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Vážení a milí hosté,
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současné slunečné dny už nikoho nenechají na pochybách, že tu máme zase léto. Je to čas
prázdnin a dovolených, který si s lázněmi v minulosti mnoho lidí nespojovalo. I řada našich tradičních návštěvníků mířila v létě spíš k moři a přes prázdniny stoupal zájem především o pobyty v dětských léčebnách. Časy se ale mění a lázně už nejsou jen místem léčení, ale také prevence, odpočinku a dovolených. A léto v nich stojí za to. Minimálně u nás
v Luhačovicích a Jáchymově.

SOUS CHEF VIP KUCHYNĚ
Skladba našich letních hostů v obou lázních se liší, ale jak Češi, tak Slováci v Luhačovicích,
stejně jako pestrý národnostní mix v Jáchymově si umí léto v lázních náležitě užít. Napomáhá tomu i kultura, která k luhačovickému i jáchymovskému létu neoddělitelně patří. Naše programová nabídka je v obou lokalitách velmi bohatá, a aby se kultura nerušeně snoubila s lázeňskou pohodou, tak si stejně jako v předchozích letech po rušné zimě
a jaru dopřáváme investiční prázdniny.
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MODERNÍ TRENDY
V GASTRONOMII

8
DOPAD UŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH
ZAŘÍZENÍ NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

O Luhačovicích to úplně neplatí, protože v nich pokračuje výstavba druhé části pensionu
Riviera, která se ale pohody v lázeňském areálu nijak nedotkne. Právě o areál a jeho
atmosféru nám šlo nejvíc a věříme, že všechny naše investice do něj oceníte. Zeleň jsme
v něm obnovili už před třemi lety a letos jsme dokončili klíčovou etapu rekonstrukce
páteřních komunikací. Pozadu ale nejsme ani v Jáchymově. I tam jsme svou pozornost
zaměřili stejným směrem. Letos došlo na parkovou úpravu pod Radium Palacem
a v blízkém okolí lázeňského centra Agricola. Zde vzniklo krásné dětské hřiště i okruh pro
běžce nebo malé cyklisty.
Naše letní investiční přestávka ale nebude časem nicnedělání. Bude obdobím příprav
podzimních a zimních projektů i dlouhodobých strategických investic. A na co že se
můžete těšit? V Luhačovicích na otevření garnihotelu Riviera, na obnovu společných
prostor Paláce, na přístavbu DL Vítkov nebo na rozšíření parkovacích možností v lázeňském
areálu. V delším horizontu na rekonstrukci kolonády a haly Vincentka, na muzeum
Jurkoviče a Janáčka v areálu vodoléčby, na další nové komunikace v parku anebo
na rekonstrukci Zálesí a jeho spojení s Moravou. V Jáchymově nejprve na nový saunový
svět v Agricole, na další etapu rekonstrukce Curie a následně Běhounka, na rozšíření
restaurace v Astorii a poté i v Radium Palaci.
Je na co se těšit, ale teď si užijte naše léto!
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NOVINKY
Parková úprava okolí Radium Palace****
se vrací k podobě z dvacátých let
Údržbu a obnovu nepotřebují jen budovy, ale také zeleň, která je nedílnou
součástí městského prostředí. V lázeňském místě to platí dvojnásob, protože
kromě estetického hlediska nelze opomíjet také pozitivní působení zeleně
na pohodu a vnitřní rovnováhu klientů.
Koncem minulého roku byla zahájena cel
ková revitalizace zeleně a dřevin na te
rasách pod hotelem Radium Palace. Au
torem nové koncepce je Ing. Romana
Michálková, specialistka na krajinářskou
architekturu. Základní ideou je návrat
k pravidelnému a symetrickému stylu tak,
aby došlo k navrácení původní historické
podoby ve stylu 20. let minulého století,
kdy byl svah bez vysokých stromů. Velký
důraz bude opět kladen na architekto
nické ztvárnění svahu pomocí zídek s ba
lustrádami, sochami, vázami a především
na volný pohled na hotel.
Realizace projektu byla zahájena odstra
něním méně kvalitních jehličnatých dře
vin. Hodnotné jehličnaté dřeviny byly po
nechány, navrženy k ošetření a v nové
koncepci budou doplněny tak, aby vznik
la pravidelná symetrická výsadba. Na hor
ní terase podél hotelu byly vysazeny ma
lokorunné, červeně kvetoucí stromy, díky
čemuž vznikla symetrická řada stromů po
dél celé budovy hotelu v duchu původních
úprav dle historických fotografií.

Zachována bude převážná část stávají
cí výsadby listnatých keřů. Svah pak bude
doplněn pravidelnou, symetrickou výsad
bou nižšího charakteru tak, aby zde vznik
ly souvislé ucelené skupiny listnatých keřů.
Nové druhy dřevin jsou vybrány tak, aby
doplnily stávající skladbu, byly vzájemně
sladěny, navazovaly na sebe a doplňova
ly se dobou i barvou květu či podzimním
zbarvením listů.
Výška keřových porostů bude odpovídat
přilehlé architektuře. Navrhované úpravy

výrazně zlepší nejen vzhled teras, ale i cel
kový dojem z budovy hotelu po stránce
estetické i praktické. Výsadby budou řeše
ny tak, aby zůstaly reprezentativní a atrak
tivní během celého roku, aby byly pestré
a proměnlivé, zároveň však sladěné v je
den harmonický kompoziční celek vhod
ný do daného prostoru a daných klimatic
kých podmínek.
Jaroslava Vlčková
ředitelka hotelu Radium Palace

Prezentace zkušeností v Paříži
Za účasti asi 100 delegátů z celé Evropy se 1. června ko
nal v pařížském hotelu Four Season 10. ročník prestižního
Fóra Hotel & Spa, na kterém se setkávají a vyměňují si zku
šenosti přední evropské osobnosti v oblasti lázeňství, ho
teliérství a wellness. V sekci léčebného lázeňství vystou
pil vedle přednášejících z Belgie a Itálie i generální ředitel
Lázní Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha s prezentací
o propojení tradičního lázeňství a wellness v Luhačovicích
a Jáchymově. Účastníky zaujalo hlavně pojetí a úroveň lá
zeňské péče pro děti v Luhačovicích, za níž získala akciová
společnost v loňském roce evropskou cenou za inovaci. Za
jímavostí je, že ve srovnání se všemi ostatními diskutujícími
z Evropy i USA byla právě naše lázeňská skupina z hledis
ka kapacity a podílu na trhu výrazně největším subjektem,
který se na Fóru prezentoval.
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Investiční priority pro období 2017 a 2018
V letošním a příštím roce hodlají jáchymovské lázně vynaložit na hlavní investiční akce více jak 56 mil. Kč. Navazují tak na velkorysou rekonstrukci lázeňského hotelu Radium Palace**** (55 mil. Kč) a rozšíření hotelu Astorie*** (25,5 mil. Kč) v roce 2016.
Naším záměrem je trvalé zlepšování kvality ve všech našich zařízeních a hostům poskytovat stále bohatší a kvalitnější nabídku
lázeňských služeb.
Astoria a Komplex Curie
Komplex lázeňských budov Praha, Curie, Elektra a Lužice se podílí na tržbách společnosti 40 %. Je proto naší
snahou i zde poskytovat služby komfortně na solidní úrovni.
„Přístavbou nad vodoléčbou v komplexu
Curie získáme nové prostory pro ordinace
lékařů, procedury a potřebnou centraliza
ci rozpisu procedur. Návazně bude prove
dena revitalizace dožilého koridoru mezi
budovami Curie a Praha. Nové proskle
ní koridoru vytvoří pěknou klidovou zónu
s posezením a výhledem na okolní pano
rama. Přístavba v Curie počítá s investicí
ve výši 11 mil. Kč. Kromě těchto strategic
ky rozvojových investic proběhne v budově
Curie rekonstrukce výtahů, kuchyně, čás
tečně i recepce a výměna oken v kavárně
a v dalších částech budovy. Tyto práce jsou
plánovány v objemu necelých 14 mil. Kč,“
uvádí ředitel komplexu Curie Karel Denk.

Hotel Astoria***
přístavba jídelny a ubytovací části

Po rozsáhlé rekonstrukci hotelu Astoria III,
kde byly mj. vybudovány moderní apartmá
a pokoje kategorie I. A Plus, pokračuje pro
jekt výstavbou nové restaurace. Pan Denk
dodává: „Investice do restaurace v Astorii
si vyžádala v posledních letech rostoucí po
ptávka po službách pod jednou střechou.
Dosud se zhruba třetina klientů Astoria
stravuje přímo v budově Astorie, valná vět
šina však v komplexu Curie. Zvýšením po
čtu lůžek v Astorii v loňském roce stávající
kapacita restaurace již nevyhovuje. Cílový
počet míst u stolu v restauraci je 120, forma
stravování bude i nadále bufetová. Přístav
bou ubytovací části dojde ke zvětšení kom
fortu v šesti pokojích. V přístavbě vzniknou
prostorné koupelny s výhledem do parku
a zvětší se také plocha pokojů a předsíní.

Lázeňský konplex Curie***
nástavba pro rozšíření léčebného úseku

Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě ho
telu Astoria bude součástí úprav zřízení sa
mostatné recepce. Předpokládaný finanční
objem investic v hotelu Astoria je bezmála
16 mil. Kč. Stavební práce v hotelu Astoria
proběhnou na jaře a v létě 2018. S akcemi
v komplexu Curie počítáme v době odstáv
ky v lednu a únoru 2018, se zahájením pří
pravy na podzim 2017.“
Saunaland a úprava bazénu
v Aquacentru Agricola
Díky neustále rostoucímu zájmu o saunová
ní jsme se rozhodli rozšířit nabídku o sauno
vý svět, kdy na ploše cca 260 m2 vzniknou tři

Lázeňské centrum Agricola
nástavba saunového světa

sauny a parní lázeň s potřebným zázemím.
Dále pak malý bazének, ochlazovací bazén,
odpočívárna, tepidarium, venkovní ochla
zovna a terasa. Kapacitu budeme rozšiřovat
také v samotné bazénové hale, kdy přidáme
další vířivku pro cca 12 osob a přímo nad ba
zénem vybudujeme novou odpočinkovou

Lázeňské centrum Agricola
přístavba bazénové haly

terasu. Veškeré práce máme naplánovány
na období září 2017 až únor 2018. Auto
rem architektonického řešení obou investic
v předpokládaném objemu cca 14 mil. Kč je
Ing. arch. Břetislav Kubíček z Karlových Varů.
Klientské centrum – centrální rezervace
Pro řadu našich stálých i nových klien
tů může být zajímavá informace, že ještě
v průběhu tohoto roku bude v rámci Lázeň
ského komplexu Curie (budova Elektra) vy
budováno nové klientské centrum. Cílem
je efektivní a komfortní vyřizování široké
škály požadavků, a to jak klientů v pobytu,
tak i zájemců o pobyt a služby v našich láz
ních. Nové klientské centrum bude zahrno
vat moderní Call centrum, které nabídne
výrazně kvalitnější telefonickou dostupnost
a odbavení hovorů. Klienti se samozřejmě
mohou těšit na příjemné prostředí a profe
sionální servis.

Provozní odstávka hotelu Radium Palace****
Z důvodu dokončení rekonstrukce balneologického provozu v hotelu bude v období 9. až 16. prosince 2017 hotel
Radium Palace**** mimo provoz. Poslední hosté odjedou 8. prosince a první po rekonstrukci mohou nastoupit
17. prosince 2017. Z tohoto důvodu již nepřijímáme rezervace na akční léčebné pobyty 21 za 18 v hotelu Radium Palace****
v termínu 26. listopadu až 17. prosince 2017. Již potvrzené rezervace na toto období budou řešeny individuálně. Kontaktujte
prosím obchodní oddělení. Děkujeme za pochopení!
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MEDICÍNA
RADON V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH
Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky interní
plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se
v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího
záření alfa. Takto obohacenou vodu čerpají lázně Jáchymov
z dolu Svornost do svých balneoprovozů. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven energetické sprše radonových alfa částic. A spouští se tak řetězec fyziologických
reakcí, které napomáhají k regeneraci buněk, urychlují hojení a potlačují zánětlivé procesy. Radonová léčba je velmi šetrná a procedury jsou vhodné i pro lázeňské hosty vyššího
věku. Odborně provedená radonová léčba dokáže výrazně
snížit bolesti i konzumaci léků. Po absolvované léčbě dochází
ke zlepšení kvality života po dobu 8–10 měsíců.
Přes celou řadu vědeckých studií a tisíce spokojených klientů se
opakují podobné otázky ohledně bezpečnosti léčby a kvality
zdroje radonové vody. Několik nejčastějších otázek a odpovědí si
můžete přečíst v tomto článku.
Může být radon pro naše tělo prospěšný?
Živé organismy na Zemi se vyvíjely v podmínkách ionizujícího zá
ření, které při zrodu života dosahovalo mnohem vyšších hodnot
radioaktivity, než jaké vykazuje přirozené životní prostředí dnes.
Jistá dávka radioaktivity byla pro rozvoj života nezbytná a pro jeho
normální vývoj je tomu tak i dnes.
Je léčebná terapie radonovou vodou bezpečná?
Léčby radonovou vodou se nemusíte bát. Na základě měření
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost lze kvantifikovat horní
odhad obdržené dávky. Při nejdelší kúře (24 koupelí po 20 min.)
obdrží pacient dávku max. 0,02 mSv. Obdobnou dávku obdrží
např. při RTG snímku hrudníku vestoje. Léčebné lázně Jáchymov
a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost na provádění této léčby a na opatření týkající se
absolutní bezpečnosti jak pacienta, tak zaměstnanců. Součástí
jáchymovských lázní je i dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je
dohled nad dodržováním předepsaných postupů jak při čerpání
radonové vody, tak i následném podávání radonových koupelí
v lázeňských zařízeních. Pravidelně a důkladně je sledován
a kontrolován obsah radonu ve vodě i ve vzduchu. Každý léčící
se host je při nástupu do lázeňského hotelu celkově vyšetřen jak
klinicky, tak laboratorně.

Je v prostorách radonových koupelí zvýšené riziko výskytu
radonu ve vzduchu?
Prostory balneí jsou vybaveny odsávací vzduchotechnikou. Je pro
ně zpracován a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost potvr
zen a každoročně přísně kontrolován tzv. Program monitorování.
V rámci pravidelného měření vzduchu pracovníky SÚJB bylo zjiště
no, že pro naplnění ročního limitu, stanoveného zákonem pro tzv.
obyvatelstvo (tj. 1,2 mSv) by mohl člověk absolvovat za rok těchto
koupelí více než 800, aby vdechnutím dosáhl maximálního stano
veného limitu radonu v těchto prostorách.
Mají bublinky ve vodě vliv na obsah radonu a jeho množství?
Bublinky ve vaně nemají nic společného s radonem. Jedná se
o vzduch, který se přisaje do vody při napouštění vany. Radon se
ve vodě vyskytuje v takovém množství, které není schopno vytvo
řit ve vaně ani jednu bublinku. Pro zajímavost: při objemu vany
400 litrů a aktivitě radonu ve vodě 5 kBq/l činí objem radonu cca
30 milióntin mm3.
Je do radonové vody přidávána voda z běžného vodovodního řadu?
Do radonové vody není nikde přidávána voda „neradonová“. Je
dinou úpravou, která se s vodou děje, spočívá v tom, že část rado
nové vody je v kotelnách lázeňských domů ohřáta na teplotu cca
60°C a při napouštění vany je pak tato ohřátá radonová voda smí
chána s neohřátou radonovou vodou (cca 25 °C ) tak, aby výsled
ná teplota vody ve vaně činila cca 35–36 °C.
Je množství radonové vody omezené? Je potřeba ji ředit?
Množství radonové vody je dostatečné a není potřeba ji ředit, ne
boť zdroj nevyužíváme objemově ani na 70%.
Proč není možné v rámci léčebného programu absolvovat
méně jak 10 koupelí v radonové vodě?
Aby organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat rege
nerační procesy, je potřeba absolvovat minimálně deset koupelí.
Po poslední koupeli však regenerace nekončí, ale naopak pokra
čuje dalších čtyři až šest týdnů. A jak dlouho vám načerpaná ener
gie pomůže od bolesti? Někomu i déle než 8 měsíců. Ve většině
případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.
Jsou úspěchy radonové terapie vědecky doloženy?
Dokládá je řada studií. Z posledních zmíníme multicentrickou
slepou randomizovanou studii Dr. Frankeho z německého Bad
Elsteru z roku 2013. Výsledky ukázaly významnou úlevu od bolesti
u pacientů s osteoartrozou nosných kloubů po skončení léčby.
U revmatických zánětlivých onemocnění byla dosažena výrazná
redukce bolesti s dlouhodobým trváním.
Ing. Jiří Pihera
vedoucí dolu Svornost
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SOUS CHEF VIP KUCHYNĚ
Sous Chef Jiří Neuwirth je absolventem Střední odborné školy stravování a služeb
v Karlových Varech, kde se v roce 1997 stal kuchařem. Jako učeň vykonával praxi
v nejznámějším hotelu v Karlových Varech, v Grandhotelu PUPP. Po vyučení začal
pracovat jako kuchař v hotelu Elwa v Karlových Varech, dále následoval švýcarský
hotel Mövenpick v Praze, kde pracoval přibližně rok. Poté žil 12 let v zahraničí, a to
převážně v Německu, Švýcarsku a rakouském Kitzbühelu. Zde sbíral cenné zkušenosti ve vyhlášených restauracích a učil se po boku kuchařských celebrit. Od svého
návratu do Česka v roce 2016 působí v hotelu Radium Palace ve funkci šéfkuchaře
minutkové kuchyně a zástupce šéfkuchaře.
„Pro gastronomii jsem měl velmi dobrou
genetickou výbavu od mého tatínka, kte
rý celý svůj profesní život působil jako ku
chař a dlouhá léta jako šéfkuchař v Kar
lových Varech. Takže volba povolání byla
jasná – pokračovat v tom, co mám nejra
ději. Už při škole jsem měl možnost mu vy
pomáhat v restauraci a získávat tak větší
zkušenosti než ostatní moji vrstevníci. Ve
lice si vážím toho, že mi předával své zna
losti, a tím jsem měl lepší průpravu pro za
hraniční praxi. Když jsem pracoval v Praze,
uvědomil jsem si, že chci poznat více, a to
i ze zahraniční kuchyně, způsobu práce
a poznávání nových surovin. Inspiruji se
všude a v jakékoliv situaci. Třeba mi někdo
řekne zajímavý recept nebo něco najdu
na internetu. To je nyní asi největší a nej
rychlejší zdroj informací.

V zahraničí jsem nasbíral zkušenosti jako
kuchař až po zástupce šéfkuchaře, od oby
čejné pivnice až po věhlasné restaurace, kde
jsem se seznámil například s uplatňováním
vlastní živočišné a rostlinné produkce přímo
v restauraci, což je trend dnešní doby. Vařil
jsem pro hosty mnoha národností a každý
má své chutě. Nyní se toho v české kuchyni
hodně změnilo. Především náš vztah k jídlu
byl tradičně postaven na tom, že všeho musí
být velká porce a hlavně, za málo peněz. To
byly špatné tradice, které se díky Bohu daří
zvolna měnit. Především u mladší genera
ce. Za prvé existuje už mnoho restaurací,
kde jídelní lístky dávají smysl a kde si dávají
pozor, co hostům naservírují. Už si nedovolí
koupit jen nějaké mražené polotovary, ale
hledají kvalitní suroviny. Lidi mnohem víc
zajímá, co mají na talíři. Jsou i ochotnější

zaplatit více peněz za kvalitní zboží. Pokud
je surovina opravdu kvalitní, tak nepotře
buje žádné složité úpravy. Česká kuchyně
je silná v polévkách, máme vynikající sladké
dezerty, buchty a koláče. Co se týká hlavních
jídel, tak jsou to především omáčky dušené
na zeleninovém základu, jako je třeba svíč
ková. Po návratu domů mi byla nabídnuta
práce v hotelu Radium Palace, kde zúročuji
své zahraniční zkušenosti a předávám je
mladší generaci. Je důležité si uvědomit,
že je nutné stavět se ke všemu jako k vlastní
mu a že když odvádíte práci na 150 %, tak to
lidé nemusí ocenit hned, ale časem se vám
to vždy vrátí. Nicméně kombinací skvělého
jídla, výborného výběru vína a milé obsluhy
je úspěch vždy zaručen,“ říká Jiří Neuwirth.
Jana Rauscherová
F&B manager hotelu Radium Palace

Odpočinek
pohybem

Provozní doba
Sportovního centra:
pondělí – pátek 13:00-18:00
sobota – neděle 09:00-18:00

Cena zapůjčení holí
a míčku na minigolf:
50 Kč / dospělí, 25 Kč / děti

Cena ruských kuželek
a petanque:
20 Kč / dospělí, 10 Kč / děti
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Rádi bychom vás pozvali k návštěvě Sportovního centra pod balustrádami hotelu Radium
Palace. V areálu najdete odreagování, pohyb i aktivní odpočinek na drahách minigolfu,
u ruských kuželek i petanque. Je to příjemné místo k setkání s přáteli z lázní nebo jen k oddechu od každodenních starostí. V horkých dnech se zde můžete občerstvit studenými nápoji. S pravidly a technikou her vám ochotně pomůže přítomný pracovník sportoviště. V případě nepříznivého počasí je areál mimo provoz. Rezervace a platba je u správce areálu.
Milovníkům tenisu nabízíme pronájem antukového kurtu v krásném lesním prostředí
nedaleko hotelu. Pronájem kurtu si rezervujte na hotelové recepci za 150 Kč / Zapůjčení
tenisové rakety s míčky stojí 130 Kč / 2 osoby.

Moderní trendy v gastronomii
Gastronomické trendy jsou často reakcí na potřeby a životní styl společnosti. Dle
požadavků klientů se stále mění a vyvíjejí. Moderní gastronomie se zaměřuje především na kvalitu, zdraví prospěšné potraviny, racionálnost a aditiva (stabilizátory,
pojiva atd.).
Standardní nabídku pokrmů o několika
chodech nahrazuje nabídka menších jídel
ze širokého volného výběru. Volný výběr
poskytuje větší rozsah zastoupení vegetari
ánských pokrmů doplněných o bio potravi
ny, které jsou v posledních letech oblíbené
i v české gastronomii. Tyto potraviny nazý
váme „Bio Food“ nebo „Functional Food“.
Ve 21. století se gastronomie důsledně
zaměřuje na výběr kvalitních ingrediencí
a správnou volbu technologického postu
pu úpravy. Toto zahrnuje i zážitková gas
tronomie, jejímž cílem je prožitek z kon
zumace, a to nejen prožitek chuťových
buněk, ale i dalších lidských smyslů. Hosté
mohou pozorovat přípravu svého pokrmu
v prostorách tzv. „Open Kitchen“, „Show
Kitchen“. Mnohdy se hosté aktivně podí
lejí na přípravě, která je doprovázená zvu
kovými efekty a nestandardním osvětle
ním. Pojmy jako „Fun Food“ a „Fancy Food“
označují zábavnou gastronomii v podobě
netradiční tvořivosti kuchaře či obsluhy.
Forma „Puzzle Food“ (skládání drobných
pokrmů) se především využívá v cukrář
ské výrobě u atraktivních dezertů. Skláda
né lahůdky jsou sestaveny tak, aby aranž
má na talíři vystihlo kreativitu cukráře. Také
lze touto metodou sestavovat nejrůznější
obrazce ze zeleniny a ovoce (tzv. filírování).
Tradiční sortiment pokrmů je často nahra
zován pokrmy z nejrůznějších částí světa
(„Ethno Food“) nebo je jimi doplňován („Fu
sion Food“). Fusion Food je gastronomický

styl, kdy je základem regionální pokrm, do
plněný netradičním exotickým pokrmem
či surovinou. Tento styl vyžaduje značné
dovednosti kuchaře, klade důraz na ba
revnost, vůni a především na chuť. Před
stavitelem stylu je Mistr Nobu. Společně
s mezinárodní organizací pro kuchařské
umění „CULINARY ARMS“ vytvořil řetězec
restaurací NOBU v mnoha světových me
tropolích, kde se s tímto stylem seznamují
návštěvníci z nejrůznějších koutů světa.
Za trend III. tisíciletí je považována moleku
lární gastronomie. Vznikla ve Francii v dru
hé polovině osmdesátých let. Představite
lem molekulární gastronomie byl chemik
Hervé This spolu se svým přítelem fyzi
kem Nicholasem Kurtim. Jedná se o vědec
kou disciplínu, která je na rozhraní mezi
kuchařským uměním a potravinářskou
chemií. Jejím nástupcem je molekulární
mixologie, která se soustřeďuje na míšení
nápojů. Příkladem může být aplikace teku
tého dusíku při chlazení koktailových ná
pojů až do dosažení pevného skupenství.
I my v lázních se snažíme zavádět trendy
moderní gastronomie. A ty spočívají hlavně
v používání čerstvých, kvalitních a zdravých
surovin. Věříme, že nabídka našeho stravo
vacího provozu přispěje k prožití příjemné
ho léčebného pobytu v lázních Jáchymov.
Jan Klíma, DiS
F&B manager hotelu Běhounek
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Dopad užívání mobilních
zařízení na zdraví člověka
Mobilní telefon, tablet či jinou formu mobilního komunikačního zařízení má snad každý. Technologie dnešní doby
se neustále vyvíjí, zdokonaluje komunikaci mezi lidmi a jejich okolím, přináší informace z celého světa a šetří čas. Jak
to ale bývá, nese s sebou také rizika, mezi která patří poškození pohybového aparátu, nedostatek pohybu, jednostranná zátěž a v nejhorších případech také závislost na technologiích. S novými způsoby komunikačních zařízení přichází také nové
způsoby, jak si můžeme poškodit zdraví, počínaje poškozením zad a dalších částí pohybového aparátu. V odborných literaturách vznikají nové pojmy, tzv. ipadové či tabletové rameno, syndrom esemeskového krku apod.
Pojem esemeskový krk vznikl na zákla
dě mnoha výzkumů a byl definován jako
dlouhodobé nepřetržité používání mobil
ního telefonu (RSI – Repetitive stress inju
ry – zranění způsobené opakovanou zátě
ží). Nadměrné sledování displeje mobilního
zařízení nutí krk zůstávat delší dobu v ne
přirozené a namáhavé pozici a následně
dochází k bolestem a zánětům zad a rukou.
Tyto poruchy se mohou dále řetězit. Váha
průměrné lidské hlavy je 4,5 až 6 kg. Při ide
ální poloze je tato váha rozložena efektiv
ně, ale pokud je hlava neustále nakloně
na dopředu, pak se její váha může zvýšit až
čtyřnásobně. Jak se toho všeho vyvarovat?
Některé studie ukazují na to, že špatnému

Cvičení Pilates
aneb „Po deseti lekcích se budete lépe
cítit, po dvaceti lekcích budete lépe
vypadat, po třiceti lekcích budete mít
nové tělo.“ (Joseph Hubertus Pilates,
1883–1967).
Vše je v neustálém pohybu a podléhá
změně. Střídají se styly v oblékání, bydlení,
mění se životní styl. Většina z nás žije v hek
tickém rozpoložení, kdy se mysl nezastaví
a tělu chybí přirozený pohyb. Nepřirozený
styl života pak vede k nepříjemným změ
nám v našem těle. V našem článku bude
řeč o aktivitě podporující zdravý životní
styl, o cvičení, které zklidní a osvěží naši
mysl, posílí tělesnou schránku a celkově
tím zkvalitní náš život.
Vlastní chatrné zdraví – astma, orchitida,
revmatická artritida – vybudilo v Josephu
Hubertu Pilatesovi urputnost žít plnohod
notnější život a svou pílí a disciplínou zo
celovat svou tělesnou schránku gymnas
tikou, boxem a lyžováním. Vedle řeckého
a německého přístupu k tělesným cvičením
našel zalíbení ve východních tradicích pod
porujících klidnou mysl. Sloučením těch
to přístupů položil základy své vlastní me
todě cvičení. Během první světové války
aplikoval své principy spojení mysli a těla
jako ošetřovatel u zraněných upoutaných
8

držení hlavy a mírnému shrbení při použí
vání mobilního telefonu se člověk nevyhne,
ale je možnost je aspoň zmírnit. Naše tělo
je uzpůsobené k sezení, ale není uzpůso
bené v této poloze vydržet přehnaně dlou
hou dobu. Tělo potřebuje pohyb. Správný
sed začíná posazením se na sedací plochu
dostatečně vysokou, tzn. opření chodi
del o zem, kolena a kyčelní klouby pokrče
né do pravého úhlu. Záda opřená o opěra
dlo židle, tím se zabrání shrbení při sedu.
Páteř je v napřímené poloze. Lopatky a ra
mena jsou stažené od uší. Důležité je také
zabránit předsunutí ramen. Hlavu zasu
nout jakoby do „šuplíku“, tzn. týl dozadu
a brada dolů, hlavně nezaklánět. Prevence
na lůžko. Vše, co bylo tehdy dostupné, péra
z postelí, židle či poličky, proměnil ve cvi
čební pomůcky pomáhající pacientům ob
novit ztracenou hybnost. Mezi principy Pi
latesovy metody patří plynulost pohybu,
kontrola nad přesností prováděného cvi
ku, soustředění se na cvik a procítění těla
ve všech fázích pohybu, v souladu s de
chem. Jednotlivé cviky zdůrazňují pohyb,
který vychází z hlouběji uložených vrstev
svalů středu těla. Pohyby zapojují pánevní
dno, hlubší vrstvy břišních svalů, svaly po
dél páteře a bránici. Pravidelné cvičení Pila
tesovy metody zlepšuje koordinaci, flexibi
litu, svalovou sílu a vytrvalost, rovnováhu,
zapojením bránice prohlubuje dýchání
(Blahušová, 2002). Cílem metody je tedy
vybudování silného trupu, který dává opo
ru páteři a zároveň poskytuje přenos a vy
užití síly horních a dolních končetin. Meto
dou cvičení Pilates tedy nevznikají svalové
disbalance, naopak rozvíjíme přiměřené
a funkční svalstvo, zlepšujeme držení těla
a o svých pohybových stereotypech, kte
ré nebývají vždy správné, začneme (více)
přemýšlet. Na cvičení potřebujete pohodl
ný cvičební oděv, speciální obuv není třeba
– cvičí se v ponožkách. V našich lázních si
můžete vyzkoušet také Mat Pilates – cvičení
na podložkách v nižších polohách těla bez
pomůcek i s pomůckami, jako jsou overba
lly, balanční podložky či velké míče. Obavy

zdravotních problémů v souvislosti s použí
váním mobilního zařízení je velice snadná.
Jednoduše je potřeba omezit čas věnovaný
tabletu či mobilnímu telefonu. Vyvíjet čin
nost založenou na zlepšení špatných pohy
bových návyku spojených s dlouhodobým
používáním moderních technologií. Nejlep
ší způsob, jak začít, je navštívit a oslovit své
ho fyzioterapeuta, který podle vašich potíží,
individuálně pro vás, navrhne nejlepší reha
bilitační plán a formu kompenzace.
Kolektiv fyzioterapeutů lázeňského
komplexu Curie

nemusí mít ani úplní začátečníci, neboť
vždy je po ruce i lehčí varianta cviku, která
přinese užitek i těm, kteří své tělo nechali
dlouho zahálet či ze zdravotních důvodů
nezvládnou těžší cvičení.
Zdroj: Blahušová, E. Pilatesova metoda cvi
čení 1. Praha: Wellness studio 2002, 63 s.

Cvičení Pilatesovou metodou
se koná vždy v úterý od 16:15
a ve čtvrtek od 16:00 hodin
v lázeňském centru Agricola.
Rezervace místa v recepci
Agricola, tel. +420 353 836 000
nebo v recepci vašeho hotelu.
Jste srdečně zváni.

Vážení čtenáři,
pro následujících několik čísel jsme pro vás připravili seriál krátkých exkurzí do historie města Jáchymova, kterou výrazně ovlivnily
slavné osobnosti. Známé a méně známé skutečnosti odkrývá Oldřich Ježek, bývalý kronikář města, jež vloni oslavilo 500. výročí
od svého založení.

Madam Curie a Jáchymov
ve vzpomínkách literárních autorů

Na zvláštní, ojedinělý vztah městečka v Krušnohoří k francouzské vědkyni polských kořenů, ověnčené Nobelovými cenami, lze nahlížet různě. Filozoficky jako
na vztah, kterého je zapotřebí, aby objevená myšlenka byla potvrzena hmotnou
jsoucností světa.
Básnířka Marie Pujmanová (1951) opě
vovala v eposu úctyhodnou ženu usku
tečňující humanistický sen, který časem
utrpěl nejeden šrám. Pragmatický pohled
přiznává vztah vzájemné prospěšnosti.
Lokálním patriotismem prodchnutý historik
K. Knopf (1911) považuje objevené radium za „zázračný prvek, který rozšíří jméno Jáchymova do celého světa.“ Mladší
dcera Curieových připomíná „Jáchymov

sko“ v souvislosti s tím, že „k izolaci prvku
bylo nutno zpracovat ohromné množství zá
kladní suroviny“, tedy smolince. V její knize
věnované matčinu životu se nikde nedočte
me o přání Jáchymov navštívit. Nepovažova
la za důležité ani to, když k návštěvě v roce
1925 došlo. Tehdy se vracela paní Curie
ze slavnosti položení základního kamene
příštího radiologického ústavu ve Varšavě.
Zastavila se v mladé ČSR, aby si prohlédla
takový ústav v Praze. Přijala pozvání prezi
denta T. G. Masaryka do Lán, odkud – podle
strohého úředního sdělení Zemskému pre
sidiu správy politické – „provázena vládním
radou Ing. Čechem a dr. Běhounkem přijela
16. června krátce po poledni do Jáchymo
va. Uvítána byla ve dvoraně Radium Paláce
zástupci ministerstev (zdravotnictví, veřej
ných prací), přednostou okresního úřadu,
představitelem státní báňské správy, sta
rostou města (Hisrschbergrem), ředitelem
státních lázní (MUDr. Štauchem), nájem
cem Radium Palace hoteliérem Urbanem
a skupinou lékařů. Po společném obědě si
prohlédla radiovou a uranovou továrnu.
Následoval automobilový výlet na Klíno
vec a odtud pěšky zpět do Jáchymova.
První den návštěvy končil večeří s projevy
pracovníků pražského radiologického

ústavu (Dr. Jedlička, prof. Felix) a ředitele
lázní (MUDr. Štauch). Příští den byl věno
ván návštěvě dolů „Svornost“ a „Saských
šlechticů“ (později Bratrství), odpoled
ne navštívila Karlovy Vary – 18. června
v 15 hod. opustila prof. Curie automobilem
Jáchymov. Podepsaný přednosta úřadu
s Ing. Čechem a dr. Běhounkem doprovo
dili vzácného hosta až na hranice státu.
Z Chebu pak nastoupila prof. Curie cestu
do Paříže expresním vlakem v 18 hod.“
Možná pod vlivem této návštěvy místní
podnikatel nazval nově vybudovaný pen
zion „Haus Curie“. S tehdy sousedícím pen
zionem „Thuringen“ tvoří dnes komplex
lázeňského ústavu „Lužice“. Za podivné (ni
koliv nevysvětlitelné) lze považovat to, že
„vzácnou návštěvnici“ zcela opomněli všich
ni autoři sborníku „Jáchymov 1918–1938“.
To pan prof. Filip v publikaci místní lá
zeňské komise v r. 1946 návštěvu připo
míná, ale mylně ji považuje už za návště
vu druhou, protože jako první uvádí již rok
1906 v souvislosti se založením lázní, aniž
by zohlednil, že právě toho roku v dubnu
tragicky umírá Pierre Curie pod koly for
manského vozu naloženého vojenskými
uniformami. Paní Curieovou nazývá „geniální chemičkou, kterou bychom právem směli jmenovat druhou zakladatelkou Jáchymova“.
Nejlidštěji, nejzasvěceněji a čtenářsky
nejvděčněji se k návštěvě vrací v roce
1967 karlovarská novinářka paní Anna
Linhartová-Fidlerová v knížce „Údolí
živé vody“, vydané nákladem Městské
ho národního výboru v Jáchymově. K je
jímu zpracování i vydání přispěly oslavy
450. výročí založení města (v r. 1966),
o něž se zasloužil ředitel městského
muzea PhDr. Jan Urban, jemuž stejně
jako MUDr. J. Slánskému (řediteli st. láz
ní) děkovala autorka za odbornou po
moc. Líčení návštěvy (v kapitole „Modrá
růže pro paní v černém“) využívá přede
vším záznamu ze vzpomínek dosud žijí
cích pamětníků dr. Běhounka a bývalé
ho závodního dolu Svornost Ing. Auera.
V rozšířeném vydání knihy (z r. 1997)
si autorka všimla zajímavosti – podpi
su vzácné návštěvnice v pamětní knize
hostů: „M. Sklodowska Curie“.

Autor „Zápisníku kronikáře“ i těchto řádek
nezvyklost řazení jmen vysvětluje připome
nutím toho, odkud tehdy do ČSR přijela.
S potěšením vnímá, že jméno Curie se ob
jevuje nejen v názvu pramenů, lázeňských
zařízení a místní školy, ale také to, že je kaž
doročně připomínáno při zahájení lázeň
ské sezóny. Škoda, že je však při něm opo
míjen nedoceněný památník manželům
Curieovým s reliéfem sochaře K. Lidického
(„Milosrdenství“), který byl vytvořen a při
praven k odhalení již v letech horečně ne
smlouvavé těžby „smolky“ jako strategic
ké suroviny. Vděčně vzpomíná na to, jak se
na jaře roku 1998 před pomníkem setkalo
více než dvě stě radiochemiků z třiceti šes
ti zemí pěti kontinentů, účastníků zasedání
mezinárodní konference, jejíž část se kona
la v sále Radium Palace, kde byla Madame
Curie kdysi přivítána.
Oldřich Ježek
učitel, historik a kronikář města Jáchymov

Mgr. Oldřich Ježek *1931
Bývalý kronikář města Jáchymova, který se
přistěhoval s rodiči hned po skončení druhé
světové války z Příbramska. Před normaliza
cí a po sametové revoluci zastával funkci ře
ditele jáchymovské základní školy. Od roku
1980 se stal kronikářem, jeho postřehy a za
jímavé nálezy historických souvislostí vychá
zely několik let v Jáchymovském zpravoda
ji. Je současně autorem nebo spoluautorem
několika publikací o historii Jáchymova.
Svou neúnavnou a systematickou činností
si vysloužil respekt široké veřejnosti a je vzo
rem pro řadu učitelů a historiků v regionu.
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Ohlédnutí
za zahájením
lázeňské sezóny
2017
Slavnosti zahájení lázeňské sezóny, které
se uskutečnily 27. května 2017, se nesly
v duchu 150. narozenin Marie Curie-Sklodowské, jejíž objevy jsou pro naše lázně
dodnes klíčové.
Celá akce byla zahájena swingovým kon
certem, který návštěvníky naladil do příjem
né a klidné atmosféry, kterou v pozitivním
smyslu přerušily výstřely startovní pistole
dětského a dospělého cyklistického závodu
o Pohár madame Curie.
Dopolední program završila módní přehlíd
ka, taneční vystoupení společnosti Arvena
v duchu 30. let 20. století a vtipné vystou
pení Flaškinetu. Odpolední program pokra
čoval slavnostním průvodem a samotným
ceremoniálem svěcení pramene. Hudební
štafetu pak převzal František Nedvěd, kte
rý se společně se svým synem zhostil vy
stoupení na výbornou. Své písně přednesl
tak autenticky, jak je známe z rádia. Mada
me Curie společně se svým manželem po
hostili návštěvníky narozeninovým dortem
a drobnými cenami obdarovali účastníky
tradiční soutěžní ankety. Konec odpolední
štafety patřil skupině Perutě, jejíž frontman
Milan Peroutka rozproudil krev v žilách ne
jen mladých fanynek.
Srdečně děkujeme všem účastníkům a ná
vštěvníkům, že na naši akci přinesli tak
skvělou a přátelskou náladu. Děkujeme
také sponzorům, bez jejichž štědré podpo
ry by to nešlo.
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Mistrovské pěvecké kurzy v Jáchymově již počtvrté

Opera a opereta patří k nejoblíbenějším
žánrům v jáchymovských lázních. Je to
dáno nejen charakterem lázeňské klientely, ale také příznivou akustikou koncertního sálu v hotelu Radium Palace****,
kde se tyto koncerty nejčastěji konají.
Tyto skutečnosti se před čtyřmi lety staly
záminkou k uskutečnění prvního ročníku
Mistrovských pěveckých kurzů.
Podstatou akce je pracovní setkání dese
ti mimořádně nadaných pěvců z různých
koutů Evropy, kdy výběr účastníků a orga
nizace celé akce probíhá ve spoluprá
ci s operním pěvcem Jakubem Pustinou
a Operou mladých. Vedení kurzů se pak
ujímá zkušený lektor, uznávaná osobnost
v této hudební oblasti. V minulosti to
byla dvakrát paní Dagmar Livorová, vloni
Maestra Gabriela Beňačková a letos se to
hoto úkolu zhostí paní Irena Sylya z Pana
my a George Tomas z USA.
Milovníci hudby budou moci tradičně ne
jen navštívit jednotlivé koncerty, ale také
jednotlivé zkoušky, které budou probí
hat v hotelu Běhounek. Týden plný skvělé
opery a operety začíná ve čtvrtek 10. srp
na klavírním recitálem v hotelu Běhounek,
v úterý 25. srpna se můžete těšit na ope
retní koncert účastníků kurzu, rovněž
v hotelu Běhounek. Slavnostní galakon
cert účastníků kurzů se uskuteční ve čtvr
tek 17. srpna v koncertním sále hotelu Ra
dium Palace.

Těšíme se na váš zájem o tuto mimořádně kvalitní akci a vstupenky můžete již dnes rezervovat na adrese
spainfo@laznejachymov.cz
IRENA SYLYA (Panama)
Slečna Sylya je respektovaná operní diva,
která vede Master Classes v USA, Rakousku,
Kostarice, Panamě, Itálii, Mexiku a v Peru.
Mezi její učitele patří Elena Nikolaidi, Ast
rid Varnay, Renata Scotto, Paola Molinari
a Franco Corelli. Studovala divadelní umě
ní na Actors Institute of New York. Vedle své
profese generální ředitelky Fundación Ópera
Panamá (od roku 2008) produkuje opery, vy
učuje zpěváky a režíruje operu LA TRAVIATA.
GEORGE THOMAS (USA)
Po ukončení své advokátní praxe se věnu
je vyučování přírodní léčby. Jeho posláním

je sdílet metody, nástroje a techniky, jež
shromáždil tak, aby jim rozuměl kaž
dý a mohl je používat. Pan Thomas také
pracuje s uvolňováním trémy na jeviš
ti a na zlepšení stavu účinkujících. Pracu
je také individuálně s operními hvězdami
hlavních světových scén.
BRANKO LADIČ (SLOVENSKO)
Patří k mladé generaci slovenských diri
gentů a klavíristů. Studoval na Konzerva
toři v Košicích klavír u Ľudmily Kojanovej
a dirigování u Jána Drietomského, poz
ději na Vysoké škole múzických umění
v Bratislavě dirigování u Ondreje Lenár
da a Petra Feranca.
Ing. Marek Poledníček
Vedoucí kultury a marketingu

Podpisové archy prezidentského
kandidáta ve SPA Info Jáchymov
V průběhu července bude ve SPA Infu Jáchymov podpisové místo, kde bude možné podpořit kandidaturu prof. Jiřího Drahoše na post prezidenta republiky.
Prof. Jiří Drahoš (1949) | Narodil se ve slez
ském Jablunkově, kam se dodnes velmi
rád vrací. Vystudoval obor fyzikální che
mie na Vysoké škole chemickotechnolo
gické v Praze a poté působil jako vědecký
pracovník v Akademii věd. Získal řadu do
mácích i zahraničních vědeckých ocenění,
medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy,
patří mezi spoluautory celé řady paten
tů, třeba na recyklaci odpadního plastu
nebo na vysoušení papírového materiálu.

V letech 2009 až 2017 řídil Akademii věd
ČR. Z tohoto působení si odnáší respekt
k faktům, zvyk slibovat jen to, co je sku
tečně v jeho silách dodržet, a v neposled
ní řadě i vytrvalost. S manželkou Evou žije
43 let, mají dvě dcery, dva vnuky a společ
nou vášeň – Járu Cimrmana. Stejně dlou
ho (43 let) zpívá ve sboru Canticorum
iubilo. Má rád operu, poslouchá Erica
Claptona nebo Rolling Stones, volný čas
tráví s rodinou na chatě, kterou si s man
želkou sami dostavěli a kde rádi pracu
jí i na zahradě. V zimě rád vyráží na běž
ky. Domluví se anglicky, německy, rusky
a polsky. Nikdy nebyl členem žádné poli
tické strany, a to ani KSČ.
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KULTURA V LÁZNÍCH
Č E RV E N EC 2 017
4. 7. úterý 19:30 hod.

14. 7. pátek 15:00 hod.

22. 7. sobota 19:30–22:30 hod.

RECITÁL WALDY

COUNTRY SKUPINA PATRIOT

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE

Život československé hudební legendy v pís
ničkách a povídání Vladimíra Waldy Nerušila

Skupina Patriot vám zahraje bluegrass
písničky vlastní i převzaté.

Varietní vystoupení šermířské skupiny
Herold a břišních tanečnic z Chomutova.
K poslechu a tanci hraje Duo MS

6. 7. čtvrtek 20:00 hod.

18. 7. úterý 19:30 hod.

SESTRY HAVELKOVY

MUZIKÁLOVÉ MELODIE

Curie, vstupné 100 Kč

Radium Palace, koncertní sál, vstupné 190 Kč
Známé vokální trio - Olga Bímová,
Petra Kohoutová a Anna Vávrová, dámy,
které propadly kouzlu rané swingové hudby
a již řadu let provázejí své posluchače
do období mezi dvěma světovými válkami
plného rytmu, tance, inspirace, čistých
ideálů, romantických lásek a snů

7. 7. pátek 15:00 hod.

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další
slavné skladby v podání Stanislavy Knejflové,
hudební doprovod Josef Škulavík

8. 7. sobota 19:30–22:30 hod.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE
Varietní vystoupení kouzelníka a iluzionisty
Jana Vaidiše s partnerkou. K poslechu
a tanci hraje DJ David Keilhauer.

Jáchymovské kulturní léto

Curie, vstupné 100 Kč

Julie Meixnerová soprán,
klavírní doprovod Josef Škulavík

19. 7. středa 19:00 hod.

Běhounek, zimní zahrada, zdarma

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. Během
večera dvakrát vystoupí dámská taneční
skupina orientálních tanců Malika Lajla
Tribe. První vstup začíná ve 20:30.

20. 7. čtvrtek 20:00 hod.

Radium Palace, taneční bar, vstupné 120 Kč

Běhounek, sál, vstupné 100 Kč

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely
z Ledecka

26. 7. středa 19:30 hod.

Běhounek, sál, vstupné 120 Kč

KOUZLO OPERET
Nejkrásnější melodie E. Kalmána, F. Lehára
a J. Strausse uslyšíte v podání sopranistky Stani
slavy Čihákové za doprovodu houslí a klavíru.
Housle - Vladislav Liněckij (Karlovarský
symfonický orchestr), klavír - Iveta Madrasová

28. 7. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

HENRY BAND
Kapelníka, skladatele a pianistu J. Henryho
Volfa doprovází Jan Jirmásek, koncertní
mistr skupiny kontrabasů Karlovarského
symfonického orchestru, a pěvecký sólista Ali

KOLOTOČ PLNÝ
SVĚTOZNÁMÝCH MELODIÍ

25. 7. úterý 19:30 hod.

Hity české a německé dechovky zazní
v podání vynikajících harmonikářů
Josefa a Renáty Pospíšilových.

OXFORDSHIRE COUNTY
YOUTH ORCHESTRA

21. 7. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

11. 7. úterý 19:30 hod.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

BÁD BOYS
Originální a hlavně vtipné písničky nejen
o lázních. Sestava: Josef Šorfa (kytara,
zpěv), Boleslav Vald (kytara), Karel Soukup
(kontrabas) a Zdeněk Povolný (kajon)

Kulturní dům Jáchymov, vstupné 70 Kč

Xčlenný orchestr, putující Evropou
Dirigent: John Traill

28. 7. úterý 19:30 hod.

Kulturní dům Jáchymov, vstupné 150 Kč

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
aneb O intimních slastech
a strastech s MUDr. Radimem Uzlem
a písničkářem Pepou Štrossem

S R PE N 2 017
1. 8. úterý 19:30 hod.

8. 8. úterý 19:30 hod.

11. 8. pátek 15:00 hod.

SPOLEČENSKÝ VEČER S MÓDNÍ
PŘEHLÍDKOU BUTIKU VERSAY

SLYŠTE, JAK TEN VALČÍK ZNÍ…

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL

Melodie ze slavných operet a muzikálů,
zpěv: Libuše Moravcová-Myřátská (soprán),
Jozef Brindzák (tenor), klavírní doprovod:
dr. Katarina Bachmanová
Zazní skladby J. Strausse, F. Lehára,
E. Kálmána, O. Nedbala a A. L. Webera

Program stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu

Curie, vstupné 100 Kč

K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.

4. 8. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

Běhounek, sál, vstupné 150 Kč

Běhounek, vstupné 130 Kč

První společný koncert účastníků pěveckého
soustředění

Nevidomý absolvent Pražské
konzervatoře, zpěvák a klavírista

5. 8. sobota 19:30–22:30 hod.

10. 8. čtvrtek 19:30 hod.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

Běhounek, vstupné 100 Kč

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY KLAVÍRNÍ KONCERT
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15. 8. Úterý, 19:30 hod.

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ - ÁRIE A DUETY

HONZA JAREŠ – VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ

Varietní vystoupení kouzelníka a iluzionisty
Jana Vaidiše s partnerkou. K poslechu
a tanci hraje DJ David Keilhauer.

Jáchymovské kulturní léto

Úvodní koncert k zahájení Mistrovských
pěveckých kurzů

15. 8. úterý 19:30 hod.
Curie, vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další
slavné skladby v podání Stanislavy Knejflové,
hudební doprovod Josef Škulavík

17. 8. čtvrtek 20:00 hod.

19. 8. sobota 19:30-22:30 hod.

26. 8. sobota 19:30–22:30 hod.

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE

Mistrovských pěveckých kurzů 2017

Varietní vystoupení vynikající taneční skupiny
Mirákl. K poslechu a tanci hraje Duo MS.

18. 8. pátek 19:30 hod.

Varietní vystoupení taneční skupiny
Arvena. K poslechu a tanci zpívá Kateřina
Bodláková a Henry Volf Band.

22. 8. úterý 19:30 hod.

Radium Palace, koncertní sál, vstupné 150 Kč

Kulturní dům Jáchymov, vstupné 60 Kč

KAREL HAŠLER!
Jak žil? Koho miloval? Co všechno uměl?
A jak skončil? Hudební monodrama vám
odpoví! Nahlédneme do doby první
republiky i nacistického protektorátu.

18. 8. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU
KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje,
ale také známé písně od Tomáše Kluse,
skupin Chinaski, Lucie a dalších.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

Běhounek, sál, vstupné 120 Kč

CLARINET SOCIETY HRAJE SWING

29. 8. úterý 19:30 hod.

Převážně swingová hudba ve vlastní aranži.
V příjemném akustickém provedení uslyšíte
skladby swingových velikánů jako G. Millera,
D. Ellingtona nebo G. Gershwina i českých autorů
Jaroslava Ježka, Alfonse Jindry a mnoha dalších.

Curie, vstupné 100 Kč

25. 8. pátek 15:00 hod.

31. 8. čtvrtek 20:00 hod.

Jáchymovské kulturní léto

Radium Palace, koncertní sál, vstupné 190 Kč

PROMENÁDNÍ MELODIE

JAN SMIGMATOR & SWINGING TRIO

Zastaveníčko při promenádě parkem vám
zpříjemní melodie z operet, kabaretů
a filmů z 30. let. Jana Štěrbová – soprán,
Táňa Vaněčková – klavírní doprovod

Špičkový koncert v rytmu jazzu a swingu
v podání vynikajícího českého swingového
zpěváka, absolventa Pražské konzervatoře,
moderátora a dramaturga pořadu

OD BAROKA PO SOUČASNOST
Kytarový recitál Libora Janečka

Z Á Ř Í 2 017
2. 9. sobota 19:30–22:30 hod.

12. 9. úterý 19:30 hod.

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE

OPERA, OPERETA, MUZIKÁL

Varietní vystoupení cirkusového žongléra Erika
Junga. K poslechu a tanci hraje Duo MS.

Přední česká sopranistka Jana Štěrbová
přednese slavné operní árie, operetní
a muzikálové melodie - árie z Mozartovy
Figarovy svatby – Cherubino, „Voi, che sapete“
z Bizetovy Carmen – Habanera, Barkarola
z Hoffmanových povídek Jacquese Offenbacha,
kuplet Adély z operety Netopýr J. Strausse ml.,
píseň o Vilje z Veselé vdovy F. Lehára a další
za klavírního doprovodu Táňi Vaněčkové.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

30. 9. sobota 19:30–22:30 hod.

Radium Palace, venkovní terasa, zdarma

ZÁBAVNÝ VEČER NA TERASE
Varietní vystoupení akreditované lektorky
orientálních tanců arabského folklóru, Jany
Hafsy Zelené. K poslechu a tanci hraje a zpívá
Kateřina Bodláková a Henry Volf Band.

5. 9. úterý 19:30 hod.

Běhounek, sál, vstupné 120 Kč

NEJSLAVNĚJŠÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zuzana Seibertová - zpěv, Jakub Šmíd - zpěv,
Jan Kubeš - klavírní doprovod. Na programu jsou
skladby slavných skladatelů L. Webera, L. Bricuse,
A. Lernera a dalších, muzikály Jekyll a Hyde,
My Fair Lady, Fantom opery atd.

19. 9. úterý, 19:30 hod.
Běhounek, vstupné 120 Kč

S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje Duo
Harmonika - Josef a Renáta Pospíšilovi z Plzně.

6. 9. středa 19:30,
Curie, kavárna, 100 Kč

FOLKOVÝ RECITÁL
Charismatická zpěvačka, kytaristka a skladatelka
Eva Henychová zazpívá písně, jež jsou na hlubinu
a zasahují srdce lidí všech generací.

Curie, vstupné 100 Kč

26. 9. úterý 19:30 hod.
Curie, vstupné 100 Kč

HONZA JAREŠ - HUDEBNÍ LEGENDY
Nevidomý talentovaný zpěvák a klavírista
vám přednese ojedinělým způsobem,
plným energie a pozitivních emocí,
známé české i světové skladby a písně.

1. 9. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
v podání mladé sopranistky
Julie Meixnerové z Prahy za klavírního
doprovodu Josefa Škulavíka

8. 9. pátek 15:00 hod.

LUCIE ZEMANOVÁ & SOUL SISTERS
Jáchymovské kulturní léto
Soul Sisters je nový projekt zpěvačky
Lucie Zemanové, díky kterému uslyšíte
nejslavnější hity Stevieho Wondera, Arethy
Franklin a dalších interpretů v originálním
podání s prvky jazzu, latin music a soulu.

15. 9. pátek 15:00 hod.
Jáchymovské kulturní léto

PEPA ŠTROSS A SYN
Swingové písně s texty o lásce
s lehkou ironií a nadhledem

JÁCHYMOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Altánek v lázeňském parku,
vstup zdarma, v průběhu
koncertu možnost malého
občerstvení z kavárny Agricola,
v případě nepříznivého počasí
produkce v kavárně Curie

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY
Již čtvrtý ročník pracovního setkání
nadaných operních pěvců z různých konců Evropy. Nenechte si
ujít mimořádně kvalitní koncerty
v Běhounku a Radium Palace.

ZÁBAVNÝ PROGRAN
NA TERASE HOTELU
RADIUM PALACE****
Po dobu letního počasí jsme
připravil sérii tanečních večerů
s různým doprovodným programem. Návštěvníci si mohou
za zvýhodněné ceny objednat
poháry, míchané nápoje i tradiční
české alkoholické nápoje.
V případě nepříznivého počasí
se akce konají v hotelové lobby.

Vstupenky na kulturní akce
a zájezdy si klienti mohou
zakoupit u programových
specialistek ve SPA Infu nebo
v jednotlivých hotelech
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ORGANIZOVANÉ ZÁJEZDY

Ing. Jaroslav Jirásek

Stanislav Strmeň

Veronica Prodis

ZÁMEK BEČOV

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ

prohlídka I. a II. okruhu – Relikviář sv. Maura
+ zámecké interiéry + volný čas (NKP)

prohlídka lázeňského města + volný čas
(NKP) (kandidát na Seznam UNESCO)

prohlídka Život v barokním klášteře
+ volný čas (NKP)

Původně gotický hrad z počátku 14. století,
který se vypíná na ostrohu nad říčkou Teplá,
byl později doplněn o barokní zámek. Skrývá
se zde unikátní románská památka evropského
významu – relikviář sv. Maura – patrně druhá
nejcennější památka po českých korunovačních
klenotech.
2. 7. | 19. 8. | 16. 9. | 12:50–18:00
jízdné 330 Kč | vstupné 220 Kč

Lázeňské město s léčivými minerálními prame
ny v srdci CHKO Slavkovský les nabízí promená
du před monumentální litinovou kolonádou,
která je zasazena mezi překrásné parky ve stře
du města. O nevšední zábavu se postará známá
a velmi oblíbená zpívající fontána.
9. 7. | 6. 8. | 3. 9. | 12:30–18:00
jízdné 390 Kč

Premonstrátský klášter z roku 1193 byl skvěle
barokně přestavěn K. I. Dientzenhoferem. Uvnitř
kláštera je pečlivě střežena jedna z nejstarších
a nejvýznamnějších knihoven v České republice
se 100 000 svazky včetně vzácných rukopisů.
16. 7. | 13. 8. | 10. 9. | 12:50–18:00
jízdné 390 Kč | vstupné 130 Kč

Petr Lněnička

Franzfoto

LOKET

ANNABERG

prohlídka hradu a historického
centra + volný čas

prohlídka saského města. Návštěva kostela
sv. Anny. Nákupy v nákupním centru
Erzgebirge

Hojně navštěvovaný královský hrad Loket, se
vřený na skále ze tří stran řekou Ohře, je pevně
svázán s dětstvím Karla IV. nebo legendou o za
ložení města Karlovy Vary. Malebné prostředí
přilehlého městečka je oblíbeným místem pro
natáčení filmů z české i zahraniční produkce.
4. 7. | 1. 8. | 1. 10. | 12:50–18:00
jízdné 270 Kč | vstupné 130 Kč

2M STUDIO s.r.o.

Saské město Annaberg má bohatou hornickou
tradici, kterou vám dokonale představí hned ně
kolik muzeí a exkurzí přímo v těžebních štolách.
Chloubou města je největší pozdně gotický kostel
v Sasku – St. Annenkirche. Nové možnosti nákupů
otevírá vyhlášené nákupní centrum Erzgebirge.
11. 7. | 25. 7. | 8. 8. | 22. 8. | 5. 9. | 19. 9. |
12:50–18:00 | jízdné 290 Kč

Karel Tvrdik

Petr Lněnička

KARLOVY VARY

prohlídka města + Muzeum Mattoni
v Kyselce + volný čas
(NKP) (kandidát na Seznam UNESCO)
Nejznámější lázeňské město v České republice
proslavené horkými prameny a bylinným liké
rem Becherovka. Unikátní lázeňská architektura
budov je zdrojem obdivu početných návštěv
níků, kteří ji mohou zhlédnout hned z několika
rozhleden a vyhlídek v kopcích lázeňských lesů
nad městem. Příběh úspěchu minerální vody
Mattoni vypráví nové muzeum v nedaleké Kyselce.
18. 7. | 15. 8. | 12. 9. | 12:50–18:00
jízdné 200 Kč | vstupné 80 Kč

Petr Lněnička

KRUŠNÉ HORY

ZÁMEK CHYŠE

KRUŠNÉ HORY

okružní jízda po německé straně hor + muzeum mašinek Rittersgrün + muzeum Frohnau
Hammer (kandidát na Seznam UNESCO)

prohlídka zámeckých interiérů
+ zámek Valeč + volný čas

okružní jízda na české straně hor + rukavičkářská výstava v Abertamech včetně ukázky
(kandidát na Seznam UNESCO)

Nechte se uhranout ponuře krásnou krajinou
Krušných hor, které kdysi bývaly nejhustěji osídle
ným pohořím Evropy. Díky nebývale široké škále
nerostného bohatství zde v minulosti vzkvétalo
hornictví, které bylo později doprovázeno rozvo
jem železnice. Pohled do historie vám poskytne
muzeum úzkokolejné železnice Rittersgrün nebo
nejstarší muzeum kovářství Frohnauer Hammer.
8. 7. | 5. 8. | 2. 9. | 23. 9. | 12:30–18:00
jízdné 280 Kč | vstupné 6,50 €
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Novogotický zámek v malebné krajině řeky
Střely, ve kterém v době 1. sv. války působil
jako rodinný vychovatel známý český spisova
tel a dramatik Karel Čapek, jehož tvorba byla
tímto místem ovlivněna. Nedaleko lze navštívit
sousední barokní zámek Valeč a jeho překrásný
park se sochami od M. B. Brauna.
15. 7. | 12. 8. | 9. 9. | 12:50–18:00
jízdné 330 Kč | vstupné 90 Kč

Nechte se uhranout ponuře krásnou krajinou
Krušných hor, které kdysi bývaly nejhustěji
osídleným pohořím Evropy. Díky nebývale širo
ké škále nerostného bohatství zde v minulosti
vzkvétalo hornictví, které později nahradila
drobná řemesla, jež se stala zdrojem obživy
po útlumu těžby.
22. 7. | 26. 8. | 30. 9. | 12:50–18:00
jízdné 280 Kč

Veronica Prodis

Ing. Jaroslav Jirásek

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

ZÁMEK KYNŽVART

prohlídka lázeňského města + volný čas
(kandidát na Seznam UNESCO)
Nesou jméno císaře Františka I., který je založil
jako první slatinné lázně na světě. V roce 1992
byly vyhlášeny městskou památkovou rezerva
cí. Lázeňské centrum města obklopují prakticky
ze všech stran rozlehlé parky a sady a rozloze
250 ha. Společně s Mariánskými Lázněmi a Kar
lovými Vary tvoří Františkovy lázně takzvaný
lázeňský trojúhelník.
23. 7. | 20. 8. | 17. 9. | 12:50–18:00
jízdné 390 Kč

prohlídka interiéru Metternichů + volný čas
(NKP)
Zámek ve stylu vídeňského klasicismu využíval
rakouský kancléř Metternich jako reprezenta
tivní sídlo a hostil v něm významné návštěvníky
své doby. Údiv při prohlídce interiéru bohatě vy
baveného zámku jistě vyvolá kancléřova sbírka
kuriozit. K vycházce vybízí rozsáhlý park s řadou
rybníků, potoků, altánů a soch.
29. 7. | 29. 8. | 26. 9. | 12:50–18:00
jízdné 390 Kč | vstupné 110 Kč

©Prague City Tourism

HISTORICKÁ PRAHA

prohlídka města + volný čas
(UNESCO)
Stověžatá matka měst dokáže okouzlit návštěv
níky znovu a znovu při každé návštěvě. Úchvatná
panoramata města na Vltavě jsou důvěrná zná
má, ale pořád tak lákavá a dech beroucí. Hlavní
město českého národa se pyšní místy a památka
mi, které plným právem patří do Seznamu světo
vého dědictví UNESCO.
30. 7. | 27. 8. | 24. 9. | 7:30–19:00
jízdné 800 Kč

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje,
portálu https://commons.wikimedia.org a www.prague.eu.

INDIVIDUÁLNÍ VÝLETY
Důl Mauritius – štola Kryštof

Důl Mauritius na Hřebečné byl největší cínový
důl v české části Krušných hor, v provozu byl
téměř nepřetržitě po dobu čtyř století – od po
loviny 16. století až do roku 1944. Jedinečnost
tohoto důlního díla vedla v roce 2014 k jeho pro
hlášení za národní kulturní památku ČR, která je
zároveň jednou z významných součástí sasko
-české žádosti o zápis Hornické kulturní krajiny
Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového
dědictví UNESCO.
K dolu Mauritius patří i prohlídková štola Kryš
tof, která vás zavede do impozantního pod
zemního světa horníků minulých století. Do što
ly sestoupíte po 13 metrů vysokém kovovém
schodišti zabudovaném do jámy dolu Mau
ritius. Seznámíte se s ruční ražbou důlních děl
pomocí želízka a mlátku, s rozšiřováním chodeb
pomocí sázení ohněm či s metodami větrání
a odvodňování dolu a nakonec stanete v úža
su u hlavní atrakce – obrovské komory dlouhé
65 m, široké 4–9 m a vysoké 15–25 m.
Štola Kryštof je veřejnosti přístupná v období
od 1. května do 30. září každý den. Do obce

Abertamy vás z Jáchymova doveze pravidelný
autobusový spoj, poté je nutné pokračovat při
bližně 3 km pěšky směrem na Hřebečnou.

Horní hrad - Hauenstein

O počátcích hradu Hauenstein není nic zná
mo. Jeho název vznikl z tvarů Haue (tj. moty
ka, sekera či palice) a Stein (skála), což odráží
skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba.
Hauenštejn byl roku 1837 prodán Gabriele,
hraběnce z Buquoy-Longueval. Ta nechala celý
objekt přestavět do novogotické podoby. V ob
dobí II. světové války byl hrad využíván jako
středisko Hitlerjugend a po válce sloužil jako
ubytovna Jáchymovských dolů.
Závěrečnou tečku za chátráním hradu uděla
la jeho funkce dětského záchytného domova.
Koncem 20. století byla „západočeská Hlubo
ká“ (přezdívka Hauensteinu) v dezolátním sta
vu. Až roku 2000 se hrad dostal do soukromých
rukou a ve spolupráci s nejrůznějšími nadšenci
probíhá jeho postupná rekonstrukce.
Odbočku na hrad naleznete na silnici směrem
na Klášterec nad Ohří za obcí Damice. Cesta

autobusem z Jáchymova je možná s přestupem
v Ostrově, zastávka je přímo u rozcestníku u ces
ty na hrad.
1. – 8. července
VŠEOBECNĚ UMĚLECKÉ SYMPOSIUM
8. července a 19. srpna 20:00
NOČNÍ PROHLÍDKA
29. července
CHVÁLA MEDU
23. září
PODZIMNÍ DEN SOKOLNICTVÍ A LOVECTVÍ
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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.

Pěší zóna slavnostně otevřena
akciové společnosti Lázně Luhačovice
Eduarda Bláhy a Milana Veleckého, zá
stupce realizační firmy 3V&H.
Po nedávno dokončené revitalizaci lá
zeňského parku, která se týkala zeleně,
zahájila akciová společnost Lázně Lu
hačovice na jaře projekt rekonstrukce
zpevněných ploch v lázeňském areálu.
Předmětem první etapy byl právě frek
ventovaný úsek pěší zóny vedoucí od ho
telu Jurkovičův dům podél řeky Šťávnice.
Za použití stejného povrchového materi
álu se tak plynule navázalo na pěší zónu
ulice Dr. Veselého vedoucí do centra
města. Nový povrch získaly rovněž chod
níky mezi Inhalatoriem a Jurkovičovým
domem. Nahrazeny byly i letité lavičky
novými. Ve spolupráci s městem Luhačo
vice bylo navíc obnoveno veřejné osvět
lení. Prodloužení pěší zóny je tak dalším
příspěvkem akciové společnosti ke zvýše
ní atraktivity celého lázeňského území.
Od poloviny června začal sloužit veřej
nosti nový dvousetmetrový úsek pěší
zóny v lázeňském areálu vedoucí od pís
kové plochy u hotelu Jurkovičův dům
směrem do centra města. Slavnostní

otevření proběhlo 22. června před za
hájením koncertu Hudby Hradní stráže
a Policie ČR za účasti hejtmana Zlínské
ho kraje Jiřího Čunka a starostky Luhačo
vic Marie Semelovégenerálního ředitele

Dílo se podařilo realizovat přesně pod
le plánu za tři měsíce. Projekt byl plně fi
nancován z prostředků Lázní Luhačovice,
a.s., a celkové náklady dosáhly 10 mil. Kč
včetně DPH.

Absolvovat léčbu v zimě v Luhačovicích je výhodné
Pravidla pro přiznávání i schvalování lázeňské péče se v posledních
letech nezměnila. Ke změnám nedošlo ani v sezónnosti poptávky.
Po zkušenostech z předchozích let je téměř jisté, že i letos během
hlavní sezóny a v podzimních měsících nebude možné uspokojit
z kapacitních důvodů všechny pacienty a stovky návrhů na lázeň
skou péči budou přeposlány do jiných lázní nebo vráceny zdravotní
pojišťovně. Řešením je požádat ošetřujícího lékaře o lázeňskou péči
s termínem platnosti spíše v mimosezónním období. Od listopadu
do března je v akciové společnosti Lázně Luhačovice více volných ka
pacit, jak pro léčbu dospělých, tak i dětí a je reálný předpoklad, že
požadavek na komplexní lázeňskou péči bude uspokojen.
Výhodou zimního období je, že lze také výrazně ušetřit, protože
lázeňská péče hrazená zdravotní pojišťovnou je ve většině kapacit
bez doplatku. Tato možnost je sice celoroční, ale v hlavní sezóně je
nabídka kapacit bez doplatku menší.
Navíc u osob s chronický onemocněním dýchacích cest je právě
zima zvlášť vhodná pro lázeňskou léčbu, protože zvýšenou zá
těž v podobě inverze je možné lépe překonat na čistém vzdu
chu v Luhačovicích.
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Nový web spuštěn

Autor: Ctibor Bachratý

V Luhačovicích bude znít
v září slovenština

Na začátku května byl spuštěn nový web
Lázní Luhačovice, a.s. Webové stránky
jsou nyní pojaty velkoryseji, rozšířil se je
jich obsah a změnilo se i celkové grafické
řešení. Hlavní změnou je vstřícnější struk
tura umožňující návštěvníkům pohybovat
se atraktivním webem s intuitivní lehkos
tí. Nový web byl tvořen tak, aby splňoval
nejpřísnější kritéria moderní webové pre
zentace. Samozřejmostí je optimalizace
pro přístupy z mobilních zařízení a propo
jení na sociální sítě. Nechybí ani rozšířená
fotogalerie, videa nebo záběry z web
kamery. Uživatelé zde najdou řadu tipů
na volnočasové aktivity, aktuální vydá
ní Lázeňských listů a především podrob
ný kalendář bohatého kulturního dění
pořádaného akciovou společností Lázně
Luhačovice. Svoji sekci zde mají i lékaři.
Na jednom místě jsou soustředěny infor
mace o legislativě, indikacích, odborných
sjezdech a včetně návrhu na lázeňskou
péči v elektronické formě. Novinkou je
propojení všech objektů s Google Maps
s možností rychlého naplánování trasy.
www.LazneLuhacovice.cz

Akciová společnost Lázně Luhačovice připravila v týdnu od 6. do 9. září již
5. ročník Dnů slovenské kultury, které
jsou jedním z vrcholů kulturního léta.
Záštitu poskytli stejně jako v předešlých
letech paní Livia Klausová, velvyslankyně ČR na Slovensku, a pan Peter Weiss,
velvyslanec SR v České republice.
I v letošním roce se představí zástupci
slovenské hudby, divadla, filmu i folklóru.
Zajímavostí pátého ročníku bude promí
tání filmu režiséra D. Trančíka Světlé místo
o historii československých vztahů v Luha
čovicích. Velký zájem je již nyní o divadelní
představení Starí Majstri, ve kterém se
představí Milan Lasica a Martin Huba.
V pátek rozezní lázeňskou kolonádu folk
lórní koncert. Zástupci slovenské populární
hudby se představí i v sobotu v Lázeňském
divadle. Milovníci dobrého jídla se mohou
těšit na speciality slovenské kuchyně při
pravené hotelem Alexandria****.

Autor: Ctibor Bachratý

Modernizace energetického hospodářství je dokončena
Práce spojené se zásadní moderniza
cí energetického hospodářství naší spo
lečnosti jsou dokončeny. Projekt zaháje
ný v srpnu 2016 byl ukončen podle plánu
na konci dubna 2017. Základem bylo na
hrazení centrálního rozvodu páry horkou
vodou u objektů na Lázeňském náměstí
společně s dětskými léčebnami. Cílem byl
přechod na novou efektivnější technologii

a po více než padesáti letech nahrazení již
dosluhujícího parovodu.
Přepojení z páry na horkou vodu úspěš
ně proběhlo již na přelomu roku. Od té
doby teplovod, předávací stanice tepla
i nové vnitřní rozvody ve Společenském
domě, Lázeňské poliklinice i v Lázeňském
divadle fungují bez problémů. Včas byla

dokončena i přestavba druhého kotle
v centrální výtopně. Upraveny byly také
zpevněné a travnaté plochy.
Nový systém je nyní nejen ekonomicky
výhodnější, šetrnější k životnímu prostře
dí, ale jednodušší je i regulace tepla v jed
notlivých objektech. Náklady na realizaci
dosáhly 66 mil. Kč včetně DPH.
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NABÍDKA PRO ČLENY
Červenec

20 % sleva na nápoj Aperol
spritz v kavárně Zimní zahrada.

Srpen

Červenec
Srpen

Zdarma vířivá koupel rukou
nebo nohou při koupi masáže
lávovými kameny.

20 % sleva
na perličkovou koupel.

Září

20 % sleva
na indickou masáž hlavy.

10 % sleva na minibary.

Červenec

Zdarma porce kávy espresso
v kavárně Curie k placenému
kulturnímu pořadu.
Poukázky vydává Spa Info Praha.

20 % sleva na klasickou
manuální masáž částečnou

Srpen

Zdarma parafínový zábal rukou
ke každé zakoupené masáži lávovými
kameny. Prodej procedury zajišťuje
recepce Lázeňského centra Agricola.

Září

Září

Zdarma jeden vstup do Aquacentra
Agricola (90 minut bazén + sauna)
k zakoupené masáži Lomi-Lomi.
Prodej procedury zajišťuje recepce
Lázeňského centra Agricola.

Prodej řezaných a hrnkových květin

U nás můžete vybírat z velkého množství různých standardních i nestandardních květin.
Čerstvé květiny nakupujeme každý den.

Vazba květin

Navážeme kytice dle Vašich nejtajnějších přání a pro každou situaci.

Výroba a prodej dekorací a drobných dárků
V našem květinářství najdete jak dekorace, tak i drobné dárky a předměty
pro radost, ať už Vaši, či někoho blízkého.

Doručení na místo

Věškeré zboží doručíme na Vámi určené místo.

+420 604 182 807

KVĚTINY U MONKA

OD ZAČÁTKU DO KONCE...

facebook: Květiny u Monka
u.monka@seznam.cz
Agrikolovo nám. 988, Jáchymov 362 51
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Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

9:00 -11:00, 14:00 -17:00
9:00 -11:00, 14:00 -17:00
9:00 -11:00, 14:00 -17:00
9:00 -11:00, 14:00 -17:00
9:00 -11:00, 14:00 -17:00
9:00 -12:00
ZAVŘENO

8
9
7

11

6
12
5

10

Klínovec

lanovka
/ Sesselbahn

3

4

1
2

RADIUM PALACE

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

Tel.

RADIUM PALACE
RADIOLOGICKÝ PAVILON
ŘEDITELSTVÍ
AGRICOLA
ASTORIA
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
CURIE
LUŽICE
DAGMAR
KULTURNÍ DŮM

Otevírací doba

BEAUTY CENTRUM
Kadeřnictví a kosmetika

Kateřina Dondová

BEAUTY CENTRUM – Pedikúra

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542

Kiosek

Miroslava Holá

+420 353 831 740
přímá linka: 1740

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

Eva Haasová

+420 353 831 217

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

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

+ 420 722 707 468, linka: 1218

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

Kosmetický salon

Darina Töltési

+420 353 831 396

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

Kadeřnictví Marie Drápalová

Marie Drápalová

+420 353 832 020

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

Pedikúra a manikúra

Lenka Veselá

+ 420 353 832 019, + 420 731 185 283

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

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

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

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

BĚHOUNEK
Kadeřnický salón

CURIE

PRAHA
Kosmetika

ASTORIA
Čarovějník - bylinky, čaje, koření

Martina Svobodová +420 731 656 263

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

Gabriela Kökyar

+ 420 776 117 703

Po, St, Pá 14:00–18:00 hod.

Tajemství přírody

Vladan Bublík

+420 774 432 325

Po–So 10:00–17:00 hod.

Porcelán

Uršula Ledecká

+420 604 317 361

Po–Pá 10:00–17:00 hod.

Boutique Svitlana

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

Po–Pá 13:00–17:00 hod.

AGRICOLA
Kosmetika

LUŽICE

KULTURNÍ DŮM | KULTURHAUS
Lékárna Šalvěj

RNDr. Olga Jozová

+420 773 29 9453 | info@lekarna123.cz

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

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Kilometry turistických i naučných cest, pro cyklisty více než 400 km tratí
různých náročností, Trail Park Klínovec, bohaté možnosti výletů do okolí,
Aquacentrum Agricola – 25 m bazén, tobogán, whirlpool, Kneippův
chodník, saunový svět.

DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
cena od 1300 Kč/osoba/noc

Z HOR PŘÍMO DO LÁZNÍ

CENOVĚ
VÝHODNÝ
BALÍČEK

• ubytování s polopenzí od 1 noci
• denně vstup do bazénu a sauny (90 min.)
PRO DOSPĚLÉ:
• první den pobytu solná jeskyně
• od druhého dne pobytu 1 procedura denně
PRO DĚTI (do 15 let):
• první den pobytu solná jeskyně
• od druhého dne pobytu malé občerstvení v kavárně

TIP

ALL INCLUSIVE V HOTELU ASTORIA
od 1. 7. do 31. 8. 2017
cena od 2990 Kč/2 osoby/2 noci

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

www.resortjachymov.cz

/resortjachymov

