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Nebojte se být aktivní! Jste-li
přesvědčeni, že váš zdravotní
stav volá po lázních, požádejArtróza - jak ji předejít,
te přímo svého lékaře o jejich
předepsání. Přinášíme vám
oddálit potřebu
TEP
návod, jak postupovat
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Zahájení lázeňské sezony je
JÁCHYMOV
krásnouA OKOLÍ
příležitostí užít si
bohatý program. Jáchymov
Blatenský
příkop je
již tradičně připravuje
lákavý
program, letos například vylákadlem
a významnou
stoupí Adam Mišík.

NÁZOR LÉKAŘE

Před půl tisíciletím se dosud
neznámá osadaZ HOTELŮ
Konradsgrün
stává hornickým sídlištěm,
specialis
které se záhy Nutriční
rozroste v několikatisícové město Sankt
šéf kuchař hotelu
Joachimsthal, tedy Jáchymov.

památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

připravují na pod

čtěte uvnitř čísla
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Osobností cestovního ruchu 2017
byl zvolen Eduard Bláha

Modernizace Curie***
pokračuje
Rozsáhlý a velice oblíbený komplex několika láGenerální ředitel Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov a prezident Svazu
ŠTĚVNÍCI
LÁZNÍ
A
AQUACENTRA
JIŽ
NEMUSÍ
ZAJÍŽDĚT
DO poslední
MĚSTA
zeňských budov prošel
zásadní rekonléčebných lázní ČR MUDr. Eduard Bláha získal prestižní ocenění Osobnost cestov-

jezd do lázní přes most otevře
strukcí v roce 2004. Od té doby poskytoval nepřetržitě zázemí pro léčebné a lázeňské pobyty,
a to až do ledna letošního roku, kdy byla započata
poměrně zásadní, dlouhodobě plánovaná rekonstrukce.

ního ruchu – Holiday World Award za rok 2017. Cenu převzal 15. února na slavnostním zahájení veletrhu Holiday World v Praze za účasti ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové.

O jeho zvolení rozhodla poprvé v his- Na zprávu o svém vítězství reagoval byrokratickými a legislativními), ktetorii prostřednictvím ankety svý- Eduard Bláha následovně: „Ocenění ré mě rytmem, s jakým se opakují, stami hlasy široká odborná veřejnost veřejnosti si opravdu vážím, ale ještě ví do role Dona Quijota.“
na profesním portálu iCOT.cz. Uspěl větší radost mám z vlastní nominace
tak v konkurenci deseti dalších výji- a jejího odůvodnění, protože ji navrhli
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Uspěl v konkurenci
deseti dalších
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profesionálů, kteří
se dlouhodobě
věnují cestovnímu
ruchu

Jan Hadrava, vedoucí hospodářskosprávního odboru Jáchymova.

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE
PLAVÁNÍ A
SAUNOVÁNÍ
Na podzim tohoto roku
započne v aquacentru Agricola
na ploše cca 260 m2 výstav ba nového saunového světa.
Saunaři se mohou těšit na
mokrou saunu, ochlazovací

-

První část projektu byla dokončena 18. února 2018, kdy skončila
odstávka celého hotelu. V rámci
této etapy proběhla kompletní výměna výtahů plus stavební a technologická modernizace kuchyně.
Byla zvětšena recepce i prostor
pro uložení zavazadel, vylepšeny
a modernizovány byly rovněž společné prostory pro klienty.
V tuto chvíli se již naplno rozeběhla
druhá fáze akce. Jejím základem je
přístavba k hotelu Curie***, ve které vzniknou nové ordinace lékařů

a časování procedur. Tyto práce
budou probíhat za plného provozu. S příchodem teplejšího počasí
pak dojde k dočasnému uzavření
koridoru mezi hotely Curie a Praha. Termín dokončení je plánován
na druhou polovinu května. Doufáme, že se nám všechny plánované
opravy a úpravy podaří dle stanovených plánů a představ dokončit.
Už teď ale víme, že tyto změny vám
zpříjemní pobyt u nás. 

Karel Denk, ředitel

Lázeňského komplexu Curie
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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,

poslední zbytky sněhu podlehly slunečním paprskům,
vzduch voní, trávníky i stromy
v lázeňském parku se opět zelenají a zpěv ptáků nás nenechá na pochybách, že jaro je
tady. V lázních s ním bývá spojen skutečný rozjezd sezony
i její slavnostní zahájení. Stavbaře, řemeslníky a údržbáře
v lázeňských domech opět
nahrazují hosté. Rok od roku
ale přijíždějí dříve. Čas na investice a opravy se tak zkracuje. Kdo by si ale stěžoval.
Čas na opravy nám sice trochu chybí, ale máme na ně víc
prostředků. Naše organizační
dovednosti pod tlakem rostou, a tak se naši hosté mohou
pokaždé těšit na větší dávku
novinek.
I letos to byl frmol. Na výsledek jsme se těšili a věříme,
že všechna vylepšení oceníte.
Na rozdíl od předchozích sezon nemáme ještě zdaleka hotovo. Pojďme si to spolu projít
hezky postupně. Už v lednu
jsme vám představili rozšířené balneo v hotelu Radium
Palace, který se dočkal i další
výměny koberců. Během ledna
a části února jsme se věnovali
rekonstrukci kuchyně, vstupní
haly i přilehlých společných
prostor v lázeňském komplexu Curie. Nyní tam pro vás
rozšiřujeme prostory pro podávání procedur a začínáme
rekonstruovat spojovací koridor do hotelu Praha.
Zdaleka nejvíc prostředků
i energie ale letos míří do rozšíření restaurace v garnihotelu Astoria a do vybudování
saunového světa v aquacentru Agricola. Astoria následně
nabídne ubytování a stravování pod jednou střechou všem
ubytovaným, čímž ušetří cestu
do komplexu i pojištěncům.
Obnovou interiérů projdou
pokoje v další ze čtyř budov,
ze kterých se Astoria skládá.
Po vzoru tzv. Astorie III získají
tyto pokoje přístavbou koupelen a balkonů prostor navíc,
a rovněž druhé průčelí se tak
stane symetrickým. Stavbou
saunového světa budeme pokračovat v naší nastoupené
cestě propojit lázně a okolní
hory. Věříme, že tyto služby
ocení nejen lyžaři, ale že se
trefíme do vkusu i tradičním
návštěvníkům lázní.
Přeji vám svěží jaro, hodně
slunce, energie i vnitřní pohody a hlavně nezapomenutelný
pobyt u nás v Jáchymově.

MUDr. Eduard Bláha,

generální ředitel

Léčebný hotel Běhounek***+
projde modernizací

Lázeňský hotel Běhounek leží ve svahu nad jáchymovským údolím a od roku
1975 tvoří jeho nepřehlédnutelnou dominantu. Pro svou prostornost, vzdušnost
a jedinečný výhled na vrcholky Krušných hor se stal oblíbeným místem mnoha
návštěvníků.
Léčebný hotel Běhounek je díky své
komplexnosti, velkoryse pojatému interiéru a praktičnosti jedním
z nejvyhledávanějších léčebných zařízení v České republice, a to napříč
všemi indikacemi, na které se v rámci léčení zaměřuje. Poslední větší
oprava hotelu se uskutečnila v roce
2014, kdy byly obnoveny pokoje

s příslušenstvím v celém čtvrtém
patře. „Tato změna se u našich hostů setkala s velmi kladným ohlasem,
a proto bychom rádi v podobném
duchu opravili další patra. Modernizace interiéru pokojů je vedle spokojenosti se službami tím klíčovým
faktorem spokojenosti našich hostů,“ uvádí Edeltraude Štěpánková,

ředitelka LH Běhounek. Plánovaná
modernizace budovy se tedy dotkne
všech podlaží, a to v rámci generální výměny všech tří obslužných
výtahů, obnovy pokojů v prvním až
třetím patře a také významnou rekonstrukcí a modernizací kuchyně
a gastronomického zázemí. V rámci
modernizace kuchyně dojde přede-

vším k obnově technologie a také
novému uspořádání ve výrobní
a odbytové části ve vztahu k současným trendům v gastronomii, která
sází na čerstvost a pestrost pokrmů.
Jsme přesvědčeni, že plánované vylepšení prostředí ocení každý klient
a společně se budeme moci těšit
z modernizovaného oblíbeného lázeňského hotelu Běhounek. S touto
modernizací je samozřejmě spojená
i krátkodobá odstávka budovy. O jejím přesném termínu budeme včas
informovat na našich stránkách
a FB profilu. 

Jak do lázní se zdravotní pojišťovnou
Lázeňskou léčbu zákon definuje výhradně jako péči
lůžkovou (nelze ji zaměňovat za ambulantní rehabilitaci), proto ji mohou poskytovat pouze registrovaná
zdravotnická zařízení. I proto musí být pacient během svého léčebného pobytu vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, zda
mu zdravotní pojišťovna tuto léčbu platí plně nebo
jen částečně.
Lázně si své pacienty navíc tzv.
předvolávají tak, aby jejich pobyty
na sebe přímo navazovaly. Důvod je
jednoduchý – maximální a efektivní
využití kapacity lázní, tedy jinými
slovy snaha vyhovět co největšímu
možnému počtu lidí, kteří lázeňskou
léčbu potřebují.

Jak postupovat
Nebojte se být aktivní! Jste-li přesvědčeni, že váš zdravotní stav volá
po lázních, požádejte přímo svého
lékaře o jejich předepsání. Ošetřující lékař posoudí, zda jsou radonové
lázně v Jáchymově vhodné právě pro
vaše onemocnění a patřičným způsobem vyplní návrh na lázeňskou
léčbu.
Tento návrh následně putuje
do zdravotní pojišťovny k posouzení
revizním lékařem. Ten může v některých případech dojít k závěru, že
vám pojišťovna neuhradí lázně komplet, ale pouze vám na ně přispěje;

dokonce může celý návrh zamítnout.
Ale ani v takové chvíli není nic ztraceno, proti takovým rozhodnutím se
lze odvolat.

Jak usnadnit komunikaci
Požádáte-li svého lékaře, aby do návrhu uvedl kromě vaší adresy i vás
telefonický případně e-mailový kontakt, výrazně tím urychlíte a usnadníte komunikaci v rámci již zmíněného předvolání k nástupu lázeňské
léčby. Bez těchto kontaktů totiž nezbývá než pacienta předvolat tradiční cestou, tedy poštou, což může
v ojedinělých případech vést k tomu,
že předvolání dostane do ruky těsně
před nástupem.
Když čekáte na verdikt pojišťovny
Jste ve fázi, kdy čekáte na posouzení
svého návrhu, ale zatím nevíte, zda
bude schválen. A přitom byste již
rádi měli konkrétní termín a ideálně i vybrané ubytování podle svých

představ. I takové případy umíme
řešit. Jedno nebo druhé, případně
obojí si u nás můžete písemně zarezervovat – dokonce jsme vám pro tyto
účely připravili objednávkový formulář, který najdete rovněž na našich webových stránkách. Formulář
využijte také v případě, že máte rádi
soukromí a chcete být ubytováni
na jednolůžkovém pokoji. Nutno
podotknout, že právě o jednolůžkové pokoje je velký zájem, takže kdo
dřív přijde…
Rádi vašim požadavkům (pokud
to momentální kapacity dovolí)
vyhovíme, znamená to přeci jen
ale spoustu úkonů navíc, proto je

za výše zmíněné rezervace účtován nevratný manipulační poplatek
2 000 Kč. Pokud by vám ale nakonec
pojišťovna návrh vůbec neschválila,
nabídneme vám některý ze samopláteckých pobytů a o tento poplatek vám pak snížíme zálohu.
Veškeré možnosti bytování, kompletní informace o cenách i podrobné rady jak postupovat najdete
na našem webu www.jakdolazni.cz
nebo v informačním letáku, který je
k vyzvednutí na recepci každého lázeňského hotelu.

www.jakdolazni.cz
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Pánevní dno?
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Věděli jste, že...
...přerušovaným čůráním nebo „preventivním“
vyčůrávání si nejen neposilujete pánevní dno,
ale dokonce si narušujete vyměšovací reflex?

Jistě už každý z nás někdy slyšel o tomto ustáleném dvouslovném pojmu. Mluví-li
se o něm, většinu z nás i napadá, že je řeč o součásti našeho těla, nikoli o spodní
části kuchyňského nádobí. Ale co to lidské pánevní dno vlastně přesně je?

Naši fyzioterapeuti pro vás připravili brožurku s užitečnými cviky, mezi nimiž
jsou i některé na posílení pánevního dna.

Pánevní dno je dno pánve. A teď si říkáte, že tohle přece nemáte zapotřebí
číst, že to je jasné. Ale není. Musela
jsem tuto větu použít k tomu, aby si
všichni uvědomili, jak trefné pojmenování našeho „spodku“ to je. Když bych
se zeptala, čím je ohraničená naše dutina břišní z jednotlivých stran, a zeptala se konkrétně na její spodní stranu,
která nese tíhu našich břišních orgánů,
co byste mi odpověděli? Pánevní dno?
Pánevní dno je soustava převážně
svalů (pro zvídavé přidávám zmínku
o vazivu, svalových povázkách a tuku),
které jsou uspořádány do vrstev. Jak

už bylo zmíněno, dno totiž musí něco
udržet! Takový zdánlivě banální úkol,
ale velmi důležitý. Přesto to není zdaleka jediná jeho funkce.
Mezi konkrétními svaly se zde nachází
například sval pro svírání řitního otvoru. Jeho využití popisovat nemusím,
každý jej známe, obzvlášť dobře si
uvědomujeme jeho význam v případě,
kdy nám selže. Totéž platí v případě
jeho kolegů podílejících se na udržování moči a pak i samotném močení.
Další svaly pomáhají mužům a ženám
v intimním životě. Každý jednotlivec
má tedy svůj úkol, ale zároveň spolu-

pracuje v rámci větších jednotek. Tímto se pánevní dno podílí i na funkci
podpůrné v rámci břišních orgánů, tlakové v rámci celé dutiny břišní a vzpřimovací v rámci celého těla.
Teď, po osvětlení toho, co by mělo pánevní dno zajišťovat, už není těžké domyslet si, co se stane, když nějaký článek pokulhává. Poruchy udržení moči
nebo stolice, poruchy jejich vyprazdňování, problémy s početím na mužské i ženské straně, menstruační bolesti, jakékoliv bolesti v oblasti pánve,
ale dokonce i vzdáleně v rámci reflexních či řetězících se reakcí, jako jsou
například kloubní blokády. To všechno
může mít příčinu ve špatně fungujícím
pánevním dnu a někdy je i těžké tuto
příčinu odhalit. Avšak povede-li se to,
je velká naděje na výrazné zlepšení
potíží až jejich vymizení právě pomocí
cílené rehabilitace.
Takový zkušený fyzioterapeut dokáže
pěkné divy. Posilováním nebo naopak
uvolňováním určitých svalových partií pánevního dna je možné nastolit
rovnováhu v této oblasti a odbourat
bolesti, znormalizovat vyprazdňování
a třeba i pomoci odbourat funkční sterilitu. Je dokonce možné zmírnit nebo
se vyvarovat opakování infekcí v této
oblasti. Velký podíl na tom má prokrvení. Protože kde je krev, tam to žije.
Možná to zní jako upírské motto, možná to připomíná jednu reklamu, nicméně je to doslova tak. Kam se dostane
krev, tam se dostane nejen kyslík a dal-

...při výdechu se pánevní dno na rozdíl od většiny
ostatních svalů stahuje a při nádechu relaxuje?
...pánevní dno velmi citlivě reaguje na emoční
stresy?
...při přehnaném posilování břišních svalů bez
posilování pánevního dna coby „pojistky“ si je
možné přivodit například inkontinenci?
...při dobrém vnímání svého pánevního dna si
můžete přirozeně pomoci v běžných denních činnostech, jako je třeba chůze, zvedání tašek nebo
milování se?

ší živiny, ale i malí policajti v podobě
bílých krvinek. A ti dokáží zpacifikovat
a uklidit ledasco a ledaskoho. K relaxaci svalů a tím i dobrému prokrvení si
můžeme kromě správných dýchacích
cviků pomoci fyzikální terapií, a to
od zábalů přes podceňovanou vodoléčbu až po elektroterapii. A když jsme
u té elektroterapie – určitý typ je možné využít i opačným směrem, sice k posílení konkrétních svalů pomocí jejich
stimulace. Přednost se ale samozřejmě
dává vlastnímu úsilí. Vztahy mezi jednotlivými orgány a pohybovým aparátem jsou však natolik propojené, že
naopak onemocnění některého z orgánů břišní dutiny či blokáda některého
vzdáleného kloubu (dokonce klidně
až na krční páteři), může zase naopak

způsobit svalovou nerovnováhu v pánevním dnu. Pak je potřeba zaměřit se
v první řadě na danou příčinu.
Potíže s pánevním dnem se týkají téměř každého. Mladého i starého, ženy
i muže. Nenechme se mýlit, že je to
ženská záležitost, záležitost především těhotných a matek. Navíc: je-li
rehabilitace správně vedená, je možné
danou poruchu i plně napravit a tím se
například rozloučit s myšlenkou operace (typicky inkontinence moči, vaginální plastika u žen po hysterektomii
– odnětí dělohy). Proto jsem ráda, že
jsem mohla toto téma tímto způsobem
otevřít a někoho snad i navést k tomu,
koho při svých potížích navštívit...

MUDr. Lenka Štindlová,

lékařka Radium Palace

Liftea – když příroda pomáhá
Možná si řeknete: „Liftea? To odněkud
znám…“ A budete mít pravdu. Liftea je
řada přírodních doplňků stravy a pravděpodobně jste se s ní setkali nebo si
ji možná už i koupili v lékárně či drogerii. Základní ideou zn. Liftea je přesvědčení, že s udržováním a podporou
našeho zdraví by nám měla pomáhat
především příroda. Největší inspirací
jsou této značce staré herbáře léčivých
bylin. Ve svých produktech pak spojuje
poznatky tradičního českého bylinkář-

Nová restaurace
garni hotelu

Garni Hotel Astoria*** vznikl spojením budov Seidel, Mariánský dům
a Astoria pocházejících z počátku
20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2016 se k nim připojil také
dům Heiner, kde byla vybudována
moderní apartmá a pokoje kategorie
I. A Plus. Jediným nedostatkem tohoto hotelového komplexu je v současnosti nízká kapacita jídelny. Právě
z tohoto důvodu se v druhé polovině letošního roku zahajuje výstavba
nové restaurace.
Ve stávající jídelně je možné zajistit
stravu maximálně pro třetinu klientů hotelu Astoria. Zbývající dvě
třetiny pak musí docházet do komplexu Curie. Cílový počet míst u stolů v nové restauraci je 120, přičemž

forma stravování bude i nadále bufetová. V rámci přístavby, bez které
se nová restaurace neobejde, dojde
i ke zvětšení komfortu v šesti pokojích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem do parku a zvětší
se také plocha pokojů a předsíní.
Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě hotelu Astoria bude součástí
úprav rovněž zřízení samostatné
recepce.

Důležité termíny:
Uzavírka stávající jídelny hotelu Astoria – 1. 8. 2018 až 29. 2. 2019
Částečné omezení ubytování v hotelu Astoria – 1. 10. 2018 až 29. 2.
2019.

ství s nejnovějšími výzkumy v oblasti
farmacie a lékařství. Sortiment výrobků značky Liftea je široký. Nespavci si
vybaví krabičku s názvem Liftea Sladké
sny, dalšímu pomáhá přípravek Liftea
Hloh, jmelí, česnek a někdo zase zahání podzimní chmury s pomocí Liftea
Třezalka. Samozřejmě nejde opomenout ani oblíbený Liftea Kurkumin.
Dámy nejvíce ocení zkrášlující hit Liftea Colagen HA, což je doplněk stravy
s vysokým obsahem kvalitního paten-

tovaného hydrolyzovaného kolagenu
Peptan® a kyseliny hyaluronové. To
vše v lahodné pitné kúře. Složení doplňku přispívá ke zlepšení pleti, její
pevnosti, pružnosti a hydrataci. V neposlední řadě potlačuje tvorbu vrásek
a pomáhá udržovat dobrý stav kostí,
kloubů a pojivových tkání.

Možnost zakoupení
na recepcích wellness.

VÁŠ OBCHOD PRO ZDRAVÍ A DOBROU KONDICI
•
•
•
•

Přírodní a BIO kosmetika
Ekologická drogerie
BIO potraviny, nápoje
Doplňky stravy

NO
ZNA VÉ
POPR ČKY!
VÉ V
ČR

www.liftea.cz

Vaši objednávku vyřídíme do 24 hodin. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Bezplatná info linka: 800 500 500

info@liftea.cz

www.facebook.com/liftea

www.instagram.com/lifteacz
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Zahájení lázeňské sezony 2018
připomene i výročí nejstaršího dolu

Lázně dnes jsou zcela jiné než lázně v počátcích moderního lázeňství před dvěma
sty lety. Speciálně u nás v Jáchymově probíhá léčba po celý rok a slavnostní zahájení sezony má tak především symbolický charakter. Někde ve skrytu navíc toužíme
okusit tu dávnou kouzelnou atmosféru, kdy se lázně po dlouhé zimě probouzejí,
rozkvétají a zavoní. Kdy se do lázní vrací život, pacienti, hosté, kultura a všechen
ten lázeňský ruch.
Bohatý program pro celou rodinu
I v dnešní moderní a přetechnizované době si lázně zachovaly svůj
kulturní a společenský rozměr. Tisíce pacientů ze všech koutů světa
k nám jezdí nejen kvůli unikátní
a mimořádně účinné radonové léčbě, ale velkým lákadlem je rovněž
bohatý kulturní program, vycházky
krušnohorskou krajinou nebo výlety do blízkého i vzdáleného okolí.
Zvláštním osvěžením pobytu je setkání se známými nebo mimořádnými osobnostmi. A právě zahájení
lázeňské sezony je krásnou příležitostí užít si bohatý program i zmíněná setkání. Slavnostní Jáchymov již
tradičně láká nejen naše věrné hos-

ty, ale i osobnosti z řad kulturního
a politického života.

500 let dolu Svornost
V posledních letech se snažíme
tyto mimořádné dny ozvláštnit připomínkou některé z významných
historických událostí. Oslavili jsme
tak společně 500 let založení města
Jáchymov nebo narozeniny Marie
Curie-Skłodowské. V roce letošním
si pro změnu připomeneme, že uplynulo již 500 let od doby, kdy bylo započato hloubení nejstaršího funkčního dolu v Evropě a nejstaršího
uranového dolu na světě, ze kterého
čerpáme léčivou vodu pro naše pacienty a hosty.

Program zahájení
sezony 26. 5. 2018
Lázeňský park:
10:00 Promenádní koncert
11:00 Panstvo v kostýmech
12:00 Polední siesta
13:00 Půlhodinka pro děti
14:00 Slavnostní průvod
14:15 Oficiální ceremoniál
14:30 Kabát revival
16:00 Adam Mišík s kapelou
Radium Palace:
18:00 Ondřej Havelka
(pouze pro ubytované lázeňské hosty)

Novým zaměstnancům máme co nabídnout

Karlovarský kraj se k 28. 2. 2018 v žebříčku nezaměstnanosti České republiky
umístil celkově na sedmé příčce. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,48 %,
což znamená, že na jedno pracovní místo připadá 1,07 uchazeče o zaměstnání.
V současné době se firmy potýkají
s nedostatkem zaměstnanců – pracovní trh se změnil především v tom
smyslu, že svého zaměstnavatele si
nyní vybírají zaměstnanci. Většina
kvalifikovaných pracovníků práci nevyhledává aktivně, ale čeká na lepší
nabídku ze strany zaměstnavatelů.
Tento fakt firmy nutí bojovat o potenciálního zaměstnance, budovat si
značku kvalitního zaměstnavatele,
nabízet zajímavé benefity a o nové
pracovníky pečovat.
Naše společnost usiluje o to být zaměstnavatelem férovým – uchazečům
o pracovní pozice nabízíme jistotu
zaměstnání ve stabilní firmě se staletou historií a spravedlivé ohodnocení
poctivě odvedené práce. Spokojenost
našich zaměstnanců pro nás hraje důležitou roli. I my využíváme při obsazování důležitých pozic různé strategie a benefity, které se začínají na trhu
práce pomalu stávat standardem.
Novým pracovním posilám, aktuálně
lékařům a vybraným odborným pracovníkům, nabízíme vyplácení náborových příspěvků. Zároveň za doporučení kandidáta na hledanou pozici

lékař, zdravotní sestra nebo recepční
nabízíme stávajícím zaměstnancům
odměnu.

Nebudete na to sami
Aby byl v naší společnosti pro nováčka adaptační proces co nejpříjemnější

Jsme férový
zaměstnavatel.
Nabízíme jistotu
a spravedlivé
ohodnocení
poctivé práce

a jeho zapojení do pracovního týmu
bylo snadnější a rychlejší, je mu při
nástupu na pracovišti přidělen tzv.
„buddy“. Jedná se o spolupracovníka,
který nováčkovi v období adaptace
pomáhá a radí, seznamuje ho s prostředím, s kolegy, pomáhá mu začlenit
se do týmu, informuje ho o způsobu

práce a pravidlech ve společnosti.
Tento „buddy“ se tak stává na krátkou
dobu průvodcem a mentorem nového
zaměstnance a je odpovědný za jeho
adaptaci. Většinou se této role ujímají
nejzkušenější pracovníci na pracovišti, kteří na konci tohoto procesu
(vzhledem k jeho náročnosti a další
práci nad rámec pracovních povinností) dostávají odměnu. Pro usnadnění orientace v našich pravidlech
i prioritách jsme pro nového zaměstnance vytvořili informační brožuru,
ve které hned v úvodu najde uvítací
slovo předsedy představenstva společnosti. Brožura informuje o vedení
společnosti, o cíli lázeňské společnosti, obsahuje organizační schéma, důležité kontakty, informace o možnosti
parkování, čerpání dovolené, hlášení
absence, zákazu kouření a podobně.
Nováček je zde podrobně seznámen
se způsobem odměňování a prémiování zaměstnanců společnosti, s obsáhlou nabídkou benefitů a možností
vzdělávání a dalšího rozvoje.
Máme-li být konkrétní, co se zmíněných benefitů týká, můžeme jmenovat
například pět dnů dobolené navíc, za-

jištění stravování zaměstnanců v zaměstnaneckých jídelnách, věrnostní
odměny, příplatky za znalost cizích
jazyků, výměnné rekreace v Mariánských Lázních, Františkových Lázních,
Luhačovicích a v Piešťanech za zvýhodněné „spřátelené“ ceny, ubytování
zaměstnanců za příznivé ceny v lázeňském penzionu nebo třeba společné setkání všech zaměstnanců.

Osobní růst zaměstnanců
Nemalé prostředky naše společnost
vynakládá rovněž na podporu osobního růstu zaměstnanců. Investuje
do jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. Konkrétně vzdělávání
zaměstnanců probíhá pravidelně napříč všemi profesemi ve společnosti.
Jedná se například o specializační
kurzy pro lékaře, odborné kurzy pro
fyzioterapeuty, maséry a zdravotní
sestry, odborná školení pro nutriční
terapeuty, workshopy pro kuchaře
a obsluhu restaurací, skupinové tréninky profesionálního chování ke klientům pro pracovníky v provozech
hotelů, jazykové kurzy německého
a ruského jazyka, vzdělávací programy pro střední a vyšší manažery nebo
odborné semináře pro účetní.

Mgr. Ivana Tauberová,

personální ředitelka

I známé
osobnosti
potřebují
regenerovat

Zimní období s sebou nese nejen nedostatek tepla, ale hlavně nedostatek slunce. Potřeba
regenerace a „dobití baterií“ je
tak s postupující zimou čím dál
tím naléhavější. Pokud k prohřátí už sauna nestačí a k moři
je to daleko, je tu ještě jedno řešení – lázně.

Ovšem výběr těch pravých nemusí být vůbec snadný. V takovou chvíli nezřídka přichází
ke slovu doporučení přátel.
S podobnou zkušeností se nám
svěřily známá filmová a divadelní herečka paní Regina Rázlová
a její kolegyně z dabingu paní
Nataša Čermínová, které v únoru přijely do Radium Palace****
a strávily zde krásných deset
dní. Z nabídky na našich internetových stránkách lázní si
zvolily kompaktní produkt Základní radonová kúra zkrácená
na 9 nocí. Během pobytu si obě
nejen báječně odpočinuly, ale
načerpaly rovněž spoustu nové
energie. A jak se nechaly tyto
dámy našeho kulturního života
slyšet, tak zmíněné doporučení
přátel jejich očekávání bezezbytku naplnilo. Povzdechly si
snad pouze nad skutečností, že
pobyt utekl jako voda. Paní Regina Rázlová ale dle svých slov
u nás v hotelu Radium Palace
nebyla naposledy. Přejeme jí
tedy pevné zdraví a věříme, že
se zde brzy opět setkáme. 

Karla Korčoková,

sales manažer RP

www.laznejachymov.cz
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120 let od objevu radia
a dramatický rok 1918

Počátek radiové horečky lze zaznamenat již v roce 1898, kdy manželé Curieovi (Marie Curie-Sklodowská a Pierre Curie) objevili polonium a o necelý půlrok později radium. V té době bylo jáchymovské
hornictví udržováno vídeňskou vládou již jen z důvodu zachování
zaměstnanosti v regionu. Navíc se řešilo, zda zbytky po výrobě uranových barev, které již neměly odbyt, dále vyvážet na skládku, nebo
je nechat v Příbrami přetavit na zbytečky stříbra.
Jako učiněný zázrak se v této situaci jevila
žádost manželů Curieových z Paříže, kteří po objevu polonia ve zbytcích po výrobě
uranových barev potřebovali nutně pro pokračování výzkumu dalších alespoň 100 kg
zbytků. Z Jáchymova je obdrželi a koncem
roku 1898 v nich objevili radium. Vzápětí
požádali o dalších 1 000 kg zbytků. Ale zpracovat jednu tunu materiálu pouze ve dvou
bylo na manžele Curieovy příliš velké sousto.
Proto zpracování, podle svého vlastního postupu, zadali francouzské firmě. Když zbytky z Jáchymova začala zmíněná společnost
zpracovávat, okamžitě zpozorněly i další firmy v Evropě a o zbytky po výrobě uranových
barev začal být enormní zájem; často i z čistě
spekulativních důvodů.
Se stoupající poptávkou letěly vzhůru i ceny
suroviny, díky čemuž se Jáchymov jako monopolní dodavatel začal dostávat z úpadku.
Po dalším úspěšném pokusu paní Curie se
separací radia v roce 1902 byla v Jáchymově
postavena laboratoř na zpracování suroviny

a po nějakou dobu se Jáchymov stal výhradním dodavatelem radia s cenou 1 gram za půl
milionu marek. Kola obrovského byznysu se
dala do pohybu. Radium, radium! Kouzelné
slůvko. Nový prvek s úžasnými vlastnostmi,
s nevídanou silou.
Radium během první světové války

S příchodem první světové války se ale vše
začalo podřizovat válečnému úsilí, pro něž
radium nemělo zpočátku vhodné využití. Až
v posledním válečném roce přišly objednávky, ovšem to již v Jáchymově nebyla možnost
separovat větší množství radia, chyběly pracovní síly, ruda i technologie. A o co se opíral
zájem o tento nedávno objevený prvek?
Je známá obětavost madam Curie během první světové války, jejíž malé pojízdné rentgenografické laboratoře vyšetřily přes tři miliony
zraněných francouzských vojáků. V tehdejším
Rakousko-Uhersku proběhly pouze rozpačité
pokusy o využití radia v zaměřovačích pro
pušky nebo u dělostřelectva. Negativní úlohu
při výzkumu radia pro válečné účely sehrál císař František Josef I. a jeho rezervovaný a odmítavý přístup k technickým novinkám.
V lednu 1918 se jáchymovské radium snažila
získat firma Optische Anstallt Berlín. Ve zdůvodnění udala, že svítící barvy na bázi radia
dodané firmou Sudicatis nemají požadovanou kvalitu. Nejednalo se vlastně o nic jiného
než o uznání mimořádné kvality výroby v Jáchymově. Je zajímavé, že ve stejný den odešel z Berlína i dopis od světově uznávaného
vědce Maxe Plancka, jenž na konci roku 1918

obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Planck protestoval proti snížení dodávek radia Pruské
královské akademii věd.

Radium a 28. říjen 1918 v Jáchymově

Krátce před rozpadem rakousko-uherské
monarchie poslal fyzik Stefan Meyer ministerstvu veřejných prací „Memorandum o racionálním využití radioaktivních materiálů“, v němž vyjádřil pozoruhodné myšlenky
a navrhl kompromis mezi využitím radia pro
vědu a výzkum a obchodními zájmy. Meyer
ovšem předpokládal trvající rakouský monopol na výrobu a prodej radia. Neopomněl se
však také zmínit o nové vznikající konkurenci
v Severní Americe. Po válce se Jáchymov ocitl na území nového československého státu,
a proto je na memorandu Stefana Meyera
rukou připsaná poznámka „V důsledku nastalých politických událostí bezpředmětné. Případ uložit ad acta.“
Povědomí o důležitosti a hodnotě radia z Jáchymova však zůstalo, a proto se nemůžeme

divit snahám o začlenění jeho území do nového státu Německé Rakousko nebo alespoň
o získání stávající zásoby radioaktivního
kovu. Je známo, že v říjnu 1918 jely z Čech
do Rakouska vlaky plné obilí, méně je známo
o odvozu radia z Jáchymova. Rakouské úřady
se k Jáchymovu stále chovaly, jako by měl zůstat na rakouském teritoriu. A vymyslely rafinovaný způsob, jak „zachránit“ zdejší zásoby
a polotovary radia.
22. listopadu 1918 byli propuštěni všichni
úředníci jiné než rakouské (německé) národnosti včetně vrchního horního rady Josefa
Štěpa. Již příští den byl z Vídně odeslán příkaz
o odvozu výrobků a polotovarů z výroby radia,
aby tyto substance nepřišly do rukou československé vlády. Z Vídně byl vyslán kurýr pro
transport z Jáchymova až na místo určení, kterým byla Vídeň, ministerstvo války, první patro, dveře č. 88. Kvůli bezpečnému transportu
měl kurýr nařízenou trasu přes německé území.
Po pravdě – 23. listopadu 1918 nebyly ještě
hranice Československa jednoznačně stanoveny a ve hře bylo mnoho zájmů. Teprve
na Pařížské mírové konferenci v lednu 1919
bylo rozhodnuto zachovat nový stát v historických hranicích tzv. zemí Svatováclavské
koruny Čech, Moravy a Slezska, s připojením
Slovenska a Podkarpatské Rusi. A i když rakouské úřady jednaly velice vychytrale, musely nakonec vše vrátit. Vrátily ale opravdu
vše, když jeden jediný gram radia v přepočtu
na kupní sílu měny 1990 stál 49 000 000 Kč?
Kdo to dnes ví? 
Filip Sedláček, marketing

Ohlédnutí za plesem

Jáchymovský ples tradičně zahajuje kulturní sezonu v lázních. Symbolicky odděluje nový rok od starého a viditelně
dává širokému okolí na vědomí, že lázně žijí i uprostřed zimy.

Velice nás těší dlouhodobě rostoucí zájem
veřejnosti, a naopak nás mrzí, že narážíme
na kapacitní možnosti hotelu Radium Palace****, ve kterém se tato akce koná. Právě
tento monumentální neoklasicistní hotel
ve vídeňském stylu, který byl postaven ještě za Rakouské monarchie, dává celé akci
lesk a punc jedinečnosti. Stejnou měrou se
na jeho oblíbenosti podílí i atraktivní program, výzdoba nebo skvělé občerstvení. Nesmíme ale zapomenout ani na společenský

rozměr akce, který dává prostor pro řadu
plánovaných i náhodných setkání. Ochutnejte alespoň prostřednictvím fotografií atmosféru plesu, který se řadí mezi nejlepší plesy v regionu. Pokud byste měli zájem prožít
tuto mimořádnou kulturní událost osobně,
poznamenejte si již nyní do svého diáře datum 12. ledna 2019 a naplánujte si na tento
den svůj další pobyt v Jáchymově. 

Ing. Marek Poledníček,

vedoucí marketingu

500 let dolu Svornost
Dávné proroctví, které zmiňují kronikáři,
praví, že ve zdejším údolí „leží velký majetek
a má tu být vystavěno mocné město“. Odkrytí zdejšího nerostného bohatství mělo však
příčiny velmi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množství finančních
prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se
evropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. Sousední Německo vynikalo již dlouho v těžbě
stříbra, která byla podporována obchodními
a bankovními domy. Jenomže na saské straně Krušnohoří začínala důlní činnost skomírat. Kdysi bohaté zdroje vzácného kovu byly
vyčerpány.
Zkušenosti celých hornických generací na saské straně Rudohoří neměly a ani
nemohly zůstat ležet ladem. Zvláště když
ve vzdálenosti pouze několika denních pochodů, na svazích hor spadajících do Čech,
se přičiněním prvních odvážlivců začaly
objevovat bohaté nálezy stříbra. Majitel ostrovského panství hrabě Štěpán Šlik získal
vytvořením spolku feudálů a německých finančních domů potřebný kapitál, vykoupil
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud
neznámá osada Konradsgrün stává hornickým sídlištěm, které se záhy rozroste v několikatisícové město – Sankt Joachimsthal
(Jáchymov).
Vznik dolu a pojmenování Svornost
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhající podél západního
okraje právě vznikajícího města, která byla
nazvána Stella (Hvězda). Neznámo proč,
a neznámo kdy, byla později přejmenována na žílu Geschieber. Žíla to byla skutečně
bohatá, dle soudobých záznamů na ní bylo
možno kopat ryzí stříbro motykou, blízko
pod povrchem zde byly nalézány až 100 kg
těžké stříbrné balvany. Nebylo proto divu,
že na této žíle bylo brzy zahájeno hloubení
několika desítek šachtic, z nichž jedna byla
nazvaná svým majitelem, rýnským těžařem
Georgem Schweitzerem, Konstantin. Žíla
měla zvláště výhodnou polohu v tom, že

byla situována přímo do průsečíku nové žíly
Stella s o rok dříve objevenou žílou Ondřej.
Prameny uvádí, že během 20. let 16. století zde činil výtěžek jmenovaného těžaře
40 000 zlatých. Jelikož zpravidla tam, kde
jsou peníze, jsou i spory, vypukl jeden takový i mezi Schweitzerem (nebo jeho dědici)
a sousedními těžaři na cechu Annageschlecht. Příčinu sporu neznáme, víme jen, že
začátkem roku 1530 se oběma stranám podařilo spor ke všeobecné spokojenosti urovnat a na památku této události byla jáma
Konstantin přejmenována na jámu Einigkeit
(Jednota – Svornost).
Význam Svornosti pro lázně
Slibné a hlavně výnosné začátky těžby v dole
Svornost naznačovaly, jak „zářivou“ budoucnost hornictví v Jáchymově čeká. Do osudu
Svornosti zasáhl mnohokrát běh dějin, válečné konflikty, náhlé zvraty v oblasti vědy
a techniky i politické ambice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku
a zmaru a společně zanechávaly stopy v samotném srdci hory, utvářely ho, jako ruka
sochaře zdobí chladný kámen do podoby
uměleckého díla. Důl Svornost je pevně spjat
s prvními radonovými lázněmi světa – bez
něj by jáchymovské lázně nejspíš vůbec nevznikly, je samotnou podstatou jejich existence. Je proto třeba klást si otázky. Proč se
to stalo? Kdo se o to přičinil? Jaké události
dokázaly vrýt do skály podobu, kterou nese
výjimečný zdroj léčivé radonové vody?
Celý článek s podrobnou historií dolu Svornost naleznete na www.laznejachymov.cz

Filip Sedláček, marketing
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Spa & Wellness Nature Resorts

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.

Riviera v novém
Díky rozšíření a modernizaci si pro svůj pobyt
můžete opět vybrat bývalý penzion Riviera,
který se změnil na moderní tříhvězdičkový garni hotel s 73 lůžky, recepcí, restaurací
a novým výtahem. Provoz byl zahájen v únoru
2018. K původní budově z roku 1928 s dvou-

podlažní přístavbou ze 70. let minulého století
byla během právě dokončené realizace doplněna další dvě patra. Celý objekt hotelu, který
se nachází v blízkosti centra města u vstupu
do lázeňského parku, se tak výškově srovnal
a obě části působí souměrně.

Hotel Alexandria získal opět
titul Czech Hotel Awards

Skvělá vizitka kvality služeb. V dosavadních
sedmi ročnících soutěže Czech Hotel Awards
zaznamenal wellness hotel Alexandria**** již
šesté vítězství v kategorii nejlepších Spa &
Wellness hotelů a podruhé v kategorii čtyřhvězdičkových hotelů ve Zlínském kraji. Vyhlášení výsledků se konalo 19. března v Praze
za účasti několika stovek hoteliérů, odborníků z oblasti hotelnictví a zástupců médií.

„Šest vítězství v dosavadních sedmi ročnících soutěže a navíc ocenění v kategorii čtyřhvězdičkových hotelů je mimořádně zavazující. Jsme poctěni, že veřejnost vnímá Alexandrii jako nejlepší mezi
wellness hotely v celém Zlínském kraji a děkujeme všem, kteří pro
nás hlasovali. Vyhlášení výsledků soutěže považujeme za jednu
z nejdůležitějších hotelových událostí roku. Prvenství je vždycky
zavazující a opakovaná prvenství nejsou možná bez inovací a kvality. Cena patří všem zaměstnancům hotelu, kterým i tímto děkuji
za jejich vysokou profesionalitu. Doufáme, že vedoucí pozici opět
obhájíme v následujících letech a že nám hosté při hlasováních zůstanou věrní,” řekla Ing. Miloslava Fialová, ředitelka hotelu.

Příznivci Četníků z Luhačovic
mohou strávit týden
v seriálovém hotelu Popper
Chtěli byste zažít atmosféru první republiky,
ve které se odehrávaly příběhy seriálu Četníci z Luhačovic, a strávit pobyt přímo v hotelu Popper? Pro všechny, kteří by se chtěli
přenést v čase o sto let zpět, jsme připravili
po všech stránkách výjimečný pobyt Dovolená
v hotelu Popper aneb za Četníky do Luhačovic
inspirovaný úspěšným seriálem České televize.Účastníci budou ubytováni v hotelu Dům
B. Smetany, na jehož balkoně bude, podobně
jako v seriálu, skutečný nápis hotel Popper.
Personál bude v dobových kostýmech, na ulici se o pořádek postarají četníci v uniformách
z roku 1919 a nebude chybět ani dobový jídelní lístek a další překvapení.
Součástí pobytu bude také organizovaný program s filmovou tematikou, jehož součástí
bude promítání vybraného dílu seriálu, beseda s jeho tvůrci, DVD se všemi díly seriálu nebo zájezd do Kabinetu filmové historie
a Filmového uzlu Zlín. Nezapomněli jsme ani
na procedury. Základem jsou služby odpoví-

dající osvědčenému pobytu Lázeňská dovolená. Přijet můžete ve dvou konkrétních termínech 22. 4. až 29. 4. 2018 a 30. 9. až 7. 10.
2018.
„Na myšlenku využití filmové tematiky u pobytu nás přivedla tradice filmové tvorby v regionu, stále častější natáčení v Luhačovicích,
rostoucí poptávka filmových štábů po Luhačovicích jako atraktivní lokaci, ale i zájem samotných hostů. V neposlední řadě jsme tento
produkt zamýšleli jako netradiční ochutnávku doby, kdy vznikalo Československo, což
si právě připomínáme,“ řekl Ing. Jiří Dědek,
MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a.s.
Netradiční pobyt oslovil i porotu v soutěži
Velká cena cestovního ruchu 2017/2018, která mu udělila první místo v kategorii nejlepší
lázeňský a wellness balíček.
Zaujalo ji především propojení odkazu televizního pořadu s aktivním pobytem a ocenili originální nápad s regionálním přesahem
a s nápaditou a dobře cílenou komunikací.

Zájem z Česka i odjinud
Dodala, že hlavní část klientely hotelu Alexandria tvoří hosté z České republiky, kteří se rádi vracejí. Alexandria je ale velmi oblíbenou
i mezi hosty ze Slovenska, a to především na prodloužené víkendové pobyty. Často služeb hotelu Alexandria využívají i Rakušané
nebo Izraelci.

zdroj: Česká televize

Sňatky z rozumu? Rýsuje se dohoda mezi lázněmi a městem
Nikoliv! Spíš rozum v hrsti nebo vítězství zdravého rozumu.
Podobná spojení mě napadají, když mám komentovat dohodu,
jaká se rýsuje mezi našimi lázněmi a vedením města Luhačovice. Mám na mysli dohodu, která ukončí letité dohady a spory
o to, kdo má nést náklady na péči o soukromý, ale veřejností
bezplatně užívaný park. Na principech narovnání soudního
sporu i rozsahu budoucího finančního podílu města se obě
strany dohodly. Shoda panuje i nad nerovným postavením našich lázní a ostatních luhačovických podnikatelů v cestovním
ruchu, stejně jako na potřebě tuto nerovnost řešit po vzoru
prvorepublikových příspěvků. Předchozí zkušenosti a přiro-

zená opatrnost velí ke zdrženlivosti. Stále není nic podepsáno
a i po podpisu zůstanou nezodpovězené, případně nevyřčené, otázky, jak to bude s investicemi, které zatěžují vlastníka
víc než údržba, nebo jak ke spravedlivé spoluúčasti přivést
ostatní místní lázně, hotely, ubytovatele nebo restauratéry.
Tak jako tak ale zažíváme obrovský posun v porozumění mezi
lázněmi a městem. V myslích se začíná zvolna mazat dekádami fixovaná neviditelná demarkační čára a snad budeme
moci brzy začít používat třeboňské“město a lázně jedno jsou“.
Ono to tak totiž ve skutečnosti opravdu je. Většina hostů jezdí
do Luhačovic a mluví o pobytu v lázních, byť bydlí v soukromí

nebo hotelu, které lázeňskou registraci nemají ani náhodou.
Dokonce i zákon používá výraz lázeňské místo, kterým není
zdravotnické zařízení lázeňské péče, ani správce pramenů,
ale město a soubor jeho veřejné infastruktury. Nejdůležitější
zprávou pro čtenáře našeho časopisu, naše hosty, návštěvníky
Luhačovic, našeho parku i obyvatele ale je, že nehrozí rozdělení Luhačovic na oplocený lázeňský resort a zbytek města.
Věřím, že porozumění, které teď cítíme, vydrží a pomůže nám
společně rozvíjet atraktivitu i věhlas Luhačovic.


MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel

www.laznejachymov.cz

Karlovarský kraj – pramen zážitků…

Pohádkové hrady, kouzelné zámky, rozsáhlé cyklostezky i adrenalin pro náročné. Karlovarský kraj nabízí
volnočasové aktivity pro každého. Přesvědčte se sami. Slibujeme, že litovat rozhodně nebudete!

Karlovarský kraj patří mezi nejmenší kraje České
republiky. To ale nemění nic na tom, že i na tak
malé rozloze lze najít mnoho zajímavostí, které
stojí za vidění.
Díky fenoménu léčivých pramenů a s nimi spojených vzácných přírodních jevů, které již po několik staletí vytvářejí nenapodobitelný kolorit této
oblasti, se Karlovarský region zapsal do povědomí
většiny lidí především jako kraj lázeňský. Málokdo
si však uvědomuje, že na tomto ne příliš rozsáhlém území se nachází skutečně velké množství
kulturních památek a přírodních zajímavostí a je
tedy velmi oblíbenou destinací i pro turisty hledající atraktivity jednotlivých regionů a prahnoucí
po poznání nových zajímavých míst.

Tipy na volný čas

Jáchymovské lázně nabízejí široké možnosti,
jak aktivně prožít volný čas. Vedle procházek
s hůlkami, průvodcem nebo bez, můžete navštívit některé z lázeňských sportovišť.

SPORT CLUB POD RADIUM PALACE – Zde si
můžete zahrát minigolf, kuželky nebo petangue. Otevírací doba – od pondělí do pátku 13:00
až 18:00 hod., sobota a neděle 9:00 až 18:00
hod. V případě nepříznivého počasí zavřeno.

PŮJČOVNA KOL A ELEKTROKOL – Za poznáním okolí Jáchymova můžete vyrazit také
na kole. Pokud jste si do lázní nepřivezli svoje
vlastní, nabízíme možnost zapůjčení v naší půjčovně.

Častým cílem romantiků a zájemců o historii je
hrad Loket nebo zámek Bečov nad Teplou, ve kterém se nachází relikviář sv. Maura, památka evropského významu. Sbírku světově známých kuriozit kancléře Metternicha pak mohou obdivovat
návštěvníci zámku Kynžvart. Dalšími místy, která
stojí za návštěvu, jsou například hrad Seeberg, zámek Chyše, Chebský hrad, hrad Hauenštejn nebo
zámky Valeč a Mostov. Mnohým pak učarují historická jádra měst Bečova nad Teplou, Lokte, Chebu,
Karlových Varů nebo Ostrova. Unikátním zážitkem
se pro návštěvníky stane prohlídka kláštera premonstrátů v Teplé, v němž se nachází cenná historická knihovna (druhá největší klášterní knihovna
v České republice). Kromě toho mohou návštěv-

níci obdivovat panenskou přírodu, zejména pak
unikátní krajinný celek Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les nebo dalších 80 chráněných přírodních lokalit, z nichž jsou asi nejznámější přírodní
rezervace SOOS, Božídarské rašeliniště či Kladská.
Ne všichni návštěvníci však touží pouze po poznání a historii. Mnozí z nich každoročně zavítají
do tohoto regionu za účelem sportovního vyžití,
a to zejména proto, že jsou zde vynikající podmínky téměř pro všechny druhy letních i zimních sportů. Hřebeny Krušných hor jsou v zimních měsících
jedním z nejnavštěvovanějších středisek zimních
sportů v České republice. V souvislosti s nadcházejícím létem je však nutné připomenout, že tento
horský masiv je jako stvořený pro další sportovní
aktivity, jakými je například pěší a cykloturistika.
Velké množství k tomu určených značených tras
a naučných stezek a více než 2 000 km značených cyklotras vás provede panenskou přírodou,
jejíž krásu lze obdivovat i z rozhleden, kterých je
na tomto území hned několik. Mezi nejznámější
patří například rozhledna na Klínovci, Plešivci,
rozhledna u obce Krásno nebo moderní rozhledna
Cibulka na Sokolovsku. Jelikož se jedná o poměrně
hustou síť cyklostezek, vydala Destinační agentura
pro Karlovarský kraj velice podrobnou cyklomapu, jež je k dostání ve všech infocentrech v regionu.
Jak je jistě patrné z uvedených informací, Karlovarský kraj nabízí opravdu široké spektrum turisticky zajímavých lokalit a možností aktivního
odpočinku. Doufáme proto, že představení tohoto
krásného koutu naší vlasti vás zaujalo natolik, že
do některých z uvedených míst brzy zavítáte, abyste atmosféru našeho regionu vyzkoušeli na vlastní
kůži.
Živý kraj

Destinační agentura pro Karlovarský kraj

www.zivykraj.cz

Vybrat si můžete z nabídky 4 horských, 2 trackingových a 2 dětských kol. K dispozici jsou také
2 elektrokola APACHE MATTO E3 s dojezdem podle způsobu jízdy 45 až 80 km. Kola si můžete rezervovat na recepcích jednotlivých hotelů. Uložena
jsou u obsluhy parkoviště pod Radium Palace.

TENIS – Pro sportovně založené lázeňské hosty je
k dispozici tenisový kurt, jehož provoz začíná podle aktuálního počasí v průběhu května. V sezoně
je otevřeno od 9:00 do 21:00 hod. Zapůjčení raket
a míčků na recepci Radium Palace. Informace a rezervace na tel. 353 835 111.

COOL CLUB – Pro zájemce o pohodovou zábavu
je zde připraven ping-pong, stolní fotbálek a šipky.
Provozní doba 8:00 až 22:00 hod. Bližší informace
získáte v recepci hotelu Curie.

další služby pro naše hosty a veřejnost
Radium Palace
Běhounek
Curie

Praha

Astoria

Agricola
Lužice

Kulturní dům
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ZA SPORTEM
A POZNÁNÍM

Nabízíme k vypůjčení
ELEKTROKOLA
zn. APACHE MATTO E3
dojezd 45–80 km
cena od 500 / 4 hod.

REZerVACE
na hotelových recepcích
a v Lázeňském centru Agricola

vypůjčení a vrácení
na parkovišti pod hotelem
Radium Palace

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
KRUŠNÉ HORY NA LYŽÍCH,
NA KOLE ČI PĚŠKY | 4 NOCI
✔ 4× ubytování s polopenzí

✔ 4× vstup do bazénu a saunového světa
(120 min)
✔ 2× solná jeskyně (45 min., Agricola)

BONUS

✔ zapůjčení holí pro nordic walking
✔ úschovna kol a lyží

✔ denně sladké občerstvení pro děti
od 10 do 15 let

Cena od 4 870 Kč

Slevy pro děti až do 15 let.

Beauty centrum
Kadeřnictví a kosmetika

Po–Pá 10:00–17:00 hod., So 10:00–12:00 hod., Ne dle domluvy

ALL INCLUSSIVE

Kiosek

Po–Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–11:00 hod., Ne 09:00–10:00 hod.

✔ 6× ubytování v 2lůžkovém pokoji s možností
přistýlky

Beauty Centrum – Pedikúra
Kadeřnický salon

Pedikúra, manikúra,
nehtové studio, make-up
Kosmetický salon

Kadeřnictví Marie Drápalová
Pedikúra a manikúra
Kosmetika

Čarovějník – bylinky, čaje, koření
Kosmetika

Tajemství přírody
Porcelán

Boutique Svitlana
Lékárna Šalvěj

Květiny u Monka

Út 08:00–17:00 hod., St 11:00–17:00 hod., Čt 08:00–13:00 hod., Pá 11:00–17:00 hod.,
So dle domluvy

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA | 6 NOCÍ

Út, Čt, Pá 08:00–14:00 hod., So 07:00–12:00 hod., v jiné dny a odpoledne dle domluvy

✔ 6× snídaně formou bufetu

Út, St, Čt, Pá 09:30–15:30 hod., So 10:00–15:00 hod., odpoledne dle domluvy

Út, Čt 08:00–14:00 hod., So 07:00–11:00 hod., v jiné dny a odpoledne dle domluvy

✔ 6× lehké polední menu (polévka a salát)

✔ 6× večeře výběrem ze 3 servírovaných menu
a 2 pokrmů formou bufetu

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

✔ neomezená konzumace nápojů od 10:00
do 22:00 hodin (nealko nápoje dle nabídky,
bílé a červené rozlévané víno, lahvové pivo,
káva espresso, capuccino, čaj)

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

NAVÍC K POBYTU

Po, Út, Čt, Pá 09:00–17:00 hod., So 09:00–13:00 hod.
Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.
Út, Čt 08:00–15:00 hod., So 08:00–11:00 hod.
Po–So 10:00–17:00 hod.

Po–Pá 10:00–17:00 hod.
Po–Pá 13:00–17:00 hod

Po–Pá 08:00–12:30 hod., 13:00–17:00 hod., So 08:30–13:00 hod.
Po–Pá 09:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod

✔ 6× vstup do bazénu a saunového světa
(90 min.)

✔ zdarma vstup na kulturní akce nebo
návštěva kina dle aktuálního programu

Cena od 5 664 Kč

Slevy pro děti až do 15 let.

Více informací o cenách a slevách na
www.laznejaqchymov.cz

KULTURNÍ PROGRAM
DUBEN 2018
1. 4. Velikonoční neděle 10:00–11:30 hod., zdarma
VELIKONOČNÍ LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Lidové písně převážně z Chodska

Radium Palace, lobby

2. 4. Velikonoční pondělí 15:00 hod., zdarma
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S HARFOU A UKÁZKAMI ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC

Běhounek, zimní zahrada

2. 4. Velikonoční pondělí 19:30 hod., vstupné 110 Kč
VELIKONOČNÍ KONCERT – STAROČEŠTÍ HELIGONKÁŘI

Curie, kavárna

11. 4. středa 19:30 hod., vstupné 110 Kč
KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Hudební večer ve stylu blues, popu a jazzu.

Curie, kavárna

12. 4. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 110 Kč
JAZZOVÉ INSPIRACE U KLAVÍRU

Radium Palace, bar

17. 4. úterý 19:30 hod., vstupné 150 Kč
GIANCARLO RUGGIERI a SOŇA RUGGIERI
Koncert italského tenoristy s baletním doprovodem

Běhounek, sál

20. 4. pátek 19:30 hod., vstupné 90 Kč
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
O manželském štěstí otevřeně, ale s humorem a taktně. Komedie inspirovaná radami dobrých hospodyní
v publikacích Ivy Hüttnerové. Ochotníci Ostrov.

Kulturní dům Jáchymov

24. 4. středa 19:30 hod., vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA SCHLIKOVÉ A OSTROVSKO

Curie, kavárna

26. 4. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 140 Kč
DUO BEAUTIFUL STRINGS

Radium Palace, sál

10. 5. čtvrtek, 20:00–21:30 hod., vstupné 50 Kč
RUSKÝ VEČER

Radium Palace, bar

16. 5. středa 19:30 hod., vstupné 100 Kč
GALA KONCERT
Evergreeny opery, operety, muzikály a filmové melodie

Curie, kavárna

17. 5. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 120 Kč
HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU
Klavírní a pěvecký recitál nevidomého zpěváka Honzy
Jareše

Radium Palace, sál

18. 5. pátek 19:30 hod., vstupné 90 Kč
S TVOJÍ DCEROU NE
Divadelní situační komedie o docela obyčejném manželském páru, který hledá oživení. Kdo ale dohlédne
na dceru Sandru? Budete zírat! Divadelní scéna při DK

Kulturní dům Jáchymov

22. 5. úterý 19:30 hod., vstupné 110 Kč
STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF

Curie, kavárna

26. 5. sobota 10:00 hod., zdarma
zahájení lázeňské sezony
Nenechte si ujít Adama Mišíka (více na straně 4), pro
lázeňské hosty vystupuje Ondřej Havelka

Lázně Jáchymov

29. 5. úterý 19:30 hod., vstupné 120 Kč
PERLY STARÉ HUDBY
Pěvecký koncert v doprovodu klasické kytary

Běhounek, sál

31. 5. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 130 Kč
RICCIO QUARTET
Komorní kvarteto Karlovarského symfonického
orchestru

Radium Palace, sál

KVĚTEN 2018
3. 5. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 130 Kč
KLASICKÁ OPERETA S MALÝM NÁDECHEM MUZIKÁLU
V podání emeritních sólistů plzeňské opery

ČERVEN 2018
5. 6. úterý (případně 26. 6.) 19:30 hod.,
vstupné 150 Kč
KDYŽ STRAUSS, TAK JOHANN
Koncert nejkrásnějších operetních melodií

Curie, kavárna

Kavárna Curie

Radium Palace, sál

8. 5. úterý 19:30 hod., vstupné 110 Kč
KYTAROVÉ DUO MANERA
Večer španělských melodií a argentinského tanga

Běhounek, sál

7. 6. čtvrtek 19:30 hod., vstupné 100 Kč
EVA HENYCHOVÁ
Folkový recitál charismatické zpěvačky

Jak chutná jaro
13. 6. středa 19:30 hod., vstupné 110 Kč
KONCERT DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland.

Curie, kavárna

16. 6. sobota 17:00 hod., zdarma
GLÜCKAUF ZE SCHNEEBERGU
Vystoupení pěveckého sboru v rámci česko-německé
spolupráce „přátelství bez hranic“.

Altánek v parku

19. 6. úterý 19:30 hod., vstupné 120 Kč
MUSICA DOLCE
Z klenotnice staré hudby (hudba hradů a zámků)

Curie, kavárna

21. 6. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 140 Kč
TRIO BEAUTIFUL STRINGS
Houslový koncert, díla francouzských mistrů.

Radium Palace, sál

Kompletní program na www.spainfojachymov.cz

Zájezdy

Širší okolí Jáchymova nabízí celou řadu možností
pro zajímavé výlety. Pokud jste pojízdní, můžete
vyrazit kamkoliv. Jestliže raději cestujete organizovaně a s průvodcem, můžete využít nabídky našeho kulturního centra.
Podrobné informace o termínech, cenách a podobně najdete v tištěných programech nebo na nástěnkách v hotelech. Každý hotel má také svou programovou specialistku, která vám pomůže vybrat to
nejlepší pro vás.
Radium Palace****
Běhounek***+
Curie***

Tel. 353 831 715
Tel. 353 831 229
Tel. 353 831 618

Česko
 Krušné hory na české straně  Ostrov  Karlovy
Vary  Horní Hrad  Loket  Mariánské Lázně
 Františkovy Lázně  Cheb  Klášter Teplá 
Zámek Bečov  Zámek Chyše  Zámek Kynžvart
 Klášterec nad Ohří  Kadaň  Plzeň  Praha

Ach, jaro. Nejhezčí sezona roku. Po studených,
pochmurných zimních měsících je příroda
v rozkvětu, přichází hřejivé dny a v našich kuchyních se těšíme, až z jemných a čerstvých
surovin budeme připravovat sezonní pokrmy
pro potěšení těla i duše našich hostů.
Začátek dubna s velikonočními svátky vyzývá k tradičnímu menu, kdy se odkazujeme
na lokální potraviny chuťově doprovázené
bylinkami podle receptů dnes znovuobjevovaného českého folklóru. V měsíci květnu pak
začne sezona delikates zeleniny králů, chřestu. Zároveň budeme servírovat pokrmy z baby
kuřátek a perliček, které se svou výjimečnou
křehkostí odlišují od běžné drůbeže.
Červen už láká na léto, z Jáchymova tak pomyslně skrze vůni a chuť zavítáme do slunné
Itálie. Na našich stolech se objeví těstovinové
speciality doplněné křupavými salátky. V druhé polovině měsíce pak navštívíme také naše
nejbližší sousedy, abychom ochutnali něco
i z tradičních polských, slovenských, rakouských či německých pokrmů. Ačkoliv naši hosté
u nás tráví poměrně krátký čas, dbáme na to,
aby pokrmy nebyly jednotvárné, a mohli jste
si u nás vybrat to, na co máte chuť.

kam zajít

NěmeckoNeko
 Krušné hory na německé straně  Oberwiesenthal  Annaberg-Buchholz  Chemnitz 
Drážďany

Curie
Café Curie / kavárna
Po–Pá 9:00–22:30 hod.
So 12:00–23:00 hod., Ne 10:00–23:00 hod.
Snack Bar
Po–So 7:00–12:00 hod.

RADIUM PALACE
Zimní zahrada / à la carte restaurace
Po–Ne 9:00–22:30 hod.
Noční bar
Pá 20:00–23:00 hod.

Běhounek
Zimní zahrada / à la carte restaurace
Po–Ne 9:00–22:30 hod.

Georgius Agricola, saský učenec, lékař a přírodovědec, se usadil v krušnohorském Jáchymově, v místě, v němž se teprve v roce 1516 započalo s těžbou stříbrných a dalších rud, což pro něj mělo velký význam, protože již léta toužil získat znalosti o kovech a jejich sloučeninách a o možnostech aplikace těchto látek
v lékařství. Agricola zde trávil čas studiem oblíbených latinských a řeckých autorů, stejně jako čilým stykem se zkušenými horníky, zejména Vavřincem Bermannem, hutním kontrolorem, který se výjimečně vyznal ve vědách, hornictví a hutnictví. Zde napsal Agricola svůj první mineralogicko-hornický spis, vytištěný v roce 1530 v Basileji, který je zároveň prvním tištěným spisem o Jáchymově: „TAJENKA“
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Agricola
Café Agricola / kavárna
Po–Ne 9:00–20:00 hod.

