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Švihák lázeňský. Hotel Libenský prokoukl
Po půlročních opravách se dnes znovu
otevírá proslulý
lázeňský hotel Libenský v Poděbradech.
Jan Horák
spolupracovník MF DNES
PODĚBRADY Začneme příběhem,
který je pro současníky zahalen tajemstvím. To tajemství se týká jistého tureckého podnikatele s arménským jménem Arsinjan. Vlastně je
to skoro všechno, co se o něm ví.
Žil. A v Poděbradech nechal ještě
před první světovou válkou vybudovat hotel.
Arsinjan je tentam, ale hotel, ten
pořád stojí. Už se nejmenuje U krále Jiřího, ale to není tak podstatné.
V Poděbradech ho nepřehlédnete –
stojí přímo u lázeňského parku,
hned naproti slavným květinovým
hodinám. Dnes ho po rekonstrukci
opět otevírají.
Autorem původního projektu
z roku 1912 je pražský architekt
Jiří Justich, který navrhoval převážně nájemní domy v secesním stylu,
ale i jiné stavby, například pražský
luxusní hotel Palace v Panské ulici.
Srdce a vědecký základ
Poděbradský hotel nabízel od samého počátku velký komfort a měl
vybranou domácí i zahraniční klientelu. „Když v roce 1919 převzala lázeňský podnik nově založená akciová společnost, přizvala do lázní známého pražského kardiologa prof.
Dr. Václava Libenského.
S jeho jménem je spjat největší
rozvoj lázní, na jeho popud byl zakoupený hotel U krále Jiřího přestavěn pro potřeby lázeňského provozu, speciálně pro léčbu nemocí srd-

ce a oběhového ústrojí. V roce 1926
byl k zadní partii objektu, tehdy nazývaného Lázeňský hotel, přistavěn první vyšetřovací a léčebný
ústav, specializovaný právě na nemoci srdce,“ připomíná Jan Macke
ze společnosti Lázně Poděbrady.
Díky novému léčebnému ústavu
mohl profesor Libenský jako jeho
přednosta dát celému poděbradskému lázeňství vědecký základ
a nový směr.
Právě z té doby pochází i známý
slogan „Na srdce jsou Poděbrady“.
Ústav, který dnes nese Libenského
jméno, se brzy stal vzorem i pro
jiné lázně doma i v cizině.
Hotel Libenský získal své nynější
jméno až po rozsáhlé rekonstrukci
a dostavbě po roce 1969, kdy přibylo severní křídlo směřující do Hakenovy ulice.
První budou Němci
Hotel je dnes jediným čtyřhvězdičkovým zařízením zdejších lázní.
„Cílem letošní rekonstrukce bylo
zvýšení komfortu hostů i návštěvníků hotelu a celkové technické zhodnocení objektu,“ vysvětluje generální ředitel Lázní Poděbrady Josef
Rambousek. Rekonstrukce byla
opravdu komplexní – vnější omítky, kompletní rozvody, nové pokoje, koupelny včetně vybavení a tak
dále. Lázeňští hosté teď podle Rambouska mají zajištěn klid a náležité
soukromí, protože léčebné procedury jsou v hotelu poskytovány
pouze klientům hotelu.
Třebaže Poděbrady nejsou ve světě tak proslulé jako třeba Karlovy
Vary, nemají nouzi ani o zahraniční hosty. „Jezdí k nám nejčastěji
Němci a Rusové, ale i hosté z jiných
zemí, například z Izraele. Příznačné je, že první skupina, která přijela do nově zrekonstruovaného hotelu, jsou právě hosté z Německa,“
dodává Rambousek.

Stoletý stařík Hotel prošel komplexní opravou. Má 211 lůžek – 57 jednolůžkových, 78 dvoulůžkových pokojů a čtyři apartmány. 4x foto: Fr. Vlček, MAFRA

INZERCE

Nemovitosti - koupě
Právní zástupce zaměstnanců O2, FIOBANK, RAIFFEISENBANK, poptává byty ke
koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní
servis zdarma. Těšíme se na Vaší nabídku.
Telefon: 602 21 96 21.
44962

jme na HPP pracovníka do výroby - zámečník - mechanik - nástrojař pro přesnou montáž. Nástup dohodou. Tel.: 241 483 080,
paní Paulová.
47845

Společnost z Prahy přijme zaměstnance ostrahy, HPP, nutný čistý TR, nástup ihned. Volejte 720 665 191.
47867

gymnazium@sunnycanadian.cz
48450

VOŠ pedag. a sociální, SOŠ pedag. a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 přijme kvalifikovaného učitele/učitelku SŠ pro výuku fyziky od škol. roku 2015/16. Možno na částečný úvazek, nebo doplnění hodin podle aprobace. Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: drtina@pedevropska.cz

AUKCE

48561

Hl. ke koupi rod.dům nebo chalupu, Praha-východ, Brandýs n/L, tel: 720 497 816.
48361

Koupím
Knihy, LP. T: 603469105

Společnost z Prahy přijme zaměstnance
úklidu, HPP, nutný čistý TR, nástup ihned.
Volejte 720 665 191.
47876

6549

Staré obrazy, plastiku, nábytek z ohýbaného
krouceného dřeva, chromovaných trubek,
orientální předměty, perský koberec, hodiny,
ozdobné předměty do vitríny. T: 608809051
45628

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602366831

46529

Znalec koupí veškeré mince, bankovky, hodinky, řády. Platba ihned. Tel: 602802040
47986

ZŠ Ohradní, P4, přijme od 1. září učitelku I.
stupně na plný úvazek. Nabízíme nejen příjemný kolektiv, ale i příjemné platové podmínky. Těšíme se na Vás na tel. č.
261109521
nebo
na
e-mailu:
skola@zs-ohradni.cz.”
47916

Úklidová firma přijme vedoucího pracovníka do divize pravidelných a jednorázových
úklidů. Podmínka ŘP sk.B, časová flexibilita.
Znalost úklidové techniky, praxe ve službách
a dovednost řídit pracovní kolektiv výhodou.
Kontakt: geist.tomas@rpmservice.cz.
48315

Aukční GALERIE PLATÝZ, NÁRODNÍ 37, PRAHA 1
do letní aukce přijímáme
obrazy, perské koberce, starožitnosti
nejnižší poplatky v ČR
za kvalitu okamžitá platba
otevřeno: úterý až čtvrtek 11.00 - 18.00

Telefon: 602 308 275, 257 328 547, www.galerieplatyz.cz

Zaměstnání - Nabídka
Přivýdělek: www.pracedoma.cz

45727

Fakultní jesenická škola – ZŠ, MŠ, ZUŠ
(MHD Praha) hledá učitele/ky 1. stupně, 2.
stupně (Aj-Rj), učitele/ky MŠ, vychovatele/ky ŠD, asistenty/ky pedagoga. Rozšiřujeme provoz. Příjemná pracovní atmosféra.
Nástup 25. 8. 2015. Nabídky se strukturovaným
životopisem
zasílejte
na:
silova@jesenickaskola.cz, případně telefonujte: 725612610. www.jesenickaskola.cz.
47738

Přísp.org. v Praze 4 přijme všeobecnou sestru pro práci v soc. službách s osvědčením k
výkonu bez odborného dohledu, HPP, doba
neurčitá, směnný provoz. Možnost řešení bytové situace. Nástup dle dohody. CV zasílejte na : adm@uss4.cz.
47779

Pyramida Centrum přijme myče na ruční
mytí osobních vozidel. Životopisy zasílejte
na:
Monika.Forejtova@pyramidapruhonice.cz
nebo volejte na tel.: 267 184 730

Vedoucí/vedoucího stravovacího úseku
pro vzdělávací středisko v Benešově přijme
státní příspěvková organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Požadujeme: střední
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, víceletou praxi ve stravování, minimálně 5 let praxe v řízení pracovního kolektivu, znalost stravovacího systému na PC, v případě potřeby
umět zastoupit podřízeného zaměstnance
(kuchaře). Nabízíme: pracovní poměr na
dobu neurčitou, perspektivní zaměstnání v
moderním pracovním prostředí. Platové
ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., 5
týdnů dovolené.Nástup v srpnu 2015. Profesní
životopis
zašlete
na
e-mail:
personalni@institutpraha.cz, nebo e-mail:
bartak@institutpraha.cz. Informace na tel.
317723851. Ubytování neposkytujeme.
48327

FPS s.r.o., firma pracující v oblasti správy nemovitostí hledá ekonoma / ekonomku střediska správy nemovitostí (evidence plateb, dlužníci, předpis, vyúčtování záloh, administrativa, znalost programu WinDomy). Požadujeme praxi v oboru, SŠ, znalost práce na PC,
samostatnost, pečlivost, komunikativní vystupování, nástup dle dohody. Pracoviště
Praha 7. Životopisy zasílejte na adresu:
stekrtova@fps-praha.cz
48331

48572

Prostory pro podnikání
Nabízíme k pronájmu hotelovou restauraci
na Praze 4 umístěnou blízko metra Kačerov
a magistrály, o kapacitě cca 70 osob. Celková rozloha 250m2 vč. zázemí. Cena nájmu
dohodou. Bližší informace na tel.:
261213126 nebo na alpin@alpin.cz
48557

Byty - koupě

Přímý investor ihned koupí byt na investici-okamžitá záloha 300.000,-Kč. Právni služby zdarma i v případě privatizace, exekuce,
včetně zaplacení Vašich pohledávek. Volejte Po-Ne:8-22hod, telefon : 602 21 21 21.
44894

Mladý pár koupí 2+kk, 2+1 v Praze 8, 9, 10,
Tel. : 602 861 521.
48364

On hledá ji
Muž 40 let podnikatel s vlastním zázemím
hledá ženu SŠ, VŠ do 38 let pro vážný vztah.
T: 602686911
47589

Nájmy
Pro zaměstnance ambasád EU hledáme
byty v dobrém stavu nebo po rek. v Praze. T:
274810596
45373

Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 603469105

48368

47841

STR Praha s.r.o. se sídlem na Praze 4, při-

Soukromá česko - kanadská škola v Jesenici u Prahy vypisuje konkurz na zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ. Manažerské dovednosti a praxe s vedením školy jsou podmínkou. Nutná komunikační znalost angličtiny.
CV
zasílejte
na
e-mail

Výstava dražených předmětů:
denně, 2. - 10. 6. 2015, 10 - 18 hod.
Na Zderaze 6, Praha 2
Tel.: +420 224 233 810, 603 741 674
www.pictura.cz

Úklidová společnost přijme do svého týmu
pro novou zakázku objektového vedoucího.
Zkušenosti podmínkou. Životopisy zasílejte
na mail: uklid777@seznam.cz.

47787

STR Praha s.r.o. se sídlem na Praze 4, přijme na HPP pracovníka do výroby - 3D CAD
konstruktéra pro konstrukce strojů. Nástup
dohodou. Tel.: 241 483 080, paní Paulová.

10. června 2015

v Galerii Pictura od 17:30

48565

7804

Kuchaře a číšníky přijme zavedený hostinec
v pivovaru Kostelec NČL. Dobré podmínky.
T: 774533672

SVĚTOVÉHO A ČESKÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

VOŠ pedag. a sociální, SOŠ pedag. a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 přijme kvalifikovaného učitele/učitelku SŠ pro výuku španělského jazyka od škol. roku 2015/16. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
drtina@pedevropska.cz

today

heute

Alfréd Justitz, Dívka s oslíkem, 1920
olej, plátno, 50 x 70,5 cm

