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Jáchymov zapadal celý sněhem, okna vykvetla mrazivými květy a zima důrazně
ohlásila svůj příchod. Nastal čas, který by
jeden nejraději prospal zimním spánkem
a pro druhého je obdobím aktivity a zimních sportů. Již několik let umí naše lázně
uspokojit očekávání obou a jsem přesvědčen, že rok od roku lépe. V žádném jiném
období roku se u nás tyto dvě skupiny
hostů tak významně nesetkávají.
S naplňováním očekávání těch aktivních
nám notně pomáhají okolní lyžařské areály, které intenzivně investují do rozšiřování sjezdovek, vleků i nezbytného zázemí
i nejbližší horská městečka a obce, které
upravují stále delší úseky běžeckých stop.
Ani my ale nezahálíme. K loni otevřenému
rodinnému lyžařskému penzionu Dagmar
jsme v roce 2016 zrekonstruovali zbývající
část Astorie, která nabízí ještě vyšší standard a díky své poloze naproti Aquacentru
Agricola bude jistě ideální základnou pro
lyžařská dobrodružství.
Ještě větší pozornost ale věnujeme vylepšování podmínek pro naši tradiční klientelu. Pro léčící se návštěvníky a ty, kteří
v lázních chtějí odpočívat. Určitě ocenili
zrekonstruované oddělení radonových
koupelí na Běhounku a uvítali rekonstrukci Radium Palace, která by měla výrazně zlepšit komfort jejich pobytu v roce
2017. V celém ubytovacím patře budou

vyměněna okna, pokoje se dočkají nových
dekorací, osvětlení a koberců. Modernizace se dotkne radonových koupelí, suchých
uhličitých koupelí, malé vodoléčby i masážních kabin. Chodby zakryjí koberce
a renovací projdou i prostory, které host
nevidí, jako kuchyně a části zázemí.
Zima okolo nás je neklamným znamením,
že se rok sešel s rokem a čekají nás vánoční
svátky. Mám pocit, že se stávají víc svátkem konzumu a nezřízené spotřeby než
časem klidu, vzájemnosti a pokory. Hlavně
ve velkých městech. Proto se tady v lázních
mezi horami snažíme, abyste v nich mohli
strávit advent jako z pohádky.
Až přijde během vašeho pobytu v lázních čas na odpočinek u teplého nápoje,
tak určitě prolistujte a pročtěte náš
lázeňský časopis.
Jménem svým i všech svých kolegů vám
přeji krásné Vánoce a šťastný rok 2017.
MUDr. Eduard Bláha
generální ředitel
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Lyžařská střediska
v okolí
Sjezdovky různých
obtížností
Snowpark
Kabinová lanovka
Sedačková lanovka
Vlek
Pásy
Dětský park
Dětský koutek
(s hlídáním)
Lyžařská škola
Půjčovna a servis lyží
Restaurace a skibar
Parkoviště zdarma
Sáňkařská dráha

Skiareál Fichtelberg
přes 15 km sjezdových tratí

Co když není sníh?
Jáchymov a okolí nabízí celou řadu možností také pro případ, že není možné se věnovat obvyklým zimním aktivitám. Nejen
na vodní radovánky, ale na mnoho dalších
volnočasových aktivit a relaxačních procedur láká Lázeňské centrum Agricola, více
na str. 9. V Jáchymově můžete navštívit
muzeum Královská mincovna, kde najdete
stálou expozici města Jáchymova, ukázku
nerostného bohatství Krušných hor včetně
dolování stříbra s pohyblivým modelem
důlní činnosti. V expozici se rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské
ražby mincí a renesanční kultury, místním
průmyslu a v neposlední řadě rozkvětu
města v éře radonového lázeňství. Zajímavé
muzeální expozice najdete také v Ostrově.
Přestávku mezi zimními aktivitami můžete využít k návštěvě známých klimatických
lázní Oberwiesenthal v sousedním Německu. Zde vedle nejstarší německé kabinové
lanovky na Fichtelberg najdete velice oblíbené podmořské akvárium a muzeum.
Zcela mimořádným místem pro polodenní
výlet je nedaleké město Ostrov. V zimním
období můžete navštívit nově rekonstruovaný zámek, kde je k vidění národní kulturní
památka, tzv. Šlikovská pokladnice. Nedaleko zámku najdete výjimečný komplex známý jako Posvátný okrsek, více informací se
dočtete na str. 13. Ještě do jara je otevřená

Skiareál Plešivec
přes 12 km sjezdových tratí

Jáchymovské lázně, jeho lázeňské domy,
penziony a ostatní provozy najdete jen
tři kilometry od dolní zastávky nové jáchymovské lanovky, která vás vyveze
na vrchol Klínovce, kde se nachází největší
a nejmodernější lyžařské centrum v Krušných horách. Nedaleko Jáchymova objevíte i další lyžařská střediska jako například
Boží Dar nebo Plešivec. Tyto areály nabízejí více jak 51 km sjezdovek ve vzdálenosti
do 12 km od Jáchymova, přičemž nová sjezdovka na jižním svahu Klínovce je dlouhá
úctyhodné 3 km. Na milovníky běžek čeká
cca 100 km upravených běžeckých tratí,
z nichž nejznámější je Krušnohorská magistrála. Snowbordisty jistě nadchne některý ze snowparků na Klínovci, Neklidu,
Oberwiesenthalu nebo Božím Daru. Pro
děti jsou ve skiareálech Klínovec a Fichtelberg otevřeny sáňkařské dráhy. Ve všech
areálech a na Božím Daru najdete miniareály s dětskými lyžařskými vleky. Samozřejmostí jsou půjčovny zimního sportovního vybavení, skiservisy a lyžařské školy
pro děti i dospělé. Vyzkoušet můžete ale
také sklialpinismus, carvingové bobování,
snowtubbing - jízdu na nafukovacích duších, snowkiting a kiteskiing – na lyžích
či snowboardu vás za pomoci větru do pohybu uvede tažný drak. Můžete si zapůjčit
klasické i moderní sněžnice nebo sněžný
skútr. Novinkou je jízda rolbou.

Skiareál Boží Dar - Neklid
přes 6 km sjezdových tratí

Když se řekne Krušné hory v zimě, snad každému se právem vybaví zasněžené
vrcholy hor, bílé pláně, sjezdovky, lanovky a takřka nekonečné běžecké tratě.
Na druhou stranu zde nenajdete rozlehlé hotelové komplexy, ale spíše klasické
horské chaty, chalupy, romantická zákoutí s jedinečnou atmosférou a především
nádhernou krajinu se širokou vyhlídkou do kraje.

expozice z historie Toskánských Habsburků
na Staré radnici. Návštěvu Ostrova doporučujeme zakončit v jedinečné cukrárně
na Starém náměstí. Další informace najdete
na str. 13.
Pokud budete chtít strávit mimo hory
více času, můžete z Ostrova pokračovat
do Karlových Varů, kromě známé kolonády a léčivých horkých pramenů navštívit
třeba proslulou sklárnu Moser, interaktivní galerii Becherova vila nebo unikátní
Vánoční dům s celoroční expozicí. Buď
zde získáte inspiraci pro vaše sváteční dny,
nebo si vůní Vánoc obohatíte váš pobyt
v našem regionu. Dětem se jistě bude líbit
v některém ze zábavních dětských center.
Přejeme vám krásnou zimní dovolenou
a hodně zábavy v Krušných horách.
Další inspiraci, jak strávit volný čas v Krušných horách, můžete čerpat na webových
stránkách:
www.resortjachymov.cz
www.zivykraj.cz
Skiareál Klínovec
přes 18 km sjezdových tratí

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH ANEB
JÁCHYMOVSKO NABÍZÍ NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY PO CELÝ ROK
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Volnočasové aktivity v LC Agricola na str. 8
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LÁZNĚ JÁCHYMOV
Nejen léčba, ale také setkání s příjemnými lidmi

REKONSTRUKCE RADIUM PALACE – PLÁNY ZAČÍNÁME MĚNIT
VE SKUTEČNOST
V posledních dvou číslech Aqua Vivy jsme vás informovali o přípravách plánované
rekonstrukce Radium Palace. Čas uběhl jako voda, okolní krajina Jáchymova se zahalila do zimního kabátu a pro nás nastal čas změnit plány ve skutečnost. Rekonstrukce
byla zahájena 27. listopadu 2016 a první hosty přivítáme již 8. ledna 2017.
A na co se můžete těšit? Opravami a obnovami projdou téměř všechny úseky lázeňského hotelu. Pojďme rekapitulovat:
Největší stavební úpravy se budou týkat
zdravotní části, konkrétně radonových
koupelí, suchých koupelí CO2 a podvodních masáží. Částečnou změnu zaznamenají také kabiny masérů a fyzioterapeutů. Elektroléčbu čeká dispoziční
úprava a obnova interiéru, hlavně z důvodu rozšíření kapacit procedur a efektivního využití všech zdravotnických
přístrojů na tomto oddělení.
Ubytovací část, především pokoje všech
kategorií, dostane nová okna. Na řadu
přijdou také štukové prvky, výmalba a tapety, nátěry topných těles a obložek dveří,
nové a kvalitnější osvětlení, podlahové
krytiny a hotelový textil. Drobné opravy
a údržba se dotkne také koupelen. Všechny chodby a schodiště budou vymalovány
a budou položeny nové koberce.
Stravovací úsek zaznamená opravu kuchyně a její rozšíření o přípravnu salátu.
4

V umývárně bílého nádobí zase vybouráním příček získáme větší prostor. V restauracích Francouzská, Mramorová,
Zrcadlová, Modrá a v kavárně Zimní zahrada obnovíme malby.
Není toho rozhodně málo a šest týdnů
nám musí stačit na to, abychom vás
mohli přivítat začátkem ledna v novém.
Proto neváhejte a rezervujte si svůj pobyt
už nyní.
Jaroslava Vlčková
ředitelka hotelu Radium Palace

O lázních Jáchymov a jejich jedinečné
radonové vodě jsem slyšela hodně chvály, ale přesto jsem tam na svůj léčebný
pobyt jela s jistými obavami. Trávit tři
týdny v naprosté izolaci od běžného života nebyla zrovna lákavá představa pro
někoho, kdo je jako já zvyklý být mezi
kolegy v kanceláři nebo doma s rodinou. Hotel Radium Palace jsem znala
z fotografií propagačních brožur a internetu, ale teprve když jsme k němu
přijížděli, udivilo mne, jaká je to monumentální budova. Krásné starodávné
zrcadlo visící hned za vstupními posuvnými dveřmi naproti elegantnímu
širokému schodišti s prolamovaným zá
bradlím věstilo, že se tady starobylost
designu snoubí s moderním pohodlím
a tenhle dojem pokračoval, když jsem
z recepce došla dlouhatánskou chodbou ke svému pokoji, prostorné místnosti s obrovským oknem a výhledem
na širokou terasu a přes ni na zalesněné
úbočí protějšího svahu údolí. Potahovaná křesílka v lehce biedermeierovském
slohu doplněná moderním psacím stolem a účelným osvětlením, vybavení
koupelny i široká postel ve mně hned
vyvolaly dojem, že se tu budu cítit doma
a leták s nabídkou kulturních programů
zahnal veškeré obavy z nudy. Po prvním
dnu, kdy jsem se teprve seznamovala
s předepsanými procedurami a s místy
jejich konání, a po prvních návštěvách
jídelny mi už bylo jasné, že si tu snadno zvyknu. Údiv nad tím, že procedury
začínají ve stanovenou dobu a jsou sestaveny tak pečlivě, že jedna na druhou
navazují bez zbytečných prodlev, brzy
pominul. Prostě jsem si rychle zvykla, že tady všechno klape. Tím spíš, že
koupele a každá další denní procedura
přinášely setkání s příjemnými lidmi:
všichni, ať šlo o lékaře nebo o zdravotní
sestry, fyzioterapeuty, lázeňské, masérky, ale i personál v recepci a v restauraci
či pokojské, nejenže byli dokonalými
profesionály, ale jejich chování daleko

JAK UPRAVIT JÍDELNÍČEK, ABYCHOM PROŽILI ZIMU VE ZDRAVÍ?
Chlad v zimním období má často neblahý vliv na lidský organismus. Teplý oděv
a obuv, dostatečný spánek a vhodná strava nám pomůžou užít si zimu ve zdraví.

Zleva:
Jaroslava Vlčková,Eva Zaoralová, Karla Korčoková

přesahovalo pouhou zdvořilost. Pocit,
že díky jim a ve spolupráci s nimi dělám to nejlepší pro své zdraví, zvyšovaly ostatně na druhé straně i kulinární
požitky. Nevím, jak se vedení Radium
Palace podařilo získat tak vynikajícího
šéfkuchaře, ale dosvědčím, že nápaditost sestavy jídel a jejich příprava předčí
leckterou pražskou čtyřhvězdičkovou
restauraci.

Stravu volíme nejlépe tepelně upravenou.
Saláty z čerstvé zeleniny nejsou tou nejlepší
volbou. Potraviny a pokrmy vybíráme tzv.
zahřívací, jako jsou polévky, zelenina dušená, vařená nebo kvašená, luštěniny, obiloviny a koření jako např.: skořice, česnek,
zázvor, hřebíček aj. Doporučuji vařené jídlo
z kvalitních surovin namísto polotovarů
a průmyslově zpracovaných potravin.

křenem či zázvorem. Pickles bývá často
součástí makrobiotické stravy. Pro svůj velký přínos probiotik by v běžném jídelníčku
mohl být zařazen denně. Pomáhá při trávení, vytváří zdravou střevní mikroflóru, je
zdrojem minerálů a posiluje imunitu.

Začátek dne nejlépe zahájíme obilnou
kaší. Na svačinu nebo místo večeře volíme
polévku (bramborovou, masovou - gulášovou, dršťkovou, frankfurtskou, luštěninovou - čočkovou, fazolovou nebo hustý
zeleninový krém - květákový, brokolicový,
dýňový). K obědu namísto salátu z čerstvé
zeleniny vyzkoušejte kvašenou zeleninu,
tzv. pickles, který si připravíte z krouhané zeleniny a soli, ochucené např. chilli, kmínem,

Zeleninu nakrouhejte a prosolenou nechte pustit šťávu (na 1 kg zeleniny 1 lžičku soli), přidejte lžičku sójové omáčky,
nakrájený česnek, kmín, převařenou vodu
(pokud je potřeba). Napěchujte do sklenice a zatižte tak, aby zelenina byla ponořená. Nechte v teple cca 1 týden kvasit.

Vyzkoušejte pickles z čínského
zelí a mrkve

Markéta Fialová DiS.
nutriční terapeutka hotelu Radium Palace

KRÉMOVÁ POLÉVKA Z PEČENÝCH KAŠTANŮ SE SUŠENÝMI HŘÍBKY
Tip od šéfkuchaře hotelu Radium Palace na zimní večeři
Zleva:
Jiří Menzel,Eva Zaoralová, MUDr. Eduard Bláha

Obavy z trávení času po procedurách se
rovněž nenaplnily: odpoledne jsem většinou trávila procházkami nebo návštěvami pěkného bazénu, který je pacientům k dispozici až do večerních hodin,
večery jsem mohla vyplnit návštěvou
některého z koncertů, pořádaných buď
v přímo v hotelu, nebo v sousedních
lázeňských domech, anebo dokonce
i v místním kostele. Osobně jsem sice
dávala přednost televizi či knihám, ale
pozorovala jsem, že mnoho lázeňských
hostů se dá zlákat večerním hudebním
programem v lobby dokonce i k tanci, anebo jen tak posedává na kus řeči
u sklenky vína. Tři týdny mi utekly tak
příjemně, že se mi nakonec ani nechtělo
domů a odjížděla jsem s předsevzetím,
že se sem určitě napřesrok vrátím.
Eva Zaoralová

Suroviny:
4 dl mléka
2 dl smetany
200 g kaštanových jader
50 g sušených hříbků
1 l drůbežího vývaru (můžeme použít
i zeleninový)
1 šalotku
sůl
bílý pepř
70 g másla

Dochutíme solí a pepřem. Pro zjemnění
lehce vmícháme část másla a již nevaříme.
Na zbylé části másla orestujeme šalotku
a předem namočené sušené hříbky, které
takto orestované vkládáme do polévky
při servírování.
Petr Ploc
šéfkuchař hotelu Radium Palace

Jedlé kaštany opatrně nařízneme na vypouklé straně, vložíme do předem
vyhřáté trouby na 200 °C a pečeme cca
15 minut. Když kaštany ztmavnou a začnou pukat, vyndáme je a necháme vychladnout. Ještě teplé je oloupeme včetně
slupky pod skořápkou.
Vložíme do vroucího vývaru, přilijeme
mléko a necháme cca 25 minut vařit.
Změklé kaštany rozmixujeme do hladka,
přilijeme smetanu a necháme cca 10 minut provařit.
5

KOGNITIVNÍ REHABILITACE
Ztráta možnosti komunikace, sebeobsluhy a kontroly nad svým jednáním trápí čím dál tím větší procento
naší populace. Pomoc těmto lidem se
naskýtá díky metodám kognitivní rehabilitace.
Kognitivní trénink nebo kognitivní rehabilitace jsou společné pojmy pro trénink
a procvičování mozku a jeho funkcí. Kognitivní neboli poznávací procesy patří mezi
základní funkce našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, plánovat
naše jednání a vstupovat do integrací
s ostatními lidmi. Bez těchto schopností nebo s narušením jejich funkce by byl
náš život o mnoho obtížnější. S postupujícím věkem při psychickém onemocnění, po cévní mozkové příhodě, po úrazu
nebo při intoxikaci může mozek začít

6

pracovat jiným způsobem, než je obvyklé.
Záleží, která jeho část je zasažena.
Kognitivní trénink spočívá v nácviku
a vylepšování kognitivních funkcí. Zaměřuje se na trénování paměti, pozornosti
a zrakové orientace v prostoru. Zlepšuje
jazykové dovednosti a rovněž se zaměřuje
na trénink nových strategií pro řešení složitějších úkolů.
Trénink musí být komplexní. Některá cvičení jsou prováděna na počítači, jiná se provádí ve skupině. Cvičení s využitím počítače
probíhají pod odborným vedením. Trénink
pomocí počítače nevyžaduje počítačové
znalosti a po zacvičení může každý trénovat
sám doma.
Kognitivní rehabilitace by měla být důležitou součástí komplexní péče o pacienty
i v léčebných lázeňských zařízeních. Tato

rehabilitace přispívá u pacientů k obnovení
schopností, které jim byly onemocněním
sníženy a tím ztížily, v některých případech
i dokonce znemožnily plnohodnotně se zapojit do reálného života ve společnosti.
Trénink kognitivních funkcí napomáhá
k znovuzařazení pacienta do běžného života. Jeho cílem je zároveň zlepšení kvality
života pacienta, posílení jeho víry ve vlastní
schopnosti.
V roce 2015 jsme s některými kolegy absolvovali vzdělávací program „Odborný
pracovník kognitivní rehabilitace“. Rádi bychom u nás zavedli kognitivní rehabilitaci
do praxe. Věříme, že se to podaří. Možná to
budete právě vy, kdo terapii u nás vyzkouší.
Libuše Pecková,
fyzioterapeutka hotelu Běhounek

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ V LÁZEŇSKÉM
HOTELU BĚHOUNEK
Dietní stravování se podílí na léčebné
péči u stavů po akutních onemocněních,
operacích, úrazech, ale i u chronických
chorob. Dietní systém, který byl platnou
normou pro všechna zdravotnická zařízení, byl novými poznatky v mnoha směrech překonán, přibyly nové trendy. Ale
základní diety zůstávají i nadále.
A ne jinak je tomu i v hotelu Běhounek,
kde celodenní stravování probíhá formou švédských stolů. Právě zde zastává nutriční terapeutka velice důležitou
roli. Nejenže dohlíží na přípravu pokrmů, předává odborné rady a doporučení
hostům, ale spolupracuje také s lékaři při
stanovení individuálních stravovacích
programů při různých obtížích pacienta. Upravuje stravování podle osobních
zvyklostí klienta, reaguje na potravinové
alergeny či nesnášenlivost některých potravin a pokrmů.
Obecně se diety zaměřují na pacienty
s nejrůznějším onemocněním, jako jsou
např. nemoci trávicího traktu, jater, žlučníku a žlučníkových cest, slinivky břišní,
dále na onemocnění ledvin a močových
cest, na nemoci krevního oběhu, obezitu
či zvýšený cholesterol apod. Naše pokrmy
odpovídají moderní gastronomii, ve které
jsou zastoupena i jídla odpovídající normám dietního systému. Nejčastěji se soustředíme na tyto běžné diety:

č. 7 - nízkocholesterolová
Dieta je podávána při onemocnění srdce a cév. Tato dieta je energeticky limitována. Nevhodné jsou všechny potraviny,
které obsahují vysoké množství cholesterolu, tuku a cukru.
č. 8 - redukční dieta
Má příznivý vliv na váhu člověka, při správné a pravidelné aplikaci dochází k postupnému poklesu váhy a zlepšení fyzických
funkcí. Je kaloricky i biologicky vyvážená.
č. 9 - diabetická dieta
Určená pro pacienty s diabetem. Ve stravě jsou omezeny potraviny, které obsahují volně koncentrované cukry (sacharidy).
Základem je omezení tuků a sacharidů.

Během posledních několika let se setkáváme s klienty s nejrůznějšími reakcemi
na některé potraviny obsahující např. lepek, laktózu aj. alergenní látky. Těmto klientům nutriční terapeutka sestavuje individuální jídelní lístek a zajišťuje sortiment
potravin, které odpovídají stravovacím
požadavkům klienta.
Jsme velice rádi, když nás klienti ještě
před svým příjezdem o problémech informují. Získáme tak čas, abychom se na ně
mohli připravit a vyjít maximálně vstříc.
A to se nám daří. Důkazem je maximálně
spokojený klient.
Jan Klíma
F&B manažer hotelu Běhounek

č. 2 - šetřící, žlučníková dieta
Indikuje se při chorobách žlučníku, žlučových cest a jater, žlučových kamenech,
dále při onemocnění střev, po infekční
žloutence, při onemocnění slinivky břišní. Strava má šetřící charakter jak výběrem potravin, tak jejich technologickou úpravou.
č. 3 - racionální dieta
Tuto dietu připravujeme pro hosty, kteří
přijíždějí do lázní na relaxační a regenerační pobyty, jako optimálně vhodnou
stravu nezatěžující organismus svým
složením. Dieta je bez omezení přípravy jídel. Je sestavena podle zásad zdravé výživy.
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JAK SE TOČÍ A PÍŠE ČESKÁ DETEKTIVKA
Kavárna v hotelu Curie se stále častěji
stává místem, kde se lázeňští hosté potkávají se zajímavými osobnostmi z různých
oblastí života. Po sportovcích, o kterých
jsme psali v minulém čísle, do Jáchymova zavítali umělci tzv. „od filmu“.
Jak napovídá název článku, tématem besedy
byla detektivka. Do Ostrova zavítal představitel šéfa kriminálky Rohana z úspěšného
seriálu České televize Rapl a spolu s ním
také dramaturg a scenárista Martin Be
zouška. Pan Bezouška je autorem seriálu
Kriminálky Plzeň, který se nedávno vysílal

na České televizi. Hlavním tématem besedy byl samozřejmě kriminální seriál Rapl,
který pro Českou televizi natočil jako scenárista a režisér Jan Pachl. Děj seriálu se
odehrává v okolí Jáchymova a v Krušných
horách. Ve většině dílů tak můžete poznávat
Krušné hory, Jáchymovsko, ale i samotné
jáchymovské lázně. Pan Pyško se s námi podělil o úsměvné i dramatické situace kolem
natáčení a prozradil na sebe, že je Krušnými
horami a jejich geniem loci doslova fascinován. Známý herec ztvárnil role v několika
desítkách českých filmů, seriálů nebo televizních pořadů. Hlavně však hraje v divadle

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V LÁZEŇSKÉM CENTRU AGRICOLA
Plavání je sportovní aktivita, která má
blahodárné účinky na naši tělesnou i duševní kondici. U nás v Jáchymově si můžete zaplavat v 25 m dlouhém bazénu, užít
si na tobogánu a poté se vyhřát v sauně
nebo rehabilitačním bazénu. Pro posílení
imunity a ke zlepšení prokrvení nohou je
vám k dispozici Kneippův chodník.
Pokud nejste vyznavači plavání, můžete relaxovat ve vířivce nebo v létě na venkovní
terase. Stačí zavřít oči a bude vám báječně…
Kromě široké škály relaxačních procedur,
služeb kadeřníka, kosmetičky a kavárny
nabízí Lázeňské centrum Agricola sportovním nadšencům i další volnočasové
aktivity. Jsou určeny jak pro klienty lázní,
tak pro širokou veřejnost.
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AQUASHOP
Pro klienty lázní a návštěvníky aquacentra je v lázeňském centru Agricola k dispozici aquashop, ve kterém nabízíme vše
od plavek pro všechny věkové kategorie
přes plavecké pomůcky až po vodní hračky pro nejmenší návštěvníky bazénu.
V sortimentu máme také atraktivní trička s logem lázní, která mohou posloužit
jako praktický dárek pro vaše blízké či
vzpomínka na zdejší pobyt. Naše nabídka je široká, přijďte se sami přesvědčit. Otevřeno je denně od 10:00 hod.
do 19:30 hod.

– do nedávna působil v Národním divadle
a hostuje v několika divadlech napříč celou
ČR. Pan Martin Bezouška je autorem, spoluautorem či dramaturgem řady televizních
i celovečerních filmů a televizních seriálů.
Jako poslední napsal scénář kriminálního
seriálu Místo činu Plzeň. Byl ředitelem programu TV Prima a České televize a působil také jako kreativní ředitel významných
reklamních agentur. Posluchače seznámil
s prací scenáristy a dramaturga, nechal
nahlédnout do zákulisí reklamní tvorby.
Vzhledem k tomu, že Martin Bezouška
působí také jako člen Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání, debata se nevyhla ani
problematice množství a hlasitosti reklamy,
manipulace nebo podvodné taktiky tzv. televizních šmejdů. Beseda byla zajímavá nejen
pro lázeňské hosty, ale i pro oba účinkující.
Setkání s diváky je totiž vždy obohacující
a novou energií do další práce.
Karel Denk
ředitel komplexu Curie

Alexej Pyško

VÝHODNÉ BALÍČKY RELAXAČNÍCH PROCEDUR

PŘEHLED AKTIVIT
PILATES

Každé úterý od 16:15 hod.
a čtvrtek od 16:00 hod. v tělocvičně,
délka lekce 60 min., cena 80 Kč

BOSU

Každé úterý od 17:15 hod. a čtvrtek
od 17:00 hod. v tělocvičně,
délka lekce 60 min., cena 80 Kč

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.: 353 836 000
PŘIPRAVUJEME
DÁMSKÁ JÍZDA V LÁZNÍCH
JÁCHYMOV
Ženy vyhledávají čím dál častěji pro
sebe a své kamarádky odpočinkové pobyty spojené s relaxací, zábavou a trochou sportu ve zdravé přírodě. Díky
četným poptávkám jsme takový produkt připravili a v průběhu ledna zahájíme jeho prodej.

V zimních měsících jistě oceníte nabídku balíčků sestavených speciálně tak, aby
vám dopřály tolik potřebnou dávku relaxace, uvolnění a prohřátí promrzlých
částí těla v chladných dnech.
Exclusive balíček na zeštíhlení
(za 1590 Kč)

Medový balíček na zahřátí
(za 690 Kč)

Detoxikační částečná medová masáž (50 min.)
- masáž medem je nejen příjemným prostředkem k relaxaci po náročném a stresujícím dni,
ale také dokáže zbavit tělo škodlivých toxinů.
Medový zábal rukou (40 min.), Návštěva aquacentra vč. sauny (90 min.)

Masáž Garshan (60–70 min.), relaxační, ale
zároveň i stimulační masáž, při které dochází
k podpoře pohybu lymfy a k posílení krevního
oběhu. Lymfodrenáž ruční částečná (60 min.),
Návštěva aquacentra vč. sauny (90 min.), Solná
jeskyně (45 min.)

Balíček Klasik „Z hor do lázní“
(za 890 Kč)

Masáž bylinnými měšci (60 min.) - východoasijská technika, která fascinujícím způsobem aktivuje všechny buňky v těle a probouzí jeho smysly, parafínový zábal rukou
(20 min.), solná jeskyně (45 min.)

Všechny volně prodejné wellness procedury
včetně balíčků lze také zakoupit v podobě
dárkového poukazu, který Vám rádi vystavíme v recepci lázeňského centra Agricola.

Objednávka a rezervace procedur předem nutná na tel. čísle:
353 836 000 (6000 linka z pokoje)

Již dlouhou dobu není pravdou, že jáchymovské lázně slouží pouze jako léčebné
zařízení. Škála relaxačních, aktivních a well
ness pobytů se stále rozšiřuje a k atraktivnímu ubytování v nových pokojích hotelu
Astoria nebo penzionu Dagmar přidáváme
nyní třešničku na dortu v podobě programu
Dámská jízda v lázních Jáchymov.
Dámská jízda je relaxační a wellness program na dvě noci zahrnující ubytování
s polopenzí a celou řadu procedur a doplňkových služeb. Dámy si mohou odpočinout

od stresu a starostí všedních dní, od práce
a rodinných povinností. Potřebujete-li načerpat novou energii a alespoň na chvilku
myslet pouze na sebe a užívat si s kamarádkami, pak je tento relax právě pro Vás
to pravé. Celý víkend Vás budeme rozmazlovat a hýčkat. Těšit se můžete na nevšední
zážitky a nezapomenutelné chvíle se svými
kamarádkami, kolegyněmi nebo známými.
Program zahrnuje:
2  x ubytování s polopenzí (2 noci 3 dny)
1  x welcome drink
1  x návštěva wellness 90 min. + láhev sektu
1  x solná jeskyně – relaxace při zvuku příjemné hudby
1  x vstup do Aquacentra Agricola se saunovým světem – užijte si vodní radovánky
1  x vstup zdarma na taneční večer v kavárně
hotelu CUR – zábava v rytmu 80. a 90. let
1  x kosmetické ošetření pleti
1  x parafínový zábal zad
1  x klasická masáž
Informace k pobytu Vám ochotně
podá rezervační oddělení lázeňského
komplexu Curie – tel.: 353 836 666,
curie@laznejachymov.cz
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JAK TA „ELEKTRIKA“
VLASTNĚ FUNGUJE?
Často ve svých ordinacích slýcháme,
že klient by raději masáže, individuální fyzioterapii a samozřejmě radonové
koupele. Je to zcela pochopitelné, protože radon je tím unikátním prostředkem,
za kterým se do Jáchymova sjíždějí klienti
z celého světa, individuální fyzioterapie je
v podání našich terapeutů mistrovské dílo
a dává lidem ochutnat chvíle, ve kterých
jsou absolutním středem pozornosti jen
oni. A masáže jsou prostě masáže, svalové
uvolnění spojené s příjemným prožitkem,
neboť náš limbický systém je vedle svalů naladěn do Beethovenovy „Ódy na radost“. Na druhou stranu ta „elektrika nedělá vůbec nic“, „moc to nepomáhá“, „je to
po ní ještě horší“ a „jak to vlastně funguje?“ A právě na tu poslední otázku se budu
snažit v následujících řádcích odpovědět,
pokud možno srozumitelným způsobem.

MUDr. Jindřich Maršík
primář hotelu Radium palace
a hlavní lékař LLJ a.s.

Elektroléčba je přesně to, co je v názvu
slyšitelné – léčba s pomocí elektriky, tedy
s využitím elektrického proudu. Nejsem
fyzik, ale natolik vím, že se jedná o tok
elektronů z jednoho místa na druhé. Směr
tohoto toku je určen nábojem v daném
místě, v našem případě to bude elektroda,
elektrony putují směrem ke kladné, naopak ta záporná je bude odpuzovat. Tento
směr se během celé doby nemusí měnit,
pak je tok stále stejný a mluvíme o proudu stejnosměrném, nebo se může náboj
elektrod střídat a máme tu proud střídavý.
Je také rozdíl, jestli cestuje elektron sám,
nebo má s sebou kolegy. Důležité je také,
kolik energie je soustředěno na každé elektrodě a právě rozdíl mezi nimi nám určuje,
jaké bude napětí mezi elektrodami. To se
10

může v průběhu času měnit, u střídavého
proudu v podobě vlnovky, sinusoidy. Jak
rychle se bude celý cyklus opakovat, nám
potom ukazuje frekvenci proudu.
Tady už se po trochu nudném úvodu dostáváme k samotnému účinku elektrického
proudu na živý organismus. Právě frekvence proudu nám totiž určuje, která tkáň
bude podrážděna. Trochu informací o normálním fungování nervů a svalů k pochopení bude ovšem také zapotřebí. Nervová
vlákna v našem těle fungují jako jakési
dráty, které přenášejí informaci z jednoho
místa na druhé. Zapnete na zdi vypínač
a na stropě se rozsvítí žárovka. Nějak se to
taky musela dozvědět. Jak? Hádáte správně,
s pomocí elektrického proudu. Na nervovém vláknu jde spíše o cestování impulsů.
V našem těle máme membrány, které nás
rozdělují na jednotlivá oddělení s odlišným
prostředím a tedy i odlišným elektrickým
nábojem. U nervu máme tedy dvě prostře
dí vně a uvnitř vlákna – mezi kterými je
určité napětí. Vlivem nějakého impulsu,
a proč ne zrovna způsobeného přístrojem
pro elektroléčbu, se změní vlastnosti membrány, která začne propouštět jen některé
nabité minerály, mění se napětí na membráně a to ovlivňuje postupně další kanály pro jiné minerály a postupně se cyklus
uzavírá. Toto se děje v daném místě, ale
trochu taky i u sousedů; když ořežete větve na košatém ořechu, začne dopadat více
slunce i na sousedovic zahradu. Takto to
postupuje po celém vláknu až ke svalu – to
je náš cílový orgán – a na něm celý proces
také postupuje dále – celé to končí tím,
pokud jsme dostatečně důrazní, že sval už
nevydrží déle odolávat a stáhne se.
Obecně platí, že nervová vlákna jsou
dráždivější než vlákna svalová, tedy pro
podráždění svalů potřebuji větší intenzitu
proudu. Dále platí, že se zvyšující se frekvencí klesá dráždivá schopnost daného
proudu. Zaměříme se nyní na všem známé diadynamické proudy. Ty patří mezi
nízkofrekvenční proudy, protože jejich
frekvence nepřekračuje 1000 Hz. Frekvence nám udává již výše popsaný vlnovitý cyklus změn napětí.
Nyní zbývá doplnit, za jakým účelem elektroléčbu používáme. Víme, že umíme tlumit bolest – existuje několik teorií, jak toho
lze dosáhnout, u diadynamických proudů

(DD) je uznávaná vrátková teorie. Můžete
si představit, že v naší míše máme bránu,
vrátka, která propouštějí dále do vyšších
pater, mozku, jen část informací z okrajových oblastí našeho těla. Tyto informace jsou různých kvalit – vnímáme teplo,
chlad, polohu části těla, napětí ve svalu, bolesti, dotek. Každá z těchto kvalit je do míchy přiváděna nervovými vlákny poté, co
ji někde na konci, třeba na kůži, zaznamená nějaké čidlo – receptor. V míše potom
soupeří o své místo v bráně. Když zvýšíme
množství informací jedné kvality – například místní citlivosti – můžeme zabránit
druhé – bolesti – aby vůbec vrátky prošla
a my ji potom nevnímáme. V našem případě to znamená zmírnění bolesti – honosněji to nazýváme analgetickým efektem.
Je jasné, že v tomto případě nechci vyvolávat stah svalů, ale jen podráždit nervová
vlákna. Z obecných pravidel z předchozího
odstavce tedy plyne, že terapeut přidává intenzitu jen do té míry, než to začne brnět
a pak jen kousíček, jako pro jistotu, přidá.
Stejné DD proudy můžeme použít ale
za účelem snížení otoků např. v okolí kloubu. Otok je nahromadění tekutiny v daném
místě a ten my potřebujeme někam odplavit. V našem těle se voraři splavující různý
materiál pohybují po proudu krevního případně mízního toku. Řeky mají prameny,
my potřebujeme čerpadlo, jehož funkci
vykonávají svaly. Jestliže se svalová vlákna
stáhnou, vedle nich se stáhnou jiná a mezi
nimi je céva, tak ta céva je svaly stlačena
a krev jakoby popostrčena o kousek dále.
Budu-li proces opakovat, zajistím tak poměrně slušné proudění, které potřebujeme
k odstranění místního otoku. Nyní již asi
všichni vědí, že terapeut chce podráždit
svalová vlákna a musí přidat na intenzitě,
protože samotné brnění by nám asi nestačilo. Je potřeba vyvolat svalový záškub.
Podobným způsobem můžeme DD proudy využít i ke stimulaci svalové činnosti, k relaxaci svalů. Středofrekvenční

proudy, které známe v našem prostředí jako interferenční proudy, mají, jak
bylo řečeno, mnohem nižší dráždivost.
Je třeba ale upřesnit, že frekvence, která na nás působí v těle, je opět na úrovni
nízké, protože střetem dvou středofrekvenčních proudů vznikne výsledný proud
s nízkou frekvencí – rozdílem původních
dvou středních. K tomuto střetu dochází
buď přímo v přístroji a na tělo se přikládají dvě elektrody, nebo až v těle a na tělo
se přikládají elektrody čtyři. Výhodou je
ale působení ve větší hloubce tkání. Jinak
je použití prakticky totožné s DD proudy.
Z uvedeného je patrné, že použití elektroléčby není pouhým šarlatánstvím, ale cílenou a svými parametry jasně definovanou metodou terapie. Podmínkou je vždy
správně stanovený účel léčby a nastavení
konkrétních parametrů použité metody

a potom správné technické provedení terapie. To ostatně platí všude, i u instalatéra nebo opraváře televizorů. V našem
případě je vše v rukou lékaře a terapeuta.
Nutná je i spolupráce pacienta, aby správně reagoval na nastavovanou intenzitu.
Terapeut potřebuje vědět, kdy to skutečně
začne brnět, ne jakou bolest pacient vydrží. Zároveň jsem chtěl poukázat, že nemáme elektroléčbu jednu, ale hned několik
druhů s různými možnostmi použití, a to
platí dokonce i pro použití jednoho druhu terapie, ale s různými parametry. Dále
je potřeba vědět, že jako po lécích, i zde
se mohou objevit určité reakce na léčbu.
Zhoršení potíží je ale možné dávat do souvislosti s podávanou elektroléčbou během
aplikace a nějakou krátkou dobou po ní,
nikoliv s odstupem několika hodin, kdy je
metoda schovaná mezi jinými prostředky
lázeňské rehabilitace, ale zrovna DD prou-

dy nejsou prostě masáž, tak za všechno
mohou ony. Nicméně pokud se i podruhé
v krátké době po aplikaci této elektroléčby
objeví výrazné zhoršení potíží, nemá smysl v ní pokračovat.
Doufám, že se mi podařilo alespoň částečně objasnit principy využití elektrického
proudu v našem léčení. Samozřejmě, že je
problematika z pohledu fyziky i fyziologie člověka poněkud složitější, ale tato složitost nechť zaměstnává mozky těch, kteří
to mají dělat správně. Hlavním pravidlem
je, že kouzlo nespočívá v elektroléčbě,
ve fyzioterapii, v radonových koupelích
atd,. ale spočívá ve vhodné kombinaci
všech těchto metod, protože si všechny
navzájem mohou pomoci a účinek zesílit.
MUDr. Jindřich Maršík
primář hotelu Radium Palace a hlavní lékař a.s.

SAUNOVÁNÍ PROSPÍVÁ TĚLU I MYSLI
Horký vzduch, vůně dřeva, sálavé teplo a nerušený klid, to vše v sobě kloubí požitek zvaný saunování,
stále oblíbenější forma relaxace a regenerace organismu i naší psychiky.
Saunování je nejen příjemný způsob relaxace, ale také posiluje imunitu a má velmi
dobrý preventivní účinek proti alergiím,
infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje nervové i hormonální funkce
organismu a v neposlední řadě se využívá
k prohřátí kloubů a k lepšímu prokrvení
končetin. Pozitivně působí také na odbourávání stresu a nervozity. Saunování
je vhodné pro všechny věkové kategorie
zdravých lidí. Pokud se u člověka vyskytuje nějaký zdravotní problém, měl by vhodnost sauny konzultovat s lékařem.
Základní pravidla pro saunování:
* 	Před vstupem do sauny je nutné použít
sprchu s mýdlem.
* 	Do sauny se vstupuje bez plavek, používáme pouze prostěradlo nebo ručník.
* 	Délka pobytu v sauně by neměla přesáhnout 15 min., pozor, u dětí dochází
k přehřátí organismu rychleji než u dospělého jedince, v každém případě je
délka pobytu v sauně individuální tak,
abychom se cítili příjemně.
* 	Po sauně následuje ochlazení, můžeme
použít ochlazovací bazének nebo sprchu.
Jedinci, kteří mají potíže s krevním tlakem, by měli používat pouze sprchu.

Saunování je vhodné ukončit pobytem v odpočívárně v délce asi 30 min. a doplněním
ztracených tekutin (v žádném případě před
saunou ani po ní nekonzumujte alkohol).
Sauna vás nabije novou energií, přestože
zpočátku budete pociťovat mírnou únavu.
Pro saunování lze využít také tzv. saunovací
rituály, ale o těch zase někdy příště.
Alena Kostrejová
vrchní sestra hotelu Radium Palace

V LÁZNÍCH JÁCHYMOV MŮŽETE
VOLIT Z NĚKOLIKA DRUHŮ SAUN
Finská sauna
Teplota vzduchu 85–95 °C
Vlhkost vzduchu 10–20 %

Suchá švédská sauna
Teplota 100–115 °C, minimální vlhkost vzduchu

Radium
Palace

Běhounek

Lázeňské
centrum
Agricola

Penzion
Dagmar

-

V

V

K

K

-

-

-

K

-

V

-

K

-

V

K

Infra sauna
Díky nižším teplotám v rozmezí 50–60 °C vhodná
pro osoby, které ze zdravotních důvodů
do klasické sauny nemohou.

Parní sauna
s aroma přísadami
40–60 °C, vysoká vlhkost
K – ubytovaní klienti, V – ubytovaní klienti a veřejnost
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Kultura v lázních
L E D E N 2017
1. 1. neděle 19:30 hod.
Běhounek, sál, vstupné zdarma

12. 1. čtvrtek 20:00 – 21:30 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 80 Kč

21. 1. sobota 19:30 hod.
Běhounek, sál, vstupné zdarma

NOVOROČNÍ KONCERT
SLAVNÝCH MELODIÍ

BLUE ROMANTIC CIMBÁL

SWINGOVÝ KONCERT

Roman Veverka – cimbál,
světové balady a lidové písně

Swingstudio Karlovy Vary,
slavné swingové skladby a tradiční jazz

17. 1. úterý 19:30 hod.
Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

24. 1. úterý 19:30 hod.
Běhounek, sál, vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA

Francouzské šansony v podání
Stanislavy Knejflové

Zábavný program krojované dudácké
kapely z Ledecka

Igor Kotov - klavír, absolvent moskevské
konzervatoře

18. 1. středa 19:00 hod.
Běhounek, zimní zahrada,
vstupné zdarma

26. 1. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 140 Kč

6. 1. pátek 19:30 hod.
Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM

Koncert hvězdy italské opery
s tanečním a klavírním doprovodem

Christina Kluge (SRN) a Jaroslav Mrázek –
zpěv, Jiří Hošek – violoncello,
Daniel Wiesner – klavír
3. 1. úterý 15:00 hod.
Běhounek, zimní zahrada,
vstupné zdarma

CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY

TŘÍKRÁLOVÝ VEČERNÍ KONCERT
Jiří Špidra – zpěv a klávesy,
Květa Teturová – zpěv a saxofon
10. 1. úterý 19:30 hod.
Běhounek, sál, vstupné 120 Kč

KOUZLO OPERET
Stanislava Čiháková – zpěv s doprovodem
klavíru a houslí, nejkrásnější melodie
E. Kalmána, F. Lehára, J. Strausse

Jan Zumr a orientální tanečnice
Jana Hafsa Zelená
21. 1. sobota 20:00 hod.
Radium Palace

REPREZENTAČNÍ PLES LÉČEBNÝCH
LÁZNÍ JÁCHYMOV

GIANCARLO RUGGIERI

31. 1. úterý 15:30 hod.
Běhounek, zimní zahrada,
vstupné zdarma

KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Jan Spira – klavír

Dalibor Janda & Anna Jiřina Jandová,
Olga Šípková & Marek Dědík, DUO Ogor,
Ada & Danny Band, DJ Zdeněk Lukesler,
Jan Vajdyš - kouzelník

ÚNOR 2017
2. 2. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 120 Kč

9. 2. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 120 Kč

16. 2. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 120 Kč

HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU…

KOLOTOČ PLNÝ KRÁSNÝCH MELODIÍ

BLUETET – BLUEGRASS BAND

Honza Jareš – klavír,
Mikoláš Nop - bicí nástroje

České i světové šlágry v podání harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových

Tradiční bluegrassové standardy
a swingově laděné skladby

7. 2. úterý 19:30 hod.
Radium Palace, vstupné 150 Kč

14. 2. úterý 19:30 hod.
Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

23. 2. čtvrtek 20:00 hod.
Radium Palace, sál, vstupné 140 Kč

Z OPERY DO OPERETY A MUZIKÁLU

VEČER SLAVNÝCH MUZIKÁLŮ

Anna Klamo – soprán, nositelka ceny
Thalie za operu, Martin Slavík – tenor

Kateřina Bodláková – zpěv, J. Henry Volf –
klavír, světově známé skladby

VEČER KRÁSNÝCH OPERNÍCH
A OPERETNÍCH MELODIÍ
Eliška Weisová – mezzosopran, Juraj
Nociar – tenor s klavírním doprovodem

BŘEZEN 2017
14. 3. úterý 19:30 hod.
Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

28. 3. úterý 19:30 hod.
Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE

PÁSMO SLOŽENÉ Z TANCE, STEPU
A TANEČNÍ PŘEHLÍDKY DIVADELNÍCH
A TANEČNÍCH KOSTÝMŮ

Stanislava Knejflová – zpěv, Josef Škulavík
– hudební doprovod

K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
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Kromě uvedených akcích můžete
navštívit taneční večery, které se
konají na jednotlivých lázeňských
hotelech. Podrobný program najdete
na nástěnkách, v tištěných programech
nebo na www.spainfojachymov.cz

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

69. lázeňského plesu v Radium Palace 21. 1. 2017

REKONSTRUKCE A STAVBY, s.r.o.
KARLOVY VARY

STASKO plus

TUMA ♦ MIHALIK ♦ SOUKUP

ALFA THERM, a.s.
OBCHODNÍ
ÈINNOST

advokátní kancelář
120 00 Praha 2 - Vinihrady, Římská 31a
založena 1992

HABEZ s.r.o.

KRUFIN s.r.o.

www.laznejachymov.cz

TIP NA VÝLET
HISTORICKÝ OSTROV

V západní části historického Ostrova v sousedství slavného zámeckého parku, kdysi
nazývaného osmým divem světa, se rozkládá rozsáhlý klášterní areál vítající jak
poutníky vyhledávající církevní památky,
Posvátný okrsek Ostrov
www.klasterostrov.cz

tak zájemce o historii či kulturu. Historie
areálu sahá do roku 1644, kdy byl položen
základní kámen k první stavbě – pohřební
kapli sv. Anny. Postupem času zde vyrostly
další stavby - piaristický klášter s kostelem
Zvěstování Panny Marie a kaple sv. Flo
riána. Kaple Panny Marie Einsiedelnské výstavbu areálu v roce 1710 nakonec završila.

Od padesátých let minulého století v areálu kláštera sídlil vojenský útvar, za jehož
trvání barokní stavby značně zchátraly a byly téměř zničeny. Od roku 2001
do nynějška prochází celý areál rozsáhlou
rekonstrukcí, která původní vzhled této
významné památky obnovila. Všechny
architektonické skvosty byly oživeny téměř z trosek do té míry, že to mnozí považují za zázrak. Veřejnosti jsou otevřeny
všechny stavby v areálu s výjimkou budovy kláštera. Návštěvníkům je zpřístupněné
i Ekocentrum, které se nachází v klášterní zahradě. Ostrov v minulosti navštívilo
mnoho významných osobností – králů,
princů, císařů, dalších šlechticů a básníků.
Využijte naší nabídky a připojte se k zá
stupu slavných návštěvníků.
Prohlédněte si nově zrekonstruovaný
barokní areál v Ostrově s naším průvodcem 10. ledna, 24. ledna a 21. února.
Ostrov a všechny jeho památky můžete
navštívit také individuálně.
SPA Info Jáchymov
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HISTORIE DOLU SVORNOST (4. část)
Na tomto místě našeho časopisu postupně seznamujeme čtenáře s historií dolu Svornost, který je důležitou součástí
jáchymovských lázní. V minulých třech číslech jsme se zabývali založením dolu a jeho vývojem v 16. až 19. století, dnes
bychom si chtěli ve stručnosti připomenout historii dolu ve století dvacátém a popsat jeho stav v současnosti.
OBNOVENÍ ČINNOSTI DOLU
Obě těžní jámy našeho dolu Svornost
jsme opustili v roce 1901, kdy jáma Josef
byla v celé délce mezi povrchem a 5. patrem zasypána a jáma Svornost v úseku
mezi 12. patrem a patrem Daniel zatopena vodou a využívána pouze jako přístup na některá odlehlá pracoviště dolu
Werner. Zatímco důl Svornost setrvával
v tomto neradostném stavu, kráčely Jáchymovem dějiny. Proběhla 1. světová
válka, rozpadlo se rakousko-uherské
mocnářství a vznikla Československá
republika, která se stala i vlastníkem jáchymovských dolů. Mezitím byly v Jáchymově v roce 1906 založeny 1. radonové lázně světa (jak zněl dobový název)
a následně v roce 1908 byla část továrny
na uranové barvy upravena pro možnost
výroby radia, které se po objevu manželů Curiových stalo celosvětově žádanou
a finančně výnosnou komoditou. A byly
to právě tyto dvě události, které přispěly
k znovuzrození dolu Svornost. Pro potřeby lázní byla totiž od roku 1906 využívána
voda z tzv. Štěpových pramenů jímaných
na patře Daniel dolu Werner. Jednalo se
o studenou důlní vodu, nasycenou radonem při průtoku žílou uranové rudy
a dále obohacenou tím, že dno záchytné
jímky bylo obloženo vrstvou smolince.
Jelikož kapacita těchto Štěpových pramenů (asi 20 l/min.) nedostačovala požadavkům stále početnější lázeňské klientely, bylo rozhodnuto vyčerpat a obnovit
jámu Svornost do 12. patra a ověřit možnost využití pramene. Ten před šedesáti
lety, v roce 1864, vytryskl při hloubení
jámy a byl příčinou jejího zatopení. Dalším důvodem obnovení dolu Svornost
byla snaha rozšířit těžbu žádané uranové
rudy. Práce byly zahájeny v roce 1922.
Na povrchu dolu byla postavena nová
šachetní budova s ocelovou těžní věží,
strojovna s těžním strojem, transformovna, zásobovaná elektrickým proudem vedením 22 kV od jámy Werner. Dále byly
vybudovány mechanické dílny a dům pro
důlní úředníky (dnes chata Svornost).
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Dne 21. května bylo zahájeno odčerpávání vody z jámy a to pomocí elektrického
čerpadla, zavěšeného na laně a spouštěného do jámy dle klesající hladiny vody.
Pohon čerpadla zajišťoval motor o příkonu 175 kW, čerpací výkon činil 1,7 m3
vody za minutu. Celkem bylo z jámy
vyčerpáno 373 500 m3 vody, obnovena výstroj jámy a na 12. patře podchycen vývěr pramene z jejího dna. Teplota
vody z pramene činila 28,3 °C, množství
bylo odhadnuto na cca 130 l za minutu.
Od 30. května 1924 začala být tato voda
dodávána do státních lázní a to pomocí
kaskády čerpadel na 12. patře, 5. patře
a patře Daniel. Pro dopravu vody bylo
využito potrubí, položené v roce 1908
ve staré dědičné štole Daniel. Na počest
objevitelky radia, která v červnu 1925 navštívila Jáchymov a sfárala i na 12. patro
jámy Svornost, byl tento nově využívaný
pramen nazván Curie. V roce 1927 byl
systém čerpání změněn tak, že na 12. patře byla vybudována jímka o objemu
120 m3. Z jímky byla voda přečerpávána
do další jímky 160 m3 na patře Barbora
a odtud gravitačně odváděna potrubím
do lázní. Využívání Štěpových pramenů
bylo v roce 1924 ukončeno. Po zpřístupnění horizontů pod patrem Daniel byly
rovněž obnoveny dobývací práce zejména na uranovou rudu. Dobývalo se i nadále převážně výstupkováním s jedním

výstupkem, vzdálenost pater 40–60 m.
V roce 1930 jsou ve stavu dolu Svornost
uváděni 4 úředníci, 3 dozorci a 61 dělní
ků. Dobývací práce zde probíhaly na 6 žílách s mocností od 5 do 60 cm. Za období
1913 až 1938 bylo v celém jáchymovském
revíru vytěženo 275 tun uranové rudy,
z níž bylo vyrobeno asi 60 g radia. V době
německé okupace v letech 1938 až 1945 byl
důl Svornost, stejně jako všechny ostatní
doly, součástí firmy JOBERG G.m.b.H.,
která je měla pronajaty od říšské vlády.
Za toto období bylo v revíru vytěženo
44 tun čistého uranu, z něhož bylo vyrobeno asi 15 g radia. Výroba radia však
již probíhala v Německu, neboť v roce
1941 byla jáchymovská „radiová“ továrna
zbourána a srovnána se zemí. Na dolech
v té době pracovalo 200 až 300 místních
horníků a dále rovněž několik desítek
francouzských a sovětských vojenských
zajatců. Na Svornosti byla dokončena
ražba překopu Z-XII, který po 12. patře
propojil jámu Svornost s prohloubenou
jámou Werner a byla zde poprvé pro
dopravu nasazena elektrická lokomotiva.
DŮL SVORNOST PO ROCE 1945
Osud a vývoj Jáchymova i dolu Svornost
po roce 1945 byl poznamenán sestrojením a prvním použitím atomové bomby
a následnou snahou „východního bloku“

Důl Svornost v roce 1923

o vyrovnání západní atomové převahy.
Uranová ruda se stala strategickou surovinou nejvyššího významu. Jediným
známým a prozkoumaným ložiskem
ve „východní“ části světa byl Jáchymov,
a proto sem byly vrženy veškeré dostupné materiální i lidské zdroje. Za období 1945 až 1964 zde bylo vyhloubeno
22 nových těžních jam, vyraženo
1103 km horizontálních chodeb, opracováno 8,2 mil. m2 rudní plochy a vytěženo
asi 7200 tun uranu, z čehož na důl Svornost připadá těžba 409 tun (hlavní „uranovou“ jámou byla jáma Rovnost – dříve
Werner – s těžbou téměř 3200 tun). Ruda
byla upravována v radiometrické úpravně u dolu Eliáš. Část rudy byla potom
převáděna na tzv. koncentrát (diuranát
amonný) na chemické úpravně v Nejdku. Upravená ruda se přepravovala
na nákladiště ve Vykmanově, nakládala
na vagony a na základě mezivládní dohody z listopadu 1945 vyvážela ke zpracování do Sovětského svazu. V době
maximálního rozsahu těžby (v polovině
50. let) pracovalo v národním podniku
Jáchymovské doly více než 40 tis. zaměstnanců, z čehož až 14 tisíc představovaly osoby odsouzené československými soudy. V období 1945 až 1949 zde
pracovalo dle různých údajů 5 až 9 tisíc
německých válečných zajatců, pro které
byla vybudována většina později využívaných pracovních táborů. Do tohoto
období spadá i obnova jámy Josef, od začátku 20. století zcela zasypané. Z jámy
byl v roce 1948 demontován dřevěný
žentour z 18. století (hašpl) a převezen
do muzea v Kutné Hoře. Jáma byla vyčištěna do 5. patra a následně prohloubena až na 12. patro. Na povrchu jámy
byla osazena ocelová těžní věž, přemístěná sem z jámy Svornost. Přestavbou
prošla i jáma Svornost. Byla zde zvýšena
střední část šachetní budovy, postavena
nová těžní věž o výšce 25 m a na západní straně areálu postavena nová velká
strojovna pro výkonný dvoučinný těžní stroj Ward – Leonard. Naopak bylo
nutno snížit střechu jižní části původní
šachetní budovy, která vadila průchodu
lan mezi novou strojovnou a těžní věží.
Na východní straně areálu, nad prudkým svahem, byl přistaven přízemní
trakt s kancelářemi, podepřený mohutnou betonovou zdí. Po vyčerpání zásob
uranových rud byl v letech 1962  –  64 pro-

voz dolů postupně ukončován. Na dole
Svornost byly dobývací práce skončeny
v srpnu 1962. Již předtím bylo rozhodnuto, že důl Svornost s oběma jámami
bude i po ukončení těžby využíván pro
jímání a čerpání radonové vody do jáchymovských léčebných lázní. Omezujícím faktorem pro další provoz a rozvoj
lázní však byl nedostatek této radonové
vody, neboť vydatnost pramene Curie
ve dně jámy Svornost poklesla během
dobývacích prací z původních téměř
500 litrů v roce 1864 a pouhých 30 litrů za minutu v roce 1962. Začátkem
60. let byl proto na 12. patře jámy Svornost proveden rozsáhlý hydrogeologický průzkum s cílem najít další zdroje
vody. To se zčásti podařilo v roce 1960
vrtem C1 s kapacitou asi 30 litrů za minutu a aktivitou radonu okolo 10 kBq
na litr. Hlavního úspěchu pak bylo dosaženo v květnu 1962 navrtáním vrtu
HG – 1, dnešního pramene Běhounek,
se současnou kapacitou téměř 280 litrů
za minutu a s aktivitou radonu okolo
8 kBq na litr. V letech 1962 až 63 byly
dále vybudovány v podzemí 4 tlakové
betonové hráze (jedna na 12. patře a tři
na 5. patře), jimiž byl prostor jam Josef
a Svornost oddělen od okolních důlních
děl. Ta byla postupně až po patro Daniel (kóta 612 m n. m.) zatopena důlní
vodou o objemu asi 1,5 mil. m3, která,
shodně jako předtím až do roku 1923,
odtékala z dolového pole starou dědičnou štolou Daniel do potoka Veseřice.
Na povrchu jámy Svornost byla zrušena kompresorovna a v její části zřízena
strojovna s menším těžním strojem PM
10. Těžní věž z 50. let byla ponechána.
V roce 1961 byla v úrovni patra Daniel
vyražena z povrchu nová štola, nazvaná
Curie, která se asi po 1000 m napojila
na stávající překop JD, čímž bylo umožněno v této nové trase položit a vyvést
na povrch dvě potrubí pro přivedení radonové vody do lázní.
DŮL VE VLASTNICTVÍ LÁZNÍ
Důl Svornost byl převeden z majetku
n. p. Jáchymovské doly do vlastnictví
státních lázní ke dni 1. 4. 1964. Nový
vlastník od tohoto data zajistil tři velké
investiční a rekonstrukční akce. V letech
1979 až 1983 byla pod celým Jáchymovem v délce 3 km vyražena tzv. Nová

odvodňovací štola, která nahradila starou, kapacitně nevyhovující, dědičnou
štolu Daniel. Následně v letech 1982 až
1987 proběhla rekonstrukce jámy Josef, v jejímž rámci byla jáma rozšířena,
vybetonována a byla zde vybudována
prostorná nádrž na patře Daniel na 5.,
10. a 12. patře. Na povrchu byla osazena
nová těžní věž o výšce 15 m a zabudován
nový těžní stroj H-1200. V roce 1993
byla pak zahájena rekonstrukce jámy
Svornost, při které byla jáma opatřena
betonovou výztuží, zcela bylo změněno
uspořádání výstroje jámy, osazena nová
těžní věž tvarově odpovídající věži původní, dále byl demontován těžní stroj
PM 10 a nahrazen jednočinným strojem
B-2014. Rovněž byly provedeny stavební úpravy šachetní budovy. V podzemí
byla vybudována nová jímka radonové vody na patře Barbora s objemem
300 m3, umožňující zvýšit akumulační
možnosti celého zásobovacího systému.
V roce 2000 byl na 12. patře realizován
průzkumný vrt HJ-14, který neočekávaně narazil na pramen radonové vody
o vydatnosti pouhých 5 litrů za minutu,
ale s vysokou aktivitou radonu až 22 kBq
na litr. Po provedených zkouškách a legislativních procedurách byl tento nový
pramen – nazvaný Agricola – označen jako léčivý a zahrnut do léčebného
procesu. V současné době jsou jímány
v podzemí dolu Svornost radonové vody
ze 4 pramenů o celkové vydatnosti cca
340 l za minutu. Obsluhu celého dolu
zajišťuje 16 zaměstnanců, které lze považovat za poslední jáchymovské horníky.
Jak vyplývá z tohoto i předcházejících
článků našeho časopisu, má důl Svornost
dnes za sebou téměř 500letou historii,
během níž několikrát ovlivnil světové hornictví a stal se nedílnou součástí
města. Jak bude vypadat za dalších padesát či sto let, zda bude v této podobě ještě existovat, nevíme. Přejme si však, aby
tomu tak bylo, protože důl Svornost všem
místním obyvatelům, lázeňským hostům
i těm, kdo Jáchymovem jen projíždí, připomíná více než cokoliv jiného, že právě
hornictví je tím hlavním důvodem, proč
toto město před půltisíciletím vzniklo.
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
FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE JE PŘIPRAVENÝ PŘIVÍTAT SVÉ
HUDBYMILOVNÉ HOSTY V ROCE 2017
Přátelé a příznivci hudby se mohou již nyní
těšit na další 26. ročník Festivalu Janáček
a Luhačovice. Cyklus pěti festivalových koncertů rozezní barevné údolí luhačovických
lázní v týdnu od 17. do 21. července 2017.
Na hudebním festivalu, jehož návštěvnost
rok od roku stoupá, se představí renomovaní a světově proslulí umělci a orchestry, jejichž jména už sama o sobě zajišťují úspěch
a slibují nádherné umělecké zážitky.

Juliette Galstian

Patří k nim Filharmonie Bohuslava Martinů a houslový virtuos Ivan Ženatý, který
přijal v roce 2012 profesuru na prestižním
Cleveland Institute of Music, světová mezzosopranistka arménského původu Julietta
Galstian s excelentním tenoristou Pavlem Brisceinem, hostujícím na předních
světových operních pódiích, Slovenský

komorní orchestr Bohdana Warchala,
jenž slaví úspěchy na významných festivalech a na špičkové úrovni reprezentuje Slovenskou republiku, česká sopranistka světového formátu Martina Janková,
působící jako sólistka opery ve švýcarském Curychu, která se představí společně
s vynikajícím klavíristou Ivo Kahánkem
a souborem Irvin Cymbalon Band a v neposlední řadě mezinárodně uznávaná varhanice, cembalistka a skladatelka Kateřina Chroboková, známá pod uměleckým
jménem KATT, již doprovodí komorní
orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů.
Bližší informace k festivalu jsou k dispozici
na webových stránkách
www.LazneLuhacovice.cz/janacek.

KULTURNÍ AKCE ROKU 2017
NOVOROČNÍ KONCERT

Řezbářské sympozium • 5. ročník
5. – 10. 6. 2017

21. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES

Přehlídka ochotnických divadelních
souborů • 5. ročník
15. – 17. 6. 2017

Monika Absolonová, Miro Žbirka,
Kroky Michala Davida Revival, Septet Plus
Dalibora Kaprase, Caroline Band,
Marathon Band, Strážnická cimbálová
muzika Michala Miltáka
28. 1. 2017

LUHAČOVICE V TANCI
Programová nabídka k Mezinárodnímu
tanci • 3. ročník
30. 4. – 6. 5. 2017

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
12. – 14. 5. 2017

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Květen – září 2017
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KRÁSA V DŘEVĚ UKRYTÁ

Johann Strauss Orchester, Marta Hanfová
– soprán, Milan Vlček – tenor
1. 1. 2017, kostel svaté Rodiny

LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST

MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Koncert pro soprán, violoncello a klavír
2. ročník
21. 6. 2017

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
22. 6. 2017

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
26. ročník
17. – 21. 7. 2017

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
21. ročník
31. 7. – 11. 8. 2017

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
19. ročník
21. – 26. 8. 2017

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru,
divadla a hudby • 5. ročník
6. – 9. 9. 2017

KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím
spolkem Calma
10. 9. 2017

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH
SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM
25. ročník
15. – 19. září 2017

SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018

LUHAČOVICE V TANCI 2017
Po velkém úspěchu předcházejících ročníků odstartuje 1. května 2017 již 3. ročník
projektu Luhačovice ve víru tance, inspirovaného Mezinárodním dnem tance,
který připadá na 29. dubna.
Stejně jako v minulých letech je základem projektu pobytový balíček Ve víru
tance oceněný na posledním ročníku
celostátní soutěže Velká cena cestovního
ruchu. Hlavní součástí pobytu je každodenní výuka společenských tanců v kurzech vedených dvojnásobným vítězem
Star Dance Janem Onderem a jeho taneční partnerkou Lucií Hunčárovou. Pobyt dále zahrnuje ubytování s polopenzí
v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness
hotelu, masáže a wellness procedury, pitnou kúru luhačovických minerálních vod
a volný vstup do fitness i wellness centra.
Pro návštěvníky Luhačovic je však také
připraven bohatý doprovodný program.
Chybět nebude divadelní představení
v Lázeňském divadle, tančírny, bohatá
přehlídka nejrůznějších tanečních žánrů
na Lázeňském náměstí ani velký taneční
večer s názvem Taneční plesání. Novinkou letošního ročníku bude Salsa party
s výukou tohoto tance pod vedením zkušeného lektora Radka Kubiše.
První květnový týden tak budou Luhačovice opět ve víru tance. Srdečně vás zveme
nejen na taneční parket.
LÁZEŇSKÝ POHÁREK NECTARIUM
SE STAL OBLÍBENÝM DÁRKEM
Nový lázeňský pohárek Nectarium si
od května, kdy byl slavnostně představen
veřejnosti, zakoupily již stovky hostů
a návštěvníků Luhačovic. Stal se tak jednoznačným symbolem uplynulé sezóny,
kterému se podařilo propojit tradice
s moderními trendy. S tímto záměrem
akciová společnost Lázně Luhačovice vyhlásila před více než rokem designérskou
soutěž, kterou právě nezaměnitelný pohárek studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Adély Choré vyhrál.
I když je jednoduchý pohárek se vsazeným
brčkem nabízen exkluzivně v zařízení

Jan Onder a Lucie Hunčárová

Lázní Luhačovice, a.  s., byl o něj nečekaně
velký zájem. Proto ještě v průběhu hlavní
sezóny musela být vyrobena další série
v počtu tisíc kusů.
Z pobytu v lázních je zvykem si vozit dárky a suvenýry. K oblíbeným oplatkům,
Luhačovické bylinné a výrobkům z Vincentky přibyla i další luhačovická rarita
– unikátní lázeňský pohárek. Nectarium
se však pro řadu hostů stal i nepostradatelnou výbavou při každodenním popíjení
minerálních pramenů, což bylo příjemné
pozorovat v celém lázeňském areálu.
V současné době se připravují barevné varianty pohárku, na které se mohou hosté
a návštěvníci Luhačovice těšit v roce 2017.
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Měsíční nabídka
pro členy RadonSpa
Clubu

2017

Leden
15% sleva - Káva a moučník

Únor
15% sleva - Klasická masáž

Březen


15% sleva - Sleva na minibary

Leden
20% sleva - Klasická částečná masáž

Únor
20% sleva - Hydroxeur

Březen
20% sleva - Indická masáž hlavy

Leden


k zakoupené masáži LOMI-LOMI jeden vstup (90 minut bazén sauna)
do Aquacentra Agricola zdarma –
vstupenky vydává recepce LCA

Únor
k zakoupenému výletu z vlastní
nabídky Léčebných lázní Jáchymov porce kávy espresso + teplá oplatka
v kavárně LC Agricola zdarma poukázky vydává Spa Info Praha.

Březen
k zakoupenému parafínovému zábalu
zad - (kokosový nebo čokoládový
nebo ajurvédské byliny) – jedno
sezení v solné jeskyni LC Agricola
zdarma – vstupenky a termíny
vydává recepce LCA.
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RADIUM PALACE

Tel.
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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

724 595 488 | 353 831 780
Po–Pá 10:00–17:00 hod., So 10:00–12:00 hod.,
přímá linka: 1780 www.kadernictvijachymov.cz Ne dle domluv

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra

Anna Rajtmajerová

603 358 542

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

Kiosek

Miroslava Holá

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

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

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

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

353 832 020

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

Pedikúra a manikúra

Lenka Veselá

353 832 019, 731 185 283

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

Hana Rudolfová

353 832 010

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

BĚHOUNEK
Kadeřnický salón

CURIE

PRAHA
Kosmetika

ASTORIA
Čarovějník - bylinky, čaje, koření

Martina Svobodová 731 656 263

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

Kosmetika

Gabriela Kökyar

776 117 703

Po, St, Pá 14:00–18:00 hod.

Kadeřnictví

Tomáš Horák

777 811 394

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

Tajemství přírody

Vladan Bublík

774 432 325

Po–So 10:00–17:00 hod.

Porcelán

Uršula Ledecká

604 317 361

Po–Pá 10:00–17:00 hod.

Boutique Svitlana

Svitlana Petráková

736 649 028

Po–Pá 13:00–17:00 hod.

Lékárna Šalvěj

RNDr. Olga Jozová

773 29 9453 | info@lekarna123.cz

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

Květiny u Monka

Eva Borková

604 182 807

Po–Pá: 7:30–11:00 hod., So: 9:00–12:00 hod.

AGRICOLA

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM

DOVOLENÁ
V KRUŠNÝCH HORÁCH

30%
SLEVA

9. – 26. 1. 2017
cena od

990 Kč /osoba/noc

• ubytování s polopenzí
v hotelu Astoria***
nebo v penzionu Dagmar
3 km od dolní stanice lanovky
• vstup do Aquacentra Agricola
pro ubytované zdarma
• solná jeskyně a relaxační procedury
• slevy pro rodiny s dětmi
• sleva 10 % na skipasy
do skiareálu Klínovec
• skibus zdarma

Sledujte aktuální nabídky na www.resortjachymov.cz

