděle od 11.00 do 17.00 hod.
Mgr. Mildorfová, vedoucí odboru kancelář starosty z Městského úřadu
a Mgr. Kobesová - kurátorka výstavy
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ERÖFFNUNG DER 110. KURSAISON
IN JÁCHYMOV
Das letzte Maiwochenende war auch das letzte Wochenende der Eröffnung der Kursaison in verschiedenen Städten
des Kreises Karlovy Vary. Das diesjährige Fest wurde in Jáchymov zum 110. Mal gefeiert. Die Stadt Jáchymov begeht
in diesem Jahr den 500. Jahrestag ihrer Gründung. Deswegen wurde der traditionelle allegorische Umzug im Gegensatz zu früheren Jahren um die Patronin der Bergleute St.
Barbara ergänzt und neben dem Grafen Schlick war auch
der berühmte Georgius Agricola anwesend.
Das ganze Wochenendprogramm wurde von den Organisatoren sowohl für Kurgäste als auch ganze Familien gestaltet. Der Star im Morgenprogramm war Felix Slováček
mit seiner Bigband Červení Panteři aus Nová Role. Eine
Augenweide für die Kurgäste war der Auftritt der Majoret-
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ten aus Ostrov. Während der üblichen Mittagspause wurde
diesmal das in drei Schwierigkeits-Kategorien gestaffelte
Cross-Country-Rennen O 106 gestartet.
Das Nachmittagsprogramm begann mit dem unterhaltsamen Kinderprogramm unter der Leitung der beliebten
Inka Rybářová. Zu dieser Zeit spielte vor dem Kulturhaus
die Bergmannskapelle Barbora und der traditionelle allegorische Umzug wurde aufgestellt. Während der offiziellen
Zeremonie wurden wieder historische Personen vorgestellt
und der Bürgermeister der Stadt Jáchymov Bronislav Grulich hat zusammen mit dem Generaldirektor des Heilbades
Herrn Eduard Bláha mit einem symbolischen Schlüssel die
110. Kursaison eröffnet. Dieser offizielle Akt endete mit der
Weihe der Kurquelle vor dem Kurzentrum Agricola.
Für das musikalische Finale sorgten zwei Top-Stars der
tschechischen Musikszene. Das Publikum begrüßte zuerst
den legendären Folksänger Pavel Dobeš, der alle beliebten

Hits sang und das Lied Jarmila nicht ausgelassen hat, mit
dem offenbar seine musikalische Laufbahn begann. Höhepunkt des festlichen Programms war der Auftritt der Band
Slza, Preisträger der Goldenen Nachtigall in der Kategorie
Neuentdeckung 2015, bekanntgeworden im Internet. Dass
es sich um einen echten Hype in diesem Jahr handelt, belegt auch der Besucherrekord zum Nachmittagsprogramm
und die tolle Atmosphäre, die mehr als zweitausend Fans
der Band zauberten. Ein Regenschauer hat auch nicht gestört.
Alexander Komarnický, der den ganzen Tag moderierte,
trug auch zu einem angenehmen Erlebnis bei. Die Familien erfreuten sich am bunten Rahmenprogramm, wie z. B.
Pferdekutschfahrt für Kinder, Ponyreiten im Park, neueste
Computer-Simulatoren, Sprungstab-Hüpfen (Pogo) und
sie konnten ihre Phantasie und ihr Geschick in der Kunstwerkstatt ausprobieren. Stände mit historischem Handwerk
waren genauso attraktiv wie die Möglichkeit, einen elektrischen Rollstuhl im Gelände oder direkt unter Menschen
auszuprobieren. Den reichhaltigen Imbiss sowie Verkaufsstände mit verschiedensten Gegenständen darf man auch
nicht unerwähnt lassen. Wir glauben, dass alle Gäste der
Eröffnung der Kursaison 2016 zufrieden waren. Wir danken allen Anwesenden, die uns unterstützen, und freuen
uns auf das nächste Wiedersehen zu anderen Kulturveranstaltungen oder während einer Kur in Jáchymov.
DAS TRADITIONELLE EVENT AUF EINEM
DEUTLICH HÖHEREN NIVEAU
Der Kultursommer Jáchymov 2016 mit Gabriela Beňačková
Regelmäßige Besucher des Heilbades Jáchymov, die Bewohner
von Jáchymov und seiner Umgebung haben bestimmt entdeckt,
dass die Sommermonate in Jáchymov mit einer breiten Palette von Kulturveranstaltungen gefüllt sind. Freuen Sie sich wie
jedes Jahr auf die Freitags-Konzertreihe im Altan im Kurpark.
Dank der Förderung seitens des Kreises Karlovy Vary haben
wir ein noch interessanteres und attraktiveres Programm vorbereitet. Freuen Sie sich auf ein Stelldichein auf der Promenade
mit der großen Sopranistin Jana Štěrbová, der Countryband Patriot, Songwriter Pepa Štros, dem Akkordeon-Duo Pospíšilové,
der Jazz-Sängerin Lucie Zemanová, dem beliebten Honza Jareš
und vielen mehr. Das detaillierte Programm finden Sie unter
www.spainfojachymov.cz/jkl2016.
Der echte Höhepunkt des Jáchymover Kultursommers wird der
dritte Jahrgang der meisterlichen Gesangskurse, die dank der
außerordentlichen Unterstützung des Ministeriums für Kultur
dieses Mal die Weltklasse-Sängerin Gabriela Beňačková leiten
wird. Eine Woche voller großer Opern und Operetten beginnt
am Donnerstag 21. Juli mit einem gemeinsamen Konzert von
Gabriela Beňačková und Jakub Pustina im Hotel Radium Palace.
Am Dienstag 26. Juli können Sie sich auf das Operettenkonzert
der Kursteilnehmer in der Halle des Hotels Behounek freuen.
Das große Gala-Konzert der Teilnehmer findet am Donnerstag, 28. Juli im Hotel Radium Palace statt. Für diese Konzerte
gibt es Alternativtermine, am Freitag 29. Juli in Ostrov oder am
30. Juli in Bečov. An den meisterlichen Gesangskursen der Gabriela Beňačková nehmen wie jedes Jahr zehn Teilnehmer aus
der ganzen Welt teil. Musikliebhaber können sowohl Konzerte als auch Proben, die im Hotel Behounek stattfinden werden,
besuchen. Weitere Informationen und ein detailliertes Programm einschließlich der Probenliste finden Sie im Netz unter
www.spainfojachymov.cz/mpk2016.

NEHMEN SIE AUS DEM KURBAD VIELE SCHÖNE
ERLEBNISSE UND VERBESSERTE GESUNDHEIT MIT
NACH HAUSE.
Nicht nur in Jáchymov, sondern in der ganzen Karlsbader
Region und im nahen Sachsen gibt es Plätze, die man kennenlernen sollte. Sie finden hier gleich mehrere nationale
Kulturdenkmäler und zwei Komplexe, die auf die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden möchten.

Der wahrscheinlich berühmteste Begriff ist das westböhmische Bäderdreieck mit den Bädern Karlsbad, Marienbad und
Franzensbad. Diese Orte sind dank ihrer einzigartigen KurbadArchitektur und des Städtebaus besonders attraktiv, das war
auch der Grund für den Aufnahmeantrag in den renommierten UNESCO Club. Die eigentliche Eintragung ist scheinbar
greifbar nah. Der zweite Komplex von großer Bedeutung ist die
sog. Montanregion des Erzgebirges. Neben mehreren Plätzen in
Jáchymov findet man auch auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze zahlreiche Überreste von Bergbauaktivitäten.
Hierzu zählt auch eines der erwähnten nationalen Kulturdenkmäler - "Der rote Turm des Todes" in Ostrov. Im nahe gelegenen
Ostrov finden Sie im neu renovierten Schloss auch das zweite
nationale Kulturdenkmal, die silberne Schatztruhe der Schlicks.
In Karlsbad ist es dann das berühmte Kaiserbad, in Teplá das
einzigartige umfangreich renovierte Prämonstratenserkloster.
Die Burg und das Schloss mit dem außergewöhnlichen Reliquiar des heiligen Maurus in Bečov gehören auch dazu. Das aktuelle Ausflugsangebot der Heilbad Jáchymov AG finden Sie unter
www.spainfojachymov.cz/zajezdy, in gedruckten Programmen
oder auf den Aushängen in den Hotels. Detaillierte Informationen können Sie auch bei den Programmspezialistinnen erfragen, die Ihnen auf Wunsch ein maßgeschneidertes Programm
zusammenstellen können. Inhaber der Clubkarten RADON
SPA CLUB (jede Farbe) erhalten 10 % Rabatt auf alle vom Heilbad Jáchymov organisierte Ausflüge.
SPAZIERGÄNGE ALS BESTANDTEIL DER KUR
Tour auf dem Severinpfad im Mühltal (Mlýnské údolí).
Mit dem Wort Kurbad verbinden die meisten Bäder, Massagen, Turnen, Trinkkuren und andere Behandlungen. Zum
Behandlungsprogramm in Jáchymov gehören seit je her Spaziergänge durch die außergewöhnliche Landschaft von Jáchymov. Dies belegt eine Vielzahl von Pfaden und Wegen in
den Bergen, die Sie auf Schritt und Tritt entdecken können.
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ten können. Detaillierte Informationen und das Wanderprogramm finden Sie unter www.spainfojachymov.cz/vychazky,
in gedruckten Programmen, an den Aushängen in den Hotels
oder direkt bei den Programmspezialistinnen, die Ihnen Tipps
für eine interessante Freizeitgestaltung geben können.
IN JÁCHYMOV TOBTE DER RAPL
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Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, CZ – 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz
www.spainfojachymov.cz

Miroslav Etzler und Alexej Pyško
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cher auch im Areal des Kurbades, wo sie für ihre Einstellungen
z. B. die Straße vor dem Agricola Kurzentrum sowie das Hotel
Radium Palace genutzt haben und das Kulturhaus wurde zur
Kulisse für das Film-Restaurant. Die Zusammenarbeit mit dem
Filmstab des tschechischen Fernsehens war eine interessante
Erfahrung für viele Mitarbeiter des Heilbades Jáchymov, die was die Professionalität angeht - mit den Filmemachern Schritt
halten konnten. Den Rapl selbst haben wir am letzten Märzwochenende nicht erreicht, eine ebenso interessante Erfahrung
war es, den Schauspieler-Persönlichkeiten Miroslav Etzler und
Alexej Pyško bei der Arbeit zuzuschauen. Ob diese Detektiv-Serie aus der Produktion des Tschechischen Fernsehens gelungen
ist, das können Sie bereits in diesem Jahr beurteilen. Und wenn
Sie nicht gerade Krimifans sind, spielen Sie wenigstens das Familienquiz mit und sehen, wie die vertrauten erzgebirgischen
Plätze durch die Optik einer Filmkamera aussehen.
Marek Polednicek, Kultur-Manager

Familienarchiv der toskanischen Habsburger, das im Nationalarchiv verwahrt wird, einzusehen, sowie dreidimensionale
Sammlungsexponate aus den Depots des Nationalmuseums in
Prag, der Sammlungen der Schlösser Konopiště und Zákupy,
wohin die künstlerischen und persönlichen Gegenstände nach
1918 hinterlegt wurden. Die Einzigartigkeit der Ausstellung besteht in der Tatsache, dass diejenigen Gegenstände sowie Archivalien der toskanischen Habsburger verfügbar gemacht werden,
von denen einige das letzte Mal 1931 anlässlich des 600. Jahrestages der Stadt Ostrov ausgestellt und einige der Öffentlichkeit
bisher noch nie zugänglich gemacht wurden.
Diese Ausstellung entstand mit der finanziellen Unterstützung
der Stadt Ostrov und in Zusammenarbeit mit dem Nationalarchiv, dem Nationalmuseum Prag, dem Nationalen Denkmalinstitut - Generaldirektion Prag, dem Stadtarchiv Palma (Balearen - Mallorca) und dem Österreichischen Kulturzentrum in
Madrid.
Die Schirmherrschaft über die Ausstellung "Die Habsburger der
Toskana und die Herrschaft in Ostrov 1808-1808" übernahm
der Kulturminister Daniel Herman und der Hauptmann des
Kreises Karlovy Vary Martin Havel. Anlässlich der Ausstellung
wurde unter Mitwirkung eines Autorenteams von Fachleuten
auch eine Broschüre in einer Auflage von 1.000 Stück veröffentlicht.
Wir laden Sie ein, diese einzigartige Ausstellung zu besuchen,
die in den Sommermonaten - von April bis Oktober von Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet ist.
Mgr. Mildorfová, Leiterin des Büros des Bürgermeisters der Stadtverwaltung und Mgr. Kobesová - Kuratorin der Ausstellung

EINE EINZIGARTIGE AUSSTELLUNG IN OSTROV
Am Freitag 20. Mai 2016 wurde im Alten Rathaus in Ostrov
die herausragende internationale Ausstellung "Die Herrschaft
Schlackenwerth zur Zeit der Großherzöge von Toskana 1808–
1918“ eröffnet.
Dieses außergewöhnliche kulturelle Event haben sich viele bedeutende Persönlichkeiten aus der Tschechischen Republik und
Deutschland, Österreich, Spanien, Kanada u. a. nicht entgehen
lassen. Bürgermeister Pavel Čekan begrüßte persönlich die Anwesenden: Senator Jan Horník, die Mitglieder des Parlaments
der ČR Markéta Wernerová und Nina Nováková, der stellvertretende Hauptmann des Kreises Karlovy Vary für Verkehr,
Straßenwesen und Gesundheitswesen Jakub Pánik, die Bürgermeisterin der Stadt Bečov nad Teplou Olga Haláková, eine
Delegation von Vertretern der Partnerstädte - Rastatt, Wunsiedel, den Projektpartner - Schwarzenberg und den Kurort Oberwiesenthal, die Direktorin des Nationalarchivs Eva Drašarová,
die österreichische Historikerin Helga Schwendinger, Irmgard
Pangerl aus dem Staatsarchiv in Wien und Nachkommen der
Familie Schlick - Margareta Pospíchalová-Schliková mit Sohn.
Der wertvollste Besuch war Erzherzog Radbot von HabsburgLothringen mit Sohn Maximilian, weiter Erzherzog Maximilian von Habsburg-Lothringen mit Erzherzogin Doris und Tochter Camilla.
Eröffnet wurde die Ausstellung von Erzherzog Radbot von
Habsburg-Lothringen, der in seiner Eröffnungsrede das Wirken der Toskana Habsburger in Böhmen - in Ostrov und in
Brandýs nad Labem - erklärte.
Die ersten Besucher der Ausstellung hatten die seltene Gelegenheit, mehr als zweihundert einzigartige Archivalien aus dem

Erzherzog Radbot von Habsburg-Lothringen.

Erzherzog Radbot mit Sohn Maximilian in einem Interview über die
großherzoglichen toskanischen Orden St. Joseph und St. Stephan.
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ZAJÍMAVOSTI
EXCELLENTNÍ ŽENA - ZÁŽITKOVÁ A VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE PRO ŽENY
Na začátku června jsem se sešel s paní Annou Šperlovou,
majitelkou společnosti EXCELLENT PLZEŇ s.r.o., v kavárně hotelu Běhounek. Čiší z ní energie, se kterou se pouští do nových projektů. Jedním z nich je projekt zaměřený
na vzdělávání, motivování hledání nových aktivit. Je určen
všem ženám, které o to projeví zájem. „Snažím se nacházet
témata, která ženy zajímají a zvát přednášející, kteří ženy
motivují, inspirují a nabíjejí pozitivní energií. Všechny
konference, které jsme dosud uspořádali, byly vyprodané.
To mě posiluje v mém přesvědčení, že cesta, kterou jsem
zvolila, je správná,“ dodává paní Šperlová.
Představte prosím našim čtenářům konferenci
EXCELLENTNÍ ŽENA. Komu jsou vaše konference určeny
a jak vybíráte lektory?
Konference EXCELLENTNÍ ŽENA jsou určeny pro ženy
každého věku, profese i zájmů. Vybíráme lektory, kteří
mají zajímavá témata pro ženy. Již u nás přednášeli např.
Kateřina Cajthamlová, Jan Přeučil, Laura Janáčková, Ladislav Špaček, Samira Sibai, arch. Jan Soukup a mnozí další, kompletní informace najdou vaši čtenáři na
www.excellentnizena.cz. Součástí každé konference je
doprovodný program – prezentace zajímavých produktů,
ochutnávky zdravých jídel, kosmetický a kadeřnický salón
a další.
Co je cílem setkávání žen, které organizujete?
Připravit den, kdy si ženy odpočinou, dozví se praktické
rady ze všech oblastí života. Ale také se navzájem seznámí,
mohou spolu začít spolupracovat nebo podnikat. Zjistila
jsem, že míst, kde se ženy mohou setkávat, je velmi málo
a do Plzně na konference přijíždějí ženy z celého Plzeňského, ale i z Karlovarského kraje.

Anna Šperlová

tické firmě RYOR nebo v outletu v Ingolstadtu, chystáme se
také do lázní Jáchymov.
Jedním z lektorek byla i Libuše Pecková, fyzioterapeutka
z lázeňského domu Běhounek. Jak byla její přednáška přijata
ženami?
Paní Pecková přednášela na konferenci již třikrát a vždy
měla velký úspěch. Učila ženy dobře sedět, správně chodit,
pečovat o své tělo tak, aby dlouho vydrželo. Její přednášky
měly tak velký úspěch, že jsem s paní Peckovou připravila
den se cvičením a tělocvična praskala ve švech. A 12. listopadu 2016 bude paní Pecková opět jednou z lektorek na již
9. konferenci.

V polovině srpna připravujeme společně Víkendový relaxační pobyt pro excellentní ženy. Jaký je o tento pobyt zájem?
Zájem je velký a ženy se k vám do Jáchymova moc těší.
Vyzkouší si některé z lázeňských procedur, připravujeme
procházky v okolí Jáchymova. Bude to taková ochutnávka
Jak celý projekt vznikl? Jaká byla vaše předchozí profesní ka- lázní. Chtěla bych za pozvání a výbornou spolupráci poděriéra?
kovat paní Renatě Krausové, která excellentní ženy do JáS manželem velmi rádi tančíme a tak jsem začala v Plz- chymova pozvala a připravila pobyt dámám přímo na tělo.
ni organizovat plesy. Ale stále častěji jsem od žen slyšela,
že partner netančí, že by také rády někam šly samy. A to Setkáváme se v kavárně hotelu Běhounek. Jaké jsou Vaše prvmě přivedlo na myšlenku udělat pro ženy společenskou ní dojmy a poznatky z Vašeho pobytu?
konferenci, kde se ženy budou setkávat, ale i zároveň Na lázeňském pobytu v Jáchymově jsem poprvé a již nyní
vzdělávat. Nebývalý zájem - vždy je vyprodáno – mě pře- vím, že určitě ne naposledy. Krásné ubytování, skvělé jídsvědčil, že jsem vykročila správným směrem. Konference lo, bohatý kulturní program. Seznámila jsem se s různými
EXCELLENTNÍ ŽENA se konají v Plzni 2x ročně a je ra- léčivými procedurami, které jsem si opravdu užila. Je tady
dost vidět tolik spokojených žen pohromadě. Není to mé krásná příroda, jak mám chvíli čas, hned jdu na procházprvní podnikání. Měla jsem vlastní personální agenturu ku do okolních lesů. A musím také říci, že jsem byla velmi
a zaměstnala jsem tisíce lidí.
překvapena milým jednáním veškerého personálu, opravdu jsem si odpočinula, lázně si užívám a všem je budu doZvete ženy ještě na jiné akce?
poručovat.
Založila jsem Klub excelentních žen, který vznikl v návaznosti na konference jako setkávání žen v menším počtu. Je Děkuji za rozhovor.
spojen vždy s dobrou večeří, sklenkou vína a zajímavým
hostem. Ale také jsme byli se ženami na exkurzi v kosme- Josef Slunečko, specialista marketingu
34

VĚ
NO

ZDARMA PRO VÁS

7 nocí na poznání léčebné kúry

1x minerální voda Vincentka (0,7 l)
z Lázní Luhačovice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 přenocování s plnou penzí
1x konzultace lékaře
3x radonová koupel
1x přísadová koupel
1x uhličitá koupel mokrá
2x klasická masáž (částečná)
3x parafínový zábal rukou
2x oxygenoterapie
1x skupinový tělocvik
s fyzioterapeutem
lázeňský poplatek

E
DC
BÍ
NA

Léčebný program pro klienty, kteří
trpí bolestmi zad a kloubů, chtějí si
vyzkoušet lázeňskou léčbu, ale nemají
čas na delší léčebný pobyt.

V

KÚRA NA ZKOUŠKU

Poskytujeme slevu 20% pro pojištěnce
VZP, ZP MVČR, VOZP a ZPŠ.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Kúru na zkoušku nabízíme v hotelech
Radium Palace a Běhounek. V ostatních
hotelech na poptávku podle volné kapacity.
Cena od 1.790 Kč / osoba / noc

NAŠE NABÍDKA PRO ČLENY RADONSPACLUBU

Červenec
Srpen
Září

Červenec
Srpen
Září

20% sleva
15% sleva
15% sleva

20% sleva
20% sleva
20% sleva
20% sleva
20% sleva
20% sleva

ovocné limonády
reflexní masáž plosky nohy
minibary v pokoji

uhličitá koupel
indická masáž hlavy
perličková koupel s přísadou
částečná masáž
reflexní masáž plosky nohy s koupelí
hydroxeur

Červenec - k zakoupenému výletu z vlastní nabídky Léčebných
lázní Jáchymov - porce kávy espresso + teplá oplatka v kavárně LC Agricola zdarma. Poukázky vydává Spa Info Praha
Srpen - k zakoupené uhličité solfatanové koupeli nebo uhličité
koupeli s rašelinovým extraktem - jedno sezení v solné jeskyni zdarma
Září - k placenému kulturnímu pořadu konanému v kavárně CURIE jeden nápoj z nabídky - porce kávy espresso, čaj,
malé pivo, juice, 0,2 l vína – zdarma. Poukázky vydává Spa
Info Praha

INTERESSANTES
EXZELLENTE FRAU
Anfang Juni habe ich im Café Behounek
Frau Anna Šperlová, Inhaberin der Firma EXCELLENT PLZEŇ GmbH, getroffen. Sie ist voller Energie, mit der
sie neue Projekte angeht. Eines von ihnen ist auf Bildung und die Motivation,
neue Aktivitäten zu suchen, ausgerichtet. Es ist für alle interessierten Frauen
bestimmt. "Ich versuche Themen zu
finden, die Frauen interessieren und
Referenten einzuladen, die Frauen motivieren, inspirieren und positive Energie
ausstrahlen. Alle Konferenzen, die wir
bisher organisiert haben, waren ausver-

kauft. Das stärkt mich in meiner Über- Janáčková, Ladislav Špaček, Samira Sizeugung, dass ich den richtigen Weg ge- bai, Arch. Jan Soukup und viele andewählt habe.", ergänzt Frau Šperlová.
re, umfassende Informationen finden
Ihre Leser auf www.excellentnizena.cz.
Stellen Sie bitte unseren Lesern eine Konferenz EXZELLENTE FRAU vor. Für wen Zu jeder Konferenz gehört ein Besind Ihre Konferenzen bestimmt und wie gleitprogramm - die Präsentation von
wählen Sie die Referenten aus?
interessanten Produkten, die VerkosDie Konferenzen EXZELLENTE tung gesunder Mahlzeiten, KosmeFRAU sind für Frauen aller Alters- tik- und Friseursalon und vieles mehr.
gruppen, Berufe und Interessen bestimmt. Wir wählen Referenten aus, Welches Ziel verfolgen die von Ihnen
die interessante Frauenthemen anbie- organisierten Frauentreffen?
ten. Diese Personen haben bei uns be- Sie bieten den Frauen einen Tag, an
reits einen Vortrag gehalten: Kateřina dem sie etwas ausspannen können
Cajthamlová, Jan Přeučil, Laura und praktische Ratschläge aus allen
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Libuše Pecková

Bereichen des Lebens erfahren. Sie Ich gründete den Klub der exzellenten
machen sich aber auch miteinander Frauen, der als Fortsetzung der Konbekannt, können zusammenarbeiten ferenzen im kleineren Kreis der Frauoder unternehmerisch tätig werden. en entstand. Immer verbunden mit
Ich stellte fest, dass es zu wenige Orte einem guten Abendessen, einem Glas
gibt, wo sich Frauen treffen können. Wein und einem interessanten Gast.
Zur Konferenz nach Pilsen kommen Unsere Frauen haben die KosmetikFrauen nicht nur aus dem ganzen firma RYOR besichtigt oder Outlets in
Kreis Pilsen, sondern auch aus dem Ingolstadt besucht, das Heilbad JáchyKreis Karlovy Vary.
mov ist auch eingeplant.
Wie ist das gesamte Projekt entstanden? Wie gestaltete sich Ihre bisherige
berufliche Laufbahn?
Mein Mann und ich tanzen sehr gern
und so begann ich, in Pilsen Bälle zu
organisieren. Aber immer öfter höre
ich von Frauen, dass der Partner nicht
tanzt und dass sie auch alleine ausgehen möchten. Und dies brachte mich
auf die Idee, eine Frauenkonferenz zu
veranstalten, wo sich Frauen treffen
und bilden können. Ein beispielloses
Interesse - immer ausverkauft - hat
mich überzeugt, dass ich die richtige Richtung eingeschlagen habe. Die
Konferenzen EXZELLENTE FRAU
finden in Pilsen 2 x jährlich statt, und
es ist eine Freude, so viele glückliche
Frauen zusammen zu sehen. Dies ist
nicht meine erste unternehmerische
Tätigkeit. Ich hatte eine eigene Personalagentur und beschäftigte Tausende
von Menschen.

Eine der Referentinnen war auch Libuše
Pecková, eine Physiotherapeutin aus
dem Kurhaus Běhounek. Wie haben die
Frauen ihren Vortrag aufgenommen?
Frau Pecková referierte auf einer Konferenz zum dritten Mal - immer mit
großem Erfolg. Sie brachte den Frauen bei, wie man gut sitzt, richtig geht
und den eigenen Körper pflegt, damit
er lange seinen Dienst verrichtet. Ihre
Vorträge waren so erfolgreich, dass ich
mit Frau Pecková einen Tag mit Übungen in der Turnhalle vorbereitet hatte,
die dann aus allen Nähten platzte. Am
12. November 2016 wird Frau Pecková
wieder auf der bereits 9. Konferenz referieren.

ge Kuranwendungen ausprobieren, in
Vorbereitung sind auch Wanderungen
in der Umgebung von Jáchymov. Es
wird also die Kostprobe eines Kuraufenthaltes. Ich möchte mich für die
Einladung und die gute Zusammenarbeit bei Frau Renata Krausová bedanken, die die exzellenten Frauen nach
Jáchymov eingeladen und den Aufenthalt für die Damen maßgeschneidert
hat.
Wir treffen uns immer im Café des Hotels Behounek. Was sind Ihre ersten
Eindrücke und Erkenntnisse über Ihren Aufenthalt?
Es ist mein erster Kuraufenthalt in Jáchymov und ich weiß bereits, dass es
sicherlich nicht der letzte sein wird.
Schöne Zimmer, gutes Essen, reichhaltiges Kulturprogramm. Ich lernte
verschiedene medizinische Behandlungen kennen, die ich wirklich genossenen habe. Die hiesige Natur ist
sehr schön, sobald es mir meine Zeit
erlaubt, mache ich einen Spaziergang
in die umliegenden Wälder. Und ich
muss auch sagen, dass mich der angenehme Umgang aller Mitarbeiter
überrascht hat und ich mich wirklich
erholt habe, den Kuraufenthalt genieße ich und werde ihn überall empfehlen.

Für Mitte August bereiten wir gemeinsam einen Wochenend-Entspannungsaufenthalt für exzellente Frauen vor.
Wie ist das Interesse an diesem Aufenthalt?
Das Interesse ist groß und die Frauen Danke für das Gespräch.
Laden Sie Frauen auch zu anderen Ver- freuen sich darauf, zu Ihnen nach Jáanstaltungen ein?
chymov zu kommen. Sie werden eini- Josef Slunečko, Marketing Spezialist
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SCHNUPPERWOCHE
7 Nächte zum Kennenlernen
Programm für Kunden, die unter Rückenund Gelenkschmerzen leiden, wünschen
sich einen Kuraufenthalt ausprobieren, jedoch haben keine Zeit für einen längeren,
vollwertigen Kuraufenthalt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7x Übernachtung mit Vollpension,
Kurtaxe
1x Arztgespräch
3x Radonbad
1x Bad mit Zusätzen
1x Kohlensäurewannenbad
1x trockenes Kohlensäurebad
2x klassische Massage
(Teilmassage)
3x Paraffinpackung für die Hände
2x Sauerstoffbehandlung
1x Gruppengymnastik mit einem
Physiotherapeuten

KOSTENLOS FÜR SIE
1x Mineralwasser Vinzenzquelle (0,7 l)
aus dem Heilbad Luhacovice
WICHTIGE HINWEISE ZUR KUR
Die Schnuppenwoche bieten wir in den Hotels
Radium Palace und Běhounek an. In weiteren
Hotels auf Anfrage je nach Kapazität.
Preis ad 67 EUR / Person / Nacht

V UNSER ANGEBOT FÜR DIE MITGLIEDER
DES RADONSPACLUBS

Juli
August
September

Juli

20 % Rabatt
15 % Rabatt
15 % Ermäßigung

20 % Rabatt
20 % Rabatt
August
20 % Rabatt
		
20 % Rabatt
September 20 % Rabatt
		
20 % Rabatt

Frucht-Limonaden
Fußreflexzonenmassage
Minibar im Zimmer

Juli zu einem kostenpflichtigen Ausflug aus dem Angebot des
Heilbades Jáchymov erhalten Sie einen Espresso + eine warme Waffel im Café des Kurzentrums Agricola kostenfrei (Gutscheine gibt es an der Spa Info Praha). Gutscheine werden von
der Spa Info Praha ausgestellt.

CO²-Bad
Indische Kopfmassage
Schaumbad mit
Zusätzen
Teilmassage
Fußreflexzonenmassage
mit Bad
Hydroxeurbad

August zu einem erworbenen Schwefel- oder Kohlensäurebad
mit Moorextrakt erhalten Sie eine kostenfreie Sitzung in der
Salzhöhle.
September zum bezahlten Kulturprogramm im Café CURIE
gibt es ein Getränk aus dem Angebot - Espresso Kaffee, Tee,
kleines Bier, Saft, 0,2 l Wein - kostenfrei. Gutscheine stellt die
Spa Info Praha aus.
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HISTORIE DOLU SVORNOST
(2. část)
Na tomto místě našeho lázeňského časopisu chceme
čtenáře postupně seznámit se stručnou historií dolu
Svornost, který představuje důležitou součást jáchymovských lázní. V čísle minulém jsme se zabývali založením
dolu a jeho vývojem v 16. a 17. století, dnes bychom chtěli
podniknout krátký historický exkurz do století osmnáctého. Naši jámu Svornost jsme opustili na sklonku 17. století,
kdy v důsledku třicetileté války bylo jáchymovské hornictví v hlubokém úpadku a kdy provoz na většině dolů zcela
ustal. Dolování stříbra zaniklo úplně, dobývaly se pouze
více či méně ekonomicky výhodné niklové a kobaltové rudy.
V roce 1700 se těžilo v omezeném rozsahu jen na 10 dolech,
z nichž počtem osazenstva (20 osob) byl největší právě důl
Svornost, patřící městu. S tímto úpadkovým stavem jáchymovského hornictví se však nehodlala smířit státní správa
a finanční podporou soukromým těžařům se jí podařilo
postupně dosáhnout zvýšeného zájmu o důlní podnikání,
takže v roce 1707 bylo v provozu již 23 dolů, v roce 1708 pak
dokonce 40 dolů. V rámci těchto opatření bylo dvorským
dekretem z 27. 1. 1717 povoleno ponechat těžařům dolu
Svornost třetinu zisku k dalšímu rozvoji dolování, v roce
1719 pak toto povolení rozšířeno i na ponechání poloviny
desátku a dalších poplatků, dosud odváděných do státní
pokladny. Všechna tato opatření přispěla k tomu, že v roce
1726 byl hornickými odborníky stav dolu Svornost označen již jako „dosti dobrý“ a v důsledku nálezů na žilách
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Geschieber, Hildebrant, Prokop, Klement Ondřej a Kuh
bylo možno obnovit i těžbu stříbra. Neobyčejně bohatý nálom argentitu, proustitu a ryzího stříbra byl objeven v roce
1762 rovněž na žíle Růže z Jericha v hloubce 281 m a i díky
němu představovala v druhé polovině 18. století jáma Svornost hlavní zdroj stříbrných rud pro celý revír. Jáma v té
době dosahovala do hloubky 293 m, tj. k dnešnímu 2. patru, v úrovni 106 m pod povrchem ústila do jámy dědičná
odvodňovací štola Barbora, 42 m pod ní pak další dědičná štola Daniel. V roce 1764 převzalo městské těžařstvo
dolu Svornost do vlastnictví i sousední jámu Helena Huber, hlubokou 133 m a opatřenou novým koňským těžním
žentourem (geplem), který je od roku 1948 osazen v muzeu
v Kutné Hoře. Od roku 1764 až do roku 1802 byl pak důl
Svornost tvořen dvěma jámami – jámou Svornost a jámou
Helena, která byla v roce 1779 u příležitosti návštěvy Josefa II. v Jáchymově přejmenována na jámu Josef. Ve druhé
polovině 18. století byla jáma Svornost dále prohlubována, takže koncem století dosahovala do hloubky 347 m, tj.
k dnešnímu 5. patru, kde byly rovněž nalezeny bohaté nálomy stříbrných rud. Dle dostupných údajů lze těžbu stříbra
na všech jáchymovských dolech za celé 18. století odhadnout na 60 až 70 tun. Možno ještě připomenout, že v roce
1789 objevil německý chemik Martin Klaproth do té doby
neznámý prvek, který nazval - po rovněž krátce předtím
objevené nové planetě - uran. V té době však ještě nikdo

netušil, jak tento objev ovlivní dějiny Jáchymova v následujících dvou staletích.
Budeme-li porovnávat techniku hornických prací 18. století s předcházejícím obdobím dojdeme k závěru, že ani používané postupy ani používaná zařízení se příliš nezměnily.
Hlavní dobývací metodou zůstalo výstupkové dobývání
s rozpojováním buď ručním, nebo s použitím černého prachu (nálože 50 – 70 g prachu do ručně vrtané díry o délce 40
cm) s tím, že prach si museli horníci sami kupovat. Při ražbě běžné sledné chodby o profilu 2 m2 byly vrtány 3 vertikálně pod sebou umístěné díry a po nabití jednotlivě shora
dolů odpalovány. S postupem dobývacích prací do větších
hloubek narůstaly problémy se zajištěním větrání a čerpání vody. Přirozeným větráním se nedařilo ovětrat hluboká
a odlehlá pracoviště, byla proto budována zvláštní větrací
zařízení, tzv. vodní bubny (Wassertrommeln), kdy vodou
poháněné dřevěné kolo buď přímo dopravovalo vzduch do
dřevěného potrubí, zavedeného do podzemí nebo pohybovalo deskovými písty ve větrací jámě. Hlavními prvky
odvodňovacího systému jáchymovských dolů byly tzv. dědičné štoly – Erbsstollen (dědičné proto, že jejich ražba se
dědila po několik generací) a to štola Barbora (celková délka na konci 18. století 8 550 m, podchycovala důlní vody do
hloubky 323 m) a štola Daniel (délka 10 650 m, hloubkový
dosah do 365 m). Štoly byly raženy z nejnižšího místa údolí,
jejich rozměry, stoupání a další povinnosti ale i práva jejich
budovatelů (štolníků) byla přesně stanovena v horním řádu.
Do doby, než ražba štol dosáhla do dolového pole jámy Svornost, bylo čerpání vody z této jámy zajišťováno povrchovým
vodotěžným strojem, poháněným vodním kolem o průměru

10,7 m, který z hloubky 118 m dokázal odčerpat 260 m3 vody
za 24 hodin. Po napojení dědičných štol na jámu Svornost
byla voda z dobývek pod jejich úrovní odčerpávána dvěma
vodotěžnými stroji, z nichž jeden byl osazen ve štole Barbora,
druhý ve štole Daniel. Odpadní voda z prvního byla svedena na druhé vodní kolo a poháněla je. Tato dvojice vodních
kol uváděla do pohybu pístová čerpadla v jámě Svornost.
Obdobné čerpací zařízení bylo osazeno i v podzemí jámy
Helena Huber (Josef). Ani těžní zařízení pro dopravu lidí
a materiálu jámou Svornost se v 18. století oproti stoletím
předcházejícím příliš nezměnilo. Nadále jej tvořil žentour
neboli gepl, poháněný v době dostatku vody vodním kolem,
v době sucha pak silou koňského spřežení. Rudniny se dopravovaly na povrch ve džberech nebo okovech, na které se
překládaly z vozíků na nárazištích jednotlivých pater jámy.
Pokusy s použitím kožených vaků se neosvědčily. Rudnina, vytěžená z jámy Svornost, byla převážena na nedalekou
úpravnu, tvořenou stoupovnou a plavírnou. Ve stoupovně
byla ruda pomocí pěcholů (okovaných dřevěných kůlů), poháněných vodním kolem o průměru 5,7 m, rozdrcena a na
splavech plavírny rozdružena na rudu a hlušinu. Ruda byla
poté dodána k vytavení do hutí v dolní části města, hlušina
uložena na odval (dnešní část Na Slovanech). Trvalým problémem jáchymovských dolů byl po většinu roku nedostatek
pohonné vody, přiváděné na doly z k tomu účelu vybudovaných tří rybníků nad městem (objem 3,1 mil. m3). To mělo
za následek časté přerušování činnosti jak dolů, tak zejména
úpraven, což nepříznivě ovlivňovalo jejich hospodářské výsledky. Pokračování příště.
Jiří Pihera, vedoucí Dolu Svornost

GESCHICHTE DES BERGWERKS
SVORNOST (Teil 2)
An dieser Stelle des Kurmagazins wollen wir unsere Leser in
kurzen Abschnitten Schritt für Schritt
mit der Geschichte des Schachtes
Svornost, einem wichtigen Bestandteil
des Heilbades Jáchymov, bekanntmachen. In der letzten Ausgabe haben
wir die Gründung des Schachtes und
seine Entwicklung im 16. und 17. Jahrhundert behandelt, heute möchten wir
einen kurzen historischen Exkurs in
das achtzehnte Jahrhundert unternehmen. Wir haben den Schacht Svornost
im späten 17. Jahrhundert verlassen.
In Folge des Dreißigjährigen Krieges
war der Bergbau in Jáchymov stark
rückläufig und er kam in den meisten
Schächten völlig zum Stillstand. Der
Silberbergbau kam vollkommen zum
Erliegen, es wurden nur mehr oder
weniger wirtschaftliche Nickel- und
Kobalt-Erze gefördert. Im Jahr 1700
wurde in begrenztem Umfang nur in

10 Schächten gefördert, die meisten
Bergleute (20 Personen) haben auf
dem größten Schacht Svornost gearbeitet, der der Stadt gehört. Mit diesem Zustand des Verfalls im Bergbau
von Jáchymov wollte sich die staatliche Verwaltung nicht zufrieden geben.
Durch eine finanzielle Unterstützung
privater Bergbauunternehmen hat sie
es geschafft, dass das Interesse am
Bergbaugeschäft nach und nach stärker wurde, so dass in 1707 bereits 23
Schächte und in 1708 dann sogar 40
Schächte in Betrieb waren. Im Rahmen
dieser Maßnahmen hat man durch ein
Hofdekret vom 27. 01. 1717 den Bergleuten auf dem Schacht Svornost erlaubt, ein Drittel des Gewinns für die
weitere Entwicklung des Bergbaus zu
behalten. In 1719 wurde diese Erlaubnis auf die Hälfte des Zehnten und
andere Abgaben erweitert, die zuvor
der Staatskasse zugeflossen sind. All

diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass der Zustand des Schachtes Svornost in 1726 von den staatlichen Bergbauexperten als "ziemlich
gut" eingestuft wurde und aufgrund
der Funde auf den Erzadern Geschieber, Hildebrandt, Prokop, Klement,
Ondřej und Kuh konnte man auch
den Silberbergbau wiederbeleben. In
1762 wurde auf der Erzader Růže z Jericha in 281 m Tiefe ein reicher Fund
von Argentit, Proustit und Feinsilber
entdeckt. Dank dieses Fundes galt die
Grube Svornost in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts im ganzen Revier
als Silbererz-Hauptquelle. Die Grube
war zu diesem Zeitpunkt 293 m tief, d.
h. bis zum heutigen 2. Stock. Auf der
Höhe von 106 m unter der Oberfläche
mündete in den Schacht der Wasserlösungs-Erbstollen Barbora, 42 Meter
darunter dann ein weiterer Erbstollen
Daniel. Im Jahr 1764 übernahm die
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städtische Bergbaugesellschaft des
Schachtes Svornost auch den benachbarten 133 m tiefen Schacht Helena
Huber mit einem neuen von Pferden
angetriebenen Göpel. Dieser ist seit
1948 im Museum in Kutná Hora ausgestellt. Von 1764 bis 1802 bestand
dann der Schacht Svornost aus zwei
Gruben - Grube Svornost und Grube
Helena, die anlässlich des Besuchs von
Joseph II. im Jahr 1779 in Jáchymov in
Grube Josef umbenannt wurde. In der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
wurde der Schacht Svornost weiter
vertieft, so dass er am Ende des Jahrhunderts eine Tiefe von 347 m - bis zur
heutigen 5. Etage, wo man gleichfalls
reiche Silbererzvorkommen fand - erreichte. Nach den vorliegenden Zahlen kann man die gesamte Silberförderung der Jáchymover Gruben im
gesamten 18. Jahrhundert auf 60-70
Tonnen schätzen. Man sollte noch anmerken, dass der deutsche Chemiker
Martin Klaproth in 1789 das bis dahin
unbekannte Element entdeckt hat, das
er nach dem kürzlich entdeckten Planeten Uran benannte. Zu dieser Zeit
ahnte niemand, wie diese Entdeckung
die Geschichte von Jáchymov in den
nächsten zwei Jahrhunderten beeinflussen würde.
Wenn wir die Technik der Bergbauarbeiten im 18. Jahrhunderts mit früher
vergleichen, werden wir feststellen,
dass sich weder die verwendeten Verfahren noch die genutzten Einrichtungen allzu viel verändert haben. Die
wichtigste Abbaumethode im Bergbau
blieb entweder die Förderung von den
unteren in Richtung zu den oberen
Etagen, entweder von Hand oder mit
Schwarzpulver, das sich Bergleute auf
eigene Kosten zulegen mussten (in
von Hand hergestellte Bohrungen mit
einer Länge von 40 cm wurden Ladungen von 50 bis 70 Gramm Schwarzpulver platziert). Beim Durchstich eines
gewöhnlichen Versuchsstollens mit
einem Durchmesser von 2 m² wurden
drei vertikal übereinander angeordnete Löcher gebohrt und die Ladung
einzeln von oben nach unten gezündet. Mit dem Fortschreiten der Abbauarbeiten in größeren Tiefen wuchsen die Probleme mit der Bewetterung
und dem Abpumpen des Wassers.
Eine natürliche Belüftung hat es nicht
geschafft, tief und abseits gelegene Arbeitsbereiche zu bewettern, deshalb
baute man spezielle BewetterungsEinrichtungen, sog. Wassertrommeln.
Hier trieb das wassergetriebene Holz40

rad die Außenluft entweder direkt in
den Schacht durch geführte Holzrohrleitungen oder bewegte die Kolben
im Wetterschacht. Die wichtigsten
Elemente des Entwässerungssystems
der Jáchymover Schächte waren sog.
Erbstollen (Erbstollen wurden sie deswegen genannt, weil ihr Durchstich
in mehreren Generationen erfolgte), z.
B. der Stollen Barbora (Gesamtlänge
am Ende des 18. Jahrhunderts 8.550
Meter, er fing das Grubenwasser bis
zu einer Tiefe von 323 m auf) und der
Stollen Daniel (Länge 10.650 Meter,
Tiefenreichweite bis 365 m). Die Stollen wurden vom tiefsten Talpunkt vorgetrieben, ihre Abmaße, Steigungen,
weitere Pflichten und auch Rechte ihrer Erbauer (Stollenhauer) wurden in
der Bergbauordnung genau festgelegt.
Bis der Stollenvortrieb das Grubenfeld
des Schachtes Svornost erreichte, erfolgte die Wasserförderung aus dieser
Grube durch eine wasserfördernde
Maschine auf der Oberfläche, angetrieben von einem Wasserrad mit einem Durchmesser von 10,7 Metern,
das es schaffte, aus der Tiefe von 118 m
260 m³ Wasser in 24 Stunden zu pumpen. Nach dem Anschluss der Erbstollen an den Schacht Svornost wurde das
Grubenwasser aus den Strossen unter
ihrem Niveau mit zwei Wasserpumpen gefördert, einer war im Stollen
Barbora, der andere im Stollen Daniel
platziert. Das Abwasser aus der ersten
Maschine wurde auf das zweite Wasserrad geleitet und trieb es an. Dieses
Wasserräder-Paar brachte die Kolbenpumpen im Schacht Einheit in Bewegung. Eine ähnliche Pumpanlage wurde auch in der Grube Helena Huber
(Josef) installiert. Auch die Abbauan-

lage für den Transport von Menschen
und Material im Schacht Svornost hat
sich im 18. Jahrhundert im Vergleich
zu vorigen Jahrhunderten nicht allzu
viel verändert. So ist es auch weiterhin
der Göpel, der zu Zeiten mit genug
Wasser von einem Wasserrad und zu
Trockenzeiten von einem Pferdegespann angetrieben wurde. Am Füllort
der einzelnen Grubenetagen wurde
das Erz von den Transportwagen in
Bottiche oder Schöpfeimer verladen
und an die Oberfläche transportiert.
Ledersäcke haben sich nicht bewährt.
Das in der Grube Svornost abgebaute Erz wurde zu einer nahe gelegenen
Aufbereitungsanlage
transportiert,
die aus einem Pochwerk und einer
Erzwäsche bestand. Das Erz wurde im
Pochwerk mit beschlagenen Holzpflöcken, angetrieben von einem Wasserrad mit einem Durchmesser von 5,7
Metern, zerkleinert und in der Erzwäsche in Erz und Abraum getrennt.
Das Erz wurde dann zum Schmelzen
in Schmelzhütten im unteren Teil der
Stadt geliefert, der Abraum wurde auf
einer Halde gelagert (heute Na Slovanech). Ein dauerhaftes Problem der
Jáchymover Schächte war das nicht
ausreichende Wasser zum Antrieb
der Wasserräder. Zu diesem Zweck
wurden oberhalb der Stadt drei Teiche
angelegt (Volumen von 3,1 Mio. m³),
von hier aus wurde das Wasser zu den
Schächten geleitet. Der Wassermangel
führte zu häufigen Betriebsunterbrechungen in den Schächten und hauptsächlich in den Aufbereitungsanlagen,
was sich negativ auf ihre finanziellen
Ergebnisse auswirkte. Fortsetzung
folgt.
Jiří Pihera, Leiter der Grube Svornost

Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa
z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

LUHAČOVICKÉ OKÉNKO

Ing. Martin Plachý, president Evropského svazu
lázní a MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel
Lázní Luhačovice, a.s.

EVROPSKÁ CENA ZA INOVACI PRO LÁZNĚ
LUHAČOVICE. BALNEOPROVOZ NOVÉ GENERACE
NADCHL ODBORNÍKY
Lázně Luhačovice, a.s., získaly od Evropského svazu lázní
jako vůbec první společnost v České republice prestižní certifikát za vítězství v soutěži ESPA Innovation Awards 2016
za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství.
Stalo se tak na konci května ve francouzských lázních Vichy. Oceněn byl projekt nového balneoprovozu, ve kterém
jsou poskytovány uhličité koupele dětským pacientům.
Cílem inovace bylo přivedení přírodního léčivého zdroje přímo do objektu dětské léčebny Miramonti a díky
změně prostředí zajištění větší účinnosti těchto koupelí.

Dalším výsledkem bylo zajištění možnosti pitné kúry minerální vody přímo v areálu dětských léčeben a používání
minerální vody pro inhalace bez nutnosti ji přepravovat
v nádobách.
Základní myšlenkou je, aby děti během koupele v uhličité
vodě zůstaly v klidu a tělo se mohlo pokrýt bublinkami
oxidu uhličitého, který se vstřebává kůží a zlepšuje se tak
její prokrvení. Koupel, která má příznivý vliv na srdeční
a cévní systém a tím i na celý organismu, je tak mnohem
efektivnější.
Dítě je při vstupu do balneoprovozu uhličitých koupelí
vtaženo do „jiného světa“ a jeho pozornost je soustředěna
na příjemné vjemy, které ho přirozeně zajímají. Omezuje
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se tak jeho pohyb ve vaně na minimum a mnohem lépe
během procedury spolupracuje. Balneoprovoz byl proto navržen jako vodní svět s hvězdným nebem. Vstupní
chodba evokuje mořské pobřeží s majákem a vstupy do
jednotlivých kabinek potom vstup na palubu lodě. Vlastní vany jsou v podobě loděk na mořské hladině a vedle
nich pomáhají odvádět pozornost dětí umělé rybičky ve
skleněných válcích s probublávající vodou. Naproti vanám
jsou televizory, ve kterých děti mohou sledovat pohádky nebo jejich oblíbené pořady. Podlahovina v kabinkách
byla zvolena jako paluba – kajuta lodi – v dezénu dřeva.
Součástí vnitřního vybavení jsou i dvě svítící želvy a soubor hraček. Dokonalou iluzi „jiného světa“ dokreslují stovky hvězd v podobě mikrožárovek umístěných přímo nad
vanami, v čekárně a na chodbě. V přízemí jsou instalovány
celkem 4 tradiční nerezové vany a 8 odpočinkových kabinek. Jedná se o nejmodernější prototypy van vyrobených
na míru. Unikátní ohřev dvouplášťových van pomocí páry
i napouštění vody do dvou hladin podle vzrůstu dítěte je
automatické. Výška hladiny je snímána ultrazvukovými
senzory ve stropě. Vše je řízeno vysoce sofistikovaným
systémem, který ulehčuje práci pracovníkům obsluhujícím
vanu a zároveň zajišťuje bezpečnost poskytování procedury. Součástí van je také designově řešené odsávání CO2,
který uniká z hladiny u minerální vody a mohl by dětem
při vdechnutí způsobit zdravotní problémy. V celém technologicky propracovaném systému se podařilo skloubit
funkčnost i moderní design a potvrzuje se, že klasické koupele v uhličité vodě mohou být poskytovány v nové podobě
a navíc s větším efektem. Náklady na realizaci balneoprovozu dosáhly 15 mil. Kč.
Nový balneoprovoz s uhličitými koupelemi je vrcholem
přeměn a modernizace dětských léčeben v Luhačovicích,
což odpovídá dlouhodobému záměru zkvalitňovat
lázeňskou péči. Po několikaletém úsilí byla hlavní rekonstrukce dětských léčeben dokončena před dvěma lety.
Ubytování je v současné době zajišťováno v pokojích odpovídajících kategorii tříhvězdičkového hotelu. Všechny pokoje pro děti od 1,5 roku s doprovody jsou nyní vybaveny
moderním příslušenstvím a novým nábytkem. Ve stejném
standardu byla provedena i modernizace penzionu Rodina

rovněž určeného dětem s doprovody. Dětem starším 6let,
které absolvují pobyt bez doprovodu rodičů, jsou v dětské
léčebně Miramonti k dispozici pokoje s novým nábytkem
a televizory včetně WiFi připojení přímo na pokojích. Upraveny byly také společné toalety a sprchy. Celodenní stravování je připravováno v nové kuchyni a pacienti se stravují
v příjemném prostření barevně sladěné jídelny. V posledních letech proměnou prošly i další balneoprovozy, kde
se podávají inhalace, koupele a rehabilitace. Dětem slouží
nově vybudované herny, tělocvična, kinosál, společenské
prostory, hřiště, bazén, venkovní sportoviště i ohniště.
Součástí komplexu léčeben je i základní škola.
Poptávka po dětských léčebnách je především v hlavní sezónu velká. Alespoň část převisu po nich pomůže uspokojit
na jaře letošního roku zakoupená vila Vlastimila. Architektonicky hodnotný objekt od Dušana Jurkoviče přivítal
první dětské pacienty v polovině června.
Dětské léčebny v Luhačovicích patří k největším v České
republice. Léčí se zde děti již od 1,5 roku věku s doprovodem s respiračními onemocněními, obezitou, nemocemi zažívacího ústrojí, ale i kožními a onkologickými
onemocněními.
LÁZNĚ LUHAČOVICE MAJÍ SVŮJ LÁZEŇSKÝ POHÁREK
NECTARIUM
Lázeňská sezóna v Lázních Luhačovice, a.s., slavnostně
odstartovala ve dnech 6.-8. května třídenním pásmem
programů. Jejich součástí bylo v neděli 8. května vyhlášení
vítěze designérské soutěže Luhačovický lázeňský pohárek
2016, do které se přihlásilo více než 150 tvůrců z České
a Slovenské republiky. Vítězem se stala studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Adéla Chorá
se svým pohárkem NECTARIUM. Vítězný pohárek je
návštěvníkům již k dispozici a můžou si jej v Luhačovicích
zakoupit.
Generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard
Bláha, k tomu uvedl: „Lázně Luhačovice mají od letošní
sezony vlastní unikátní lázeňský pohárek. Autorka Adéla
Chorá nejlépe splnila hlavní kritéria designérské soutěže,
tedy inovaci a zároveň proveditelnost. Svůj pohárek stylizovala do podoby lučního kvítku. Vybraný název Nectarium jej vhodně doplňuje. Je mezinárodně srozumitelný.
Květ je zdrojem nektaru stejně jako pohárek naší léčivé
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Adéla Chorá, autorka a MUDr. Eduard Bláha,
generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

vody. Pohárek má jednoduchý tvar,
a přesto je hravý a originální. Do jeho
středu je vsazeno brčko, které napodobuje pestík květu. Tvar nádobky je
čistý a drží se příjemně i vznešeně. Je
vyroben z vysoce kvalitního porcelánu.Chtěli jsme letošní sezónu vybavit
nějakým jednoznačným symbolem,
který propojí tradice s moderními
trendy a možná nastartuje i novou
tradici.“
Historicky první designérská soutěž
Lázní Luhačovice, a. s., o nejkrásnější
lázeňský pohárek otevřela své brány začínajícím i profesně zkušeným
designérům v říjnu minulého roku.
Záštitu nad soutěží převzal rektor Univerzity Tomáše Bati Prof. Petr Sáha,
odbornou pomoc poskytla organizace
CZECHDESIGN – centrum českého
designu, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně a Luhačovický okrašlovací spolek
Calma. Technologickou podporu zajistil karlovarský Ateliér Futuree a samotnou realizaci manufaktura Queens
Crown z Chodova navazující na tradici
výroby porcelánu z roku 1872.

KULTURNÍ LÉTO V LUHAČOVICÍCH

patří již tradičně prestižnímu Festivalu Janáček a Luhačovice, v srpnu
Stejně jako v minulých letech je nabíd- se koná populární přehlídka Divaka kulturního vyžití v Luhačovicích delní Luhačovice a ani letos nechybí
nesmírně pestrá. V červnu proběhl koncerty svázané s Akademií Václava
nejen 4. ročník řezbářského sympozia Hudečka.
Krása v dřevě ukrytá, ale také 4. ročník Své stálé místo mají v kulturní
přehlídky ochotnických souborů nabídce nejen pravidelná divadelní
Luhačovická divadelní sešlost. Velký představení, ale také kolonádní konúspěch zaznamenal koncert Hudby certy, které se konají dvakrát týdně na
Hradní stráže a Policie ČR. Červenec Lázeňském náměstí.
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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.

EIN BLICK NACH LUHAČOVICE
EUROPÄISCHER PREIS
FÜR DIE INNOVATION IM
HEILBAD LUHAČOVICE
DER BALNEO-BEREICH NEUER
GENERATION BEGEISTERTE DIE
FACHLEUTE
Die Heilbad Luhačovice AG wurde Ende Mai im französischen Kurbad Vichy vom Europäischen Heilbäderverband als erste Gesellschaft
in der Tschechischen Republik mit
dem Prestige Zertifikat als Gewinner
des Wettbewerbs ESPA Innovation
Awards 2016 für die beste europäische
Innovation im Bereich des Kurwesens
gewürdigt. Bewertet wurde das Projekt des neuen Balneo-Bereiches, in
dem Kinderpatienten CO²-Bäder verabreicht werden.
Das Ziel dieser Neuerung war es, das
Naturheilmittel direkt in das Objekt
der Kinderkurklinik Miramonti zu
führen und durch die Änderung der
Umgebung eine größere Effektivität
dieser Bäder zu erreichen. Trinkkuren
mit dem Mineralwasser können nun
als weiteres Resultat direkt im Areal
der Kinderkurklinik erfolgen und das
Mineralwasser zum Inhalieren muss
nicht erst in Gefäßen transportiert
werden.
Das Ziel ist es, Kinder während des
Bades im kohlensäurehaltigen Wasser ruhig zu stellen, damit die CO²Blasen den Körper bedecken und von
der Haut aufgenommen werden, was
eine bessere Durchblutung der Haut
fördert. Das Bad wirkt sich positiv auf
das Herz- und Gefäßsystem und somit auf den ganzen Organismus aus
und ist so viel effektiver.
Das Kind wird nach dem Betreten des
Balneo-Bereiches in eine „andere Welt
entführt“ und seine Aufmerksamkeit konzentriert sich auf angenehme
Wahrnehmungen, die es natürlich interessieren. Die Bewegung des Kindes
in der Wanne wird auf ein Minimum
44

reduziert und es arbeitet während der
Anwendung viel besser mit. Der Balneo-Bereich stellt eine Wasserwelt mit
Sternenhimmel dar. Der Eingangsbereich erinnert an einen Meeresstrand
mit einem Leuchtturm und der Zugang zu den einzelnen Kabinen an
das Betreten eines Schiffsdecks. Die
Wannen sehen wie Schiffchen auf der
Meereswasseroberfläche aus. Neben
ihnen helfen Fische aus Kunststoff in
Glaszylindern mit sprudelndem Wasser die Aufmerksamkeit der Kinder
abzulenken. Gegenüber der Wannen
wurden TVs platziert, wo die Kinder
Märchen oder beliebte Sendungen verfolgen können. Der Boden in den Kabinen wurde als Schiffsdeck und die
Kajüte im Holzdesign ausgeführt. Zur
Inneneinrichtung gehören auch zwei
leuchtende Schildkröten und Spielzeug. Die Illusion einer „anderen Welt“
vervollständigen hunderte als Lämpchen ausgeführte Sterne direkt über
den Wannen, im Wartezimmer und
auf dem Gang. Im Erdgeschoss wurden vier herkömmliche Edelstahlwannen und acht Ruhekabinen installiert.
Die maßgefertigten Wannen sind die
neuesten ihrer Art. Die einzigartige
Beheizung der doppelwandigen Wannen mit Dampf und das Einlassen des
Wassers finden je nach Körpergröße
des Kindes vollautomatisch statt. Der
Wasserspiegel wird von in der Decke
installierten Ultraschallsensoren kontrolliert. Alles wird durch ein ausgeklügeltes System gesteuert, welches
den die Wannen bedienenden Mitarbeitern ihre Arbeit erleichtert und
gleichzeitig die Sicherheit während
der Verabreichung der Anwendung
garantiert. Zu den Wannen gehört
auch eine designte Absauganlage für
das CO², das sich über die Oberfläche
des Mineralwassers verflüchtigt und
den Kindern gesundheitliche Probleme bereiten könnte. Das ganze technologisch ausgereifte System verbindet
Funktionalität mit modernem Design

und es bestätigt sich, dass klassische
CO²-Bäder auf eine neue Art und Weise wirksamer verabreicht werden können. Die Realisierungskosten haben 15
Mio. Kronen betragen.
Die neue Balneo-Abteilung mit CO²Bädern markiert den Höhepunkt in
der Modernisierung der Kinderkurkliniken in Luhačovice. Dies entspricht auch dem langfristigen Ziel,
die Qualität der Kuraufenthalte zu
verbessern. Vor zwei Jahren wurde
nach einer mehrjährigen Anstrengung der wichtigste Teil des Umbaus
der Kinderkurkliniken abgeschlossen.
Der Standard der aktuellen Unterkünfte entspricht einem drei Sterne***
Hotel. Alle Zimmer für Kinder ab 1,5
Jahre mit Begleitung wurden nun mit
neuen Bäder und neuer Einrichtung
ausgestattet. Die Modernisierung der
Pension Rodina, auch für Kinder in
Begleitung bestimmt, wurde im selben
Standard durchgeführt. Kindern älter
als sechs Jahre, die den Kuraufenthalt
ohne Begleitung der Eltern absolvie-

ren, stehen in der Kinderkurklinik
Miramonti neu eingerichtete Zimmer und TVs sowie Internet direkt
auf den Zimmern zur Verfügung. Die
Gemeinschaftstoiletten und Duschen
wurden auch renoviert. Die Ganztagsverpflegung wird in der neuen Küche
zubereitet und die Patienten speisen
in einer angenehmen Umgebung des
farblich abgestimmten Speisesaals. In
den letzten Jahren wurden auch andere Balneo-Bereiche mit Inhalationen,
Bädern und Rehabilitationen umgebaut. Kindern stehen neue Spielhallen,
eine Turnhalle, ein Kinosaal, Gemeinschaftsräume, ein Spielplatz, ein Pool,
ein Outdoor-Sportplatz und eine Feuerstätte zur Verfügung. Eine Grundschule gehört auch zum Komplex der
Kurkliniken.
Die Nachfrage nach Plätzen in einer
Kinderkurklinik ist hauptsächlich
in der Hauptsaison sehr groß. Die in
diesem Frühjahr erworbene Villa Vlastimila kann wenigstens einen Teil
dieser nicht befriedigten Anfragen abfangen. Das architektonisch wertvolle
Objekt von Dušan Jurkovič begrüßte
die ersten Kinderpatienten Mitte Juni.

Die Kinderkurkliniken in Luhačovice
gehören zu den größten in der Tschechischen Republik. Behandelt werden
hier Kinder ab 1,5 Jahren - in Begleitung - mit Atemwegserkrankungen,
Adipositas, Erkrankungen des Verdauungssystems, sowie Haut- und onkologischen Erkrankungen.

DAS HEILBAD LUHAČOVICE HAT
SEINEN KURTRINKBECHER
NECTARIUM
Vom 6.-9. Mai wurde im Heilbad
Luhačovice AG feierlich die Kursaison mit einer drei-tägigen Programmfolge gestartet. Am Sonntag
8. Mai erfolgte die Bekanntgabe der
Gewinner des Designer-Wettbewerbs
„Luhačovicer Kurtrinkbecher 2016“,
für den sich mehr als 150 Künstler aus
der Tschechischen und Slowakischen
Republik angemeldet haben. Den
Wettbewerb gewann eine Studentin
der Akademie der Künste, Architektur und Design in Prag Adele Chorá
mit ihrem Becher NECTARIUM. Der
Gewinnerbecher ist bereits verfügbar
und kann in Luhačovice erworben
werden.
Der Generaldirektor des Heilbades
Luhačovice AG MUDr. Edward Bláha
sagte: „Luhačovice hat seit dieser
Saison seinen eigenen einzigartigen
Kurtrinkbecher. Die Gestalterin Frau
Adele Chorá erfüllte die wichtigsten
Kriterien des Design-Wettbewerbs, d.
h. Innovation und gleichzeitige Machbarkeit am besten. Ihr Becher hat die
Form einer Blüte. Der gewählte Titel
Nectarium ergänzt die Form passend.
Er ist international verständlich. Eine
Blüte ist eine Nektarquelle so wie der
Becher mit unserem Heilwasser. Der
Becher hat eine einfache Form, dennoch ist er verspielt und originell. In
seiner Mitte sitzt ein Saugrohr, das
den Stempel einer Blume darstellt.
Die Form des Bechers ist klar und er
liegt gut in der Hand. Er ist aus einem sehr feinen Porzellan hergestellt.
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Wir wollten die diesjährige Saison
mir einem eindeutigen Symbol versehen, das Traditionen mit modernen
Trends verbindet und vielleicht auch
eine neue Tradition begründet.“
Im Oktober letzten Jahres öffnete der
erste Design-Wettbewerb um den
schönsten Kurtrinkbecher in der Geschichte des Heilbades Luhačovice
AG seine Türen sowohl Anfängern als
auch erfahrenen professionellen Designern. Der Wettbewerb fand unter
der Schirmherrschaft des Rektors der
Tomáš Baťa Universität Prof. Petr Sáha
statt, technische Hilfe wurde seitens
der Organisation CZECHDESIGN Tschechisches Design Zentrum, der
Fakultät für Multimediakommuni-
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kation der Tomáš Baťa Universität in
Zlín und seitens des Verschönerungsvereins Calma aus Luhačovice gestellt.
Die technologische Unterstützung sicherte das Karlsbader Atelier Futuree,
die eigentliche Umsetzung erfolgte
durch die Manufaktur Queens Crown
aus Chodov, die die Tradition der Porzellanherstellung seit 1872 fortsetzt.

tivals der Amateurtheatergruppen das
sog. Theatertreffen von Luhačovice
statt. Sehr erfolgreich war das Konzert
Musik der (Prager) Burgwache und
der Polizei der Tschechischen Republik. Der Juli gehört schon traditionell
dem renommierten Festival Janáček
und Luhačovice, im August findet das
beliebte Theaterfestival Luhačovice
statt. Die im Rahmen der Akademie
des Václav Hudeček veranstalteten
KULTURSOMMER IN LUHAČOVICE
Konzerte werden in diesem Jahr auch
Das Kulturangebot in Luhačovice ist nicht fehlen.
wie in den vergangenen Jahren sehr Regelmäßige Theatervorstellungen als
vielfältig. Im Juni fand nicht nur der auch Kolonnaden-Konzerte, die zwei4. Jahrgang des Schnitzerei-Symposi- mal in der Woche auf dem Kurplatz
ums Schönheit, die das Holz verbirgt, stattfinden, haben im Kulturangebot
sondern auch der 4. Jahrgang des Fes- ihren festen Platz eingenommen.
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RADIUM PALACE

Tel.

Otevírací doba / Öffnungszeiten

BEAUTY CENTRUM – Kadeřnictví | Friseur
Holení / Rasieren “Hot towel”

Kateřina Dondová

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

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

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra | Pediküre

Anna Rajtmajerová

+420 603 358 542

Út | Di: 8:00 -17:00 hod. | Uhr, St | Mi: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, Čt | Do: 8:00 -13:00 hod.
Uhr, Pá | Fr: 11:00 – 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: dle domluvy | nach Vereinbarung

Kiosek | Kiosk

Miroslava Holá

+420 353 831 740
přímá linka | Kurzwahl: 1740

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

Kadeřnický salón | Friseursalon

Eva Haasová

+420353831217

Út, Čt, Pá | Di, Do, Fr 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 12:00 hod. | Uhr, v jiné dny
a odpoledne dle domluvy | an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung

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

Anna Papcúnová

tel.: + 420722707468, linka | Kurzwahl: 1218

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

Kosmetický salon | Kosmetiksalon Darina

Darina Töltési

+420353831396

Út, Čt | Di, Do 8:00-14:00 hod. | Uhr, So | Sa 7:00 – 11:00 hod. | Uhr, v jiné dny
a odpoledne dle domluvy | an anderen Tagen und Nachmittags nach Vereinbarung

Kadeřnictví Marie Drápalová | Friseur Marie Drápalová

Marie Drápalová

+420353832020

Po, Út, Čt, Pá | Mo, Di, Do, Fr: 9:00 - 17:00 hod. | Uhr, So | Sa: 9:00 - 13:00 hod. | Uhr

Pedikúra a manikúra | Pediküre und Maniküre

Lenka Veselá

+ 420353832019, + 420731185283

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

Hana Rudolfová

+420353832010

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

Dřevěné zboží | Holzwaren

Ĺudovít Melicher

+420736540610

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

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

Martina Svobodová

+420731656263

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

Kosmetika | Kosmetik

Gabriela Kökyar

+ 420776117703

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

Tajemství přírody | Geheimnisse der Natur

Vladan Bublík

+420774432325

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

Porcelán | Porzellan

Uršula Ledecká

+420604317361

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

Boutique Svitlana

Svitlana Petráková

+420736649028

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

Bižuterie | Schmuck

Eva Majďáková

+420734482771

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

Lékárna Šalvěj | Apotheke Salbei

RNDr. Olga Jozová

+420773299453 | info@lekarna123.cz

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

Sladké mlsání | Süßwaren

Marcela Kršová

+420353836008

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

Taneční kavárna | Tanzcafé

Vladislav Prokop

+420606425652

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

BĚHOUNEK

CURIE
PRAHA
Kosmetika | Kosmetik

ASTORIA
AGRICOLA
LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS

ALL INCLUSIVE
• snídaně formou bufetu
• polévka a salát v době oběda
• večeře formou výběru ze 3 servírovaných pokrmů + 2 pokrmy na švédských stolech
• neomezená konzumace nápojů v době od 10:00 do 22:00 hodin (rozlévané nealko nápoje - Coca-Cola, Tonic, Fanta, kohoutková voda s citronem, rozlévané bílé a červené víno,
lahvové pivo Gambrinus 11° Excelent,
káva espresso, capuccino, čaj)
• denně volný vstup do bazénu Agricola
• 1x za pobyt volný vstup do kina Radium

• Frühstück in Buffetform
• mittags Suppe und Salate
• Abendessen: Auswahl aus drei servierten Gerichten + zwei Gerichte in
Buffetform
• All inklusive Getränke (uneingeschränkt) von 10:00-22:00 Uhr:
offene alkoholfreie Getränke - Coca-Cola, Tonic, Fanta, Leitungswasser
mit Zitrone, Weiß- und Rotwein, Gambrinus 11° Excelent Flaschenbier, Espresso,
Cappuccino, Tee)
• täglich freier Eintritt in die Agricola
Pool-Landschaft
• 1x Kinobesuch im Kino Radium pro
Aufenthalt

Pro 2 dospělé osoby na 3 dny
ve dvoulůžkovém pokoji

Für zwei Erwachsene für drei Tage im
Zweibettzimmer

Pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let
na 3 dny ve dvoulůžkovém pokoji

Für zwei Erwachsene und ein Kind bis
12 für 3 Tage im Zweibettzimmer

cena 2 990 Kč

Preis 2.990 CZK

cena 3 990 Kč

Nabídka platí
od 01. 07. do 31. 08. 2016
dle dostupných kapacit.

Preis 3.990 CZK

Informace a rezervace pobytu / Informationen und Buchungen:
Tel.: + 420 353 836 666, E-mail: curie@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

Das Angebot gilt
ab 01. 07. - 31. 08. 2016
je nach Verfügbarkeit.

