
P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

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 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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Vážené čtenářky a čtenáři, milí hosté,

v rukou držíte první postcovidové číslo naší 
tradiční AquaVivy. Původně jsme ho chtěli celé 
věnovat 110. výročí otevření Radium Palace, ale 
později nám došlo, že mnohem mladší výročí 
letos slaví i naše stávající akciová společnost, 
která vznikla v roce 1992. Na rozdíl od našich 
předchůdců jsme se nemuseli vyrovnávat s tak 
hlubokými společenskými zvraty a ranami, ale 
ony tři dekády v rychle se měnícím světě okolo 
nás napsaly spoustu příběhů. Velkých i malých. 
Příběhů lidí, událostí i staveb. Příběhy najdete za 
každým z našich rozhodnutí. Bez ohledu na to, 
zda bylo chybné či správné. Stopa, kterou jsme 
vyšlapali, je vidět, a věřím, že bude vidět i za dal-
ších 80 let, až i naše společnost oslaví 110. výro-
čí. Řada našich hostů, návštěvníků, obyvatel Já-
chymova, a dokonce i mnoho zaměstnanců těch 
30 let prožilo s ní. Přesto o ní ale neví ani zdaleka 
tolik, jako o lázeňské historii Jáchymova z první 
poloviny 20. století. Přitom je role současné 
akciové společnosti v rozvoji a obnově zdejších 
lázní a vlastně i rozkvětu Jáchymova naprosto 
zásadní. Proto věnujeme stejný prostor i jí a také 
se ohlédneme za obdobím pandemie, která se 
našeho oboru dotknula zásadním způsobem.
Z minulosti bychom se měli poučit, měla by nás 
zavazovat, ale nesvazovat. Ochránit před opa-
kováním chyb předků a inspirovat. Věřím, že se 
i nadále budou v Jáchymově tradice s inovacemi 
snoubit.
Ten minulý čas volím záměrně. Z těch 30 let no-
vodobé lázeňské historie Jáchymova jsem stál 
za kormidlem lázní celé dvě třetiny. 20 let je kus 
života. Čas jedné generace. Začínal jsem úklidem 
následků divokých devadesátek, prolamoval za-
žité stereotypy a bořil zvyková práva, opravoval 
a budoval, překonával Hegerovu reformu, lázně 
otevíral mladší klientele, propojoval jejich po-
tenciál s okolními horami a přírodou, spojením 
s Luhačovicemi vytvářel a řídil největší lázeň-
skou skupinu v ČR, lázně provedl covidovou 
bouří a doma se opíral o svoji ženu, která byla 
na spoustu věcí sama. Pendlováním mezi oběma 
lázněmi a pražským domovem jsem se zabyd-
lel v autě. Pojízdná kancelář s trvale sbaleným 
kufrem převlečení. Prodej jáchymovských lázní 
pro mě byl impulzem, abych s překročenou pa-

ÚVODNÍ SLOVOLázeňská jubilea

110 let hotelu Radium Palace
Jedna z nejvýznamnějších staveb v Jáchymově 
slaví letos opravdu úctyhodné výročí. Luxusní 
hotel Radium Palace vyrostl během pouhých 
dvou let, 1910–1912, na místě bývalého zá-
jezdního hostince Kurhaus Radium. Hotel sám 
o sobě vždy představoval opravdový luxus, 
proto do Jáchymova jezdily vždy významné 
osobnosti. Mezi hosty se pohyboval Edvard Be-
neš, Tomáš Garrigue Masaryk nebo třeba první 
egyptský král Fuad. Aby ne, když se tehdy pro-
stavělo neuvěřitelných 13 milionů rakouských 
korun. Všechny pokoje měly tekoucí teplou 
vodu, telefon a elektronickou signalizaci na slu-
žebnictvo. Záhy po otevření zasáhla nelítostně 
do dalšího rozvoje 1. světová válka. Dva roky 
po jejím skončení se hotelu ujaly elity českého 
hoteliérství Karel Šroubek a Jaroslav Urban. 
Udělali významné stavební úpravy, jako pro-
menádní terasu s balustrádami, tenisové kurty, 
nový luxusní bar i Lesní kavárnu. Plány na další 
rozkvět zpřetrhala 2. světová válka. Domy a ho-
tely se měnily na vojenské lazarety. Stejný osud 
měl i Radium Palace, ze kterého se stala poboč-
ka berlínské nemocnice. Po válce již psal svou 
historii pod jménem Sanatorium Marie Curie-
-Skłodowské a ke svému původnímu názvu se 
dostal až po revoluci. Od této doby prošel hotel 
četnými rekonstrukcemi, které při respektová-
ní hodnot budovy umožnily dosáhnout nové 
kvality komfortu. Dnes je hotel Radium Palace 
kulturní památkou a stejně tak jako před mno-
ha lety patří stále mezi unikátní skvosty lázní. 
Jeho hodnoty je třeba chránit, ale i rozvíjet. 
Proto společnost v následujících letech v RP 
chystá rozsáhlé investice.

30 let akciové společnosti Léčebné lázně 
Jáchymov
Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov 
vznikla v roce 1992 a její privatizační projekt 
byl jedním z prvních, které vláda schválila. 
30 let z historie lázní, které zahajují 116. se-
zonu, není moc, ale šlo o roky velmi činoro-
dé a dynamické. Byly během nich důkladně 
zrekonstruovány všechny objekty a řada no-
vých vznikla. Počty hostů a jejich přenocování 
stouply více než dvojnásobně. Lázně se nyní 
opírají jak o tuzemské, tak zahraniční hosty, 
jsou pevně zapojeny do systému veřejného 
zdravotního pojištění, ale svou závislost na 
něm i na zahraničních příjezdech úspěšně 
snižují důsledným rozvíjením potenciálu své-
ho podhorského umístění a zvyšováním své 
atraktivity pro aktivní domácí klientelu budo-
váním moderní wellness infrastruktury. Spo-
lečnost opakovaně získala řadu ocenění. Mezi 
nimi i prestižní titul „Lázeňská společnost 
roku“, a to v letech 2008 a 2012. Během této 
doby společnost přežila řadu krizí, naposledy 
Hegerovu radikální regulaci KLP v roce 2013 
a nyní dva covidové roky. Opakovaně měni-
la vlastníky. Z finančních machinací majitele 
z roku 2000 se několik let složitě sbírala, ale 
přesto dokázala v následujících letech, kdy 

Do dekády třetího milénia vstupují lázně s řadou významných výročí.

110 let Radium Palace 
30 let Léčebných lázní Jáchymov

20 let ve funkci generálního ředitele

akcie držela investiční skupina Penta a po-
sléze tři spolumajitelé Lázní Luhačovice a.s., 
proinvestovat více než miliardu korun větši-
nou v opravách a investicích vlastních budov, 
ale došlo i na čistě veřejnou infrastrukturu, 
jako jsou chodníky, parkové úpravy, autobu-
sové zastávky nebo nákup a jinými výnosy 
dotované provozování Kulturního domu. Re-
gionální a místní rozvoj ale společnost pod-
porovala a podporuje i jinak. Vedle investic, 
které zatraktivnily město pro obyvatele i ná-
vštěvníky, jako jsou Aquacentrum Agricola, 
Saunový důl, restaurace U Vodopádu nebo 
Prohlídková štola, společnost vydává nemalé 
prostředky do marketingu destinace, dlouhé 
roky byla tahounem kulturního života obce, 
v letech propadu rozpočtu obce předplácela 
lázeňskou taxu a pomohla s oddlužením měs-
ta odkupem Kulturního domu, vedla právní 
bitvy za udržení původního lyžařského areálu 
v majetku obce atd. V obdobné podpoře de-
stinace i investičním tempu chce pokračovat 
i současný akcionář. V novodobé historii lázní 
se v čele akciové společnosti dosud vystří-
dali dva dlouholetí ředitelé. Hana Hornátová 
a Eduard Bláha. Oba lékaři, oba vizionáři a vy-
trvalci, a především oba propadlí Jáchymovu.

MUDr. Eduard Bláha 20 let na pozici gene-
rálního ředitele lázní Jáchymov
Jako prezident Svazu lázní ČR a člen vedení 
Evropského svazu lázní se již 16 let podílí 
na kultivaci legislativního prostředí v ČR i na 
směrování celého odvětví. Konkurenty i do-
zorovými orgány je respektován jako ideový 
leader oboru. MUDr. Bláha řídí jáchymovské 
lázně 20 let. Více než polovinu z této doby je 
řídil jako součást největší lázeňské skupiny 
v ČR a Střední Evropě tvořené vedle Jáchymo-
va i Lázněmi Luhačovice a.s., jejichž je akcio-
nářem. Celou skupinu dokázal transformovat 
tak, že úspěšně zvládla projít dopady drastic-
kých regulací KLP v roce 2013, před pandemií 
prosperovala nejlépe v dosavadní novodobé 
historii obou lázní a bez velikých ztrát pře-
konala i ji. Vedle podnikání v lázních buduje 
pod značkou Mediclinic se svým společníkem 
jednu z největších tuzemských sítí ambulan-
cí. Eduard Bláha je ženatý, má dvě dcery (28 
a 25 let) a čtyřletého vnuka. Vedle nejbližších 
a práce patří do jeho života neoddělitelně 
i silniční kolo.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Jak Vás osud zavál do Jáchymova?
Byla to náhoda. Manažeři skupiny Penta, kteří 
mě poznali ve velkodistribuci léčiv, mě oslo-
vili s nabídkou krizového řízení a restruktu-
ralizace lázní, které převzali a chtěli rychle 
prodat. Mělo jít o maximálně dva roky, a tak 
mě žena „pustila“. Kdybychom oba věděli, na 
jak dlouho to bude, tak jsem tady asi stopu ne-
obtiskl. Pokračování na str. 2

desátkou začal zvolňovat, vystoupil ze své bub-
liny a pro sebe a své blízké zase nalezl rovnová-
hu mezi osobním a pracovním životem.
S nadsázkou se dá říci, že fasády našich lázeň-
ských domů jsme s plynoucím časem opravo-
vali a vylepšovali tak, že omládly. Šly proti času, 
kdežto já s ním. Říká se, že sportovcům začne 
s věkem ubývat výbušnost a stávají se z nich 
vytrvalci. Já jsem vytrvalcem z podstaty. S don-
kichotskými sklony. Vybuchovat jsem nikdy 
nepotřeboval, a i když se mi v „balíku“ skvělých 
kolegů běží skvěle, tak nastal čas na přesun na 
pomyslnou trenérskou lavičku.
Proto symbolicky na prahu letošní lázeňské 
sezony předám pozici generálního ředitele své 
nástupkyni. Lázně ale neopustím. Na jejich stra-
tegickém rozvoji se budu podílet i nadále. Silná 
pupeční šňůra by mi ani nic jiného nedovolila. 
Jáchymov je mé třetí dítě, přirostl k mému srdci 
a já se vepsal do něj.
Doufám, že se na lázně a jejich chod konečně 
začnu dívat i z druhé strany. Očima jejich hosta 
nebo návštěvníka areálu, vašima očima. Že si 
konečně vychutnám jejich služby, nasaji atmo-
sféru a jako pověstná kovářova kobyla přestanu 
chodit bos. Že se mnou nebudou naši manaže-
ři či zaměstnanci lázní mluvit filtrem organi-
začního řádu, a že v kavárně, parku nebo při 
procedurách zapředu řeč mnohem častěji také 
s vámi. Těším se na to. Tak krásné lázeňské léto.
 
 MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel

SPECIÁLNÍ VÝROČNÍ VYDÁNÍ

Vizualizace jedné z možných variant dalšího rozvoje RP
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Letošní zimní sezona byla velmi úspěšná, a to 
i přes epidemiologická omezení. Mezi nejob-
líbenější neléčebné pobyty patřily ty se ski-
pasy a wellness procedurami.
A i na léto jsme pro naše hosty přichystali 
širokou nabídku wellness pobytů spojených 
s aktivním odpočinkem, relaxací a poznává-
ním okolí.
Krušné hory můžete projet na kole, projít 
pěšky anebo se jen tak bez cíle vydat na pro-
cházku s dětmi.

Úspěšná zimní sezona v hotelu Astoria je za námi a nyní se těšíme 
na letní zážitky a turistiku.

Apartmán - Hotel Astoria

Prohlídková štola

přilbou a ti nejmenší si mohou v jednom úseku 
dopřát i plazení, tedy polohu, v jaké v 16. století 
dobývali horníci ve tmě a s kahanem stříbro. Na 
závěr prohlídky se díky filmovému plátnu přene-
sete do skutečného podzemí dolu Svornost, kte-
rým vás virtuálně provede jeho předák. Tajem-
ství vzniku, získávání, účinků a aplikace léčivé 
radonové vody odhalíte v předsálí Prohlíd-
kové štoly. Vaše děti mohou kromě dětského 
koutku vyzkoušet dětské hřiště nebo navštívit 
Údolí mlýnků.

Naše lázně jsou vyhledávané i pro aktivní dovolenou a pobyty 
s dětmi

Využít můžete i lanovku, která vás přímo z Já-
chymova vyveze na vrchol Klínovce. Sportovcům 
doporučujeme Trail Park Klínovec, kde najde-
te přes 30 km trailů všech obtížností. Půjčovna 
elektrokol, nordic walking a úschovna kol je také 
k dispozici.
Odpočinkový den lze strávit třeba v Prohlídkové 
štole Astoria, která je věrnou kopií dolu Svornost 
včetně výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní techni-
ky, šachetních zdviží, uranových žil, potrubí s ra-
donovou vodou a krápníků. Vstup je možný jen s 

Dokončení ze str. 1
Vzpomínáte si na první den v ředitelské 
funkci?
To ani ne, ale pamatuji se na první den, kdy 
jsem tady byl s manželkou a svítící hotel Radi-
um Palace mi z restaurace Bellevue na protěj-
ším kopci přišel jako z pohádky.

používáme ve snaze udržet si aspoň ty kluky, 
když už trendy dávno nejsme.

Jaké rozhodnutí za dobu působení 20 let 
ve funkci GŘ LLJ bylo nejtěžší?
Byla to všechna spojená s propuštěním za-
městnanců v dobách krizí a pak ta osobní 
v časech, kdy jsem doma nejvíc chyběl.

Jak vidíte perspektivu lázeňství, ať v Čes-
ké republice, tak Jáchymově?
Čekají nás těžké roky. Po těch tučných ale 
prostě přijít musí, abychom nezpychli a ne-
zpohodlněli. Cykličnost k ekonomice patří. 
Péče o zdraví má ale budoucnost.

Doba covidová zasáhla turismus i lázeň-
ství, využili jste nižší obsazenost kupří-
kladu pro rekonstrukce či nějaké inovace?
Jen minimálně. Chyběly na to prostředky. Ta 
doba nás ale naučila objevovat rezervy a dě-
lat řadu věcí jinak. Pokrok se prostě rodí z bo-
lesti. Jako život koneckonců.

Co byste poradil své nástupkyni?
Především bych jí chtěl popřát, aby se jí i spo-
lečnosti dařilo. Vím, že má hlavu i srdce na 
správném místě a poradí si sama. Když bude 

ale o radu stát, tak se s ní o svůj pohled na 
věc rád rozdělím.

Koronavirus nám hodně vzal, často i ty nej-
bližší. Přesto nám ale také něco dal. Narov-
nává nám žebříčky hodnot. Platí, že všechno 
zlé je pro něco dobré. Co nás nezabije, to nás 
posílí. Ne každý, kdo je na nás tvrdý, to s námi 
myslí špatně. Nouze naučí nejen Dalibora 
housti a nový život a pokrok se rodí z bolesti 
a nepohody. Když se ohlédnu za posledními 
dvěma roky v našich lázních a přemýšlím o je-
jich budoucnosti, tak mě napadají podobná 
rčení. Sice to vypadá, že by bylo lepší rychle 
zapomenout, že cokoliv plánovat je nesko-
nale optimistické nebo naivní. Pravda je ale 
taková, že jsme se za ty dva roky naučili víc 
než za deset předchozích. Lépe rozlišujeme 
podstatné od zbytného. Řešení hledáme rych-
leji, nacházíme rezervy, zbavujeme se zbytné 
byrokracie. Pojďme se podívat, čím vším jsme 
v lázních za ten zvláštní čas prošli, co jsme 

odžili, odpracovali a vybojovali. Příval nových 
situací a jejich řešení postupně překrývá ty 
překonané a vyřešené. Už i nyní, po pouhých 
dvou letech, si připadám jako archeolog opa-
trně odkrývající vrstvu za vrstvou. Sediment 
paměti. Amnézií snad ještě netrpím, ale i tak 
jen stěží řadím události do časové řady. Bylo 
toho tolik. V roce 2019, ve kterém lázně na-
vštívily rekordní počty hostů, jsme slavnostně 
otevřeli dvě pro budoucnost klíčové stavby 
Saunový důl v Aquacentru Agricola a restau-
raci U Vodopádu. Sezonu 2020 jsme vyhlí-
želi s velikým optimismem. Tradičně jsme ji 
zahájili plesem, chystali se na další rekordy 
návštěvnosti a ve zprávách zachytávali zprá-
vy o situaci v Číně, která byla tak daleko. Po 
březnovém šoku, kdy začala rychle padat čísla 
návštěvnosti a s nimi i práce pro naše zaměst-
nance, se dostavily obrovské obavy. Progra-

my státní pomoci ještě neexistovaly, příjmy 
vypadly, hosté chtěli zpátky zálohy a před-
povědi mluvily o hranicích zavřených na dva 
roky. Udržet zaměstnance, nebo je propustit, 
a na jak dlouho a pro kolik lidí nám vystačí 
prostředky, když vyplatíme odstupné? Tuhle 
téměř hamletovskou otázku jsme si zpočátku 
pokládali každého posledního dne v měsíci. 
Lázně pak byly nějaký čas úplně zavřené, poz-
ději mohl být na pokoji jediný pacient, jindy 
zase mohli do lázní jen pojištěnci. Variant byla 
spousta. To, co vláda oznámila na tiskovce, 
bylo na hony vzdálené tomu, co s prodlením 
vypadlo z byrokratického soukolí. Takový byl 
i nešťastný osud skvělé myšlenky státních lá-
zeňských voucherů, které úřední šiml ohlodal 
na kost, až se ztratil smysl. Ten postrádala i lo-
gika, s jakou byla aplikována pravidla ochra-
ny hospodářské soutěže na objem podpory. 
Tato pravidla mají chránit malé soutěžitele 
na trzích před giganty a monopoly. Tady ale 
odpírala velkým firmám stejnou podporu na 
pracovníka, jakou dostávaly malé. Po chvilce 
letního oživení a uvolnění kultury přišla další 
vlna a s ní pracovní povinnost pro naše zdra-
votníky, kteří se stali rezervou pro nemocni-
ce. Lázně měly poskytovat záložní lůžka pro 

koronavirové pacienty nebo být místem pro 
soustředění a izolaci ohrožených seniorů, pří-
padně bezpečným ubytováním pro vyčerpané 
zdravotníky. Verzí bylo mnoho a jistota žádná. 
Do toho jsme testovali, dezinfikovali, izolovali 
a utahovali opasky v nákladech i investicích. 
Také se nám střídali ministři a s nimi nejen 
pohled na opatření, ale i na potřebnost láz-
ní. Až počátkem roku 2021 našly lázně svou 
přirozenou pozici v boji s pandemií. Staly 
se místem následné rehabilitace a později 
i rekondic pro vyčerpané zdravotníky. To, co 
v časové ose vypadá jako plavba ve vlnkách, 
sice nahoru a dolů, ale klidně a v rytmu, byl 
souboj s divokým mořem, které se čas od času 
zklidnilo, než udeřilo s mnohem větší silou. 
S každou další vlnou (kolik že jich už vlast-
ně bylo?) byla ale patrná naše větší otužilost, 
odolnost, ale i organizovanost. I proto hledí-
me do budoucnosti se vztyčenou hlavou. Ani 
geometricky rostoucí ceny energií, inflace 
a válka na Ukrajině na tom nic nezmění. Po 
letech tučných musí přijít hubená. Růst nelze 
do nekonečna. Počítáme s tím a lázně buduje-
me s dlouhodobou perspektivou jako hodno-
tu, která má přetrvat. Děkujeme, že jste v tom 
s námi a držíte nám palce.

Lázeňská jubilea

Co nás nezabije, to nás posílí
MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva akciové společnosti 
Lázně Jáchymov, rekapituluje uplynulých 24 měsíců.

Po náročném dni doporučujeme načerpat novou 
energii v lázeňském centru Agricola. Vedle lázeň-
ských a wellness procedur nabízí solnou jeskyni, 
kryokabinu, fitness a aquacentrum se Saunovým 
dolem. V aquacentru je k dispozici bazén se dvě-
ma plaveckými drahami, vířivky, pro nejmenší 
bazének s vodopádem a pro větší děti tobogán.
Využít můžete také relaxační terasu a sluneční 
louku s písečnou pláží. V restauraci „U Vodopá-
du“ naleznete široký výběr pokrmů české i mezi-
národní kuchyně.

LÁZNĚ JÁCHYMOV MAJÍ NOVOU 
GENERÁLNÍ ŘEDITELKU

Od května 2022 bude stát v čele akciové 
společnosti Lázně Jáchymov a.s. Ing. Eva 
Zachariášová. Ing. Eva Zachariášová pracu-
je ve společnosti od února 2020 a za dobu 
svého působení prokázala, že disponuje 
správnou kombinací manažerských do-
vedností a znalostí lázeňského segmentu. 
Do funkce generální ředitelky nastupuje se 
sympatickým elánem a strategickou vizí.

Je toho hodně, co jste během svého působení 
pro lázeňství udělal, na co jste nejvíce pyš-
ný?
S postupujícími roky mě pýcha přechází a žádný 
seznam úspěchů nevedu. Těší mě dobrý pocit, 
že mi práce dává smysl a že jej v ní často vidí 
i ostatní.

Během své kariéry jste získal řadu ocenění, 
které Vás nejvíce vzalo za srdce, potěšilo?
Na ceny a poháry sedá prach. Potěšila mě všech-
na ocenění a nejvíc ta obyčejná a upřímná. Vyř-
čená mezi čtyřma očima. Často si vzpomenu na 
přirovnání mých rozvojových vizí a jejich reali-
zace k Mattoniho budovatelskému duchu, které 
vyřkl jeden náš opakovaný host. A pak na poklo-
nu od úžasného osmdesátiletého světaznalého 
pána z Luhačovic, který po naší rekonstrukci 
tamní kolonády, která se znovu stala tepajícím 
srdcem města, řekl, že takovou stopu tam zane-
chal jen zakladatel lázní František Veselý. Prý 
musel přijít Pražák, aby udělal to, o čem místní 
jen mluvili. Musím ale přidat jedno, které mě 
pobavilo a stále baví. To když jsme s Martinem 
Plachým po prvních letech v čele SLL dostali 
ocenění Trendy kluci. Teď to občas s nadsázkou 



3

Lékaři v jáchymovských lázních pečují často 
i o pacienty po různých úrazech. Po laparoskopic-
ké operaci kolene se tu před pár týdny léčil i zpě-
vák Milan Drobný. „Byli jsme tam s manželkou na 
tři týdny a jsme nadšení,“ hodnotí Milan Drobný 
pobyt v Lázních Jáchymov. S manželkou sem při-

Veteránům to v lázních vyloženě sluší. Proto se do 
nich při svých jízdách pravidelně vracejí. Nyní si je 
můžete užít od 4. do 7. srpna, kdy VETERAN CAR 
CLUB KARLOVY VARY organizuje již 20. ročník pres-
tižní Karlovarské veterán rallye.

Karlovarská veterán rallye se setkává každoroč-
ně s velkým ohlasem a zájmem veřejnosti. Jak 
celá akce probíhá a na co se mohou účastníci 
těšit?
Jízdy se mohou účastnit automobily a motocykly 
do roku 1945 včetně. Maximální počet startujících 
je 50 vozidel (automobily a motocykly dohroma-
dy). Pro účastníky máme tenhle rok naplánovanou 
trasu Karlovy Vary – Fr. Lázně – M. Lázně. Po cestě 
posádky zařazené do kategorií podle roku výroby 
vozidla, moto i auto zvlášť, plní mezi obcemi a městy 
v regionu nejrůznější úkoly a řeší různé kvízy. V mi-
nulých letech šlo například o snězení kulaté lázeňské 
oplatky na čas. Výsledný čas se pak rovná trestným 
bodům, čím méně bodů, tím lépe. Celá akce je o tom 
společně si užít den a pobavit se u toho.

Od kdy Veteran club funguje a jak vůbec vznikl?

Milan Drobný zve do Lázní Jáchymov

Michal Krul a jeho životní vášeň – historická vozidla

Na Jáchymově si manželé Drobní cení i mimořádně 
čistého vzduchu

lékař společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Výhodná poloha Jáchymova umožňuje kombi-
novat léčebný program s turistikou v magické 
horské krajině nebo s poznáváním pozůstatků 
hornické tradice. Jáchymovské lázně jsou do-
konce jediné české lázně, které zaměstnávají 
horníky, kteří dohlížejí na čerpání radonové 
vody z dolu Svornost.
Tvoří je komplex hotelových domů, jimž do-
minuje právě čtyřhvězdičkový hotel Radium 
Palace. „I když je hotel velký, působí tak nějak 
domácky. Má také krásnou terasu s úchvatným 
výhledem. Vedle rehabilitací, bazénu a cvičení 
jsme vyzkoušeli například i Kneippův chodník, 
kde se střídá teplá a studená voda, a který pří-
jemně masíruje nohy,“ vypráví Milan Drobný.
Vyzkoušel i proceduru zvanou krabičky. To je 
zdejší specialita. Jde o unikátní metodu pomá-
hající tišit bolesti, na které dostupné léčebné 
prostředky nezabírají. Jedná se o tak zvanou 
brachyradiumterapii, kdy probíhá kontrolo-
vaná aplikace záření gama přímo na bolestivý 
kloub, páteř či šlachový úpon. Dávky záření 
jsou přesně spočítané a přiložení „krabičky“ je 
v indikovaných případech možné jedenkrát za 

otcem buď jen přihlížel, či sám přiložil ruku k dílu 
a naučil jsem se auta i opravovat. A to je právě to, co 
mě na veteránech baví. Jednoduchost, stará techni-
ka a možnost oprav a úprav vozidel svépomocí.

Tato otázka se přímo nabízí – vlastníte sám ně-
jakého veterána?
Ano, mám to štěstí mít ve své garáži auto značky 
FORD 20M TS z roku 1971 a Renault 5GTX. Moto-
cykly: MI – VAL 125 sportovní motocykl z Itálie, r. 
v. 1953, a dále sportovní superbiky z 90. let, jako 
je HONDA VF 1000 INTERCEPTOR r. v. 85, SUZUKI 
GSX.R 750 r. v. 1988 a další.

Kdy jste si pořídil své první vozidlo či motorku?
Na první motorku jsme si našetřili s kamará-
dem, když mi bylo 13 let. Byl to stroj JAWA 250 
za 500 Kčs.

Kde jste na ní jezdil, když na silnice jste nemohl?
Asi bych to neměl prozrazovat, ale brázdili jsme já-
chymovské louky (Klobouk) a užili si spoustu neza-
pomenutelné legrace.

Máte sen, jaké historické auto byste si ještě ně-
kdy rád pořídil?
Vlastnit veterány je vzhledem k celkové finanční 
zátěži, nákladnosti na jejich opravy, ale i složitému 

Do Léčebných lázní Jáchymov, a.s., přijíždějí hosté zejména s onemoc-
něním pohybového ústrojí, nemocemi nervovými a kožními, ale i hos-
té s diabetem nebo dnou. Perlu Podkrušnohoří letos navštívil i zpěvák 
Milan Drobný a nedá na ni dopustit.

Michal Krul – vedoucí dopravy Léčebných lázní Jáchymov a. s., je jeden 
ze zakládajících členů VETERAN CAR CLUBU KARLOVY VARY. Dovede-
te si představit fundovanějšího člověka na svém místě?

jeli koncem září. „Bydleli jsme v hotelu Radium 
Palace, kde to bylo skvělé po všech stránkách, ať 
šlo o ubytování, přístup personálu, stravování, 
bazén, procedury a tak dále. Je tam nádherný in-
teriér a služby na vysoké úrovni,“ vzpomíná na 
pobyt nadšeně Milan Drobny ́.
Jáchymovské lázně, které leží přímo pod horou 
Klínovec, mají dlouhou tradici. Byly založeny 
v roce 1906 jako první radonové lázně na svě-
tě. Více než stoletou tradici lázeňství dnes do-
plňují nejnovější vědecké poznatky. Radonové 
koupele pomáhají. „Nejen, že pacienti potvrzují, 
že jejich účinky vydrží až půl roku po ukončení 
lázeňského pobytu, ale navíc je radonová léčivá 
kúra zcela bezpečná – při doporučeném počtu 
osmnácti koupelí totiž není dávka záření vyšší 
než při jednom rentgenovém snímku krční pá-
teře. Ostatně bezpečnost radonových koupelí 
dokládá mimo jiné i více než sto let účinné léč-
by,“ vysvětluje MUDr. Jindřich Maršík, vedoucí 

Veteran Car Club Karlovy Vary Autoklubu České 
republiky je zájmové občanské sdružení nadšenců 
pro historická vozidla, vznikl v roce 1999. Cílem 
bylo spojit lidi s vášní pro historické stroje. Často se 
scházíme, a když je ta možnost, pořádáme společen-
ské akce.

Jak vypadá Vaše práce v klubu?
Snažíme se scházet pravidelně jednou za měsíc. Při-
pravujeme společné akce a vyjížďky. Jednou ročně 
pořádáme již zmiňovanou velkou tradiční akci Kar-
lovarskou veterán rallye, na kterou vás tímto srdeč-
ně jako diváky zvu. Dvakrát až třikrát do roka po-
řádáme klubový výlet do okolí. Většinou na nějaký 
zámek. Jsme pravidelně v kontaktu s kolegy z jiných 
veterán klubů, například z Německa. V předešlých 
letech naši tradiční jízdu poctily účastí i posádky 
ze Slovenska a Polska. Partnerství udržujeme nejen 
s majiteli historických aut, ale také motorek, např. 
z nedalekého Annabergu v Německu.

Mimo tyto společenské události, co Vás na tomto 
koníčku baví nejvíce a jak Vaše záliba vznikla?
Již odmalička mě lákala auta. Často jsem se svým 

pobyt. „Bylo to moc příjemné a ulevilo mi to od 
bolestí,“ říká Milan Drobny ́. V Jáchymově nebyl 
poprvé. Už před lety tu se svou kapelou zahajo-
val lázeňskou sezonu. „Tehdy jsme bydleli v hote-
lu Astoria, který je v samém srdci městečka,“ říká 
zpěvák, který už s kapelou opět plánuje další 
koncerty.
V Jáchymově s manželkou i sportoval. „Vzali 
jsme si elektrokola a projeli celé okolí. Vyjeli jsme 
na Boží dar i na Klínovec, dokonce jsme si zajeli 
i do Německa do Oberwissenthalu, a pak se vráti-
li do Jáchymova. Ujeli jsme asi 40 kilometrů, měli 
jsme nádherné počasí,“ vzpomíná Milan Drob-
ný. Po náročném výletu ocenili služby wellness 
centra Agricola s bazénem a unikátním sauno-
vým dolem. Právě zdejší parní sauna, bylinko-
vá nebo finská sauna s rituály v netradičních 
prostorách inspirovaných hornickou tematikou 
jsou ideální k zakončení krásného dne stráve-
ného v horách. „Manželka chodila v Jáchymově 
i na houby a našla jich spoustu. Nakrájeli jsme je, 
nasušili a už je máme doma v mrazáku. Určitě se 
do Jáchymova brzy vrátíme, počítáme s tím. A já 
tam třeba pacientům zase i zazpívám,“ slibuje 
Milan Drobny ́. Jana Blažková

shánění náhradních dílů velmi náročné. Kdybych si 
mohl ale ještě nějakého veterána dopřát, určitě by to 
bylo vozidlo z předválečné doby.

KAM NA VÝLET

Knihovna latinské školy v Jáchymově
Město Jáchymov je vlastníkem souboru 213 svaz-
ků knih z 15. a 16. století, který je znám pod náz-
vem Knihovna latinské školy Jáchymov. V rámci 

Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 
republika 2014–2020 byly nově rekonstruovány 
dlouhodobě uzavřené sklepy radnice, jejichž ar-
chitektura sama o sobě evokuje dobu největšího 
vzmachu města, tedy dobu renesance. A právě zde 
jsou od roku 2019 knihy vystaveny. Návštěvník 
expozice může knihy nejenom prohlédnout, ale 
i v nich digitálně zalistovat, popřípadě si vytisk-
nout exlibris v knihařské dílně, která je součástí 
expozice, nebo napsat pohled z výletu utopick-
ou abecedou (kniha Thomase Mora Utopia je 
součástí knihovny). Vedle Královské mincovny 
a kostela sv. Jáchyma má návštěvník lázní další 
důvod porozhlédnout se po Jáchymově.

Výhled z vrchu Klobouk
Kdo by se chtěl na město Jáchymov podívat pěkně 
z výšky, měl by se vydat procházkou na vrch 
Klobouk, kam s oblibou míří místní obyvatelé i 
lázenští hosté. Nejlepší přístupová cesta ke Klo-
bouku vede od radnice po žluté turistické značce. 
Po krátkém výšlapu se pak rozevírá výhled na 
město.
Cesta pak pokračuje takzvanou Císařskou alejí 
lemovanou stoletými lipami. Zajímavé jsou z ní 
nejen krásné pohledy na historické centrum Já-
chymova, ale i alej samotná. Stromy byly vysázeny 
v letech 1898 až 1903 u příležitosti 50. výročí 
panování císaře Františka Josefa I. A bez větší 

újmy vydržely v drsném krušnohorském klimatu 
dodnes. Procházka Císařskou alejí je zážitkem v 
každém ročním období. Nejlepší je se na ni vydat 
odpoledne za slunečného dne, kdy na vás bude ce-
lou cestu svítit sluníčko.
Samotný vrch Klobouk se nachází nad alejí a 
můžete k němu pokračovat o něco příkřejší ces-
tou. Budete-li jej hledat na mapě, nehledejte Klo-
bouk, ale vrch Stráž s nadmořskou výškou 840 
metrů. Jméno Klobouk se vžilo jen u místních díky 
tvaru kopce, který klobouk připomíná.

Vlčí jámy
Jeden z dalších důvodů navštívit hornickou krajinu 
zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. 
Západně od Horní Blatné se zachovaly rozsáhlé 
sejpy, které jsou pozůstatkem rýžování cínu. Na 
svahu Blatenského vrchu se nacházejí propadliny 
bývalých dolů. I v nejparnějším létě na vás dýchne 
zima z pozůstatků po dolování rud komorovým 
způsobem, který vytvořil propadlinu. Klima je 
zde takové, že led a sníh neroztávají po celý rok. 
Stezka začíná na náměstí v Horní Blatné, kde se 
dá také bez problémů zaparkovat. Z první tabule 
se dozvíte základní informace o obci. Z náměstí 
se vydáte po žluté turistické značce k bývalému 
dolu Konrád, odtud už je blízko k technické 
památce Blatenskému příkopu a pak vás čeká 

docela náročný výstup na Blatenský vrch, který si 
můžete prodloužit o dalších 85 schodů při výšlapu 
na zdejší rozhlednu. Z Blatenského vrchu sejdete 
k Ledové jámě - 15 m hluboké propadlině dolu 
Jiří, v níž se drží po celý rok sníh. Odtud už dojdete 
k Vlčí jámě, která vznikla propadnutím dolu Wolf-
gang, jenž byl jedním z největších dolů v okolí. Ve 
svém nejhlubším místě dosahoval hloubky až 85 
metrů. Ledová jáma a Vlčí jáma společně tvoří 
přírodní památku s názvem Vlčí jámy.

Klínovec
V letní sezoně si můžete na Klínovci užít Trail 
Park Klínovec – síť udržovaných a plynule kle-
sajících stezek pro horská kola, obsluhovaných 
čtyřsedačkovou lanovkou. Nabízí 30 km trailů 
různých obtížností a 70 km tras pro horská kola 
značených po lesních cestách. 
 Pokračování na str. 4 

Na naší mapě, kterou dostanete 
zdarma na každé recepci hotelu 
nebo v infocentru lázní, které je 
naproti Aquacentra Agricola, si na-
jdete vhodný cíl vašeho výletu.

MICHAL KRUL
Od roku 1990 do 1991 pracoval jako mechanik 
nákladních vozidel. Do LLJ nastoupil  1. 9. 1991 

a pracoval zde jako řidič. V roce 2006 odešel 
k jiné společnosti, kde působil jako řidič náklad-

ních vozidel a autobusů. Po třech měsících ho 
osud opět zavál do Jáchymova, a to na pozici 
vedoucího dopravy. V lázních Jáchymov se 

pohybuje celý život - jeho otec zde pracoval jako 
řidič a matka  jako zdravotní sestra. Jak víme, 
spokojený zaměstnanec rovná se spokojený 
host. Zajišťuje dopravu hostů, zboží i stravy. 

„V této profesi jsem rád a baví mě, každý den mi 
práce přináší něco nového,“ říká Michal Krul.
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Kulturní akce v letní sezoně
Léto je neodmyslitelně spojeno s hudbou. Pro 
lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost  přip-
ravujeme sérii koncertů v altánku v lázeňském 
parku pod společnou značkou Jáchymovské 
kulturní léto. Můžete se těšit vždy v pátek od 
15:00 hod. na koncerty různého žánru. Vstup je 
volný.

TANČÍM V ZÁMECKÉM PARKU
4. června 2022, 12–22 hod., Zámecký park Os-
trov
Vystoupí Mig21, Wohnout, Th!S. Během odpoledne 
vystoupí i regionální kapely InSpiral, Trepifajxl.

NOC KOSTELŮ
10. června, Jáchymov
Večerní Jáchymov má své kouzlo, pojďte ho s námi 
objevit! Od 18. hodiny se otevřou brány jáchy-
movského kostela a kapliček. Čekají vás koncerty, 
netradiční umělecké performance i zajímavá set-
kání s lidmi, kteří o celou tu krásu pečují. Dostan-
ete se do míst, která jsou běžně zavřená, a vychut-
náte si atmosféru tajuplné noci.

DEN PRO OSTROV
18. června, 14–22 hod., Zámecký park Ostrov
Program pro rodiny s dětmi. Hlavní hvězda večera 
bude kapela Žlutý pes.

RODINNÝ DEN V ZÁMECKÉM PARKU V OSTRO-
VĚ
9. července 2022, Zámecký park Ostrov
Michal Hrůza + hosté. Během zábavného 
odpoledne vystoupí Kujme Pikle, The Tap Tap, 
Pestalozzi a další hosté.

WOODRIDE & REGIONBEAT
23. července 10–22 hod., Skatepark Ostrov
Tradiční skate a bike závody spojené s mikro festi-
valem hardcore, metalové a punkové muziky.

BEATOVÉ LETOKRUHY
20. srpna, 14:30-22 hod., Zámecký park v Os-
trově
Setkání příznivců starého dobrého bigbeatu 70. 
a 80. let. Vystoupí Ozzy Osbourne revival, Uriah 
Heep revival, George and Beatovens a další.

PRVOREPUBLIKOVÝ PIKNIK
20. srpna od 10 hod., Lázeňský park Jáchymov

JÓGA
PRO ZDRAVÍ

SOLNÁ
JESKYNĚ

AKTIVNÍ
ZÁŽITKY

Každé pondělí a čtvrtek v 16:15 se v Lázeňském centru Agricola
můžete těšit na lekci jógy s naší profesionální jogínkou Martou

Klečákovou. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé.
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

Tel. +420 353 836 111

U nás se nudit zaručeně nebudete. Půjčíme Vám elektrokolo nebo
nordic walking hůlky na procházku. Krásná příroda Krušných hor

a zdravý pohyb vám dodají tu správnou vitalitu
E-mail: infocentrum@laznejachymov.cz

Tel. +420 353 831 618

Solná jeskyně působí blahodárně na onemocnění dýchacích cest,
astma, lupénku či alergii. Povzbudí také Váš imunitní systém,

nedostatečnou činnost štítné žlázy či oběhový systém.
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

Tel. +420 353 836 111

KULTURA A VOLNÝ ČAS V LÁZNÍCH A OKOLÍ

Dokončení ze str. 3 
Odpovídající obtížnost stezky tedy nalez-
nou jak začínající cyklisté a rodiny s dětmi, 
zkušenější jezdci, tak i vyznavači freeridu 
a sjezdu na kole. Traily jsou barevně označeny 
stejně jako v zimě sjezdovky, modrý Azur 
je tedy vhodný i pro začátečníky a rodiny 
s dětmi, velmi si ho užijete také na terénních 
koloběžkách, které jsou k dispozici v naší pů-
jčovně.

Trail Park Klínovec nabízí veškeré další 
zázemí – restauraci, půjčovnu, pumptrack 
a skill centrum, kde můžete před vjezdem 
na samotný trail vyzkoušet své dovednosti, 
servisní místa, sprchy, myčky kol. Parkování 
v rámci areálu je zdarma.
Na své si přijdou i pěší, mohou se svézt la-
novkou z Jáchymova na vrchol i zpět, a ko-
chat se tak krásnými výhledy na Krušné hory 
i bez fyzických výkonů. Lanovka je v provozu 
od května do října. Více na www.klinovec.cz, 
www.trailpark.cz.

Zábava i pro malé návštěvníky – 
aktivity pro děti a jejich rodiče

Údolí mlýnků
Místo, kam návštěvníci i obyvatelé Jáchymo-
va ukládají vlastnoručně vyrobené mlýnky. 
Nenáročná vycházka vhodná pro děti, pro 
které jsou při cestě umístěné různé pro-

lézačky a podobné atrakce. Završením vy-
cházky je potom pohled na potůček zaplněný 
mlýnky.
Na malém horském potůčku klape zhruba 
60 mlýnků v různých podobách. Najdete zde 
těžební věž dolu Svornost, kapli sv. Anny nebo 
hasičské auto místních dobrovolných hasičů. 
Údolí mlýnků každoročně v květnu ožívá při 
již tradiční akci Otevírání mlýnků. Místní 
obyvatelé i lázeňští hosté sem instalují nové, 
doma vyrobené mlýnky, aby jim po celý rok 
bez přestávky klapaly.
Vydáte se do lázeňské zóny, projdete okolo 
největšího a nejkrásnějšího lázeňského ho-
telu Radium Palace až k lázeňskému spor-
tovnímu areálu. Odtud pokračujte po pěšině 
okolo bývalé lesní kavárny. Po zhruba 500 
metrech mírně zvlněné cesty dojdete až do 
Údolí mlýnků. Na místo můžete přidat vlastní 
mlýnek. Při tom platí pouze jedno omezení, že 
nesmí být poškozen jiný z mlýnků.

Dětské hřiště
Až se vydáte na výlet do Jáchymova do Údolí 
mlýnků, nezapomeňte se zastavit na dětském 
hřišti naproti hotelu Radium Palace, jsou zde 
pro děti skvělé prolézačky. Když si vaše děti 
dostatečně užijí dětského hřiště, už jen zbývá 
dát si něco dobrého!

Každoroční slavnosti léta letos proběhnou na téma 
prvorepublikových radovánek. Za zvuků swingu 
navštívíme klasickou tančírnu, jazzové melodie nás 
provedou tradičním jarmarkem. Potkáme elegant-
ní dámy a šarmantní pány, chybět nebudou soutěže 
a dobové pochutiny. Uvidíte dosud neviděné a us-
lyšíte neslýchané!

MICHAELSKÁ POUŤ
25. září, od 9 hod., Staré Město v Ostrově, ostro-
vský park
Doprovodný program v průběhu celého dne.

TALK-SHOW VLASTIMILA VONDRUŠKY
29. září, od 17 hod., Latinská knihovna Jáchy-
mov
Zábavná talk-show spisovatele Vlastimila Von-
drušky, v níž vypráví o svém životě a tvorbě, ale 
také o historii a dnešku. Na příkladech z vlastní 
tvorby ukazuje, jak se píše historický román, jak 
by měl autor koncipovat své hrdiny a do jaké míry 
je román věrohodným historickým pojednáním. 
K tomu všemu pár faktů o středověké spravedlnosti 
na základě chování Oldřicha z Chlumu a o běžném 
životě očima panoše Oty. K dispozici budou i knihy 
k zakoupení, které vám autor rád podepíše.

Akce blízké okolí:
10. 6. Muzejní noc kostelů ve Františkových Lázních, 
10. 6. Loket – Futurum – Vilém Čok a Bypass, 25. 6. 
ML – Běhej lesy, Slavkovký les, 6. 7. Loket – Rusalka, 
8. 7. Loket – Čechomor, 15. 7. Loket – Mistrovství 
světa v motokrosu 2022, 13. 8. Cheb – Letecký den.

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN 54. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA V OSTROVĚ

26.–30. 9., Dům kultury Ostrov
PROVOZOVATEL: Dům kultury Ostrov, 

Mírové náměstí 733, 363 01
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Malá ochutnávka:

8. 7. 2022 a 22. 7. 2022 v 15:00 hod.
houslový koncert Ivety Müllerové

12. 8. a 19. 8. 2022 v 15:00 hod.
klavírní muzikály Henryho Volfa

26. 8. Flašinet Evy Haufové

TANEČNÍ VEČERY
Pravidelně každé pondělí a čtvrtek od 20:00 do 
23:30 v kavárně kulturního domu vám zahraje 
k poslechu a tanci živá hudba.

PRAVIDELNÉ ZÁJEZDY
Každou  sobotu do Lokte, odjezd 13.00 hod. až 
17.30 hod. od hotelu Běhounek, Curie a Radium 
Palace. Bez průvodce, 390 Kč - platba u řidiče.

Každou neděli do Mariánských Lázní, odjezd 
13.00 hod. až 17.30 hod. Bez průvodce, 590 Kč 
- platba u řidiče. Odjezd od hotelu Běhounek, 
Curie a Radium Palace.

LÁZEŇSKÉ SPORTOVIŠTĚ
Navštivte naše lázeňské sportoviště, kde si 
můžete zahrát minigolf, kuželky nebo pétanque. 
Kde? Pod hotelem Radium Palace. V případě 
nepříznivého počasí je sportoviště zavřené. 
Otevírací doba – od pondělí do pátku 13:00 – 
– 18:00 hod., sobota a neděle 9:00–18:00.

Navštivte
Turistické informační
centrum lázní Jáchymov
přízemí hotelu Astoria, otevřeno každý den 9:00 - 18:00
Tel. +420 353 831 618, infocentrum@laznejachymov.cz

PROHLÍDKOVÁ ŠTOLA
ZAJÍMAVOSTI
VOLNÝ ČAS
AKTIVITY
VÝLETY


