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Než se však hotel Radium Palace ponoří
do zvuků stavby, jeho koncertní sál
ovládnou během října zcela jiné melodie.
Nejprve to bude koncertní provedení
Dvořákovy pohádkové opery Rusalka a následně šansony ve francouzském originále.
V měsíci listopadu se již tradičně setkáme
před historickou budovou Lázeňského
centra Agricola se sv. Martinem na bílém
koni a na počátku adventního času konečně rozsvítíme společně se sv. Mikulášem
a sv. Barborou vánoční strom.
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dovolte mi vás srdečně pozdravit na začátku období, ve kterém se naše lázně
pozvolna noří do podzimní atmosféry.
Sluneční paprsky nás ještě tu a tam lákají
ven obdivovat festival barev v lázeňském
parku a poznávat magické scenérie Krušnohoří. Mohlo by se zdát, že čilý lázeňský
ruch utichá a vše se pomalu připravuje
na zimní odpočinek. Opak je však pravdou a nás velice těší, že aktuálně téměř
tisíc klientů oceňuje propojení jedinečné
atmosféry, vysoké kvality poskytovaných
služeb a bohaté nabídky kulturních i společenských událostí.
Letošní rok byl ve znamení mnoha zajímavých investic a v tomto duchu budeme
pokračovat i na přelomu podzimu a zimy.
V období od 28. 11. 2016 do 7. 1. 2017
proběhne částečná modernizace hotelu
Radium Palace. Proměnou projdou především jednotlivá oddělení zdravotního
úseku a celkový komfort ubytovací části
hotelu zvýší nová okna.

Byť se listí teprve halí do pestrých odstínů, zanedlouho krušnohorský hřeben
překryje sníh a léčené hosty našich lázní
doplní milovníci zimních sportů. V této
souvislosti bych rád připomněl, že v minulém roce jsme po rozsáhlé rekonstrukci
otevřeli moderní penzion Dagmar, který
poskytuje ideální zázemí pro rodinné pobyty, ale i pro aktivní sportovce. V bohaté
nabídce našich pobytů si však vyberou
i klienti, kteří dávají přednost odpočinku
a relaxaci. Krásným dárkem pro vás nebo
pro vaše blízké může být samotný vánoční
nebo silvestrovský pobyt. Přehlednou
nabídku našich produktů naleznete v novém ceníku pro rok 2017, který je možné
stáhnout z našich internetových stránek,
příp. vám ho rádi zašleme na vaší adresu.
Závěrem bych rád vzpomenul, že je to
právě rok, kdy jsem měl krátké představení jako sales manager LK Curie
v podzimním čísle našeho magazínu.
Rád bych tímto poděkoval našim klientům, kolegům i vedení společnosti
za mnoho příjemných a inspirativních
momentů, které jsme při společném
úsilí o vytvoření co možná nej pobytu
mohli zažívat.
Bc. Martin Záhořík
obchodní ředitel
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Videomaping na fasádě
jáchymovské radnice

JÁCHYMOV OSLAVIL 500 LET
OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Letošní rok se v Jáchymově nesl v duchu
oslav mimořádně významného výročí
města. Takto významné jubileum je neopakovatelné a proto Jáchymov k tomuto historického milníku připravil celou
řadu akcí, které si kladly za cíl zapojit
do oslav co nejvíce obyvatel a návštěvníků města.
Oslavy byly odstartovány orientačně pozná
vacím závodem „O poklad Štěpána Šlika“.
Velmi zajímavé bylo „Kolo příběhů“, kde
občané města zanechali svou písemnou
stopu v historii města. Zaslouženému zá
jmu se těšila výstava historických fotografií
a pohlednic na radnici a v neposlední řadě
také obnovená pouť na Mariánskou. Velkou
pozornost vzbudil Závod Josefa Prenniga,
recesistický závod od domu bývalého pekař
ství pana Kuhna k dolu Rovnost a zpět.
Vyvrcholení oslav se uskutečnilo o ví
kendu 20. – 21. 8. 2016. Na páteční večer
byl připraven ples na zimní zahradě
hotelu Běhounek. Hosty, mezi kterými
byl i potomek František Schlik s chotí
Divinou, přivítal u vchodu „hrabě Ště
pán Šlik“. Všechny přítomné pozdravil
starosta města Bronislav Grulich, který
zrekapituloval historii města, připomněl
vznik 1. báňské školy před 300 lety a ne
zapomněl ani na 110 let jáchymovských
lázní. Následoval bohatý kulturní pro
gram, který završil nádherný ohňostroj.
Sobotní program ohlásily kostelní zvo
ny sv. Jáchyma. Jeho základem byl prů
vod městem, který odstartoval v lázeňské
čtvrti města. V průvodu jste mohli vidět

představitele města v dobových kostý
mech, zástupce městských organizací
a řadu zahraničních hornických spolků.
V neposlední řadě také kostýmy histo
rických osobností (Georgius Agricola,
Johann Matheius, Heinrich von Könneritz,
Lazarus Erckert, Marie Curie Sklodowská,
Jakub Prennig a další). Průvod došel až
před kostel sv. Jáchyma, kde kulturní pro
gram vyvrcholil ve večerních hodinách
velmi emotivním videomappingem na bu
dově radnice, kdy všichni přítomní byli do
slova vtaženi do mimořádné historie města.
Slavnostní program završila nedělní eku
menická bohoslužba za účasti kardinála
Dominika Duky, arcibiskupa pražského
a Danila Ženatého, synodního seniora
Českobratrské církve evangelické, kdy
v promluvách byla opět připomenuta
dlouhá, slavná, ale také bolestná historie
Jáchymova. V rámci bohoslužby byl po
žehnán nový městský prapor. Hudební
tečkou třídenních oslav se stal koncert
populární skupiny Jelen u Šlikovy věže.
Ingeborg Štiková
místostarostka Jáchymova

Jak šel čas...
l 
1516 Založení města Štěpánem Šlikem,
dolování stříbra a ražba tolarů
l 1
 518 Vznik Dolu Svornost, který se poz
ději stal prvním uranový dolem na světě
l 1
 520 První lékárna na území ČR a ve střed
ní Evropě
l 
1522 Poprvé na světě zavedeno větrání
důlního díla pomocí měchového dmy
chadla – na štole Barbora
l R
 ůst počtu obyvatel nad 18 000, Já
chymov se stal druhým nejlidnatějším
městem po Praze.
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1 6. století Jáchymov centrem huma
nismu a renesance v čele s Johannem
Mathesiem
1 7. století - úpadek města po odchodu
protestantské většiny obyvatel do sou
sedního Saska
Počátek 18. století, založení první báň
ské školy
1849–1951 Jáchymov sídlem soudního
a politického okresu Jáchymov
1873 Velký jáchymovský požár
1898 Objev polonia a radia z Jáchymov
ského smolince manžely Curiovými
1 906 Vznik prvních radonových láz
ní světa
1 945 Odsun většiny německého oby
vatelstva
50. léta Období komunistických pracov
ních táborů a těžba uranu
6 0. léta Rozvoj lázeňství a turistické
ho ruchu
S oučasnost, snaha o zápis Montanre
gionu Krušnohoří – Erzgebirge na se
znam kulturního dědictví UNESCO

Perličky
l 
Americký dolar dostal své jméno podle
stříbrného jáchymovského tolaru (ně
mecky „Joachimsthaler, který se zde
razil v 16. století).
l P
 ozůstatky Petrova mlýna jsou nejstar
ším dochovaným vodním mlýnem v ČR.
l 
Kostel sv. Jáchyma a sv. Anny je první
luteránský chrám v českých zemích.
l 
V Jáchymově byl objeven a podle něj
pojmenován minerál Jáchymovit.
l N
 a bývalé železniční trati, dnes cyklo
stezce je nejkratší železniční tunel v ČR.
Zdroj: Wikipedia.org
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»Radon je životabudič, přírodní
zázrak vzbuzující respekt.«

RADIUM PALACE JE MI SOUZEN…
Je nám ctí, že naše lázně a hotel Radium
Palace opět navštívil světoznámý mim,
režisér, dramaturg, choreograf, pedagog
AMU a také významný umělec Národního
divadla, pan MgA. Radim Vizváry Ph.D.
Loňský rok byl pro něj zkouškou a zároveň
premiérou. Léčbu mohl vzhledem ke své
mu pracovnímu vytížení absolvovat pouze
9 dní, ale i tak byla pro něj velice přínosná.
Energie z naší léčby však po roce slábla
a „Mistr“ se k nám opět vrátil s očekává
ním úlevy, odpočinku a opět nabití života
dárné energie z hlubin země.
„Radium Palace je mi souzen a lázně v Já
chymově se staly neodlučitelnou součástí
mého života. Stejně jako umění, které je
pro mě každodenním chlebem. Radonová
léčba mě vždy restartuje, uleví od tělesné
bolesti, vrátí mi sílu a energii do tvorby
a práce. Radon je životabudič, přírodní zá
zrak vzbuzující respekt. Uměním radonu
je všezahrnující léčba pohybového aparátu
a to si jakožto „mim“ nemůžu nechat ujít.
Navíc krásné prostředí, služby a skvělý
servis personálu Radium Paláce jsou mo
tivací se sem alespoň jednou za rok vrátit.
Při druhé návštěvě lázní Jáchymov jsem se
v Radium Paláci cítil jako doma.“ Řekl pan
4

Vizváry a ještě dodal s úsměvem: „Radium
Palace vnímám jako Radim Palace a pokud
to jen trochu půjde, vždy se do něj budu
s láskou a respektem rád vracet! Všem,
kteří v hotelu pracují, přeji hodně štěstí,
zdraví a mnoho pracovních úspěchů.“ I my
přejeme „Mistrovi“ jen to nejlepší a bude
me se opět těšit na jeho příští návštěvu.
VĚRNÝ HOST
Již 27 let věrně navštěvuje lázně Jáchymov
paní Leonore Koch ze Stuttgartu. O Já
chymovu se před lety dozvěděla zcela
náhodou od své známé, se kterou tehdy
paní Koch odjela spolu se svým manže
lem autobusem na léčení. První dojmy
z města Jáchymov tenkrát nebyly nejlep
ší, ale léčba, kterou absolvovali v hotelu
Běhounek, je doslova ohromila. V dal
ších letech hotel Běhounek pravidelně
navštěvovala společně se svým manže
lem, který byl těžce zraněn v druhé svě
tové válce a léčba radonovou vodou byla
pro jeho tělo obrovskou pomocí.
V roce 1996 si chtěli vyzkoušet nově zre
konstruovaný hotel Radium Palace, avšak
nakonec zůstali věrní hotelu Běhounek.
Před 16 lety manžel paní Koch zemřel
a ona přemýšlela, zda bude i nadále na
vštěvovat Jáchymov, ke kterému ji váží

právě ty krásné chvíle, které zde společně
s mužem prožili. Paní Koch je naší cho
dící reklamou a je obklopena spoustou
přátel, se kterými se k nám nadále vrací.
V letošním roce proběhla mimořádná na
bídka léčebného pobytu v hotelu Radium
Palace, která se dostala i k paní Koch. Tato
nabídka ji okamžitě oslovila a i ve svých
téměř 90 letech přijela na 3 týdenní léč
bu spolu se svou švagrovou. Obě dámy
se u nás cítily báječně, a pokud se budou
těšit dobrému zdraví i nadále, nevylučují,
že se s nimi příští rok opět setkáme. Paní
Koch bude letos v září slavit své neuvěři
telné 90. narozeniny a my všichni bychom
jí touto cestou chtěli popřát hlavně hodně
zdraví a štěstí.
Karla Korčoková
sales manažer hotelu Radium Palace

Leonore Koch ze Stuttgartu

JAPONSKÁ DELEGACE
NA NÁVŠTĚVĚ V LÁZNÍCH
Vzácná návštěva lékařů, vědeckých pra
covníků a členů tokijského Ústavu inte
grativní medicíny zavítala poslední srp
nový den do lázeňského hotelu Radium
Palace. Vědci zmíněného ústavu se zabý
vají výzkumem v oblasti aplikace radiační
hormeze*. Do jáchymovských lázní přije
li s cílem dozvědět se o zdejším způsobu
aplikace radonové balneoterapie a o jejím
hormetickém účinku. Skupinu vedl pan
Mototaka Nakamura, který jáchymovské
lázně navštívil letos již podruhé. Přední
místo ve skupině zaujímal doktor medi

Japonskou skupinu v lázních 
přivítal
obchodní ředitel Martin Záhořík, spolu
s paní Jaroslavou Vlčkovou, ředitelkou
lázeňského hotelu Radium Palace. Pro
střednictvím lékařské přednášky pri
máře MUDr. Jindřicha Maršíka, MBA,
která po úvodním přivítání skupiny
zazněla, se návštěvníci seznámili s his
torií a principy jáchymovské radonové
balneoterapie a s jednotlivými částmi
balneorehabilitačního programu. Paní
Alena Kostrejová, vrchní sestra Radium
Palace, poté provedla hosty po balneo
logickém úseku. Na závěr návštěvy si
hosté vyzkoušeli tolik očekávanou kou
pel v radonové vodě.

SVATBA JAKO Z POHÁDKY
Svatba patří k nejvýznamnějším a nezapo
menutelným dnům v životě. Asi každá žena
se chce ve svůj svatební den cítit jako Po
pelka, kterou právě odváží na zámek princ.
Tento slavnostní den jsou centrem veškeré
pozornosti nevěsta s ženichem. Velká péče
je věnována svatebnímu obřadu a v nepo
slední řadě také svatební hostině. Této té
matice se věnoval již 3. ročník svatební
SHOW a festivalu „Svatba jako z pohádky“,
který se v sobotu 10. září 2016 uskutečnil
na zámku Bečov. Prosluněný den podtrhl
atmosféru bohatého programu a návštěv
níci si tak odnášeli plno zážitků a inspirací
nejen pro svatbu.
V letošním roce se akce úspěšně zúčastnil
čtyřhvězdičkový hotel Radium Palace. Ten
to impozantní neoklasicistní palác je jako
stvořený pro pořádání opravdové pohádko
vé svatby. Disponuje nádhernými prostory
pro svatební obřad, hostinu i večerní par
ty, romantickými místy pro svatební focení
a zároveň má dostatek možností pro ubyto
vání novomanželů i svatebních hostů.
V rámci programu svatebního festivalu za
městnanci hotelu prezentovali různé mož
nosti slavnostního zdobení svatební tabule
a cateringové služby.

cíny a filozofie pan Akira Kawashima, vě
decký pracovník tokijské univerzity Tokyo
Ariake University of Medical and Health
Sciences (Univerzita Tokyo Ariake lékař
ských a zdravotních věd), která je zná
ma svým konceptem propojování tradič
ních východních medicínských postupů
s přístupy medicíny západní. Toto pojetí
je vlastní samotné integrativní medicí
ně, někdy označované jako integrované,
která klasické metody léčby kombinu
je s východní medicínou a jako doplněk
medicíny západní pomáhá tam, kde západ
ní metody léčby selhávají.

Během setkání obdržel MUDr. Maršík
pozvání na 21. kongres integrativní medi
cíny v japonském Tokiu, který proběhne
ve dnech 25. – 26. listopadu 2017. Jako
odborný zástupce lázní a vedoucí lékař lá
zeňského hotelu Radium Palace promluví
pan primář na tomto kongresu o unikátní
metodě radonových koupelí a o nejvý
znamnějších fyziologických reakcích,
které se dostavují v důsledku této kúry.
Na základě velkého zájmu o radonové
lázně ze strany členů výše zmíněného
ústavu se připravuje další termín návště
vy v příštím roce.

Svatebním hostům se představila celá škála
vhodných svatebních dárků. Hotel Radium
Palace**** nabízí nejen pro tyto příležitos
ti překrásný pobytový balíček, romantic
ký pobyt včetně komplexních relaxačních
a regeneračních služeb. Prostě dárek jako
pohlazení z lásky.
Podrobnosti najdte na
www.laznejachymov.cz/romantika-ve-dvou

Mgr. Tomáš Kubát
referent obchodního oddělení
*Radiační hormeze (zdroj: enpedie.cz)
Termínem hormeze (horman = řecky povzbudit) se označuje příznivá aktivace, povzbuzení
fyziologických funkcí malou, netoxickou dávkou látky, která je ve vyšší dávce škodlivá. Používá
se především v souvislosti s radiací a označuje se proto jako radiační hormeze. Takový účinek
lze nejspíše přirovnat k očkování, kdy malá dávka oslabených bakterií stimuluje imunitní
systém, kdežto vysoká dávka má kvalitativně jiný účinek, vyvolává chorobu.
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PODZIM NA TALÍŘI
Chutné podzimní menu se neobejde bez
zvěřiny. Maso ze zvěřiny je výživné, lehce
stravitelné, má charakteristickou vůni i chuť.
Obsahuje velké množství bílkovin, železa,
vitamínu B12 i minerálních látek. Přestože
je maso ze zvěřiny velice kvalitní, měli by
chom ho konzumovat v rozumné míře. Zvě
řina má sice nízký podíl tuku, avšak vyšší
hodnotu cholesterolu. Vyšším obsahem
purinů se zvěřina stává nevhodnou potra
vinou pro lidi se zvýšenou hladinou kyseli
ny močové v krvi (tzv. onemocnění dnou).
Konzumovat bychom měli zvěřinu z osvěd
čených zdrojů, která prochází veterinární
kontrolou. Kromě vnitřností se maso nechá
vá určitou dobu odležet – tzv. vyzrát. Před
ní maso se používá do gulášů a ragú, z krku
a žeber se připravují polévky, kýta a hřbet je
nejvhodnější na pečeně, rolády a minutková
jídla. Nenechte si ujít toto aktuální kulinář
ské téma a dopřejte si podzimní zvěřinové
menu od šéfkuchaře hotelu Radium Palace.
Markéta Fialová
nutriční terapeutka hotelu Radium Palace

RECEPT ŠÉFKUCHAŘE
Dančí hřbet na portském víně, černý ko
řen, hruška pošírovaná v bílem víně.
Pro 5 porcí
1 kg dančího hřbetu
0,4 l Portského vína
0,5 l červeného suchého vína

1 dl koňaku (Napoleon)
100 g rajčatového protlaku
50 g cukru
100 g plnotučné hořčice
100 g másla
sůl, pepř, nové koření, bobkový list, jalovec
5 menších hrušek, 150 g cukru,
0,7 l bílého vína, skořice, badyán

cca 8 minut, maso bude uvnitř růžové.
Ve výpeku v pánvi rozpustíme cukr, při
dáme protlak, červené víno, koňak a zre
dukujeme na polovinu, nakonec přidáme
portské víno a znovu zavaříme. Před vy
pnutím přidáme hořčici, dochutíme solí,
pepřem a do hotové omáčky postupně za
šleháme studené máslo.

500 g černého kořenu, 100 g másla,
500 ml mléka, 50 g cukru,
20 g opražené strouhanky

Nakrájený na cca 10 cm velké kousky očiš
těný černý kořen vložíme do horkého mlé
ka s cukrem, vaříme do měkka. Kořen poté
obalíme v orestované strouhance.
Z části a zbytků černého kořene můžeme
rozmixováním vytvořit lahodné pyré.

Očištěné hrušky vložíme do vroucího bílého
vína s kořením a cukrem, vaříme cca 8 mi
nut. Necháme v rozvaru marinovat přes noc.
Bobkový list, nové koření a jalovec rozmi
xujeme na prach. Očištěný hřbet rozkrájí
me na porce cca 200 g, osolíme, opepříme
a obalíme ve směsi koření.
Na rozpálené pánvi maso zprudka orestuje
me z každé strany, vyjmeme z pánve a vlo
žíme do předem vyhřáté trouby na 180 °C

Vážení hosté,
rádi bychom vás pozvali na příjemné posezení do zimní
zahrady hotelu Radium Palace. Naším cílem a velikým
přáním je, abyste se u nás cítili jako doma. Pohodlně,
příjemně a na každou návštěvu naší Zimní zahrady se
těšili. Při pohledu na podzimní zeleň našeho parku si
u nás odpočinete a u šálku výtečné kávy načerpáte
síly. V naší nabídce naleznete domácí limonády,
zákusky od našeho mistra cukráře, ale také můžete
zažít gastronomický zážitek při konzumaci specialit,
které pro Vás připraví naši kuchaři.
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Servírujeme porce dančího hřbetu přelité
masovou šťávou, obalené kousky černého
kořene a marinovanou hrušku.
Dobrou chuť přeje
Petr Ploc
šéfkuchař hotelu Radium Palace

OPRAVY V RADIUM PALACE ZAČALY
V minulém čísle AquaVivy jsme Vás in
formovali o plánované provozní přestáv
ce v hotelu Radium Palace, která začíná
28. listopadu a její rozsah se bude týkat
všech úseků hotelu. Této rozsáhlé staveb
ní akci předcházela mnohá klíčová roz
hodnutí, jednání, celá řada výběrových
řízení, ale zejména organizační přípravy.
V říjnu byly dokončeny práce na dvou
vzorových pokojích kategorie superior
a superior plus. V pokojích došlo k vý
měně oken, změně interiérové výmalby,
vytvoření štukových prvků a fabionů,
k nátěru topných těles a obložek. Poko
je jsou dovybaveny novým hotelovým

textilem a osvětlením. Drobné opravy
proběhly v koupelnách. Velkou a zá
sadní změnou v plánování projektu
prošlo oddělení radonových koupelí,
které musí co nejlépe splňovat poža
davky, komfort a příjemnou atmosfé
ru pro vás, tedy klienty. K náhledu je
zpracovaná vizualizace.
Nejtěžší etapa, samotná realizace stavby,
nás ale teprve čeká. Naším velkým přá
ním je nezklamat klienty a jejich očekává
ní. Rádi bychom, aby se u nás klienti cítili
dobře, byli spokojeni a nadále se k nám
opakovaně vraceli.
Jaroslava Vlčková
ředitelka hotelu Radium Palace

Odhalte tajemství zdraví a přírodní krásy
„Vše, co potřebujeme k tomu, abychom
byli zdraví, nám darovala sama příroda,“
Sebastian Kneipp, lidový léčitel.
Kneippova léčebná koncepce, která staví
na léčebných účincích vody a léčivých ro
slin je velmi aktuální i dnes. Dovolujeme
si vám představit přírodní léčivé produkty
firmy Kneipp, které se opírají o celoživotní
poznatky a filosofii toho věhlasného přírod
ního léčitele. V nabídce naleznete masážní
oleje, sprchové balzámy, koupelové soli,
péči o chodidla a další kosmetiku, kterou si
můžete přírodní cestou pomoci od různých
obtíží. Přípravky jsou vhodné pro péči o po
hybový aparát, pokožku celého těla, dobrý
spánek nebo relaxaci.
NOVINKA

Vzorový pokoj

Jako novinku nabízíme elixír proti stár
nutí pro vaši dlouhotrvající krásu a zdra
ví - Colagenova HA od firmy Liftea. Jedná
se o unikátní, ve vodě rozpustný přípravek
s hydrolyzovaným kolagenem a kyselinou
hyaluronovou. Tento doplněk stravy zcela
jedinečným způsobem pozitivně působí
na kvalitu pleti, vlasů a nehtů. Navíc přiro
zeně pomáhá udržovat zdravý stav kostí,
kloubů a pojivových tkání. Liftea Colageno
va HA obsahuje patentovaný hydrolyzovaný
kolagen Peptan®, který má více než 97 %
proteinů. Navíc obsahuje 18 aminokyse
lin včetně 8 esenciálních, které si naše tělo
neumí samo vytvořit. Dále je v přípravku
obsažena patentovaná kyselina hyaluronová
HyaMax™, která účinně řeší počínající proje
vy stárnutí pleti, kloubů a pojivových tkání.
Vhodné k prodloužení účinku lázeňských procedur nebo jako dárek z lázní pro vaše blízké. Neváhejte a vyberte
si z nabídky Kneippových léčebných
produktů na wellness recepci hotelu
Radium Palace.

Vizualizace úprav

Alena Kostrejová
vrchní sestra hotelu Radium Palace
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Hurvínek poprvé v Jáchymově

SLOVO ŘEDITELKY
Mimořádná přání našich klientů jsou
pro nás velkou výzvou. Prakticky denně
se setkáváme s různými přáními našich klientů, kterým – pokud je to jen
trochu možné – se snažíme vždy vyhovět a vyjít maximálně vstříc. Ať už je
to změna termínu procedury, změna
léčebného plánu či speciální dieta apod.
Pak se ale také setkáváme s přáními,
která jsou podstatně komplikovanější
a k jejichž naplnění je potřeba vyvinout značného úsilí.
RHEUMA-LIGA S HURVÍNKEM
Příkladem takového mimořádného poža
davku se pro nás stala příprava společného
setkání spolupracovníků německého svazu
Rheuma-Liga. Objednatelem byla RheumaLiga Verband Thüringen, jejíž původní za
dání znělo: „Program na výlet do Karlových
Varů, společenský raut a po rautu zábavný
program, který je typický pro vaši zemi…“
Po několika návrzích (dudácká kapela,
dechovka, atd.) přišli sami s nápadem, že
by se jim líbilo vystoupení Spejbla a Hur
vínka. Zdálo se nám to nesplnitelné. Díky
programovým specialistkám se však nako
nec podařilo vystoupení zajistit. Dokonce
jsme zvládli vystoupení před hosty utajit
do poslední minuty tak, jak si to objednatel
přál. Překvapení bylo obrovské a profesio
nalita účinkujících nás všechny uchvátila.
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Celá akce se mimořádně zdařila a my
jsme si uvědomili, že to bylo zřejmě po
prvé, kdy celosvětově známé loutky zaví
taly do Jáchymova.
CATERING
V roce 2014 si náš stravovací úsek po
prvé vyzkoušel zajistit externí catering,
který si u nás objednalo město Ostrov
u příležitosti slavnostního otevření
Městského úřadu v Ostrově, v budově
nově zrekonstruovaného zámku. I to
byla výzva! A obstáli jsme. Důkazem
je to, že nás město Ostrov opět oslovi
lo. Tentokrát šlo o catering probíhající
na více místech, spojený se zahájením
kulturní sezóny a mimořádnou histo
rickou výstavou týkající se ostrovského
panství v letech 1808 – 1918. A další
poptávka od města Ostrov na příští rok
nám již leží na stole!
SVATEBNÍ HOSTINY
Každá poptávka je pro nás zajímavá, a tak
jsme neodmítli v pořadí již druhou men
ší svatební hostinu pro cca 20 osob. Zde
se snažíme využít nově zrekonstruova
ných salonků, které jsou pro takové akce
ideální. „A poděkování, kterého se nám
od klientů dostává, vždy potěší a hlavně
motivuje,“ říká Jan Klíma, F&B manažer,
který má výzvy rád a se svou zodpověd
ností neponechává nic náhodě.

RAUTY
Dalším zajímavým úkolem bylo zajištění
společenského večera pro město Jáchymov,
jehož součástí bylo i zajištění rautu pro 250
osob. Jednalo se o akci k 500. výročí založení
města Jáchymov, proto nám na spokojenosti
všech zúčastněných opravdu velice záleželo.
FIREMNÍ AKCE NA KLÍČ
Často se setkáváme s přáním sestavit indi
viduální pobytový program, který v ceníku
jednoduše nenajdete. S přípravou takových
programů, hlavně pro skupinové pobyty,
jsme pracovali již v minulosti a zkušenost
nám ukázala, že individuální přístup se vy
plácí. Posledním příkladem individuálního
přístupu byl pobyt pro skupinu žen, který
objednala paní Anna Šperlová, zakladatel
ka Excellentní ŽENY. Sama nejdříve naše
lázně osobně vyzkoušela a pak s Renatou
Krausovou, obchodní manažerkou hotelu,
připravily pobyt „dámám přímo na tělo“. To,
jak pobyt po absolvování popsaly, si můžete
přečíst v navazujícím článku.
Těší nás, že podobných poptávek přibý
vá. Každá z nich je pro nás novou výzvou
a výbornou zkušeností, kterou můžeme
v budoucnu zúročit. Zároveň se tak při
pravujeme na další a náročnější výzvy.
Edeltraud Štěpánková
ředitelka hotelu Běhounek

EXCELLENTNÍ ŽENY SE SEŠLY
V JÁCHYMOVĚ
Naše ochutnávka lázní s Excellentními že
nami (a třemi muži) se vydařila. Sešla se
výborná parta, která neměla čas se nudit.
Čekaly nás lázeňské procedury, cvičení
v tělocvičně i v bazénu. A v sobotu odpo
ledne výlet na kopec Klobouk a Císařskou
alej, který jsme absolvovali s lázeňskou fy
zioterapeutkou paní Libuškou Peckovou.
A protože ona je velkou propagátorkou
bosého chození, šli jsme bosi. Večery byly

bujaré, dobře jsme se bavili, tančili, poví
dali. A ženy si zkoušely paruky, nalíčily se,
inspirovaly se italskou módou. A kdo chtěl,
jel s námi v neděli lanovkou na Klínovec.
Odpočinek, relaxace, aktivní pohyb, krás
né prostředí, kulturní večery, dobré jídlo
– to vše jsme našli v krásném lázeňském
hotelu Běhounek, děkujeme. I počasí bylo
jako na objednávku.

MUDr. LENKA DRASKÁ UKONČILA
SVOU ČINNOST V LH BĚHOUNEK

Anna Šperlová
Excellentní ŽENA Plzeň

K 31. 8. 2016 ukončila svou dlouholetou
činnost v Léčebných lázních Jáchymov
MUDr. Lenka Draská. V naší společnos
ti pracovala od roku 1981, tedy plných
35 let, většinou na pozici vedoucího léka
ře úseku či primáře střediska.

BOSÁ NOHA
Co pro nás znamenají nohy?
Chodidlo má až 2000 receptorů a je vlastně
jedno z nejcitlivějších míst na našem těle.
Informuje nás nejen o povrchu terénu, ale
i o nás samotných - o našem osovém posta
vení. Nejprve jde impuls z plosky do mozku
a mozek dává na základě těchto informací
impuls našemu stabilizačnímu systému.
Pokud zbavíme chodidlo schopnosti pře
nášet správné informace do mozku, mozek
je zpracuje zkresleně a výsledkem je nepři
rozený pohyb. Tuto zkreslenou informaci
způsobuje zejména nevhodná obuv. Je-li
podrážka silná a neohebná, tak chodidlo
z povrchu, po kterém se pohybuje, nic ne
cítí. Chůze je tedy zkreslená a nepřirozená.
To samé platí i v případě, kdy je obuv příliš
měkká a podrážka silná, odpružená nebo
houpací. Chůze je opět silně nepřirozená.
Nejpřirozenější je chůze na boso, noha
je volná, cítí povrch a chová se přiroze
ně. A to i na tvrdém povrchu. Je jasné, že
pokud jsme celý život chodili v nevhodné
a neohebné botě, nejsme ihned schopni
chodit neustále na boso. Nohy si musí

zvykat postupně a to samé platí také pro
velmi deformované nohy (například při
polyartritidě, diabetu, těžkých artrózách
apod.). V některých případech vyžadují
deformity speciální ortopedickou obuv.
Pokud je však noha alespoň trochu funkč
ní, proč její funkci tlumit a obouvat ji
do bot, kterým se noha musí dlouze při
způsobovat? Mnohdy jsou nohy v botách
velmi utlačovány a později se jeví jako
nefunkční. Je lepší funkce nohou roz
víjet vhodným cvičením, chůzí na boso
(v každém věku) a také nošením bot, které
umožní noze volný pohyb - neomezují ji,
ale podporují propriocepci.
Jako fyzioterapeut doporučuji pacientům
chůzi na boso. A to i v rámci procedury
u nás. Nejednou jsem cvičila s pacien
ty na boso na naší terase. A to dokonce
i v zimě na sněhu! Mé motto zní: V botě
vložka, líná nožka.

Nejenže pomohla vyléčit tisíce pacientů, ale
také se aktivně podílela na propagaci na
šich výjimečných lázní v tuzemsku i zahra
ničí. Její odborné články byly publikovány
v nejrůznějších časopisech a již několikrát
prezentovala naši společnost v médiích.
Významná část její pracovní činnosti se
odehrála v LC Agricola a v našem lázeň
ském hotelu Běhounek, kde pracovala po
slední 3 roky na pozici primáře. Právě zde
proběhlo na konci srpna milé rozlučkové
setkání paní primářky s pracovníky zdra
votního úseku a manažery hotelu.
Paní doktorce přejeme, aby byla nová eta
pa jejího života, na kterou se právě vydala,
plná radosti, štěstí a osobní spokojenosti.
Edeltraud Štěpánková
ředitelka hotelu Běhounek

Libuše Pecková
fyzioterapeut

ZACVIČTĚ SI S LIBUŠÍ PECKOVOU
Instruktážní video za e-mail
na www.laznejachymov.cz
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V JÁCHYMOVĚ SE USKUTEČNILA
MINERALOGICKÁ KONFERENCE

VYUŽITÍ OXIDU UHLIČITÉHO
V LÁZEŇSKÉ LÉČBĚ

Prostředí Jáchymova je jednou z nejbohatších mineralogických lokalit na světě. Toto unikátní místo se stalo hostitelem mezinárodního mineralogického
symposia Jáchymov 2016. Jeho význam
mj. podtrhuje skutečnost, že se setkání uskutečnilo v době oslav 500. výročí
založení města. Cílem organizátorů
bylo pozvat do Jáchymova prominentní
a přední světové vědce, jakož i vysokoškolské nebo postgraduální studenty,
kteří se zajímají o mineralogii, krystalografii a další související obory.

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvá plynná
látka. Vyskytuje se v přírodě – ve vývě
rech přírodního CO2, v minerálních vo
dách a v malé koncentraci ve vzduchu.
Vzniká jako konečný produkt spalování
uhlíkatých paliv a jako produkt biologic
kých procesů. Oxid uhličitý se vstřebá
vá kůží a přímým účinkem na stěnu cév
vede k jejich rozšíření (vazodilataci) a tím
k lepšímu prokrvení. Zároveň klesá krev
ní tlak, snižuje se srdeční námaha, stoupá
minutový srdeční objem, zpomaluje se
dechová frekvence, krátkodobě klesá pH
v kůži a podkoží, aktivují se mechanismy
udržující acidobazickou rovnováhu.

Významní odborníci skutečně dora
zili. Za všechny bychom rádi zmíni
li Viktora Goliáše, předsedu České geo
logické společnosti, který pravidelně
navštěvuje se svými studenty důl Svor
nost i okolí Jáchymova. Dalším vzác
ným hostem byl Petr C. Burns z USA,
který je mj. ředitelem Centra pro udr
žitelnou energii v Notre Dame. V ne
poslední řadě bychom rádi poděkovali
Jakubovi Plášilovi, vědeckému pracov
níkovi Akademie věd v ČR, který ce
lou akci zorganizoval. O tom, že jedná
ní byla úspěšná, svědčí také skutečnost,
že se řada účastníků do Jáchymova brzy
vrátí. A to už v říjnu, kdy se zúčastní
historické konference Jáchymov – mís
to paměti českých dějin, kterou pořádá
ÚSTR ve spolu práci s Muzeem Karlovy
Vary a městem Jáchymov.
Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu
Účastníci mineralogické
konference v Jáchymově

K terapii je možno využít minerální vody
s obsahem oxidu uhličitého ve formě
uhličité koupele. Samotný plyn v přírodní
podobě nebo jako medicinální průmyslově
vyrobený plyn se CO2 používá pro suché
uhličité koupele ve formě sedacích bazénků
nebo plynových obálek a také pro plynové
injekce (pneumopunktura), při kterých je
CO2 aplikován do podkoží bolestivých par
tií těla. V našich lázních se můžete setkat se
všemi způsoby možné aplikace.
Při uhličité koupeli je využit nejen léčeb
ný efekt CO2 na organizmus, ale též teplo
ta, tlak a vztlak vody. Teplota koupele dle
předepsání lékařem se pohybuje v roz
mezí 32–34 °C. Při vyšších teplotách oxid
uhličitý uniká velmi rychle do vzduchu
a koupel je neúčinná. Mírná hypotermie
na vstupu je pro organizmus stimulačním
podnětem v adaptaci na chlad. Subjektivní

pocit chladu je při rozšíření cév kůže
rychle vystřídán subjektivním pocitem
tepla. Oxid uhličitý v tkáních kůže a pod
koží zlepšuje elasticitu pojiva, tlumí hy
persenzitivitu nervových zakončení.
Suché uhličité koupele jsou u nás apliko
vány ve formě tzv. „pytlů“. Jedná se o apli
kaci plynného CO2 v dobře utěsněném
plastovém pytli, ve kterém leží pacient
celý kromě hlavy. Účinek je stejný jako
u vodní uhličité koupele, resorpce plynu
je dokonce snadnější, odpadá však me
chanický účinek tlaku vody.
Oba typy koupelí působí dobře na paci
enty s kardiovaskulárním onemocněním,
zlepšují hojení chronických ran, dekubitů
a bércových vředů, ekzémů a dermati
tid, u gangrén, u stavů po popáleninách,
plastických operacích kůže, u trofických
poruch a u metabolických těžkých one
mocnění. Jsou též prokázány pozitivní
klinické efekty u stavů po kompliko
vaných operacích v oblasti malé pánve
a po léčbě onkologických onemocnění.
Další možností jsou plynové injekce a pne
umopunktura. Jedná se o velmi účinnou
reflexní terapii, kdy je zřídelní nebo u nás
používaný medicinální plyn aplikován
do podkoží. Při aplikaci využíváme re
flexní změny a akupunkturní body. Úči
nek je analgetický a protibolestivý.
MUDr. Marcela Maršíková
primářka hotelu Běhounek
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DESATERO ZDRAVÉ VÝŽIVY
Často se setkávám s klienty, kteří by
chtěli udělat něco pro své zdraví a změnit své „špatné“ stravovací návyky, ale
neví jak. Také k nim patříte? Není to nic
těžkého. Přečtěte si následující řádky
a zjistíte, že i vy se jich dokážete držet.
Tak s chutí do toho!
1. Pestrá a rozmanitá strava
Pro udržení dobrého zdravotního stavu
potřebujeme mnoho různých nutričních
látek a žádná potravina nemůže sama
o sobě zajistit příjem všech těchto látek.
Právě proto je nezbytné konzumovat
pestrou stravu obsahující ovoce, zeleni
nu, cereálie, obilniny, maso, ryby, drůbež,
mléčné výrobky, tuky a oleje.
2. Jezte pravidelně
Jíme vícekrát denně v menších dávkách,
tím nebudeme mít pocit hladu a navíc za
bráníme nárazovému přejídání a násled
nému tloustnutí.
3. Nezapomínejte na ovoce a zeleninu
Do jídelního lístku je zařazujeme 5x denně.
Doporučené množství je 500 g ovoce a ze
leniny za den.
4. Potraviny obsahující sacharidy
Většina odborníků na výživu doporučuje
stravu založenou na denním příjmu kalo
rií, který je alespoň z 55  % tvořen sacha
ridy. V praxi to znamená, že více než po
lovina denního příjmu by se měla skládat
ze sacharidových jídel, jako jsou obilovi
ny, luštěniny, ovoce, zelenina.

7. Méně bílé mouky
Potraviny z bílé mouky nahradíme celo
zrnnými výrobky. Celozrnné obilné výrob
ky jsou zdravější, a navíc nás více zasytí.
8. Méně soli
U některých jedinců nadbytek sodíku
může vyvolat zvýšení krevního tlaku,
a proto preventivně solíme méně.
9. Omezte uzeniny
Uzeniny, zejména ty trvanlivé, se snažíme ze
svého jídelníčku vyloučit. Omezte také ná
vštěvy provozoven s rychlým občerstvením!
10. Energetický příjem a výdej
v rovnováze
Snažíme se, aby náš energetický příjem
nebyl vyšší než výdej. Snažíme se o dosa
žení optimální hmotnosti. Proto zařazuje
me fyzickou aktivitu. Nebudeme přibírat
na váze a při denní fyzické činnosti mo
hou jít i kila dolů.
Dodržování uvedených doporučení by se
mělo stát základem pro tvorbu vašeho jí
delního lístku. Dodržujte tato doporučení
a vyhnete se nesprávným stravovacím ná
vykům, které vedou k mnoha chronickým
onemocněním. A hlavně se budete cítit
mnohem lépe!
Jana Marešová
nutriční terapeutka hotelu Běhounek

BONUS 5  %

ZA NOVÉHO HOSTA
Cítíte se u nás v lázních dobře
a prospívají vám léčebné
pobyty? Jste u nás spokojen/a?
Pak doporučte radonovou
léčbu v lázních Jáchymov svým
známým. Přiveďte k nám své
známé a získáte na svůj pobyt
bonus ve výši 5 % z ceny pobytu
vámi doporučeného hosta.
Podmínky pro přiznání bonusu:
l Individuální rezervace nového hosta,
který u nás nikdy neabsolvoval svůj
pobyt (nelze uznat hostům přes
cestovní agentury a kanceláře).
l Rezervace písemnou formou
s uvedením jména hosta, který
rezervaci doporučil.
l Bonus získáte až po úhradě
a absolvování pobytu nového hosta.
l Bonus se počítá ze základní ceny
pobytu, nevztahuje se na služby
dokoupené na místě.
Děkujeme vám za předávání vlastních
zkušeností a doporučení z lázní Jáchymov.

5. Pijte dostatečné množství tekutin
Denně bychom měli vypít 1,5 až 2,5 litru
tekutin, nejlepší jsou ovocné čaje, čistá
voda bez bublinek a přírodní šťávy. Bylin
né čaje a minerálky zařazujeme v men
ším množství. Zvýšit spotřebu tekutin
doporučujeme nejen v horkém období,
ale i při vyšší fyzické aktivitě.
6. Tuky s mírou
Tuk by měl být ve stravě v omezeném množ
ství. Tuky jsou také skryty v různých potravi
nách (maso, sýry, mléko, uzeniny). Rostlinné
tuky by měly převažovat nad živočišnými,
nejvhodnější jsou oleje připravované za stu
dena, např. olivový. Zdravé tuky také obsahují
ořechy. Méně používáme i smažené pokrmy.
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Petra Nováková

PETRA NOVÁKOVÁ
REGENEROVALA V LÁZNÍCH
Petro, proč jste přijela do lázní tentokrát?
Mám náročné přípravné období, musím
co nejvíce regenerovat, abych byla schop
na jít na další a další trénink.
Jakou proceduru jste dnes absolvovala?
Byla jsem v kryokomoře.
Jak Vám pomáhá regenerace kryoterapií?
Kryokomora mi dobře prokrví nohy.
Po těžkém tréninku se mi odplaví všechny
škodliviny a tím má i těžký trénink větší
účinnost. Pak samozřejmě beru kryoko
moru jako prevenci vůči nemocem.
Doporučila byste kryoterapii i ostatním, kteří nejsou vrcholoví sportovci?
Jednoznačně. Kolik lidí chodí do sauny?
Hodně. Kryokomora je vlastně něco
obdobného, jen léčba neprobíhá hor
kem, ale chladem. A šok, který těmito
terapiemi způsobujeme našemu organi
smu, chladem je ještě o stupeň výš, než
šok horkem.
Kdo Vás přivedl k lyžování?
Rodiče.
Jaká běžecká technika je Vám bližší?
Zatím to vypadá na volný styl (bruslení),
v posledních letech úspěšně koketuji
i s klasikou.
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Jak se připravujete na nadcházející lyžařskou sezónu?
Příprava je rozdělena na různá období.
Na jaře jdeme hodně do objemů v běhu,
na kole, kolečkových lyžích. Přidáváme
objemovou sílu (těžké závaží v posilovně).
S postupujícím časem přípravy začínáme
chodit do rychlosti. K objemovému posi
lování se přidává dynamika, speciální síla
na kolečkových lyžích. Párkrát během
léta se dostaneme i na lyže na sníh, kon
krétně do sněžného tunelu v německém
Oberhofu. V říjnu jezdíme na rakouský
ledovec Dachstein.
S kým trénujete?
Trénuji s muži pod vedením trenéra
Lukáše Krejčího.
Běháte závodně na lyžích a účastníte se
běhů do vrchu. Čeho byste chtěla dosáhnout v obou sportovních disciplínách?
Běh do vrchu beru jako zpestření letní pří
pravy. Ale to neznamená, že běh do vrchu
beru na lehkou váhu. Letos jsem byla
na MS v bulharské Sapareva Banyae pátá.
Do dalších let bych toto umístění chtěla
zlepšovat, ba dokonce jednou zvítězit.
V běhu na lyžích bych chtěla získat medai
li (více medailí…?) na světových akcích,
ať by šlo o MS, Tour de Ski, ZOH nebo SP.
A dlouhodobě patřit mezi světovou špičku.
Můžete nám přiblížit studijní obor,
který jste si vybrala?
Forenzní analýza. Možná znáte z televiz
ních kriminálek, že kriminalista přinese

do laborky odebraný vzorek z místa
činu… No a já budu, doufám, právě ten
laborant, který konkrétní vzorek analy
zuje. Nejde ale jen o vzorky z míst činu,
jedná se i o provádění testů otcovství
a mnoho dalšího. (smích)
Máte již nyní představu o Vašem povolání po ukončení závodní kariéry?
To je snad ještě hodně vzdálená budouc
nost. Bavila by mě práce se sportovci nebo
práce v antidopingové laboratoři. Nebo
právě kriminalistika.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám zdraví
a dostatek sil do nastávající zimní sezóny.
Budeme se opět těšit na setkání v lázních.
I já moc děkuji.

Ing. Josef Slunečko
MBA, specialista marketingu

KDO JE PETRA NOVÁKOVÁ?
Reprezentantka ČR v běhu na lyžích
a v běhu do vrchu. Závodí za LK SLOVAN
Karlovy Vary pod vedením trenéra Lukáše
Krejčího. Největšími úspěchy její dosavad
ní závodní kariéry jsou: bronzová medaile
z MS do 23 let na 10 km klasickou techni
kou, 6. místo z SP v Lillehammeru (skiatlon
7,5 + 7,5 km), 10. místo z SP v Lillehamme
ru (5 km volně), 11. místo ze sprintu volnou
technikou (světový seriál Ski Tour Kanada
(stejný seriál jako Tour de Ski). Narodila se
ve znamení Lva v roce 1993. Bydlí 25 km
od Jáchymova v horské obci Nové Hamry.

SPORTOVNĚ LADĚNÁ
BESEDA V CURIE
V září zavítali za regenerací do našich láz
ní reprezentanti ČR v plavání. Jeden z nich,
nadějný český plavecký talent Jan Micka
byl tak laskav, že našim hostům poskytl
svůj volný čas k poutavé besedě. „Zpo
vědníkem“ při této besedě mu byl známý
sportovní žurnalista a propagátor spor
tovních talentů Jiří Nikodým. Nejlepší
český kraulař současnosti, člen plavecké
ho klubu USK Praha a svěřenec trenérky
Jaroslavy Passerové je považován za velký
český talent. Je držitelem českých rekordů
na tratích 400, 800 a 1 500 metrů volný
způsob. Kromě dlouhého výčtu úspěchů
na evropských, světových a olympijských
soutěžích je vůbec prvním Čechem v his
torii, který zvládl trať 800 metrů pod hra
nicí magických osmi minut a 1 500 metrů
pod 15 minut! Již ve svých 17 letech se
zúčastnil olympiády v Londýně 2012, kde
dosáhl v závodě na 1 500 metrů volný způ
sob 24. místa a na letošní olympiádě v Riu
vybojoval ve stejné disciplíně 12. příčku.
S posluchači se podělil o zajímavé zážitky
ze světových plaveckých závodů, nechal
je nahlédnout do tajů svých plaveckých
technik a promluvil také o tom, jak proží
vá klíčové závody těsně před startem. For
ma Jana Micky stoupá a vzhledem k tomu,
že je tomuto sympatickému, skromné
mu mladíkovi teprve 21 let, tak věříme,

že při jeho příští besedě u nás po olympiá
dě v Tokiu 2020 bude držet v ruce některou
z medailí. Držíme tomuto talentovanému
českému sportovci palce na všech závodech
a také všem našim reprezentantům v pla
vání přejeme hodně zdraví a sportovních
úspěchů. Panu Jiřímu Nikodýmovi děkuje
me za vynikající vedení besedy a přejeme
mu také jen vše dobré.
Karel Denk
ředitel komplexu Curie

JAN MICKA
12. na OH 2016 v Riu
(1 500 m volný způsob)
4. na mistrovství Evropy 2016
(800 m volný způsob)
5. na mistrovství Evropy 2016
(1 500 m volný způsob)
4. na mistrovství Evropy v krátkém
bazénu 2015 (1 500 m volný způsob)
2. na mistrovství světa juniorů 2013
(1 500 m volný způsob)
2. na mistrovství světa juniorů 2013
(800 m volný způsob)
3. na mistrovství světa juniorů 2013
(400 m volný způsob)
mistr Evropy juniorů 2013
(1 500 m volný způsob)
mistr Evropy juniorů 2013
(400 m volný způsob)
2. na mistrovství Evropy juniorů 2013
(800 m volný způsob).
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Kultura v lázních

Neodmyslitelnou součástí lázeňského života je bohatý kulturní program. Rádi
bychom vás na tomto místě pozvali na koncerty, které jsme pro vás připravili
na období říjen až prosinec tohoto roku.

ŘÍJEN
13. 10. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, 150 Kč
RUSALKA
Koncertní provedení opery Rusalka
od vynikajícího českého skladatele
Antonína Dvořáka.
18. 10. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie, 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ
PŘEHLÍDKOU
20. 10. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace sál, 130 Kč
PAŘÍŽ PLNÁ
FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále.

25. 10. úterý 19:30 hod.
Běhounek sál, 200 Kč
TŘI TENOŘI
Slavné operní árie, operetní melodie,
muzikály, slavné italské a španělské písně.
26. 10. středa 19:30 hod.
kavárna Curie, 100 Kč
RAKOVNICKEJ POTOK
Parta hrající OLD – TIME muziku.
27. 10. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace sál, 130 Kč
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ZE SVATOBOŘIC – MISTŘÍNA

LISTOPAD
1. 11. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie, 100 Kč
OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA

11. 11. pátek 18:00 hod.
sraz u školky v Jáchymově
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
A VEČER

3. 11. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace sál, 140 Kč
MUSICA DOLCE VITA –
MOZARTOVO TAJEMSTVÍ
Koncert u příležitosti 260. výročí
narození W. A. Mozarta.

15. 11. úterý 19:30 hod.,
kavárna Curie, 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ
MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program sestavený
z evergreenů všech hudebních žánrů.

PROSINEC
4. 12. neděle 16:30 hod.
Agricola
PŘÍJEZD SV. BARBORY
A SV. MIKULÁŠE, ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
23. 12. pátek 19:30 hod.
Kostel sv. Jáchyma, 50 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
V podání Karlovarského pěveckého
sboru a jeho sólistů.
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30. 12. pátek 20:00 hod.
Kulturní dům Jáchymov, vstupné 150 Kč
FELIX SLOVÁČEK & ČERVENÍ
PANTEŘI – předsilvestrovský koncert
Kromě uvedených akcích můžete
navštívit taneční večery, které konají
na jednotlivých lázeňských hotelech.
Podrobný program najdete na nástěn
kách, v tištěných programech nebo
na www.spainfojachymov.cz

17. 11. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie, 100 Kč
SAMETOVÝ KONCERT
Písničky (Kubišová, Kryl, Hutka, Matuška)
v podání mladých interpretů z regionu.
29. 11. úterý 19:30 hod.,
kavárna Curie, 100 Kč
JEDNOTKA FRANTIŠKA KŮSE
Swingové melodie

TIPY NA PODZIMNÍ VÝLET
Výlety do blízkého i vzdáleného okolí
města Jáchymova patří mezi oblíbené
aktivity většiny lázeňských hostů. Cestovat jsme nepřestali ani v podzimních
měsících a rádi bychom vám doporučili
výletní cíle, které si v letošním roce naši
hosté nejvíce chválili.

PŘÍJEZD SV. BARBORY – NOVÁ TRADICE V JÁCHYMOVSKÝCH LÁZNÍCH
Minulý rok vznikla v Jáchymově nová tradice. V rámci kulturního programu, kdy
vítáme zimní lázeňskou sezónu a rozsvěcujeme vánoční stromeček, přijíždí spolu
s Mikulášem a anděly také patronka horníků a města Jáchymova sv. Barbora. Svou
ošatku má plnou ratolestí tzv. barborek, které rozdává přítomným jako symbol
blížících se Vánoc a zimního slunovratu.
Sv. Barbora se narodila okolo roku 273 v Ni
kodémii (dnešní Turecko) v pohanské rodi
ně. Všude byla obdivována její mimořádná
krása, učenost a bystrý rozum. Nejbohatší
a nejhezčí mladíci města se ucházeli o krás
nou dceru z pohanského domu, avšak ona
cítila, že v životě musí být ještě něco jiného,
co se jí dosud neukázalo, a každého muže
odmítla. Barbora se scházela se skupinkou
křesťanů, kteří tehdy žili skrytě a v neustá
lém strachu před císařskými pronásledo
vateli. Její otec Dioskur – fanatický nepří
tel křesťanů, ji chtěl provdat, ona se však
nechtěla vůli otce podvolit a ten ji zavřel
do věže, kterou dal pro tento účel postavit.
Tady v samotě začala studovat a také tady
přijala křest. V době otcovy nepřítomnosti
nechala ve věži vybourat ještě jedno okno
a tak místo dvou oken byly ve věži okna tři,
což mělo pro ni symbolizovat Nejsvětější
Trojici. Dioskur se rozzlobil a vydal dceru
civilními tribunálu. Barbora byla strašným
způsobem mučena a na konec ji vlastní otec
sťal mečem. Prameny uvádějí, že se to stalo
4. prosince 306. Mezitím, co se andělé snesli
pro její duši do nebe, blesk zasáhl Dioskura
a předvedl ho před Boží soud.
Patronkou horníků se stala Barbora koncem
středověku. Patronát se vztahuje na legen
du, že se náhle otevřela skála a poskytla Bar
boře úkryt na útěku před zlostí jejího otce.
V Porýní má Barbora velký význam jako
družka sv. Mikuláše. Na mnoha místech
je to dokonce ona, která obdarovává děti.

V Čechách je Barboře zasvěcen skvost go
tického umění chrám v Kutné Hoře. V roce
1990 byly odkryty také gotické fresky v kos
tele v Českém Rudolci, na nichž je zobraze
na legenda o sv. Barboře. Do dnes je svatá
Barbora uctívána jako ochránkyně proti
smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem
náhlé či násilné smrti, je proto patronka ha
vířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů,
matematiků a dalších rizikových povolání
a rovněž dětí.
Kolem Barbořiny postavy vznikly v prů
běhu staletí četné lidové zvyky. Jedním
z nejznámějších je řezání větviček. Vět
vičky z ovocných stromů (třešní) uříz
nuté 4. prosince, se dají do vázy a pak
o Vánocích rozkvetou. Rozkvetlé větvičky
– barborky symbolizují zimní slunovrat,
kterým končí zima a pomalu začíná voňa
vými květy ozdobené jaro. Dříve barborky
mladým dívkám pomáhaly určit, za koho
se mají vdát. Děvčata natrhané větvičky
rozdala svým nápadníkům a u koho bar
borka rozkvetla nejdříve, ten se stal jejich
budoucím ženichem. Když barborka vy
kvetla dívce přímo na Štědrý den, zname
nalo to, že se do roka a dne vdá.
Sv. Barbora přijede letos před Lázeňské centrum Agricola v neděli 4. prosince v 16:30 hodin. Těšit se můžete
nejen na družinu s anděly a Mikulášem, ale také na kulturní program,
občerstvení a ohňostroj.

Mezi naše nejúspěšnější zájezdy bezpochy
by patří okružní jízda po Krušných horách. Trasa výletu vede nejzajímavějšími
místy na české straně této destinace, jako je
například nejvýše položené město střední
Evropy - Boží dar (1  028 m), nejvyšší hora
Krušných hor Klínovec (1  244 m), Pernink
nebo Plešivec s rozhlednou. Nevynechá
me ani rozhlednu na Blatenském vrchu,
Horní Blatnou a končíme v Abertamech,
kde je mimo jiné zajímavá rukavičkářská
výstava s ukázkou výroby.
Ke stálicím našich zájezdů patří lázeňská města Mariánské Lázně a Františkovy Lázně s úchvatnou architekturou,
romantickými parky, fontánami, socha
mi, ale hlavně s léčebnými prameny, bez
kterých by tyto lázně nebyly lázněmi.
Žhavým tipem pro vaše výlety je nově zří
zené Mattoni muzeum v Kyselce. Jedná se
o bývalou stáčírnu Löschnerova prame
ne, kterou najdete v Kyselce nad údolím
řeky Ohře. Tady byl od 20. století umís
těn původní lázeňský provoz a později
Mattoniho továrna. Pro občerstvení hostů
a prodej dárkových předmětů je zde nově
k dispozici Café Bar.
Srdečně vás zveme a věříme, že si
z aktuální nabídky zájezdů vyberete.
Kompletní přehled a termíny najdete
na www.spainfojachymov.cz
Miroslava Machaňová
programová specialistka hotelu Radium Palace

Mattoni muzeum
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PhDr. VLASTIMIL VONDRUŠKA, CSc.
Český historik, publicista a spisovatel
Vlastimil Vondruška se narodil 9. května
roku 1955 na Kladně. Po absolvování kla
denského gymnázia roku 1974 začal stu
dovat historii a národopis na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou
ukončil roku 1979. Poté působil v Čes
koslovenské akademii věd v Ústavu pro
etnografii a folkloristiku, kde roku 1983
ukončil svou vědeckou aspiranturu. V le
tech 1983 až 1989 pracoval v Národním
muzeu a od roku 1986 působí jako ředitel
jeho historické části.
Literatuře se věnuje s přestávkami od mlá
dí. Dosud napsal více než padesát vědec
kých studií a článků o dějinách hmotné
kultury, mnoho knih vědeckých a popu
lárně naučných, asi čtyřicet historických
románů pro dospělé (některé z nich pod
pseudonymem Jan Alenský) a několik knih
pro mládež. První knihu Příběhy plzeň
ských mordů si v roce 1994 vydal dokonce
svým nákladem.
Vlastimil Vondruška je autorem zejména
historických detektivních příběhů a přízeň
čtenářů si získal především sérií detektiv
ních knih z doby vlády Přemysla Otakara II.
Vedle literární a publicistické činnosti se vě
nuje také podnikání ve sklářském průmyslu
a již přes 20 let je vášnivým horolezcem.

V případě zájmu si knihu
Jáchymovští démoni můžete
zakoupit ve SPA Infu nebo
v hotelových recepcích.
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JÁCHYMOVŠTÍ DÉMONI / DIE DÄMONEN VON JOACHIMSTAHL
Jáchymovští démoni ožili v knize populárního českého spisovatele a historika
Vlastimila Vondrušky...
Nová historická detektivka z řady Letopi
sy královské komory v hlavní roli s mla
dým rytířem Jiřím Adamem z Dobronína
s názvem JÁCHYMOVŠTÍ DÉMONI se
odehrává v první polovině 16. století. Pří
běh knihy je zasazen do Údolí svatého Já
chyma a její křest se uskutečnil v blízkém
Ostrovském zámku, který býval rodinným
sídlem Schlikovského rodu. Slavnostní
dobový křest proběhl za účasti význam
ných českých a německých osobností
ve Dvoraně ostrovského zámku v pátek
9. září 2016. Beseda a setkání se čtenáři
pak probíhalo v sobotu 10. září 2016 v Lá
zeňském hotelu Běhounek.
Protože šlo o nevšední obrovskou událost,
která byla zařazena i do projektu Dny ev
ropského dědictví, zúčastnil se jí nejen sa
motný autor Vlastimil Vondruška, ale také
významné osobnosti z Čech a Německa –
jako např. ministr kultury Daniel Herman,
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel,
Constanze Ulbricht, Literaturhaus im Erz
gebirge a mnoho dalších. Patronkou se stala
oblíbená hraběnka Margareta Pospíchalová
(roz. Schliková) a záštitu nad knihou pře
vzali velvyslanec SRN v ČR Arndt Freiherr
Freytag von Loringhoven a velvyslanec ČR
v SRN Tomáš Jan Podivínský. Kniha vyšla
také v německém jazyce a o její skvostný
překlad se postarala Silke Klein za finanč
ního přispění spol. LaNova Consulting s.r.o.
a Karlovarského kraje.

Na slavnostním křtu samozřejmě ne
mohli chybět trubadúři, renesanční ta
nečníci ani dobré jídlo a pití. Knihu bylo
možné na místě zakoupit a nechat pode
psat autorem. Vysoká účast překvapila
i samotné organizátory!
Úvod do děje knihy:
Mladý rytíř Jiří Adam z Dobronína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem je dohlížet na pořádek v Údolí svatého
Jáchyma, kde se podařilo nalézt stříbro.
Do nové osady se stahují horníci z druhé
strany hor a s nimi přicházejí lidé, kteří
tu hledají obživu, někteří ovšem ne vždy
čestnou. Krátce po příjezdu mladého Jiřího
Adama dojde k vraždě šenkýře Margolda.
Zdá se, že jde o banální zločin, jenže svědci hovoří o dvou démonech. Vyjde najevo,
že obdobná vražda se stala před dvěma
dny, kdy zemřel řeznický mistr. A aby toho
nebylo málo, později dojde k další vraždě...
Patrony knihy jsou:
Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringho
ven, velvyslanec SRN v České republice
Mgr. Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec ČR
ve Spolkové republice Německo a hraběnka
Margareta Pospíchalová (roz. Schliková).

Máte již svojí bonus klub kartu?
Pořiďte si ji právě teď, sbírejte body
a využívejte všech výhod.
Znáte věrnostní program Léčebných lázní Jáchymov „RADON SPA CLUB“?
Pokud jste si závazně rezervovali pobyt nebo jste hostem v některém z lázeňských hotelů, máte nárok na bezplatné
členství v klubu. Členství vám umožňuje sbírat body a získávat různé výhody, bonusy či slevy na pobyt.
Bližší informace naleznete v letáčku a Všeobecných pravidlech „RADON SPA CLUB“,
která jsou dostupná na hotelových recepcích a na internetových stránkách www.laznejachymov.cz.

NABÍDKA PRO ČLENY RADON SPA KLUBU

Říjen
| 10 % sleva - částečná masáž
Listopad | 15 % sleva - káva + zákusek

Říjen
| 20 % sleva - klasická částečná masáž
Listopad | 20 % sleva - perličková koupel
Prosinec 	 | 20 % sleva - indická masáž hlavy

Říjen
| k zakoupené masáži Garshan - jeden parafínový zábal rukou zdarma
Listopad | k zakoupenému parafínovému zábalu zad - (kokosový nebo čokoládový nebo ajurvédské byliny
nebo konopí) - jedno sezení v solné jeskyni LC Agricola zdarma
Prosinec | k zakoupené masáži LOMI-LOMI - porce kávy espresso + teplá oplatka v kavárně LC Agricola
zdarma – poukázky vydává recepce LC Agricola

17

HISTORIE DOLU SVORNOST (3. část)

Na tomto místě našeho časopisu postupně seznamujeme čtenáře s historií dolu
Svornost, který je důležitou součástí
jáchymovských lázní. V minulých dvou
číslech jsme se zabývali založením dolu
a jeho vývojem v 16. až 18. století, dnes
bychom si chtěli ve stručnosti připomenout historii dolu v 19. století.
ÚPADEK DOLU JOSEF
Jeho začátek zastihl jáchymovské doly
opět, tak jako často v minulosti. V nepří
znivé ekonomické situaci. Většina dolů
patřila státní správě. Pouze jediný náš důl
Svornost spolu se sousedním dolem Josef
byly v soukromém majetku města. Neutě
šené poměry v revíru snad nejlépe doklá
dají události z roku 1802, kdy po stížnosti
horníků z dolu Josef, kteří – jak uvedli
v písemné suplice – již půl roku neob
drželi mzdu a neměli čím nakrmit své

Obrázek 2
Povrchové objekty dolu

18

rodiny, byl tento důl městu odebrán a ze
státněn. Rok 1802 nebyl příznivý ani pro
důl Svornost. Při pracích pod 6. patrem
byla nafárána stará zatopená díla a důlní
voda s přítokem cca 250 m3 za 24 hodin
postupně zaplavila všechna spodní patra.
Teprve poté, co bylo v roce 1806 vybudo
váno na povrchu nové vodotěžné zaříze
ní, poháněné vodním kolem o průměru
12,6 m, podařilo se v roce 1808 důlní vody
odčerpat a opět započít s dobýváním.
Tento stav však vydržel pouze do roku
1810, kdy další průval důlních vod znovu
zatopil všechna důlní díla až po úroveň
5. patra. V roce 1817 byl z důvodu vyso
kých finančních nákladů ukončen provoz
na jámě Josef. Dobývací práce pokračova
ly pouze na jámě Svornost.
VÝROBA URANOVÝCH BAREV
Přes celkově nepříznivou ekonomickou
situaci, byla v období od 1817 do 1876
učiněna řada mimořádných mineralo
gických nálezů jak čistého stříbra, tak
i jiných rud v různých, jinde neznámých
kombinacích. Tyto unikátní nálezy jsou
dodnes uloženy zejména v rakouských
muzeích (v současné době dokumen
továny MUDr. Vladimírem Horákem).
Některé z nich byly dokonce zaslány
jako exponáty na světové výstavy (1855,
1875). Celkový úpadek jáchymovských
dolů včetně dolu Svornost přesto nadá
le pokračoval. Jejich úplnému uzavření

z abránil téměř v hodině dvanácté šťastný
objev, a totiž zjištění, že na haldy vyve
zená uranová ruda získává zvětráváním
žlutou barvu a stává se vhodnou pro
barvení skla a porcelánu. Od roku 1840
se začaly „uranové“ barvy cíleně vyrá
bět. Tím se stalo, že uranová ruda, zvaná
smolinec, dosud nežádoucí pro horníky
(na rudních žílách znamenala konec vý
skytu stříbra – proto smůla, smolinec,
německy Pechblende), tak i pro hutníky
(ztěžovala tavení stříbrných rud), začala
být od začátku 40. let vyhledávaným ne
rostem a záměrně se těžila. Během ob
dobí od roku 1841 do roku 1900 jí bylo
v revíru vytěženo asi 300 tun, z nichž
bylo vyrobeno cca 70 tun uranových ba
rev. Tento nový zájem o uranovou rudu
byl impulsem pro báňskou správu při
stoupit k obnově upadajících dolů a to
zvláště poté, kdy v roce 1847 profesor
báňské školy v Příbrami Adolf Patera
(1819–1894) navrhl levný a průmyslově
využitelný způsob výroby uranových ba
rev postupně v řadě až osmi barevných
odstínů. Za tímto účelem byla v dosa
vadní stříbrné huti v dolní části města
(v místě dnešního parku a plaveckého
bazénu) zprovozněna v roce 1853 tzv. ura
nová továrna (k. u. k. Uranfarbenfabrik).
REKONSTRUKCE DOLU SVORNOST
Důsledkem nové ekonomické 
situace
byla rovněž dohoda mezi městským
těžařstvem a báňskou správou z roku
1843, kdy stát převzal do vlastnictví důl
Svornost pod 8. patrem. Těžařstvu zůsta
la důlní díla nad 8. patrem. K úplnému
převzetí dolu Svornost státem došlo pak
roce 1850, kdy jáchymovské doly byly
organizačně rozděleny na západní oddě
lení (hlavní jáma Rudolf, přejmenovaná
na Werner - později Rovnost, hluboká
256 m) a na východní oddělení (hlavní
jáma Svornost, hluboká 419 m). V sou
vislosti s tím byla pod vedením přednosty
horního úřadu v Jáchymově von Rittinge
ra (1811–1872) zahájena rozsáhlá rekon
strukce dolu Svornost v roce 1848. Jáma
byla vybavena dvěma vodosloupovými
stroji odvodňovacími (viz obrázek 1)
a jedním vodním strojen těžním. Byly roz
šířeny povrchové objekty (viz obrázek 2).

Jáma byla vyčerpána až po 8. patro. Pro
hloubení jámy na 12. patro bylo dokon
čeno roku 1860. Jáma Josef byla ve stejné
době zprovozněna do 5. patra jako jáma
větrací. V roce 1863 bylo započato s pro
hlubováním jámy Svornost pod 12. pa
tro. Práce však ztěžovaly časté průniky
důlních vod do hloubení. K největšímu
z nich došlo pak dne 12. 3. 1864, kdy
v hloubce cca 35 m pod 12. patrem za
čalo z pukliny ve skále proudit do jámy
téměř 500 litrů za minutu vody o teplo
tě 25–28 °C. O tom, že se jedná rovněž
o vodu s vysokou koncentrací radonu,
v té době ještě nikdo netušil. Této skuteč
nosti bylo využito teprve o 60 let později.
Přes veškeré snahy o zastavení přítoku
voda postupně zaplavila důl až po 3. pa
tro, tj. do výšky 296 m do začátku roku
1866. Protože se v zatopeném úseku na
cházely ještě nevydobyté zásoby rud, bylo
rozhodnuto vodu vyčerpat. K tomu účelu
bylo instalováno parní čerpadlo o výko
nu 50 HP v hloubce 25 m pod ohlubní
jámy a v březnu 1866 zahájeno čerpání
vody. Práce pokračovaly až do dosažení
12. patra v červenci 1869 (v tomto roce
došlo na Svornosti k přetržení těžního
lana okovu s následkem 4 mrtvých hor
níků). Ve dně jámy byla následně zříze
na betonová deska o síle 3 m, kterou bylo
později nutno zesílit na 6 m, čímž se
přítok vody snížil asi na 1/3 původního
množství. Pomocí parního čerpadla byla
pak voda udržována pod 12. patrem. To
umožnilo dobývat bohatá zrudnění smo
lince, kobaltu, niklu, vizmutu a stříbra
v horních částech dolu. Pro jejich od
těžení byl osazen parní těžní stroj o vý
konu 40 HP na povrchu jámy Svornost
v roce 1874. Současně byla zavedena
těžba a jízda mužstva v těžních klecích.
V roce 1882 byla mezi jámami Svornost
a Josef vybudována krytá úzkokolejná
trať v délce 700 m, po níž koně dopravo
valy 5–6 důlních vozíků o objemu 0,6 m3
s hlušinou na přilehlý odval (dnešní část
Na Slovanech). Od roku 1870 začal být
pro trhací práce namísto černého pra
chu využíván dynamit. Od roku 1887 se
datuje použití amonledkových trhavin.
Z tohoto období možno ještě připome
nout tragický den 31. 3. 1873. Tehdy
rozsáhlý požár zničil převážnou část
Jáchymova a tím prakticky zlikvidoval
i celý dosavadní renesanční charakter
městské zástavby.

Obrázek 1
Model odvodňovacího stroje

OBJEVY NOVÝCH PRVKŮ
Ke konci 19. století se celé jáchymovské
hornictví ocitlo opět v kritickém stavu.
Důvodem bylo jednak ukončení těžby
stříbra v roce 1899 (celkem ho bylo v Já
chymově od roku 1516 vytěženo dle růz
ných odhadů 400 až 500 tun) a zejména
pak pokles poptávky po uranových bar
vách a jejich nízká cena v důsledku silné
konkurence hlavně z Kanady a Belgie.
Barvy se hromadily ve skladech a vše na
svědčovalo tomu, že doly i uranová továr
na budou uzavřeny.
A opět, stejně jako ve 40. létech, zasáhla
ve prospěch Jáchymova vyšší moc. Tento
krát v podobě vědeckého objevu manže
lů Curieových ve Francii. Ti v roce 1898
objevili v jáchymovském smolinci do té
doby neznámé prvky polonium a radium
s vlastnostmi, které ohromily celý teh
dejší vědecký svět. Jáchymovská uranová
ruda a zejména pak odpad, vznikající při
výrobě uranových barev a obsahující oba
tyto prvky ve zvýšené koncentraci, se rá
zem staly mimořádně vzácným a žáda
ným materiálem pro většinu vědeckých
ústavů a institucí v celé Evropě i v zámoří.
Jáchymovské hornictví bylo zachráněno

a jeho budoucnost na několik dalších de
setiletí zajištěna. Toto však neplatilo pro
naši jámu Svornost. Náklady na čerpání
důlních vod zde byly příliš vysoké a těž
ba rud nízká. Denně bylo nutno dopravit
z Ostrova 2 železniční vagony uhlí pro
parní čerpadlo. Proto správa dolů rozhod
la o ukončení dobývacích prací a čerpání
vody ke dni 1. května 1901. Důl Svornost
byl ponechán k zatopení až po patro Dani
el v hloubce 140 m pod povrchem. Odkud
pak důlní voda odtékala dědičnou štolou
do potoka Veseřice (výtok pod dnešním
kruhovým objezdem). Současně bylo roz
hodnuto o úplném zasypání jámy Josef.
V úseku mezi povrchem a patrem Dani
el byla jáma Svornost využívána pouze
jako přístupová cesta na některá odlehlá
pracoviště jámy Werner a jako důlní dílo
větrací od tohoto data. Do nového století
vstupovaly tedy obě naše jámy v nera
dostném stavu. V něm bylo jámě Svor
nost souzeno přečkat dalších 23 let, jámě
Josef pak dokonce dalších téměř 50 let.
Pokračování příště.
Ing. Jiří Pihera
vedoucí dolu Svornost
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Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod názvem Spa & Wellness Nature Resorts.
Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních přírodních léčivých zdrojů.

LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
PREZIDENT MILOŠ ZEMAN
A PRVNÍ DÁMA NAVŠTÍVILI
LUHAČOVICE
V úterý 4. října, první den oficiální tří
denní návštěvy Zlínského kraje zavítal
do Luhačovic prezident republiky. V do
provodu hejtmana Zlínského kraje se
na místní radnici setkal s představiteli
města. Hlava státu následně diskutovala
s občany, kterých přišlo i přes chladné po

časí několik stovek. Po skončení akce ná
sledovala večeře s významnými osobnost
mi Zlínského kraje, která byla připravena
ve Francouzské restauraci hotelu Alexan
dria. Na večeři byl pozván také generální
ředitel Lázní Luhačovice, a.s., Eduard Blá
ha. Úroveň servisu odpovídala významu
akce. Vybrané pokrmy byly servírovány
číšníky v tradičním černém smokingu
a bílých rukavicích, které jsou používány
při slavnostních příležitostech.

Foto: Julius Filip
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Společně s prezidentem přijela do Zlín
ského kraje také první dáma Ivana Ze
manová. Její program byl však odlišný.
Během oběda s generálním ředitelem
a ředitelkou dětských léčeben Janou Ry
dlovou byla seznámena s úrovní lázeň
ské péče v našich zařízeních. Následně si
prohlédla dětské léčebny, jejichž balne
oprovoz nedávno získal ocenění za nej
lepší evropskou inovaci v oblasti léčeb
ného lázeňství.

Foto: Julius Filip

POBYTOVÁ NABÍDKA
PŘÍŠTÍHO ROKU OSLOVÍ
I SINGLE CESTOVATELE
Základem nabídky roku 2017 jsou tra
diční a osvědčené produkty i jeden úpl
ně nový pobyt. Nechybí ani velikonoč
ní, vánoční, adventní nebo silvestrovské
pobyty s bohatým programem. Novin
kou příštího roku je Víkend pro single
cestovatele v hotelu Alexandria. Naší
snahou bylo odlišit se od ostatních wel
lness pobytů na trhu a ukázat, že relaxa
ce bez partnera nebo přátel nemusí být
nuda. Ve vybraných víkendech u tohoto
netradičního pobytu připravujeme or
ganizovaný program s profesionálním
koučem s cílem přiblížit lázně singles
a sólo hostům, kteří mohou během spo
lečných aktivit, procházek či večeří po
znat nové lidi a přátele. I příští rok jsme
do nabídky zařadili pobyt Ve víru tance
s Janem Onderem a Lucií Hunčárovou,
oceněný produkt z posledního ročníku
celostátní soutěže Velká cena cestovní
ho ruchu. Součástí nabídky budou opět
pobyty spojené s kulturními programy
a letními festivaly. K nejžádanějším
budou jistě patřit pobyty v době zahá
jení hlavní lázeňské sezóny, červenco
vého Festivalu Janáček a Luhačovice
nebo během Dnů slovenské kultury.
Lístky nebo zvýhodněné permanentní
vstupenky, které vám zajistí ta nejlepší
místa, vám rádi zarezervujeme. V pří
padě, že budete chtít přijet jen na pár
dní, pak by vaše představy o nevšed
ních zážitcích a komfortu měl splnit

ALEXANDRIA**** Spa & wellness ho
tel, který se stal pro řadu našich hostů
synonymem luxusních wellness víken
dů. Jakýkoli pobyt můžete kromě klasic
kých pokojů strávit i v našich apartmá
s nejvyšším standardem ubytování.
Právě nyní můžete získat za rezervaci
vašeho pobytu na příští rok až dvaceti
procentní slevu FIRST MINUTE. Uše
tříte tak i několik tisíc korun a budete
mít nejširší výběr kapacit i termínů. Její
využití je časově omezené a platí jen
do 19. prosince 2016.
Hledáte-li vhodný dárek k Vánocům, na
rozeninám nebo k výročí, rádi vám připra
víme dárkový poukaz na jakýkoli pobyt,

zážitkový balíček nebo třeba romantickou
večeři ve Francouzské restauraci. Roz
hodnout se můžete i pro peněžní dárkový
poukaz na vámi zvolenou hodnotu.
Stejně jako v předcházejících letech získá
i v dalším roce každý host naší společ
nosti po příjezdu slevovou knížku, s níž
výrazně ušetří ve wellness centru, bazé
nu v Centrálních lázních nebo při objed
nání výletů. Řadu dalších slev v našich
partnerských prodejnách v Luhačovicích
lze čerpat po předložení klientské karty.
Více informací na
www.LazneLuhacovice.cz,
www.HotelAlexandria.cz
a na Facebooku.
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Základním úkolem je nyní nahrazení
centrálního rozvodu páry horkou vodou
u objektů na Lázeňském náměstí poblíž
kolonády a v dětských léčebnách.

CENTRÁLNÍ ROZVOD PÁRY
NAHRADÍ HORKÁ VODA.
PRÁCE JSOU V PLNÉM PROUDU
Modernizace energetického hospodářství
akciové společnosti Lázně Luhačovice
pokračuje i v letošním roce. V loni bylo
centrální zásobování teplem prostřednic
tvím páry v hotelech Palace a Morava na
hrazeno lokálními plynovými kotelnami.

PESTRÉ KULTURNÍ LÉTO JE
U KONCE. I ZIMA NABÍDNE HUDBU,
TANEC, DIVADLO NEBO PLES
Léto plné kultury je za námi. V červen
ci zaznamenal podle očekávání velký
úspěch jubilejní 25. ročník Festivalu Ja
náček a Luhačovice. V srpnu nejprve
rozezněly prostory lázeňského divadla
tóny houslí studentů Akademie Václava
Hudečka. Své zkušenosti předával mistr
již po dvacáté. Talentované hudebníky
vystřídali na divadelních prknech popu
lární herci. 18. ročník komorní přehlíd
ky Divadelní Luhačovice pod taktovkou
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„S nákladnou akcí jsme počítali již před
několika lety ještě před revitalizací zeleně
v lázeňském areálu. Jenže jsme nedosáhli
na dotace. Investici ve výši 66 mil. Kč tak
plně hradíme z vlastních prostředků,“
sdělil Eduard Bláha, generální ředitel Láz
ní Luhačovice, a.s.
„Projekt byl zahájen v srpnu a s ukonče
ním se podle plánu počítá v dubnu 2017.
Nejviditelnější budou výkopové práce, bez
nichž se realizace neobejde. Budou se tý
kat hlavních dvou větví. První z nich po
vede od výtopny za Centrálními lázněmi
k hotelu Jestřabí a dále podél Lázeňské
polikliniky, Jurkovičova domu a divadla

prezidenta přehlídky Miloslava Mejzlíka
a Ladislavy Haškové, ředitelky festivalu
byl opět ve znamení prolínání mladých
talentů se zralými hereckými osobnost
mi. Pomyslnou tečkou za letní kulturní
sezónou byly již tradičně Dny slovenské
kultury. Slovenština rozezněla Luhačo
vice druhý zářijový týden a slovenské
divadlo, film i hudba připravili hostům
bohaté kulturní zážitky.
Ani v chladném počasí kulturní dění
neutichne. Hosté mohou navštěvovat
pravidelné večerní hudební, taneční
i klubové programy v hotelech Palace,

až po Inhalatorium s odbočkou ke Spole
čenskému domu. Druhá linie bude smě
řovat k dětským léčebnám Vítkov a Mira
monti. Ve Společenském domě, Lázeňské
poliklinice a v divadle se úpravy dotknou
i rozvodu tepla uvnitř objektu,“ popsal
rozsah prací Radek Skovajsa, vedoucí
střediska technických služeb.
Přechod na novou technologii byl po více
než padesáti letech již nevyhnutelný.
Nový systém bude nejen ekonomicky
výhodnější, ale i šetrnější k životnímu
prostření. Jednodušší bude i regulace tep
la v jednotlivých objektech. Dokončení
projektu modernizace energetiky je také
jednou z podmínek pro budoucí obnovu
zpevněných ploch tj. chodníků a cest v lá
zeňském areálu.

Morava i Alexandria. Celý říjen je v hale
Vincentka ke zhlédnutí prezentace Měst
ského divadla Zlín i s možností poříze
ní zajímavých fotografií z fotokoutků.
Připraveny jsou zájezdy na představení
do zlínského divadla i Kongresového cen
tra na koncerty Filharmonie Bohuslava
Martinů. Chybět nebude ani populární
akce Česko zpívá koledy nebo předsilves
trovské divadelní představení. Leden pak
přinese 21. reprezentační lázeňský ples,
jehož hosty budou Monika Absolono
vá, Miro Žbirka, Kroky Michala Davida
a Jan Čenský.
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RADIUM PALACE
RADIOLOGICKÝ PAVILON
ŘEDITELSTVÍ
AGRICOLA
ASTORIA
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
CURIE
LUŽICE
DAGMAR
KULTURNÍ DŮM

Otevírací doba

BEAUTY CENTRUM
Kadeřnictví a kosmetika

Kateřina Dondová

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542

Kiosek

Miroslava Holá

+420 353 831 740
přímá linka: 1740

Po–Pá 9:00–17:00 hod., So 9:00–11:00 hod.,
Ne 9:00–10:00 hod.

Eva Haasová

+420 353 831 217

Út, Čt, Pá 8:00–14:00 hod., So 7:00–12:00 hod.,
v jiné dny a odpoledne dle domluvy

Pedikúra, manikúra, nehtové studio
Anna Papcúnová
Permanentní make-up

+ 420 722 707 468, linka: 1218

Út, St, Čt, Pá 9:30–15:30 hod., So 10:00–15:00 hod.,
odpoledne po předchozí domluvě

Kosmetický salon

Darina Töltési

+420 353 831 396

Út, Čt 8:00–14:00 hod., So 7:00–11:00 hod.,
v jiné dny a odpoledne dle domluvy

Kadeřnictví Marie Drápalová

Marie Drápalová

+420 353 832 020

Po, Út, Čt, Pá 9:00–17:00 hod., So 9:00–13:00 hod.

Pedikúra a manikúra

Lenka Veselá

+ 420 353 832 019, + 420 731 185 283

Po, St 10:00–17:00 hod., Čt, Pá, So dle domluvy

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

Út, Čt 8:00–15:00 hod. So 8:00–11:00 hod.

Dřevěné zboží

Ĺudovít Melicher

+420 736 540 610

Sudé dny Po–Pá 14:00–18:00 hod.

Čarovějník - bylinky, čaje, koření

Martina Svobodová +420 731 656 263

Po+St 13:30–17:30 hod., Pá 13:30–18:00 hod.

Kosmetika

Gabriela Kökyar

+ 420 776 117 703

Po, St, Pá 14:00–18:00 hod.

Kadeřnictví

Tomáš Horák

+ 420 777 811 394

Otvírací doba Po–Pá 9:00–17:00 hod., So 9:00–14:00 hod.

Tajemství přírody

Vladan Bublík

+420 774 432 325

Po–So 10:00–17:00 hod.

Porcelán

Uršula Ledecká

+420 604 317 361

Po–Pá 10:00–17:00 hod.

Boutique Svitlana

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

Po–Pá 13:00–17:00 hod.

Po–Pá 10:00–17:00 hod., So 10:00–12:00 hod.,
+420 724 595 488 | +420 353 831 780
přímá linka: 1780 www.kadernictvijachymov.cz Ne dle domluv
Út 8:00–17:00 hod., St 11:00–17:00 hod., Čt 8:00–13:00 hod.,
Pá 11:00–17:00 hod., So dle domluvy

BĚHOUNEK
Kadeřnický salón

CURIE

PRAHA
Kosmetika

ASTORIA

AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Lékárna Šalvěj

RNDr. Olga Jozová

+420 773 29 9453 | info@lekarna123.cz

Po–Pá 8:00–12:30 hod., 13:00–17:00 hod. 8:30–13:00 hod.

