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Vážení a milí čtenáři,
letošní zima skončila a sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky
sněhu vystrkují hlavičku první poslové jara i zelená tráva. Všechno v přírodě se
probouzí k životu. V jáchymovských lázních však zimní spánek vůbec nenastal.
Když jiní odpočívali, my jsme se věnovali náročné rekonstrukci hotelu Radium
Palace, na kterou jsme měli šibeniční termín – zvládnout ji v plném rozsahu
jsme ji museli za pouhých 41 dní. Původní záměr investovat byl především
do léčebného oddělení a výměny oken v ubytovací části. Abychom ale obstáli
v konkurenci, rozhodli jsme se rozšířit investiční akce i na ubytovací část. Poslední
z větších komplexních úprav prošla historická budova Radium Palace z roku
1912 před 20 lety.
41denní maratón se rozběhl 27. listopadu 2016 v odpoledních hodinách.
Rekonstruované prostory jsme začali vyklízet již v předstihu a dalo by se říci
doslova posledním hostům za zády. Potřeba něco změnit, vylepšit a opravit to
byl hlavní cíl a velký hnací motor nás všech.
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Ve spolupráci s architektem, technickým ředitelem, technikem budovy
a celým manažerským týmem hotelu Radium Palace jsme začali měnit naše
plány a představy ve skutečnost. Než se ale ujali nadvlády hotelu velké firmy
a drobní řemeslníci, musel být perfektně připraven harmonogram celé akce.
Byla důkladně zmapována všechna místa pro rekonstrukci a pečlivě vyčísleny
náklady. Musíme také zmínit, že ne všechny práce v rámci investičních akcí
a oprav byly plánované. Některé jsme domlouvali až, jak se říká, „za pochodu“.
O to byla pak rekonstrukce náročnější. Po vyjednávání s dodavateli
a zpracování cenových nabídek, projektů, návrhů, vizualizací proběhla
výběrová řízení a byly uzavřeny smlouvy. Nastala svědomitá a náročná práce
s výběrem materiálů, barev maleb, dekorů, nátěrů, štuků, tapet, podlahových
krytin, osvětlení, dlažeb, obkladů, textilií i nábytku a pak již samotná realizace
stavby. 8. ledna 2017 byla akce úspěšně završena a mohli jsme přivítat své
první hosty.
V sezóně 2017 se budeme snažit navázat ve všem dobrém na sezónu
minulou. Cílem rozsáhlé rekonstrukce bylo udržet si opakované klienty, získat
nové hosty, zkvalitnit poskytované služby i servis. Bylo to náročné, ale zvládli
jsme to. Teď už budeme věřit jen tomu, že naši hosté, ať už ti opakovaní nebo
ti, kteří přijedou poprvé a spojí léčbu s pobytem, se budou cítit v novém
prostředí příjemně.
Jaroslava Vlčková
ředitelka hotelu Radium Palace
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Resort vládne
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice opět
uspěly na Velké ceně cestovního ruchu
Léčebné lázně Jáchymov a. s. a Lázně
Luhačovice, a. s., které spolu tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice Spa & Wellness Nature Resorts, byly
i letos úspěšné v soutěži Velká cena cestovního ruchu 2016/2017. V kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček
získaly Léčebné lázně Jáchymov první
místo za produkt Dovolená v Krušných
horách a Lázně Luhačovice druhé místo za produkt Víkend pro single cestovatele v hotelu Alexandria. Slavnostní
předávání cen se konalo v polovině ledna v Brně. Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media a Veletrhy Brno
v rámci veletrhů GO a Regiontour.
Cenu za Léčebné lázně Jáchymov a. s.,
převzal obchodní ředitel Martin Záhořík, který k tomu uvedl: „Dynamický rozvoj volnočasových aktivit v Krušných horách, zejména v oblasti Klínovce, vede
naši společnost k podpoře infrastruktury pro aktivně založené rodiny s dětmi
a sportovce. Vybudováním Aquacentra
Agricola a systematickými investicemi
do zkvalitňování ubytovacích, gastronomických a relaxačních kapacit naplňujeme očekávání této stále rostoucí
skupiny našich klientů. Ti k nám přijíždějí nejčastěji za cyklistikou, pěší turistikou i lyžováním. Pro tento segment
zákazníků představujeme nabídku

služeb pod značkou Hotel&Relax Resort Jáchymov.“
„Program Dovolená v Krušných horách
byl postupnými kroky vypilován do současné podoby. Celoročně nabízí propojení volnočasových aktivit v Krušných
horách s ubytováním, polopenzí a relaxací v lázních Jáchymov. Produkt využívá nově zrekonstruovaný penzion
Dagmar s vlastní restaurací a wellness
zónou a hotel Astoria s novými prostornými apartmány s kuchyňkou. Součástí balíčku je volný vstup do Aquacentra Agricola, které se nachází naproti
hotelu. Nabízíme variantu balíčku pro
dospělé i pro děti. Klienti získávají také
10% slevu na skipasy v InterSkiregionu
Fichtelberg-Klínovec a další bonusy,“
uzavřel M. Záhořík.
Cenu za Lázně Luhačovice, a. s., převzal výkonný ředitel Jiří Dědek, který řekl: „Víkend pro single cestovatele
v hotelu Alexandria je novinkou letošního roku. Snahou bylo odlišit se
od ostatních wellness pobytů na trhu
a ukázat, že relaxace bez partnera
nebo přátel nemusí být nuda. Ve vybraných víkendech u tohoto netradičního pobytu je připraven organizovaný program s profesionálním
koučem s cílem přiblížit lázně singles
a sólo hostům, kteří mohou během

společných aktivit, procházek či večeří
poznat nové lidi a přátele.“
Obsah pobytu byl připraven tak, aby
maximálně využil všech předností luxusního ALEXANDRIA**** Spa & Well
ness hotelu. Kromě volného vstupu
do největšího a nejluxusnějšího well
ness centra v Luhačovicích ve stylu starořímských lázní pobyt zahrnuje i řadu
relaxačních procedur. Třetím místem
za pobyt Unikátní Priessnitzova kúra narušily vládu Resortu v soutěži jen Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Nestálo
by za to je zařadit pod stejnou značku?
Ing. Dalibor Chrastina
zástupce vedoucího oddělení marketingu
a prodeje Lázní Luhačovice, a.s.

Lázeňské hotely Radium Palace**** a Běhounek***+
obhájily ocenění kvality EurospaMed
V lázeňství je nejlepším měřítkem kvality spokojený a lépe se cítící klient,
který se opakovaně vrací. Existují však
i taková ocenění, jež jsou garancí pro
návštěvníky, kterým dosud vlastní
zkušenost chybí. Kontrolu provádějí
vyškolení nezávislí auditoři a certifikace probíhá podle mezinárodních
pravidel. Díky tomu existuje jednotný
certifikační systém pro celou Evropu,
který zaručí transparentnost a kvalitu
bez ohledu na hranice zemí. Kontroloři se dostávají do role klienta, technika

a lázeňského, hotelového a spa manažera, a proto se dívají také tzv. za kulisy.
Certifikace podle EuropeSpa se vztahuje na oblasti servisu, bezpečnosti,
hygieny a infrastruktury, neboť tyto
jsou v Evropě srovnatelné bez ohledu
na hranice zemí. Vlastní recertifikační
audit proběhl v Jáchymově v listopadu 2016. Velice nás těší, že jsme v této
zkoušce uspěli a opakovaně dokázali,
že dosahujeme úrovně nejlepších evropských lázeňských zařízení.

Léčebné lázně Jáchymov Kurhotel

Akademik Běhounek

The certification audit was carried
out on-site on the on the basis of
a criteria
catalogue. The evaluation is announced
beforehand and performed by a qualified
auditor. It is based on random samples
on the basis of visual impressions,
interviews with employees and the
examination of documents. The audit
represents a snapshot and the decision
to award the certificate refers to
this
date.
An overview of evaluation´s content

Léčebné lázně Jáchymov Kurhotel

Radium Palace
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a.eu.

Audit-Report no.: E med – CZ JCHMV
004
Date of certification audit: 2016,
November 4 th
Auditor: Dr. Theodor Štofira
This certificate shall remain valid
until: 2019, November 3 rd
Certificate register no.: E-med-0016
Next control audit, scheduled: 2018,
May 4 th

Dr. Kurt von Storch (Wiesbaden)
CEO EuropeSpa med & wellness
GmbH
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MEDICÍNA
Léčíme vodou – vodoléčíme
„Není nic škodlivějšího pro lidské zdraví než náš současný životní styl.
Je nutné hledat rovnováhu pro posílení přepínání nervového systému;
pro udržení síly; je nutné dosáhnout rovnováhy.“
(Sebastian Kneipp)

Lázeňské procedury můžeme rozdělit do několika skupin z pohledu působícího prostředku. Použijeme-li
k léčení vodu, hovoříme potom o vodoléčebných procedurách. V širším

slova smyslu jsou to všechny procedury, které vodu používají, ale osobně zastávám názor, že jsou to jen ty
postupy, kde je voda tím hlavním léčebným prostředkem. V následujícím textu se nebudu tedy zmiňovat
o celkových vodních koupelích, které využívají vlastností přírodního léčivého zdroje a voda slouží především
jako nosič jiného léčivého prostředku.
To se týká různých minerálních vod,
v našich lázních též radonové vody.
Budu-li psát o vodoléčbě, budu psát
o procedurách jako vířivá koupel, perličková koupel, podvodní masáž, střídavé koupele, koupele využívající teplotních vlastností vody atp.

Historie
Již v dávných dobách se voda používala ke koupelím
v lázních po celém světě od Asie po Evropu v dobách antických a po Jižní Ameriku v dobách starověkých indiánských civilizací. V těchto dobách se ale ještě nedalo hovořit o ucelené systematické komplexní léčbě zdravotních
problémů. První popisná publikace vzešla z pera anglického lékaře Johna Floyera v roce 1697 a nesla název
„Historie horkých a studených koupelí“. V daném oboru
ovlivnila především německé průkopníky hydroterapie,
jmenovitě mužskou část rodiny Hahnů, kteří položili základ moderní vodoléčby v Německu.
Dnes známe především dvě jména spojená s vodoléčebnými procedurami. Vincent Priessnitz nebyl nijak vzdělaný
mládenec, pracující na farmě a studenou vodu, dle pokynů staršího pobočníka, používal k léčbě nemocných zvířat. Jednou si sám přivodil zlomeninu žeber a tak po rozpacích místního chirurga začal s přikládáním ledové role
na postižené místo sám a hojivý proces tím značně urychlil. Své metody začal postupně rozvíjet a léčil tak i ostatní
pacienty. Dokonce svůj vlastní dům přestavěl na vodoléčebný ústav. To samozřejmě tehdejší odborná společnost
nesla velmi nelibě a Priessnitz se stal terčem několikaletých soudních tahanic. Nicméně jeho výsledky byly natolik přesvědčivé, že v roce 1837 rozhodla císařská komise,
že může svou vodoléčebnou praxi provozovat a ve spojení s již zmíněným ústavem tak vznikly první vodoléčebné
lázně na světě.
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Principy účinků vodoléčby
Procedury vodoléčebné mají v podstatě dva základní efekty. Jednak je
voda nosičem tepla, jednak s ní můžeme provádět různé mechanické věci,
jako ji vlnit, bublat do ní, lít ji, stříkat
ji, nacucat ji do textilních látek. Můžeme potom hovořit o tepelném účinku,
pak se vodoléčba zahrnuje i pod termoterapii. Hovoříme také o masážním
efektu. Společným znakem všech forem je bezpochyby zvýšené prokrvení
tam, kde to potřebujeme.
Tepelný efekt je značně závislý na teplotě vody, ale i na celkovém stavu pacienta, vrstvě tukové v podkoží, fyzické zdatnosti jedince a jeho

Druhým otcem současné moderní hydroterapie je Sebastian Kneipp. Původem kněz, sám sebe, snad zprvu ze zoufalství, léčil z tuberkulózy tím, že běžel až k řece (Dunaji),
jejíž voda nebyla nikterak teplá, spíše naopak, tam se vysvlékl a dopřál si tříminutovou ledovou lázeň. Poté běžel
zase zpět domů. Dnes mnozí lidé kvůli euforii páchají sebedestrukční procesy, ale co Kneipp uprostřed průběhu
těžké nemoci prožíval po této kúře, nelze zřejmě popsat
slovy. Uvědomme si, že léky na tuberkulózu v té době
k dispozici nebyly a léčilo se především klidem. S velkou
dávkou nadšení celý proces zopakoval, z tuberkulózy se
vyléčil a i coby zdravý člověk si posléze 2–3x do týdne dopřál tuto osvěžující proceduru. Na principu zahřátí – zchlazení – zahřátí rozvinul potom svou vlastní vodoléčebnou
filozofii, ze které čerpáme dodnes. Neopomíjel ovšem
i ostatní důležité složky, jako je pohyb, zdravá strava.

termoregulačních schopnostech. Nechci zde rozepisovat složité mechanismy regulace tělesné teploty, vztahy mezi tělesným jádrem a slupkou
těla a způsoby šíření a odstraňování přebytečného tepla v organismu,
to by bylo na samotný článek. Postačí vědět, že jsme vybaveni tepelnými
receptory, čidly, které reagují na tepelné podněty ovlivněním cév a potních žláz. My pak červenáme a potíme se. Pokud se otevřou cévy vedoucí
do podkoží a kůže, krev z centra odvede teplo skrze izolační tukovou vrstvu a dále do okolí. Otevřené cévy ale
zároveň zajišťují lepší prokrvení svalů
jak těch, které námi hýbou, tak těch
hladkých, které hýbou stěnou našich
vnitřních orgánů. Myslím, že to
všichni známe, když chce
sportovec podat nějaký
výkon, tak se nejdříve rozehřeje, když vás bolí břicho, tak si naplníte gumovou lahev teplou vodou
apod. Dochází tedy k relaxaci svalstva.
Protože dochází ke zlepšení
prokrvení,
čerstvá krev
s sebou
přináší

i kyslík a živiny, které koncoví spotřebitelé, tedy buňky, pro svůj život potřebují. Uvolněním svalstva se samozřejmě zmírní i bolest, kterou
ve stažených, často až křečovitě, svalech máme. Působením studených
podnětů se snižuje i aktivita zánětu
místně a následně po ukončení dochází k ještě většímu prokrvení masivním otevřením cév. Asi všichni jsme
zažili „rozmrzání“ prstů v zimě, které zčervenají více než jindy. Působením na vegetativní systém, zejména
sympatickou část, jejíž název sám slibuje něco pozitivního, navozuje celkový pocit relaxace a pohody. Jednak
se tento antistresový podnět hodí sám
o sobě, ale jednak výtečně připraví pacienta pro další procedury.

Hlavní způsoby použití
Vodoléčbu můžeme podávat
jako prostou koupel o různých
teplotách, vždy v závislosti na požadovaném účinku.
Teploty, které nijak zvlášť
nevnímáme, do 36° C, mají
spíše uklidňující charakter, relaxační
efekt.

Koupele od 36–38° C se využívají hlavně k relaxaci svalstva, v rehabilitaci
ideálně jako příprava před léčebnou
tělesnou výchovou a masážemi. Teploty 38–40° C mají využití u zánětlivých onemocnění jak revmatického
původu, tak i například gynekologického. Pozor – v Jáchymově se používají koupele o teplotě 36° C ve stejných
případech, ale hlavním léčebným prostředkem je zde radon, nikoliv voda
a její teplota. Naopak, při teplotách
vyšších by nám radon prchal do okolí.
Koupele můžeme aplikovat celkově,
nebo částečně například jen na horní
nebo dolní končetiny. Můžeme střídat
teplou koupel se studenou, jak jsme
si popsali u zrodu Kneippovy léčebné
metody. V tom případě si představme
chování cév jako trochu zmatené zužování a následné rozšiřování. Prokrvení končetin nebo i trupu je tím ještě
umocněno, nutíme cévy, aby tak trochu cvičily. Stejně je tomu i u použití
skotských střiků, kdy se střídá proud
studené a teplé vody a tepelnému
účinku se přidává ještě ten masážní.
Plynule jsem se tak dostal k využití
mechanického podnětu, předávaného
vodou. Je celkem jedno, zda použijeme
vlnění u vířivé koupele, nebo bublinky
u perličkové koupele, nebo kombinaci.
Určitě budete souhlasit, že z vany člověk vylézá tak nějak uvolněný, relaxovaný a to nejen na svalech, ale i na duši.
Podvodní masáže cíleně a správně prováděné vedou k uvolnění svalstva stejně jako masáže klasické, ruční.
Vodoléčebnými procedurami rozhodně naše pacienty nevyléčíme. Jde ale
přesto o terapeutický prostředek, který vhodně doplňuje ostatní metody.
Fyzioterapeut totiž bude velmi obtížně
pracovat s pacientem, který je svalově zatuhlý, nebo který je zatuhlý mentálně. Z tohoto pohledu má vodoléčba zásadní význam a není vždy moudré
se jí vzdávat jen proto, že neposkytuje dokonale intenzivní a pokud možno
bolestivý pocit. Všechny výše zmíněné
účinky se dají shrnout do jediného –
voda jako procedura nám daruje blaho,
má tedy účinek blahodárný.
Prim. MUDr. Jindřich Maršík, MBA
vedoucí lékař lázeňského hotelu
Radium Palace
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Sny jsme změnili ve skutečnost,
aneb Vítejte v novém!
Léčebná část hotelu
V části radonových koupelí nezůstala takříkajíc cihla na cihle. Proběhla
dispoziční úprava prostor v levé části oddělení, výměna obkladů, dlažby, podhledů a instalace zajímavého
a příjemného osvětlení. Byly zrekonstruovány toalety pro hosty, vyměněny zárubně a osazeny nové dřevěné
obložky a skleněné dveře, které dodaly této části šmrnc a eleganci. Podlaha byla pokryta kobercem a působí
tak klidným a teplým dojmem. Na polovině balnea došlo k uspořádání van
tak, že ke každé vaně náleží 2 kabinky.
V jedné host odpočívá, ve druhé se připravuje na koupel. Moderní i praktické vybavení kabin umožňuje klientům
v klidu po koupeli relaxovat. Na jedné z van bylo vyměněno stávající zvedací zařízení za modernější, na kterém
jsme schopni přepravit do vany klienty s hmotností až do 200 kg. Celé oddělení se přestavbou zařadilo do jedné z nejhezčích léčebných částí a svým
charakterem zapadlo do architektury
historické budovy.
V oddělení suchých CO2 koupelí a vířivých koupelí na ruce a nohy probíhaly dispoziční úpravy rovněž s ohledem
na komfort klienta. V kabinkách, které jsou dnes velmi prostorné a vzdušné
díky zvoleným materiálům, je položen
koberec, na středu jsou umístěna nová
polohovatelná lehátka, příjemné osvětlení a relaxační hudba se dá ovládat
podle přání hosta. Malá recepce se stala praktickým pracovištěm pro kontakt
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s klientem. Nově bylo vytvořeno i zázemí pro personál.
Nemalou změnu zaznamenaly také kabiny masérů, kde byly položeny koberce, nová výmalba, výměna nábytku,
podhledy s osvětlením a úprava vzduchotechniky a klimatizace tak, aby byla
příjemná pro hosta, ale i pro pracovní
prostředí masérů.
Zásadní úpravy na chodbě přispěly
k lepšímu a bezpečnějšímu pohybu vozíčkářů a tělesně postižených klientů.
Poruchová plošina pro invalidy k překonání schodů byla odstraněna a chodbu jsme poupravili na pozvolný nájezd.
Nově položený koberec na podlaze pak
tlumí hluk, osvětlení zábradlí a celé rampy dodává pocit tepla. Obměnou prošel
i sedací nábytek.
Posledním úsekem rekonstrukce v léčebné části bylo oddělení rehabilitace,
zvlášť pak elektroléčba, kde se změnilo dispoziční řešení kabinek. Výměna
oken, nové vybavení a zařízení včetně
podlahové krytiny, maleb, skleněných
příček a dekoračního textilu vytvořilo
z tohoto úseku nové moderní pracoviš
tě. V kabinách fyzioterapeutů jsme vyměnili okna, nainstalovali rolety a opravili výmalbu. V čekací zóně byl položen
koberec a doplněna nová křesílka. „Rekonstrukce zdravotnického úseku nebyla jednoduchá z důvodu velkého rozsahu prací a krátkého termínu. Musím ale
pochválit všechny zaměstnance z mého
oddělení, kteří se podíleli na vyklízení prostor, následně pomáhali při stěhování v ubytovací části hotelu a poté

pomáhali při úklidu všech oddělení
po rekonstrukci,“ chválí svůj personál
vrchní sestra Alena Kostrejová.

Ubytovací úsek
Jako v mraveništi to vypadalo od prvního do šestého nadzemního podlaží.
V těchto prostorách se potkávalo asi
nejvíce řemeslnických profesí najednou. Výměna 281 ks oken ve všech pokojích, vystěhování veškerého nábytku
si žádalo ten nejpřesnější harmonogram. K tomu bylo bezpodmínečně
nutné dodržení bezpečnosti práce. To
vše bezproblémově proběhlo pod taktovkou dvou dirigentů, housekeeping
manažerky Zuzky Tóthové a její asistentky Markéty Šmídlové, kde se plně
projevila jejich dlouholetá praxe, zkušenosti a výborné organizační schopnosti. Pod jejich vedením probíhaly práce
bez větších zádrhelů. Vybourání oken,
osazení nových, pak jejich začištění,
do toho přesekávání elektriky, nátěry
topných těles a pokojových dveří, podřezávání vstupních dveří, malby a zdobné štukové prvky, tapetování, pokládky
podlahových krytin, silikonování, přespárování a opravy dřevěných obložek
v koupelnách, výměna svítidel a doplnění hotelového textilu. To vše si vyžádala obnova pokojů, chodeb a schodišť.

Stravovací úsek
Na tomto úseku zásadní změnu klienti přímo neuvidí, protože její největší
část probíhala v zázemí, kde bylo nutné vytvořit větší prostor pro umývárnu
a nově vybudovat přípravnu salátů. Zároveň ale musela projít kompletní opravou varna a to hlavně podlaha a obklady stěn. Nutná byla i celková údržba
vzduchotechniky a její nátěr, dále pak

přesun agregátů chladících zařízení
do prostor mimo kuchyně. Ve spoluprá
ci s architektem jsme volili nové moderní technologie tak, aby investice
byla nadčasová. Čistě pak „dýchnou“
na klienty také restaurace, ve kterých
jsme opravovali malby a položili nové
koberce. Změnu a lepší pracovní podmínky ocenili především zaměstnanci.
„Ani tady se nám nevyhnuly problémy a nečekané situace, a proto byla
komunikace a práce v týmu na prvním
místě,“ vzpomíná Jana Rauscherová,
manažerka úseku a dodává:
„Nejnáročnější bylo kompletní vystěhování a nastěhování gastro vybavení
kuchyně a inventáře, aniž by se manipulací poškodilo. To chtělo pevné
nervy a dobrou organizaci,“ dodává
zároveň jedním dechem.

Úsek sales manažera
Možná si někdo řekne, že tento úsek
rekonstrukce nezasáhla. Ale není tomu
tak. „Nový kabát“ dostala i recepce a to
v podobě výmalby, kdy se muselo v atypických prostorách postavit lešení. Malíři s velkou pečlivostí nejen malovali, ale

ručně opravovali zdobné prvky a kresby
na stěnách. Pak následovala pokládka
koberce. Do vstupní části hotelu jsme
umístili osvětlenou maketu Radium Palace a vytvořili dvě menší čekací zóny.
„V době, kdy byl hotel uzavřen, jsme
na oddělení rezervací intenzivně pracovali. Telefony nepřestaly zvonit ani
na chvíli, počítače se nevypínaly, rezervační referentky potvrzovaly pobyty, vyřizovaly požadavky klientů,
nabízely volné kapacity a prodávaly
tak, aby hotel co nejlépe po rekonstrukci obsadily,“ říká sales manažerka
Karla Korčoková.
Touto cestou děkuji inženýru architektu Kubíčkovi, technickému řediteli lázní
Fialkovi, technikovi budovy inženýru
Křivánkovi, celému manažerskému
týmu Radium Palace i všem ostatním
zaměstnancům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Oceňuji vysoké pracovní nasazení i ochotu a vervu, s jakou se všichni na tak náročné akci podíleli.
Jaroslava Vlčková
ředitelka a manažerský tým
hotelu Radium Palace

REKONSTUKCE V ČÍSLECH
TERMÍN: 28. 11. 2016 – 7. 1. 2017
DOBA TRVÁNÍ: 41 dnů
POČET FIREM: 35 z celé České republiky
NEJVĚTŠÍ ZASTOUPENÍ FIREM:
STASKO – rekonstrukce balneo provozu
Oknotherm – výměna oken
v ubytovací části hotelu
Art Stucco – malování a štukatérské
práce
Realstep – výměna podlahových krytin
RAS – rekonstrukce CO2 suchých
koupelí, vířivých van na ruce a nohy,
úpravy elektroléčby, suchých masáží
Vacuwellu, schodiště na rampu
a kuchyně
SAN MARBLE – opravy koupelnových
obložek, podřezání dveří
Studio ZITA – dekorační textil
Křížek – elektromontážní práce
ZAJÍMAVOSTI:
281 kusů oken bylo vyměněno
34 000 m² maleb bylo provedeno
6900 m štukových prvků
bylo vyrobeno
6350 m² podlahových krytin
bylo vyměněno
2632 m dekoračního textilu bylo ušito
220 pracovníků různých profesí
ze stavebního oboru se podílelo
224 pokojových a požárních dveří
bylo podřezáno
145 párů poškozených obložek
bylo opraveno
363 obložek bylo natřeno
CELKOVÁ INVESTICE
REKONSTRUKCE V KČ:
55 mil. Kč
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RITUÁLY ŠITÉ NA MÍRU... Dámy, nechte se hýčkat
Naučte se odpočívat a relaxovat, pečovat o své zdraví. V dnešní době civilizačních chorob by to měla být naše povinnost.
Proto: nechte se hýčkat v Spa hotelu Radium Palace, kde vám nabízíme kromě léčení i wellness pobyty a wellness procedury. Jednou z nich jsou i luxusní kosmetické rituály.

SILHOUETTE
Celotělové ošetření se zeštíhlujícím efektem využívá jedinečné detoxikační účinky solí a bahna z Mrtvého moře, zpevňující efekt mořských řas a unikátní účinky vzácných bylin. Jejich
společné působení nastartuje intenzivní detoxikační proces,
zajišťuje zmírnění projevů celulitidy a napomáhá odbourávání tuků. Celotělový peeling, detoxikační zábal, komplexní
ošetření obličeje dle typu pleti, celotělová aromaterapeutická
masáž. Doba trvání procedury je 120 minut.

OBLIČEJOVÉ OŠETŘENÍ – REJUVENACE PLETI
Kosmetické ošetření obličeje zaměřené na okamžitý výsledek – regeneraci, zpevnění a lifting. Tato luxusní péče pomocí
drahocenných vonných olejů a dalších vzácných substancí dokonale vypíná a zpevňuje rysy tváře, vaši pleť zbaví příznaků
únavy a dodá jí jas. Obličejové ošetření pomocí 100 přírodních
produktů Alqvimia poskytuje pleti regeneraci, hydrataci, zpevnění a přirozený lifting. Poskytuje proces relaxace, luxusu a dokonalosti péče. Ošetření obsahuje odlíčení, peeling směsí speciálních olejů a solí mrtvého moře, detoxikační a mineralizující
masku, masáž obličeje a dekoltu speciální aromaterapeutickou směsí olejů dle potřeb stárnoucí pleti, liftingovou masku
a masáž rukou. Závěrečné ošetření krémem Anti Aging Elixír
cream. Doba trvání procedury je 50 minut.

OBLIČEJOVÉ OŠETŘENÍ – ZKLIDNĚNÍ CITLIVÉ PLETI
Výjimečná úleva pro citlivou a podrážděnou pleť. Cenné
přírodní látky použité v tomto ošetření zbaví vaši pokožku
pocitu sucha, svědění a napětí, odstraní zarudnutí a dodá
pocit komfortu. Díky léčebným účinkům speciální směsi
aromaterapeutických olejů Alqvimia dokáže toto ošetření
zklidnit podrážděnou pleť, mírní ekzémy, odstraňuje zarudnutí pleti, zmírňuje pocit svědění a napětí pleti. Ošetření
obsahuje odlíčení, jemný peeling směsí olejů a solí, zklidňující akupresurní masáž léčebným sérem za pomoci onyxových kamenů, zklidňující hydratační masku, masáž rukou
a závěrečné ošetření krémem Elixír cream pro citlivou pleť.
Doba trvání procedury je 50 minut

RITUÁL RADOSTI
Celotělové ošetření, založené na využití revitalizační síly ovoce přináší hloubkovou výživu pokožce celého těla a obnovuje pocity naděje, optimismu a radosti ze života. Celotělový
peeling, detoxikační zábal, kompletní ošetření obličeje dle
typu pleti, celotělová aromaterapeutická masáž. Doba trvání
procedury je 120 minut

RITUÁL KRÁLOVNY KLEOPATRY
Celotělové ošetření, inspirované zkrášlujícími rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění a krásu tváři, tělu
i duši. Celotělový peeling, detoxikační zábal, kompletní ošetření obličeje dle typu pleti, celotělová aromaterapeutická
masáž. Doba trvání procedury je 120 minut
Jaroslava Vlčková
ředitelka hotelu Radium Palace
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MICHAL JABORNICKÝ:
Vyučit se kuchařem byla správná volba
Executive Chef Michal Jabornický je absolventem Střední odborné školy
stravování a služeb v Karlových Varech, kde se v roce 1990 vyučil kuchařem. Profesně vaří už zhruba dvacet pět let. Po vyučení nastoupil do Lázeňského sanatoria Švýcarský dvůr v Karlových Varech (nyní Spa resort
Sansoucci). Zde působil na různých kuchařských pozicích od vedoucího
směny až po vedoucího kuchyně, nepřetržitě do roku 2013. Do Léčebných
lázní Jáchymov a.s. nastoupil ještě tentýž rok. Do hotelu Radium Palace
pak v roce 2014 jako zástupce šéfkuchaře a vedoucí minutkové kuchyně,
od prosince 2016 pracuje jako šéfkuchař.
O sobě nám prozradil:
„Od svého mládí jsem věděl, že se chci
stát kuchařem, neboť jsem se ve stravování pohyboval díky své mamince, která
pracovala v hotelu Thermal jako servírka. Zkoušel jsem si sem tam něco uvařit již na základní škole a ukázalo se, že
to byla správná volba. Vaření je krásná
věc, pokud má člověk trochu fantazie
a nebojí se experimentovat. Je to nevyčerpatelný obor, každý den se člověk
učí něco nového. Moje pozice je i o managementu kuchyně, vedu tým dvaceti
lidí. Gastronomie je v Česku na vzestupu. Obor je hodně zpopularizovaný
i díky televizním pořadům. Zároveň při-

bývá zákazníků, kteří cestují do zahraničí
a vědí, co chtějí. Mám moc rád staročeskou kuchyni v moderní úpravě. Existuje
nepřeberné množství starých receptů
a s troškou fantazie dokážete poskládat
jídlo de facto z čehokoliv. Největší inspirací jsou pro mě staré kuchařky a trh.
Vždy rád objevuji nové suroviny, přemýšlím jak je zkombinovat a na základě
toho pak vznikají nové nápady. Během
mé kariéry jsem absolvoval několik desítek odborných kurzů u špičkových odborníků v daném oboru a několik stáží
v nejlepších hotelových řetězcích světa,
například Four Seasons Praha, Mandarin Oriental Praha a Marriott Praha.

Ve svém oboru považuji za nezbytné využít všechny možné zdroje ke sledování
vývoje moderní gastronomie ve všech
jejích podobách. Ochutnávám i cizí kuchyně během zahraničních cest, nebo
jako běžný návštěvník vyhlášených restaurací mých kolegů, což jsou další
nové impulsy. Každý den tak můžete
poznat a ochutnat něco nového.
Veškerý svůj volný čas se snažím věnovat rodině a zejména své tříleté dceři,“
dodává pan Jabornický.
Jana Rauscherová
F&B manažerka hotelu Radium Palace

RECEPT ŠÉFKUCHAŘE:
VEPŘOVÁ PANENKA PEČENÁ
VE ŠVESTKOVÉ KRUSTĚ, RAKYTNÍKOVÁ
OMÁČKA S DEMI GLACÉ SE SMAŽENÝMI
BRAMBOROVÝMI NOKY
4 PORCE – 600 g vepřová panenka,
tymián, rozmarýn, sůl, pepř
švestková krusta – 160 g toustový
chléb, 60 g máslo, 40 g šalotka,
50 g sušené švestky, 2 vejce, sůl, pepř
bramborové noky – 300 g brambory,
100 g krupice, 150 ml smetana 33%,
50 ml bílé víno, 50 g šalotka,
40 g máslo, 3 vejce, sůl, pepř,
muškátový oříšek
rakytníková omáčka – 100 g plody
rakytníku, 20 g máslo, 150 ml smetana,
třtinový cukr, sůl, bílý pepř, bílé víno

Vepřovou panenku odblaníme, nakrájíme na 4 stejné válečky, osolíme, opepříme a zprudka opečeme ze všech
stran – necháme odpočinout. Mezi tím
si připravíme krustu. Toustový chléb
nakrájíme spolu se švestkami na kostičky, přimícháme orestovanou šalotku, žloutky, máslo, sůl, pepř a na závěr vmícháme sníh z bílků a vytvoříme
kompaktní směs. Hotovou krustu navrstvíme na předpečenou panenku a dopečeme v troubě do růžova, při teplotě
200 stupňů to trvá asi 10 minut.
Brambory uvaříme do polo měkka a necháme vychladnout. Orestujeme šalotku, zalijeme smetanou a bílým vínem,

přidáme krupici a mícháme, dokud
směs nezhoustne a nelepí se na vařečku, dochutíme a necháme vychladnout.
Brambory spojíme s krupicovou směsí,
vytvarujeme pomocí lžíce noky a smažíme, nejlépe na sádle do zlatova. Rakytník nasekáme a orestujeme na másle, přidáme cukr, smetanu a svaříme
na požadovanou hustotu, rozmixujeme, propasírujeme a na závěr dochutíme. Na demi glacé zredukujeme výpek
z panenek, který zjemníme máslem.
Michal Jabornický
šéfkuchař hotelu Radium Palace
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Výjimečné jubileum – výjimečné setkání

O MUDr. Haně Hornátové jsme v našem časopise již několikrát psali. To, že je výjimečnou a z historického hlediska velice významnou osobností jáchymovských lázní, velká část klientů našich lázní už dávno ví. I to, že její
stopy navždy zůstanou nejen v lázních samotných, ale také v tisících pacientech, které léčila. A v neposlední řadě
i ve spoustě zaměstnanců, s kterými se během své pracovní činnosti v lázních setkala či setkává.
Na podzim loňského roku uběhlo
50 let od příchodu doktorky Hornátové do lázní Jáchymov. Na základě tohoto významného pracovního jubilea
se pod záštitou generálního ředitele
Dr. Eduarda Bláhy dne 8. 12. 2016 v lázeňském hotelu Běhounek uskutečnilo
výjimečné setkání a společné posezení s těmi, s kterými MUDr. Hornátová
po dlouhá léta spolupracovala.
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„Během své činnosti jsem se setkala se
spoustou výborných pracovníků napříč celými lázněmi. Velice ráda bych
se se všemi setkala, ale to by bohužel
nebylo vůbec možné, jednak z kapacitních důvodů, ale také proto, že
někteří z nich nás už navždy opustili.
Byla jsem proto velice dojatá, když se
téměř všichni pozvaní tohoto setkání účastnili. Vždyť některé z nich jsem
téměř celé desetiletí neviděla! A přišli
i ti, kteří zde pracovali před více než
20 lety,“ říká paní doktorka.
Milého setkání se zúčastnili nejen bývalí a současní kolegové zdravotních
úseků celé organizace, ale i ředitelé
hotelů, techničtí ředitelé, zástupci
sekretariátu a zástupci obchodního
a personálního úseku. Dalšími významnými hosty byli starosta a místostarostka města Jáchymov, bývalí
externí spolupracovníci, za pacienty
to byl pan Erwin Koch, letitý pacient

MUDr. Hornátové, o kterém jsme v našem časopise také již několikrát psali
a který je skutečným patronem našich lázní. A v neposlední řadě to byli
i osobní přátelé, kteří ji, jak sama říká,
i v těch nejtěžších chvílích jejího života
dokázali dlouhodobě podpořit. Setkání se zúčastnil i sám generální ředitel
Dr. Eduard Bláha, který MUDr. Hornátové předal 50 „symbolických“ růží.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli. Měla jsem obrovskou radost
z příjemné atmosféry. Věřím, že ten
společně strávený čas byl pro všechny
tak příjemný, jako pro mne. Zvláštní poděkování pak patří panu generálnímu
řediteli, díky němuž se setkání uskutečnilo,“ dodává MUDr. Hornátová.
I my děkujeme za výjimečné setkání
a všichni přejeme pevné zdraví…
Edeltraud Štěpánková
ředitelka hotelu Běhounek

Revma Liga ČR v Jáchymově
Již několik let využívají členové pacientské organizace spolku Revma Liga
Česká republika dvakrát ročně nabídku zvýhodněných rekondičních pobytů v Léčebných lázních Jáchymov.
Členové Revma Ligy převážně trpí revmatoidní artritidou, ale i dalšími revmatickými chorobami. Tato onemocnění jsou zánětlivá, bolestivá a kromě
jiného způsobují komplikace a omezení pohybového aparátu. V průběhu pobytu v Jáchymově se kolektivně
zapojíme do rehabilitačního cvičení,
plavání, cvičení v bazénu a dalších aktivit přiměřených naší fyzické kondici. Vždy nás zaujme nabídka bohatého kulturního programu a turistických
vycházek. Kladné ohlasy většiny členů,
kteří se zúčastnili rekondičního pobytu v Jáchymově, hovoří samy za sebe.
Pobyt na čerstvém vzduchu, fyzická
aktivita, kulturní program a navázání

nových přátelství, je optimální mix
pro aktivní relaxaci chronicky nemocných. A právě jim se snaží náš spolek
zlepšit kvalitu života. Revma Liga má
své kluby v různých městech po celé
republice a jejím cílem je sdružovat
nejen pacienty s revmatickými onemocněními, ale i jejich rodinné příslušníky a přátele.
V současné době má spolek více než
350 členů. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že Revma Liga je tu pro
všechny. Vítáme především ty, kterým je
blízká myšlenka podpory a zlepšování
životních podmínek pacientů s revmatickým onemocněním včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby nejmodernějšími metodami a prostředky.
Snažíme se rozšiřovat všeobecné povědomí o charakteru, vzniku, rizicích
a léčbě revmatických onemocnění. Informace o činnosti naleznete na našich

stránkách www.revmaliga.cz nebo
www.facebook.com/revmaliga.
K naplňování cílů nám finančně, mediálně či materiálně pomáhají spřízněné subjekty, mezi které se řadí také
Léčebné lázně Jáchymov. Velmi si vážíme smlouvy o vzájemné spolupráci a chceme ji i do budoucna rozvíjet.
Všem pracovníkům Léčebných Lázní
Jáchymov patří náš vřelý dík.
Renáta Majgotová
asistentka výkonného výboru RLČR, z.s.

NOVINKA
Relaxační procedura zakončená čajovým rituálem

Umocněte svůj prožitek z masáže lávovými kameny či thajské masáže čajovým rituálem.
Připravili jsme pro Vás ten nejjemnější čajový požitek z výjimečných prémiových čajů Pure
s volnými čajovými lístky. Po příjemně strávené proceduře bude čajový rituál tou pravou tečkou
za absolvovanou procedurou.

Rezervace procedur
na wellness recepci, tel.: 353 831 267
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Stravování nemocných
diabetem mellitus
Cukrovka, představuje jednu z nejčastějších civilizačních
chorob, její výskyt neustále stoupá a šíří se po celém světě. V dnešním okénku vám chceme prezentovat pár faktů
o stravě diabetiků a vyvrátit některé mýty o výživě pacientů trpících tímto celospolečenským onemocněním. Dobře
volená strava je základním, nedílným a nezastupitelným
opatřením v léčbě. Bohužel má cukrovka většinou progredující charakter, proto je třeba jí předcházet a řádně dodržovat léčbu. Ne všichni diabetem nemocní pacienti vědí
o aspektech nemoci a která pravidla je potřeba dodržovat.
Ještě před několika lety lékaři razili koncepci, podle níž diabetik musel svou výživu puntičkářsky sestavovat podle neměnného dietního režimu. Takové rigidní předpisy vedly k tomu,
že ještě dnes mnoho nemocných věří, že po stanovení diagnosy diabetu je člověk jednou provždy ochuzen o požitek
z jídla. Odborníci diabetikům oproti dřívějšku dávají taková
doporučení ohledně výživy, která jsou téměř identická s těmi,
jež jsou určena široké veřejnosti, což je velmi potěšitelné.
Cílem léčby diabetu je, aby pacienti mohli žít stejně plnohodnotný aktivní život jako ostatní lidé. Aby choroba co nejméně
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narušovala jejich stravovací návyky a správná léčba předcházela obávaným následným komplikacím postihujícím cévy,
oči, ledviny a nervy.
Cukrovka je chronická choroba spočívající v trvalém narušení
látkové přeměny, což znamená, že nemoc nelze beze zbytku
vyléčit. Dělí se do dvou skupin - typ I. (absolutní nedostatek
inzulínu) a typ II. (relativní nedostatek inzulínu).

Výživa diabetiků je rozdílná podle typu cukrovky
Zatímco diabetici převažujícího II. typu musejí počítat především kalorie a sledovat hladinu krevního cukru, je pro diabetiky I. typu nejdůležitější součástí výživové terapie počítání tzv.
sacharidových jednotek.
Diabetes II. typu se vyskytuje extrémně často. Je označován
diabetem dospělých (manifestace po 40. roce života), avšak
vzhledem k současnému sedavému způsobu života může
toto onemocnění propuknout i dříve. Vzniká nesprávnou
výživou, přejídáním, nedostatkem pohybu, nadváhou, nedostatkem spánku, výskytem vysokého tlaku a dědičným zatížením. Diabetici s nadváhou téměř vždy produkují dostatečné
množství inzulínu, který ovšem vlivem vysoké tělesné hmotnosti nemůže správně působit, a proto základem terapie
je řízené hubnutí. Pokud se vám podaří normalizovat svou
hmotnost a tu si pak především udržet, můžete diabetes velmi dobře zvládat pouze dietou. Nadváha je nepřítelem všech
diabetiků. Při zjištění cukrovky lékařem je proto velmi nutné poučení pacienta, popř. rodinných příslušníků s určením
vhodné diety a podrobnou instruktáží.
Diabetická dieta je optimálně sestavený způsob stravování,
který odpovídá všem požadavkům moderní vědy o výživě.
Diabetici I. typu jsou často štíhlí, nemusejí proto jíst stravu
chudou na kalorie. Protože I. typ musí být vždy léčen inzulínem, je nutno dbát v prvé řadě na sacharidy zvyšující hladinu
krevního cukru. Sacharidy se počítají dle sacharidových (chlebových) nebo jiných jednotek přepočtu.
1 sacharidová/chlebová jednotka odpovídá 12 g zužitkovatelných sacharidů. U diabetiků I. typu je doporučení v závislosti na formě inzulínové léčby, aby dodržovali 5 až 6 dávek
jídla denně.
Více než 90 % diabetiků II. typu trpí obezitou. K odbourání nadváhy se doporučuje strava chudá na kalorie spolu se
zvýšenou tělesnou aktivitou. Diabetici II. typu proto počítají kalorie neboli energetickou hodnotu stravy, a proto nejsou odkázáni na šest denních dávek. Tímto odpovídáme
na často kladenou otázku, proč diabetici stravující se v lázeňském komplexu Curie, kteří si neaplikují inzulín, nedostávají

druhou večeři. Přísun kalorií k dosažení pomalého a úspěšného úbytku tělesné hmotnosti je v rozmezí 1200–1800 kcal
při 4–5 jídlech denně.
Na rozdíl od živin (bílkovin a tuků) zvyšují sacharidy, s výjimkou vlákniny, hladinu krevního cukru. 1 g sacharidů dodá
4 kcal. To je žádoucí, neboť cukr zásobuje tělo energií. Se
zřetelem ke svému složení zvyšují potraviny s obsahem sacharidů hladinu krevního cukru rozdílně. Diabetici I. typu
musejí mít zaručeno, že sacharidy přijaté ve stravě budou
v rovnováze s dávkami inzulínu a tak se vyvarují hyper- nebo
hypoglykémii (vysoká/nízká hladina cukru v krvi). Potraviny
bohaté na vlákninu nejen uspokojivě, ale i dlouhodobě nasytí a díky nim také krevní cukr stoupá pomaleji.
Před několika lety byl cukr a potraviny obsahující cukr všem
diabetikům striktně zakazován, jedinou výjimkou byla hypoglykémie. Diabetici I. typu s počítáním sacharidových jednotek a diabetici II. typu štíhlejší postavy mohou zřídka zařadit
cukr a potraviny obsahující cukr. Nechceme tímto výrokem
strhnout masovou lavinu v konzumaci vynikajících domácích
moučníků, nakládejte prosím s cukrem ve vaší stravě opravdu
jen velmi pomalu a rozvážně, byť vás lákáme různými laskominami. Bohužel většina potravin obsahující cukr je vysoce
kalorická, takže u obézních diabetiků II. typu nemá tento poznatek žádný užitek.

Trápeni s light potravinami
Výrobky light (lehké) nemusejí nutně obsahovat méně
kalorií než normální výrobky, navíc nejsou všechny light
potraviny bez cukru a vhodné pro diabetiky. Jsou drahé
a mnohdy nemají valný význam. Je vhodné pročítat si přesné složení výrobků a údaje o výživových hodnotách.

Glykemický index - GI
Tento údaj je bezrozměrná veličina udávající rychlost využití glukosy tělem z určité potraviny. Je to však jediný faktor
ovlivňující hladinu cukru v krvi. Obecně jsou pro diabetiky
vhodné potraviny s co nejmenším GI. Potraviny s vysokým
GI je vhodné konzumovat při hypoglykémiích. Existuje celá
řada propagačních materiálů, které se zaměřují na hodnoty
sacharidů, energie, GI atd. vhodné pro začátky s diabetem.
Mílí hosté, téma diabetické stravy je velmi obšírné. Prostor pro seznámení s touto problematikou je omezený
a obsáhnout všechny informace v tomto magazínu je nemožné. Snad byl článek s těmi nejdůležitějšími poznatky
pro vás zajímavým, inspirujícím, přínosným a zpestřil váš
čas v našich lázních. Přeji vám krásný jarní čas a především
zdraví, které si zasluhuje naši i vaši pozornost.

Do přírody na kole
Příznivcům rekreační cyklistiky i zdatným sportovcům nabízí Trail Park Klínovec speciálně vytvořené stezky, umocňující zážitek z jízdy na horském kole i času
stráveného v přírodě. Oblíbený areál pro
cyklisty zahájí v květnu již svou druhou
sezonu. Celková délka stezek pro horská
kola, někdy také nazývaných „traily“, činí
24 km. Stezky se rozbíhají z vrcholu Klínovce a pozvolně klesají místními lesy až
ke spodní stanici lanové dráhy vedoucí
z Jáchymova. Vybírat můžete hned ze
čtyř úrovní náročnosti a zvolit tak stezku
nejlépe vyhovující vašim schopnostem.

Lehké stezky jsou určeny široké veřejnosti včetně začátečníků, dětí a sportovců každého věku. Náročnější stezky
uspokojí zkušenější a pokročilé jezdce.
Největším lákadlem je však lehká stezka „Azur“, která nabízí hned 10 kilometrů nezapomenutelné jízdy, kterou
si můžete užít jak s přáteli, tak celou
rodinou. Pro svou délku je tato mírně
klesající stezka ojedinělá v celé střední Evropě. Naopak pro ty nejzdatnější je zde připravena prudká závodní
sjezdová trať. Na výchozí bod všech
stezek se lze pohodlně dostat pomocí

Věra Kamarádová, Dis,
nutriční terapeut lázeňského komplexu Curie

čtyřsedačkové lanové dráhy Prima Express, která je v provozu od května
do října.
Ještě předtím, než se necháte jednou
z lesních stezek vést ke spodní stanici
lanovky, můžete si jízdu po trailech
nejdříve vyzkoušet na cvičném okruhu (tzv. pump tracku) nacházejícím
se v blízkosti výchozího bodu stezek.
Dále pak můžete využít 67 km tras
pro horská kola, vyznačených po lesních cestách. I tyto trasy vedou přímo
z vrcholu Klínovce.
Pokud byste si jízdu rádi vyzkoušeli a nemáte na čem, navštivte půjčovnu kol
a koloběžek, kde vám také provedou
servis, nebo zde dodatečně pořídíte potřebné vybavení. Během vaší návštěvy
Klínovce se můžete občerstvit v restauracích v blízkosti horní i spodní stanice
lanovky.
Bližší informace a mapy snadno najdete
na webových stránkách www.trailpark.cz,
kde také nalezne kontakt pro vaše případné dotazy.
Martin Píša, Skiareál Klínovec
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Kultura v lázních
D U B E N 2 017
1. 4. sobota 10:00–17:00 hod.

14. 4. pátek 13:00–15:00 hod.

18. 4. úterý 19:00 hod.

Radium Palace, sál a hala, zdarma

Curie, hala před kavárnou

APRÍLOVÝ JARMARK

UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL

COUNTRY VEČER Z RAKOVNÍKA

Harmonikáři, paličkování, korálky, malba na sklo,
patchwork, batikování, kosmetika, ručně
vyráběné hračky, doplňky, šperky...

Zdobení štětcem, originální způsob zdobení
barevnými drátky, zdobení perníčků

Staré osvědčené písničky od Greenhornů a další
známé country šlágry!

16. 4. Velikonoční neděle 10:00 hod.

21. 4. pátek 19:30 hod.

4. 4. úterý 19:30 hod.
Běhounek, sál, vstupné 150 Kč

SLYŠTE, JAK TEN VALČÍK ZNÍ…
Melodie ze slavných operet a muzikálů,
Libuše Moravcová-Myřátská /soprán/
Jozef Brindzák – Slovensko /tenor/
Klavírní doprovod: Martin Levický

6. 4. čtvrtek 20:00 hod.

Hala Radium Palace, vstupné zdarma

FOLKLORNÍ MATINÉ SOUBORU PÍSNÍ
A TANCŮ DYLEŇ
Soubor patří k nejznámějším folklorním
souborům v západních Čechách.

16. 4. neděle 19:30 hod.

Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

HARMONIKOVÉ DUO
RENATA & JOSEF POSPÍŠILOVI

Běhounek, vstup 100 Kč

Kulturní dům, vstupné 60 Kč

ZÁTIŠÍ S LOUTNOU
Komedie s prvky černého humoru uvádí
Divadelní scéna při Domu kultury

25. 4. úterý 19:30 hod.
Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

OD BACHA PO OFFENBACHA

KONCERT – VIOLONCELLO A KLAVÍR

Známé a světové šlágry, evergreeny a hity české
a německé dechovky

Karlovarské DUO LYRA,
Vladislav Liněckij – housle,
Jan Spira – klavír

Eduard Šístek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír

17. 4. pondělí 15:00–17:00 hod.

30. 4. neděle 19:30–22:30 hod.

Radium Palace, sál, vstupné 140 Kč

Běhounek, zimní zahrada

11. 4. úterý 19:30 hod.
Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
S UKÁZKAMI ZDOBENÍ KRASLIC
Zdobení štětcem, zdobení barevnými drátky
15:30–16:30 odpolední nálada s klavírem

Radium Palace – terasa/hala, zdarma

ČARODĚJNICE
Taneční večer, přehlídka dobového prádla
a plavek, choreografií v dobovém prádle,
swingová ukázka a tanec s loučemi

K V Ě T E N 2 017
1. 5. pondělí 19:30 hod.

Běhounek, sál, vstupné 120 Kč

PRVOMÁJOVÝ KONCERT OPERETNÍCH
MELODII A PÍSNÍ O LÁSCE

12. 5. pátek 19:30 hod.

Kulturní dům Jáchymov, vstupné 60 Kč

23. 5. úterý 19:30 hod.
Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

HAŠLER!

HONZA JAREŠ - HUDEBNÍ LEGENDY

Cucáte hašlerky? Ale kde se vzal jejich název?
Zpíváte Hašlerky? U mnohých možná nevíte,
že jejich autorem je právě Karel Hašler.

Známé české i světové skladby v podání
nevidomého zpěváka a klavíristy

16. 5. úterý 19:30 hod.

25. 5. čtvrtek 20:00 hod.

8. 5. pondělí 20:00 hod.

Běhounek, vstupné 120 Kč

Radium Palace - sál, vstupné 120 Kč

Radium Palace – sál, zdarma

PAŘÍŽ PLNÁ FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ

SAXOFONOVÉ KVARTETO KVARKET

DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR
LUHAČOVICE

Originální pojetí v podání
Svatavy Luhanové Jirouškové – zpěv,
Martiny Mudrové Reichové – klavír

Christina Kluge – soprán, Jaroslav Mrázek – tenor,
Irena Pluháčková – klavír

Jediný orchestr svého druhu

17. 5. středa 19:30 hod.
9. 5. úterý 19:30 hod.

Curie, kavárna, vstupné 100 Kč

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Country & bluegrass

Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

BÁD BOYS
Veselé písničky nejen o lázních, Josef Šorfa – kytara,
zpěv, Boleslav Vald – kytara, Karel Soukup –
kontrabas, Zdeněk Povolný – kajon

Čtyři hudebnice, které spojuje zájem
o swingovou hudbu a hraní při každé příležitosti

27. 5. sobota od 10 hod.
Lázeňský park

ZAHÁJEZNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
V JÁCHYMOVĚ
Můžete se těšit na Františka Nedvěda,
Mira Šmajdu.

Č E RV E N 2 017
13. 6. úterý 19:30 hod.

23. 6. pátek v 15:00 hod.

ŠANSON – POEZIE VŠEDNÍCH DNŮ

HARMONIKOVÉ DUO

S TVOJÍ DCEROU NE

Slavné šansony v provedení skvělé zpěvačky
Jany Štěrbové

Světové šlágry, evergreeny a hity české
a německé dechovky zazní v podání vynikajících
harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.

Situační komedie v podání Divadelní scény
DK Ostrov

30. 6. pátek v 15:00 hod.

NOVĚ OTEVŘENO

Běhounek – sál, vstupné 130 Kč

14. 6. středa 19:30 hod.

Kavárna Curie, vstupné 100 Kč

WHITNEY HOUSTON A FILMOVÉ MELODIE
Hudební vzpomínka na jednu z nejúspěšnějších
světových zpěvaček v podání Stanislavy
Knejflové, klavír – Josef Škulavík
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Altán., zdarma

30. 6. pátek 19:30 hod.
Kulturní dům Jáchymov, vstupné 60 Kč

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA

KHORS ART GALLERY
METAMORPHOSIS

Krojovaná kapela v zábavném programu zahraje
lidové písně z Chodska, Plzeňska a jižních Čech.

obrazy Mikhaila Selisheva
Dukelských hrdinů 667, Jáchymov

Altán., zdarma

Zahájení lázeňské sezóny aneb
150. narozeniny Madam Curie

27. 5. 2017

Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově již nehraje roli jako v minulosti, kdy se
lázně probouzely ze zimního spánku a po měsících vítaly nové pacienty. V jáchymovských lázních léčí pacienty po celý rok a volné kapacity v zimě již tradičně plní lyžaři, kteří zde nacházejí takřka ideální zázemí pro své sportovní aktivity.
Zahájení lázeňské sezóny však i nadále zůstává vyhledávanou společenskou
událostí a příležitostí, kdy se u dobrého
jídla a bohatého kulturního programu
potkávají klienti lázní s obyvateli města
a regionu. Naší snahou je připravit program nejen zajímavý, ale pokud možno
také originální a k jeho tvorbě nám přispívají nejrůznější kulatá data a výročí.
Minulý rok k tomu přispělo 500 let od založení města Jáchymova, příští rok si pro
změnu připomeneme 500 let od založení dolu Svornost, ze kterého dodnes čerpáme léčivou radonovou vodu.
Letošní rok je mimořádný tím, že uplynulo 150 let od narození madam Curie,
jejíž výzkumy a objevy jsou dodnes pro
naše radonové lázně klíčové. A proto

bychom letošní akci chtěli pojmout jako
oslavu jejích narozenin. Úmyslně nepíši nedožitých, protože její životní odkaz tak významně přesahuje její život,
že svým způsobem můžeme mít pocit,
že Madam Curie je tu s námi dodnes.

Z programu vybírám:
10:00	Swing Melody Ostrov – promenádní koncer
11:00	Arvena – taneční vystoupení
a módní přehlídka v duchu
30. let 20. století
12:00	Polední siesta s Flaškinetem
v lázeňském altánku
13:00 Hnedle vedle – koncert pro děti
14:00	Slavnostní průvod, oficiální
ceremoniál

14:30 František Nedvěd – koncert
15:30 Piknik s madam Curie
16:00 Miro Šmajda – koncert
Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu

Krušné hory jak je (možná) ještě neznáte
K nejoblíbenějším výletům, které organizujeme pro hosty jáchymovských
lázní, patří okružní jízda Krušnými horami. Jako novinku pro letošní rok
jsme připravili variantu, kdy překročíme česko-německou hranici a svou pozornost zaměříme na zajímavosti v Německu.
Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo o délce 130 km a průměrné šířce 40 km. Nevyšším vrcholem německé části je hora Fichtelberg (1 214 m)
a do velikosti nevyšší hory celých Krušných hor - Klínovce mu chybí 30 m. Pokud se s námi na tento výlet vypravíte,
čeká vás pohodový výlet krásnou krušnohorskou přírodou a návštěva unikátních technických muzeí.
Cesta autobusem vede před Boží
Dar a pokračuje německými městy
Oberwiesenthal, Annaberg, Schlettau,
Scheibenberg, Raschau a končí v Rittersgrünu. Zde navštívíme kladivový mlýn
Frohnau Hammer, který je v Krušných
horách unikátní stavbou svého druhu. Ze středověkého mlýna se už v roce
1910 stalo nejstarší německé muzeum
kování. Kladivový mlýn umožňuje díky

síle vody přenesené přes mlýnské kolo
kout železo pomocí obrovských železných palic, které dopadají na kovadlinu.
Dalším mimořádně zajímavým místem, které uvidíte, je muzeum úzkorozchodné dráhy Rittersgrün (Eisenbahnmuseum). Po zastavení provozu
na úzkorozchodné železnici Grünstädtel-Oberrittersgrün v roce 1971
byla v Rittersgrünu milovníky železnice založena největší sbírka úzkorozchodných kolejových vozidel
na území bývalé NDR. Nejcennější vozidla sem byla převezena a zrekonstruována. Chloubou muzea je stará
lokomotiva IV K 99 579, která je vystavena v depu lokomotiv.
Podrobné informace o tomto i dalších výletech získáte u programových

specialistek v jednotlivých hotelech
nebo na www.spainfojachymov.cz
Pokud se tento zajímavý region rozhodnete navštívit po vlastní ose, doporučujeme další možnosti, jak prožít
zajímavý den.
Kabinková nebo sedačková lanovka
z Oberwiesenthalu na Fichtelberg
Pěší túra přes Fichtelberg na Boží Dar
a dále přes Božídarské rašeliniště, Ježíškova cesta
Bobová dráha v Oberwiesenthalu
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LUHAČOVICKÉ OKÉNKO
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.

Víkend pro single cestovatele
v hotelu Alexandria v Luhačovicích je Hitem sezóny
Potvrzením úspěchu produktu Víkend pro single cestovatele
v hotelu Alexandria bylo kromě druhého místa v soutěži Velká cena cestovního ruchu také ocenění Hit sezony 2016, které
uděluje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Soutěž
byla vyhlášena již poosmé. Ocenění převzala Miloslava Fialová,
ředitelka ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu. Vyhlášení
se konalo na závěr Výroční konference cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava na konci února ve Zlíně.

Ples Lázní Luhačovice byl ve znamení četníků
21. reprezentační ples akciové společnosti Lázně Luhačovice se nesl v duchu
nového seriálu České televize Četníci
z Luhačovic. V sobotu 28. ledna 2017
se této významné společenské akce zúčastnilo téměř 800 osob. V prostorách
Společenského domu mohli návštěvníci zhlédnout fotografie z natáčení seriálu, dobové kostýmy a měli jedinečnou
možnost se vyfotografovat v kulisách
četnické stanice. Ples zahájil generální
ředitel Lázní Luhačovice, a. s. Eduard
Bláha společně s Janem Součkem, ředitelem TS Brno České televize. Oba
byli v dobových četnických uniformách
z roku 1919. Mezi vzácnými hosty byla
také paní Livia Klausová, velvyslankyně
ČR na Slovensku.
„Věřím, že se budete bavit stejně, jako
se už od počátku roku každý pátek
ve 20 hod. na ČT1 baví 1,5 milionu diváků v celé České republice,“ řekl Jan
Souček, ředitel studia Brno. „Protože
jsem nedostal ani roli v komparzu,
tak jsem si tu uniformu nemohl nechat ujít,“ podotkl s úsměvem při zahájení plesu Eduard Bláha, generální
ředitel Lázní Luhačovic, a.s., a dodal:
„Děkuji České televizi za to, že těch
1,5 milionu diváků každý pátek večer
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slyší jméno Luhačovice a vidí tam lázeňské prostředí.“
Nový seriál České televize na místě reprezentoval také herec Martin Trnavský
a další osobnosti České televize. Během
večera vystoupily populární české zpěvačky Moniky Absolonová a Heidi Janků. Hostům hrál velký plesový orchestr,
dvě taneční kapely, cimbálová muzika
a zabavilo je i taneční vystoupení. Večerem tradičně provázel Jan Čenský.

Plesová večeře byla formou bohatých
rautů. Podávalo se sushi, kančí guláš, candát na bylinkách, kachní prsa
na portském víně a nechyběla ani čokoládová fontána a mnoho dalších
lahůdek. Vstupenky byly slosovány.
Hlavní cenou byl týdenní wellness pobyt v Alexandrii pro dvě osoby v hodnotě 35 tisíc Kč. O ples byl jako každý
rok mimořádný zájem. Vstupenky byly
dlouho dopředu vyprodány.

Pohádkové sympozium
Řezbáři se sejdou v Luhačovicích
již popáté
Luhačovice znovu rozezní nástroje mistrů řezbářů.
Tradiční setkání se tentokrát ponese v pohádkovém
duchu. Celý týden od 5. do 10. června můžete pozorovat, jak z krásného materiálu vznikají různé pohádkové, filmové nebo divadelní postavy. Co přesně budou
mistři řezbáři vyrábět, je zatím tajemstvím, ale už nyní
vás můžeme pozvat na pohádkovou vernisáž, která se
uskuteční v sobotu 10. června 2017 v luhačovickém
lázeňském parku u hudebního altánku.

Luhačovické
kulturní léto
Lázeňská sezóna začíná a lázeňský areál ožívá kulturním děním. Ani letos nebudou chybět desítky kulturních projektů, hudební a divadelní festivaly ani promenádní koncerty. Vše odstartuje na začátku května
oblíbený taneční týden. Luhačovice v tanci přinesou
každodenní taneční program pro všechny lázeňské
návštěvníky. Připraveno je divadelní představení,
salsa party, tančírny na lázeňské kolonádě i v hotelu
Alexandria a celý program bude ukončen Luhačovickým plesáním ve Společenském domě. Hosté na pobytovém balíčku Ve víru tance si navíc užijí taneční
kurzy s Janem Onderem.
Luhačovice neslaví jen Mezinárodní den tance, ale také
Mezinárodní den hudby. Koncert tří operních div – T. Mátlové, A. Kalivodové a P. Senič bude 21. června jistě vyprodán. O den později proběhne na Lázeňském náměstí již
tradiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Vrcholem kulturního léta v Luhačovicích bude 26. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice. Vysoká laťka, kterou
organizátoři nastavili v předchozích letech, bude i letos
překonána. O koncerty Iva Ženatého i Kateřiny Chrobkové
s Filharmonií Bohuslava Martinů, Slovenského komorního orchestru Bohdana Warchala, Iva Kahánka s Martinou
Jankovou (Písňové studánky L. Janáčka) i Zápisník Zmizelého v podání Juliette Galstian a Aleše Brisceina je již nyní
obrovský zájem.
Srpen bude také již tradičně ve znamení hudby a divadla. Prvních čtrnáct dní se Luhačovicemi ponesou tóny
houslí účastníků Akademie Václava Hudečka a třetí srpnový týden bude Lázeňské divadlo hostit přehlídku Divadelní Luhačovice.

Kulturní léto vyvrcholí druhý zářijový týden setkáním českých a slovenských osobností v rámci projektu Dny slovenské kultury. Stejně jako v minulých letech čeká návštěvníky
představení předních osobností slovenské kultury, a to
nejen na divadelních prknech, ale také během doprovodných koncertů.
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Informace a služby
našich lázní můžete
získat také on-line
Webové stránky jsou již neodmyslitelnou součástí každé
moderní firmy. Tomuto fenoménu se nevyhnulo ani tak
tradiční odvětví, jako je lázeňství. Mnozí klienti si dávno zvykli hledat aktuální informace a výhodné nabídky
na našich webových stránkách www.laznejachymov.cz,
náš oficiální facebookový profil se „líbí“ více jak 4600 „fanouškům“ a sdílí zde své pocity a zkušenosti s jáchymovskými pobyty a léčbou.
V minulém roce prošel zásadní proměnou systém on-line
rezervací, který je vhodný pro všechny typy pobytů kromě komplexní a příspěvkové péče. Úpravami prošel nejen
vzhled, ale také funkce, kdy jsme usilovali o to, aby vše bylo
jednodušší a přehlednější. Zájemci si tak mohou vybraný produkt z pohodlí domova nejen najít, prohlédnout,
ale také zarezervovat i zaplatit. Tento systém navíc nikdy nespí a „pracuje“ 24 hodin denně. Pokud byste měli nějaké dotazy spojené s vaším pobytem, můžete navštívit novou sekci, časté dotazy. Mnozí z vás oceňují více či méně pravidelné
e-mailové informační zpravodaje, ve kterých se snažíme

klienty lázní informovat nejen o obchodních akcích a nabídkách, ale také nejrůznějších zajímavostech z našich lázní.
Elektronická komunikace, ať už webová, facebooková nebo
e-mailová, nemá v žádném případě nahradit klasický lidský
kontakt. Jejím cílem je zvýšit kvalitu a množství předávaných
informací a zlepšit komfort především pro klienty lázní.
Ing. Marek Poledníček
vedoucí marketingu

NABÍDKA PRO ČLENY RADON SPA CLUBU
duben
15% sleva na minibary
květen
10% sleva na indickou masáž
červen
20% sleva na „Aperol Spritz“

duben
20% sleva na indickou masáž hlavy
květen
20% sleva na klasickou masáž ruční
částečnou
červen
20% sleva na reflexní masáž plosky
nohy s koupelí

duben
10% sleva na uhličitou koupel
s rašelinovým extraktem nebo
solfatanovou koupel.
Prodej procedury zajišťuje
recepce hotelu Curie.

květen
10% sleva na parafínový zábal

zad (kokosový, čokoládový nebo
ajurvédské byliny).
Prodej procedury zajišťuje recepce
Lázeňského centra Agricola.

červen

K zakoupené kávě nebo čaji
v kavárně Agricola jedna teplá
lázeňská oplatka zdarma.
Platí po předložení členské karty
Radon Spa Clubu obsluze kavárny.
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RADIUM PALACE

Tel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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 domluvy

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra

Anna Rajtmajerová

603 358 542, přímá linka: 5030

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, přímá linka: 1217

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 dle domluvy

Kosmetický salon

Darina Töltési

353 831 396, přímá linka: 1218

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 salon

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.

Gabriela Kökyar

776 117 703

Po, St, Pá 14:00–18:00 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

773 299 453 | info@lekarna123.cz

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

Květiny u Monka

Eva Borková

604 182 807

Po–Pá 9:00–11:00 hod., 14:00–17:00 hod., So 9:00–12:00 hod.

AGRICOLA
Kosmetika

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
na kole , kooběžce či pěšy
• ubytování s polopenzí od 1 noci
• denně vstup do bazénu a sauny (90 min.)
a dále:
PRO DOSPĚLÉ:
• první den pobytu solná jeskyně
• od druhého dne pobytu 1 procedura denně
z kapacity volných procedur
ALL INCLUSIVE V PENZIONU DAGMAR
od 1. 7. do 31. 8.
cena od 2 990 Kč/ 2 osoby/2 noci
tel.: 353 832 111

PRO DĚTI (do 15 let):
• první den pobytu solná jeskyně
• od druhého dne pobytu malé občerstvení v kavárně

cena od

1300 Kč
/osoba/noc
Rodinám s dětmi nabízíme příjemné ubytování
v apartmá s kuchyňkou a studiu s kuchyňským koutem.

Info a rezervace: tel.: 353 832 111 | dagmar@laznejachymov.cz

www.resortjachymov.cz |

/resortjachymov

TRAIL PARK KLÍNOVEC
• 24 km lesních stezek pro horská kola
+ 67 km značených tras po zpevněných cestách
• různé obtížnosti stezek pro rodiny s dětmi,
začátečníky i pokročilé bikery
• nejdelší souvisle klesající stezka v České republice
- Azur trail - 10 km, lehká obtížnost
- vhodná i pro děti a začátečníky
• lanovka v provozu od května do října
• restaurace, půjčovna kol a koloběžek, servis kol, obchod
s vybavením, sprchy, mytí kol a parkování zdarma
• Pump track a Skill centra pro rozvoj jezdeckých
dovedností
• závodní sjezdová trať pro experty - 3 km
• 16 km tras pro koloběžky vyznačené po šotolinových
cestách, vhodné pro rodiny s dětmi i cyklisty všeho věku
• 7 km tras pro pěší

Sledujte aktuální nabídky na www.resortjachymov.cz.

