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Zasloužíte si cítit se dobře.

www.lazneevzenie.cz

Přijeďte vyzkoušet nové lázně v Klášterci nad Ohří.

Lázně Evženie navazují na 125 let historie léčivých 
minerálních pramenů v Klášterci nad Ohří.
Relaxační a wellness programy spolu s tradičním 
lázeňským provozem založeným na léčivé 
minerální vodě Vám přinesou zdraví 
a odpočinek na nádherném místě, kde se 
potkávají Krušné a Doupovské hory 
s řekou Ohří.

Balneoterapie
• bazén • whirlpool • minerální uhličité koupele • perličkové koupele 
• vířivé koupele • přísadové koupele • relaxační koupele

Masáže
• reflexní masáže • klasické masáže • relaxační masáže • aromatické masáže 
• masáž lávovými kameny • lymfatická drenáž • baňkování • akupresura

Wellness
• aromaterapie • kosmetické a relaxační zábaly • rašelinové zábaly 
• parafínové zábaly • parní lázeň • sauna • solární louka • wellness café

Sportovní aktivity
• tenis • nohejbal • lyžování • turistika • jízda na koni • cyklistika 
• běh v přírodě • bruslení



WELLNESS A RELAXAČNÍ POBYTY

POBYTY PRO SNÍŽENÍ NADVÁHY

POBYTY PRO SENIORY 
zaměřené na pohybové ústrojí

KOUPELE – vířivé, přísadové, jódové, sirné, slatinné

MASÁŽE – klasická, refl exní, aromatická, Shiatsu, 
Ayus Lomi, lávové kameny

ZÁBALY – medovo-mléčný, s mořskými řasami, 
anticelulitidní

Solná jeskyně, elektroléčba, parafín, manuální 
a přístrojová lymfodrenáž

KŘIŠŤÁLOVÁ MASÁŽ obličeje, krku a dekoltu

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
– půjčovna kol, holí na nordic walking, kulečník atd.

Možnost jízdy na koních, rybaření a golfu

LÉKAŘSKÁ PÉČE na vysoké profesionální úrovni 
spojená s individuálním přístupem ke klientovi

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 860 860, fax: 466 860 188

e-mail: obchod@llb.cz

www.llb.cz
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Začátkem devadesátých let dvacáté-
ho století bylo žinantní ptát se cui bono 
(v čí prospěch) Československo tak 
důkladně decimuje svůj domácí obran-
ný průmysl. Obdobně jako se tázat dneš-
ních politiků a lékařů, kteří se zasazují 
o vymístění léčebného lázeňství ze sys-
tému zdravotní péče hrazené z veřej-
ných zdrojů. Česko už sice není zbro-
jařskou velmocí, zato se dosud řadí 
k tomu nejlepšímu, co v oblasti léčeb-
ného lázeňství v Evropě je. Bohatstvím 
a účinností přírodních léčivých zdrojů, 
infrastrukturou i odborností lidí. Befe-
lem sice ještě dělníci v žádné sloven-
ské ani české zbrojovce nepřišli o svo-
ji řemeslnou zručnost a konstrukté-
ři o invenci, a ani žádný léčivý přírod-

ní zdroj o schopnost uzdravovat. Jen daná místa a země přišly o mno-
ho pracovních míst a příjmů a o možnost dělat chronicky nemocným 
život žitelnější.

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

Registrace:  MK ČR E 10797  
Vychází v nákladu 10 000 ks.
Vydavatel: PhDr. Jaromír Kainc, 
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Kdyby ty se ne tak 
v lidských věcech 

přebíral a vším všudy co 
svíně věchtem zmítal

Tlumočník dí: „Co to než tvá fantazie dělá? Kdyby ty se ne 
tak v lidských věcech přebíral a vším všudy co svíně věchtem 
zmítal, byl by jako jiní mysli pokojné, potěšení, radosti, štěstí 
požívaje.“ „Kdybych totiž jako ty,“ řekl sem, „v zevnitřnostech1 
vězel a nápadné2 nějaké nemastné zasmání za radost, přečtení 
nějakých trochu škaret3 za moudrost, kousek nějaký nápadného 
štěstí za vrch sytosti držel. Ale kde pak zustanou pot, slzy, 
stonání, motání, nedostatkové, pádové a jiná neštěstí, jimž sem 
počtu, míry a konce žádného nespatřil po všech stavích? 

Jan Amos Komenský, 
              Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1 vnějších, pozemských věcech  2 nahodilé  3 papírů 

Všudybyl fotí 
zrcadlovkou 
OLYMPUS E-3



V souvislosti s hlavním tématem tohoto 
vydání jsem se vydala za prezidentem Sva-

zu léčebných lázní České republiky MUDr. Edu-
ardem Bláhou.

Kdo lázeňství sleduje, nemohl si nevšimnout, 
že o lázeňství je slyšet. A nejen v médiích. Už 
není jen nosným tématem CzechTourismu. Za 
své ho bere i Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Začíná mluvit o preventivních programech, 
minimálních cenách, defi novaném standar-
du atd. Hned krátce po zvolení současného 
předsednictva jsme si totiž ujasnili priority 
a chvílemi Svaz léčebných lázní ČR řídili jako 
fi rmu. Jenže to nejde dělat pořád. Hranice mezi 
společnými a konkurenčními zájmy lázeňských 
subjektů je tenká. Naše základní směřování 
defi novala valná hromada, a to zásadně oživit 
činnost a uhájit pro budoucnost lázní klíčový 
indikační seznam. Po zpochybňování léčebné 
lázeňské péče i jejího místa v systému veřejného 

zdravotního pojištění za předchozí adminis-
trativy Ministerstva zdravotnictví ČR a násled-
ných dohadech okolo indikačního seznamu to 
bylo klíčové. Především bylo potřeba výrazně 
posílit reputaci Svazu léčebných lázní ČR jako 
hlavního vyjednávacího partnera pro státní 
správu a zdravotní pojišťovny. Se stoupajícím 
napětím kolem cenových jednání na konci roku, 
a hlavně s růstem našich šancí něco dokázat 
rostl i zájem o práci Svazu léčebných lázní ČR. 
Povedlo se nám vtáhnout do hry i „spáče“. Tak 
říkám těm, kteří se probudí, až když lázeňství 
teče do bot. Začali jsme je budit postupnými 
dávkami informací a nepolevili. Ještě důležitěj-
ší bylo komunikovat navenek. Především jsme 
museli vytvořit obraz Svazu léčebných lázní ČR 
v očích institucí. Pro každou z nich jsme určili 
mluvčího a shodli se na potřebě personifi kovat 
Svaz léčebných lázní ČR po vzoru lékařských 
a zubařských komor tváří prezidenta. V komu-
nikaci s úředníky jsme se museli držet omezené-
ho počtu jednoduše defi novaných požadavků 
a nerozptylovat jejich pozornost dalšími tématy. 

Ty jistě existují, 
a dostaneme se k nim ještě 
letos. Důležité také bylo nebát se 
hledat kompromis a přijmout odpovědnost 
za svá rozhodnutí před členy. Zvolili jsme také 
prostředky ke zvyšování povědomí o dostup-
nosti a především kvalitě léčebné lázeňské 
péče mezi lékaři i veřejností a hodně vysoko si 
postavili cíl dosáhnout růstu cen od zdravotních 
pojišťoven po jejich několikaletém zmrazení.
 
V polovině roku 2007 jste zahájili čin-
nost pražské rezidentury.
Velkým dílem k tomu přispěly četné produkto-
vé prezentace lázní a výrazné zviditelnění Sva-
zu léčebných lázní ČR v souvislosti s otázka-
mi spojenými s lázeňstvím a reformou zdravot-
nictví v médiích. Zvláště během prvních měsíců 
roku 2008. Vyjednávací pozice Svazu léčebných 
lázní ČR oproti situaci před rokem výrazně posí-
lila. Úvahy o ořezání indikačního seznamu vza-
ly zasvé a všechny budoucí novelizace budou se 
Svazem léčebných lázní ČR projednávány už ve 
fázi tzv. vnitřního připomínkového řízení nebo 
i dřív. Já osobně ale za hlavní výsledek posilová-

ní naší reputace považuji vybojování růstu cen 
lázeňské péče. Rádi bychom také dosáhli narov-
nání legislativních podmínek tvorby cen lázeň-
ských pobytů a zároveň bychom ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR chtěli jedno-
značně defi novat standard služeb pro potřeby 
budoucí reformy zdravotnictví. Právě nejasnos-
ti okolo cenotvorby mohou nejvíc komplikovat 
dohadovací jednání se zdravotními pojišťovna-
mi. Proto je důležité vyjasnit si vše ještě před 
zahájením vyjednávání podmínek pro rok 2009.

Svaz léčebných lázní ČR je členem 
Evropského svazu lázní (ESPA).
Bohužel po účasti na loňské valné hroma-
dě ESPA v Estonsku a letos ve Švýcarsku, řadě 
jednání, setkání a monitorování její činnos-
ti a postupů hodnotíme budoucnost a fungová-
ní Evropského svazu lázní skepticky. Jeho kri-
tika roste i z dalších zemí a dosavadní přida-
ná hodnota z členství v této mezinárodní orga-
nizaci zřejmě neodpovídá hrazenému členské-
mu poplatku. Naším záměrem je proto činnost 

ESPA v roce 2008 velice podrobně sledovat 
a počátkem roku 2009 zvážit další členství. A co 
se týče domácí scény, letos se chceme soustře-
dit hlavně na interaktivní využitelnost webu 
pro lékařské praxe. Na vydání aktualizovaného 
Almanachu a na distribuci elektronické verze 
publikace agentury CzechTourism „České láz-
ně“ do všech ordinací praktických lékařů. Posi-
lování kontaktů s novináři a pravidelné tisko-
vé konference jsou pro nás samozřejmým před-
pokladem. Naproti tomu prezentaci na veletr-
zích vnímáme jako soutěž jednotlivých členů 
a Svaz léčebných lázní ČR se jim věnovat nebu-
de. Naši hlavní roli vidíme především ve sjed-
návání podpory propagace lázeňství na Minis-
terstvu pro místní rozvoj ČR, u agentury Czech-
Tourism apod. 

-KVK-
www.lazne-kur-spa.cz

Svaz léčebných lázní 
České republiky
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Společnost ROYAL SPA nejenom vlastní 
a provozuje lázeňské hotely v Mariánských 

Lázních, Luhačovicích, Ostrožské Nové Vsi a ve 
Velkých Losinách, ale již řadu let se snaží orga-
nizovat akce, jejichž výdělek putuje na kon-
to těch, kteří to nutně potřebují: opuštěné děti 
nebo děti v nemocnicích. Vše začalo před pěti 
lety, kdy ředitelka lázeňských hotelů Miramare 
Luhačovice paní Veronika Záhorská zorganizo-
vala první ročník společenské akce „Luhačovi-
ce – město zdraví a módy“, která se od té doby 
opakovala sedmkrát. Za tu dobu se díky úsi-
lí Veroniky Záhorské a podpoře řady sponzorů 
podařilo vydělat přes dva miliony korun, kte-
ré postupně putovaly v daných letech na kon-
ta Kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí, 
dětského oddělení Nemocnice v Uherském Hra-
dišti a Zlíně, dětské onkologii Fakultní nemoc-

nice v Brně nebo některým 
sociálně slabým rodinám, které 
se starají o těžce nemocné děti. 
Výraznou pomocí při organi-
zaci těchto akcí byla vystoupe-
ní našich známých umělců, kte-
ří většinou vystupují bez náro-
ku na honorář. Nelze nevzpo-
menout Báru Basikovou, Lucii 
Bílou, Věru Špinarovou, Věru 
Martinovou, Martina Dejdara, 
Pepu Náhlovského, Pavla Nové-
ho, Václava Noida Bártu, Vašo Patejdla, ale ten 
výčet osobností by byl mnohem delší. Před tře-
mi lety přibyl k charitativním akcím společnos-
ti ROYAL SPA vánoční koncert v Luhačovicích 
s patronkami Bárou Basikovou a Veronikou 
Záhorskou, který se letos uskuteční počtvrté. 
Výtěžek těchto koncertů zpravidla putuje pro 

dětské domovy a sociálně slabé rodi-
ny pečující o postižené děti, a spoluú-
čast všech lidí, kteří tyto sbírky podpo-
rují, je vždy nejkrásnějším dárkem pro 
obdarované.

Děkujeme všem, kteří toto úsilí 
o nezištnou pomoc dětem podporují. 
Největší dík ale patří Veronice Záhor-
ské za její nesmírné odhodlání v těchto 
projektech a její otevřené srdce pro ty, 
kteří si sami pomoci nemohou. 

ROYAL SPA, lázeňské hotely
ROYAL Mariánské Lázně
MIRAMARE Luhačovice
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Wellness hotel DIANA Velké Losiny

www.royalspa.cz

L Á Č E B N É  L Á Z N Ě
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ROYAL SPA 
lázeňské hotely 
pomáhají dětem



Fahraddin Mirzoev
společnost Terma Travel založil v roce 1997 
jako incomingovou cestovní agenturu od samé-
ho počátku orientovanou na lázeňský turismus. 
Za situace, kdy byl tento rozvinutý trh víceméně 
rozebraný velkými a etablovanými touroperáto-
ry, se založení nové incomigové fi rmy jevilo jako 
počin, kterému netřeba věnovat velkou pozor-
nost. To, že se během následujících deseti let 
z Terma Travel stane gigant mezi českými touro-
perátory, tenkrát čekal asi málokdo. Pochopitel-
ně kromě pana Fahraddina Mirzoeva. 

Několik čísel
- vždyť koneckonců především ta jsou dokladem 
míry úspěchu či neúspěchu v jakémkoli obo-
ru podnikání. Roční obrat Terma Travel v roce 
2007 (tedy přesně desátý rok po založení) činil 
přes jednu miliardu korun, konkrétně 1150 
mil. Kč. Toto číslo není ohromující jen absolut-
ní hodnotou, ale i tím, že tohoto výkonu bylo 
dosaženo neuvěřitelným meziročním nárůstem 

o více než 50 % oproti roku 2006. V této sou-
vislosti jistě málokoho překvapí záměr pana 
Mirzoeva přesáhnout v roce 2010 čtyřmiliar-
dovou hranici obratu.

Těchto výsledků Terma Travel 
dosahuje díky:

 vynikající profesionální práci všech svých 
(v tuto chvíli 62) zaměstnanců, na něž jsou 
kladeny velmi vysoké nároky a kteří jsou za 
odváděnou práci nadstandardně hodnoceni;

 velmi sofi stikovanému systému rezervací 
a vnitřní komunikaci ve fi rmě;

 vysokým investicím do softwarového vybave-
ní společnosti a do nejpokročilejších informač-
ních technologií;

 vlastnímu špičkovému vozovému parku 
v souhrnné hodnotě více než 30 mil. Kč čítající-
mu 25 vozů značky Mercedes (zejména mode-
lů Viano);

Terma Travel
leader českého lázeňství

L Á Z E Ň S T V Í

Mnozí čtenáři mohou být takto jednoznačným titulkem překvapeni. Někteří zaskočení 
a jistě se najdou i tací, kteří s ním budou zásadně nesouhlasit. Věříme však, že vás 
po přečtení následujících řádků přesvědčíme. Pravidelní čtenáři časopisu vědí, že 

podobná tvrzení není zvykem „vypouštět na světlo světa“, aniž by je bylo možné doložit. 
V průběhu minulých týdnů jsme se proto podrobně seznámili s velice zajímavými fakty 

a velmi rádi se s vámi o některé z nich podělíme.

W W W .  E - V S U D Y B Y L . C Z8
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 na české poměry velmi nadstandard-
ní úrovni vlastního guest service (slušivé 
uniformy pro všechny zaměstnance včet-
ně řidičů, pravidelné, ve většině přípa-
dů každodenní, vlastní guest service všem 
svým klientům v lobby či jiných vhodných 
prostorách partnerských hotelů, vyso-
ká jazyková vybavenost všech pracovníků 
a celkově vysoká fi remní kultura);

 permanentním vyhledáváním nových 
trhů (za poslední rok Terma Travel např. 

zaznamenala ve spolkových zemích Německa 
nárůst o 100 %);

 rozšiřováním nabízených produktů i mimo 
lázeňskou sféru (v roce 2005 Terma Travel 
začala intenzivně nabízet i klasické krátkodo-
bé turistické pobyty v Praze a v roce 2007 již 
více než 15 % všech svých klientů ubytováva-
la právě v pražských hotelích). 

Nejvíce klientů
Terma Travel v loňském roce přivezla z Rus-
ké federace, Ukrajiny a USA. Připočteme-

li ke všemu výše uvedenému ještě to, že 
intenzivně spolupracuje s více než stov-
kou lázeňských hotelů v České republice 
a v téměř padesáti z nich „odebrala“ v loň-
ském roce více než jeden tisíc roomnights, 
že v roce 2007 přivezla do českých lázní 
více než sedmadvacet tisíc klientů, je jasné, 
proč jsme pro tento náš článek použili tak 
odvážný titulek. 

www.terma-travel.cz



? S generálním ředitelem a jednatelem 
TERMA CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., 
největší incomingové spa touroperátorské 
společnosti operující v České republice, 
panem Fakhreddinem Mirzoevem se potká-
váme v souvislosti s chystaným lázeňským 
Všudybylem. Jeho fi rma už ale dnes není 
„jen“ nevětší incomingovou společností 
specializovanou na lázeňství, ale aspiruje 
být největší českou incomingovou agenturou 
vůbec. Pane Mirzoeve, proč jste se rozhodl 
pro podnikání v Česku?
! To byla náhoda. Prvotním impulzem bylo, 

že mi řekli: „Chceš jít pracovat do České repub-
liky?“ A já po zevrubném posouzení této nabíd-
ky odpověděl: „Ano, mě to zajímá.“ Po nějakém 
čase jsem se osamostatnil a začal podnikat 
v cestovním ruchu. Dnes vím, že to bylo správ-
né rozhodnutí. Českou republiku mám moc rád. 
Cítím se tu už asi víc doma než v Ázerbájdžánu, 
kde jsem se narodil. 

? Byl jsem hostem oslav 10. výročí vaší 
společnosti. Velmi jsem se tam bavil při 
sledování vašeho videoklipu. S humorem 
a vtipnou nadsázkou Terma Travel prezen-
toval jako fi rmu, jejíž desáté narozeniny se 
slaví od Rio de Janeira přes Tokio, Montreal, 
Sydney, Tel Aviv, Paříž atd. a které blahopřejí 
světoznámé osobnosti ze všech koutů naší 
planety. Dnes už ale vím, že řadu klientů do 
Česka vozíte i ze zemí, jež byly ve videoklipu 
zmiňovány a těžíte z toho, že všude po světě 
žijeme my, Slované…
! V našem videoklipu byla dohromady spoje-

na fakta s legrací a fi kcí. Je ale pravdou, že na 
řadě těchto pro Českou republiku zdrojových 
trzích prezentujeme české lázeňství. Ke dnešní-
mu dni je to čtrnáct set míst ve více než šedesáti 
zemích světa, z nichž do Česka přivážíme turis-
ty. Takže řada z nich byla v tomto videoklipu 
opravdu citována. 

? Ano, např. Antarktida….
! Doktore, doktore, např. Spolková republi-

ka Německo, odkud nám ve videoklipu blaho-
přál Franz Beckenbauer. Většina hostů, které do 
České republiky přivážíme z Německa, Austrá-
lie, Izraele a dalších zemí včetně USA, jsou rus-
ky hovořící. Zpravidla jsou to ale už i po něko-
lik generací Australané, Izraelci, Američané atd. 
Ale jak jste řekl, svými kořeny Slované. V Izrae-
li, Austrálii nebo USA je totiž téměř každý odně-
kud. Opravdové Američany – Indiány – jsme 
mezi svou klientelou asi zatím nezaznamenali. 
I v sousedním Německu žije zhruba pět milionů 
lidí s ruskými kořeny. Vozíme odtud ale nejen 
Slovany, ale i Němce, protože i Němcům je spa 
kultura vlastní.

? Pane Mirzoeve, co stojí za úspěchem 
fi rmy Terma Travel? Jaká podnikatelská 
strategie?
! Snažíme se být v našem oboru minimálně 

o krok dopředu před ostatními. Neméně stěžej-

ním aspektem je, že naše společnost výrazným 
způsobem těží z rozvoje v oblasti informačních 
technologií. Do IT hodně, hodně investujeme. 
Některá unikátní softwarová řešení jsou pou-
ze u nás, už proto, že jsme jim pomohli na svět 
a výrazným způsobem participovali na jejich 
vývoji. Dnes pracují v náš prospěch a na oplátku 
hodně pomáhají dobývat svět nám. Se zájmem 
jsem si v minulém Všudybylu přečetl interview 
s předsedou představenstva a generálním ředi-
telem akciové společnosti TATRA, a.s. Ronal-
dem Alanem Adamsem, nadepsané „Tatrováci 
trumfem kopřivnické Tatry“ a jsem rád, že rov-
něž mohu konstatovat, že i naším trumfem je 
dobrý tým dobrých lidí. Také podle mne je fi r-
ma efektivní natolik, nakolik je tvořivý a schop-
ný tým, který v ní pracuje. Proto jsme do našeho 
týmu vytipovávali a přibírali lidi, kteří mají pro 
naši oblast podnikání předpoklady. Kteří mají 
tuto práci rádi. Kolegy, pro něž to není jenom 
práce, ale hobby, a které těší dosahovat vynika-
jících výsledků. Spolupracovníky, jež mají ambi-
ce pracovat na svém profesním a kariérním růs-
tu. Takže, doktore, i naším trumfem jsou spo-
lehliví a tvořiví lidé. Technologie a investice? 

Tím disponuje kdekdo. Ale schopnými a moti-
vovanými lidmi? Ti jsou klíčem k tomu, že Ter-
ma Travel jde tak strmě nahoru.

? Terma Travel si vytýčila metu vozit do 
Česka jeden milion turistů ročně.
! To je cíl, jehož do pěti let dosáhneme. Už pro-

to, že budeme expandovat nejen do dalších čes-
kých lázeňských oblastí, ale i do dalších incomin-
gových sfér. Zpočátku jsme byli fi rmou, která se 
specializovala na incoming spa. V oblasti lázeň-
ského incomingu už cítíme, že jsme dosáhli sou-
časného stropu toho, kolik může segment toho-
to trhu v daných podmínkách přijímat turistů. 
Proto jsme přede dvěma roky začali nabízet také 
Prahu. Podle statistik, které máme k dispozici, 
Českou republiku navštíví šest až sedm milionů 
turistů ročně a většina z nich přijede do Prahy. 
Takže to, co nám dosud schází do milionu turis-
tů ročně, to nám umožní destinace Praha. Dalším 
naším rozvojovým konceptem je incoming do 
dalších evropských zemí. Jednak městský turis-
mus obdobný jako v případě Prahy a pak samo-
zřejmě incoming spa. Kapitálově, personálně, 
technicky a technologicky jsme připraveni.
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Cena odpovídá tomu, 
jak si destinace 
a dané zařízení

stojí na trhu



? Terma Travel vstoupila do Prahy a expan-
duje do lázní mimo západočeský trojúhelník 
Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františ-
kovy Lázně. Co vám ale v případě městské-
ho turismu brání vozit turisty i do dalších 
metropolí České republiky?
! Nic. Naopak postupně našim klientům zpří-

stupňujeme další české destinace. Velký ná-
růst turistů máme v Jáchymově, v Teplicích 
v Čechách, a když už jsem u Teplic, začínáme se 
zajímat i o Teplice nad Bečvou, nabízíme Podě-
brady, chystáme se na Bohdaneč atd. Postup-

ně rozšiřujeme spolupráci s dalšími lázeňský-
mi subjekty a s ní i svoji nabídku. Naším cílem je 
dělat veškerá lázeňská místa v České republice. 
Tím tedy míním i lázně ve Slezsku a na severní 
a jižní Moravě. Klíčovým momentem ale je, aby 
se o nich v zahraničí vědělo. Šíření dobré pověs-
ti země, propagace krajů a měst je však v prv-
ní řadě záležitostí státní a regionální propaga-
ce a místních samospráv. U řady tzv. strategic-
kých komodit je takováto podpora samozřej-
mostí a mne těší, že mohu konstatovat, že tomu 
tak začíná být i u komodit cestovního ruchu. 
Nicméně propagace cestovního ruchu bude 
vždy během na nekonečně dlouhou trať. Česká 
republika, jak říká v tomtéž vydání, co byl pan 
Adams, pan Martin Roman, generální ředitel 
a předseda představenstva ČEZ, a.s., disponuje 
nejen přebytkem elektrické energie, ale i turis-
tických cílů. Jde jen o to směrovat k nim pozor-
nost potenciálních návštěvníků. Dynamika zís-
kávání turistů pro návštěvu České republiky by 
díky tomu mohla být daleko strmější. To, čeho 
zatím Terma Travel dosahuje, děláme hlavně 
vlastními silami.

? Co čeští obchodní partneři – poskytova-
telé služeb – hotely, lázně, gastronomické 

podniky atd., koho z nich vyzdvihnout, 
pochválit, nepochválit?
! Pochválit nebo nepochválit? To by z mé 

strany nebylo taktické. Každý český produkt 
má svého kupce. Neporovnáváme to, co se 
nám líbí nebo nelíbí, ale to, co chtějí zákaz-
níci. Existují hotely, které se někomu nelíbí, 
a jsou lidé, kteří jsou šťastni, že bydlí právě 
v nich. Hotely, v nichž ubytováváme klien-
ty, rozhodně nemají nižší úroveň než jejich 
západoevropské protějšky. Pokud s hote-

lem dojednáváme obchodní podmínky, čas-
to řešíme otázku: „Chcete od nás celoroč-
ní vytížení, více hostů, za cenu, která odpo-
vídá tomu, co je ochoten trh zaplatit, nebo 
chcete prodávat za vámi stanovenou vyšší 
cenu a mít jinou odezvu trhu?“ Toto téma je 
samozřejmě „tenký led“. Jsou lázně a hote-
ly, které situaci vyhodnotí tak, že za daných 
okolností z trhu nedostanou víc a spokojí se 
s nižší marží, která jim ale v celkovém celo-
ročním objemu přinese slušný zisk. Jsou 
ale i ubytovací zařízení, jejichž cenotvor-
bu naše vyjednávání nikterak neovlivní. 
Terma Travel je samozřejmě víc zastáncem 
toho, naučit hosty do daného místa a hote-
lu či lázní jezdit už proto, že cenovou úro-

veň diktuje trh. Ne dotyčný hotel, a už vůbec 
ne naše fi rma. My jsme schopni analyzovat 
možnosti trhu a říci hotelu: „Tohle je cena, kte-
rá odpovídá tomu, jak si vaše destinace a vaše 
zařízení stojí na trhu. Ono je to jako s nemo-
vitostmi. Identický dům od stejně slavného 
architekta může mít (a zpravidla má) rozdíl-
nou cenu podle toho, jakou pověst a bonitu 
má místo, kde se nachází. Většina našich part-
nerů k této problematice přistupuje konstruk-
tivně. Za situace, že se nejedná o monopol, 
a o něm v případě incomingu do České repub-
liky nemůže být ani pomyšlení, je to o lidech 
a o obchodu. Byznys musí být „win to win“. 
Obě strany musí být uspokojeny. Cenová politi-
ka stoprocentně závisí na hotelu, a zejména na 
tom, jak dokáže upoutat pozornost trhu. Tj., 
aby jeho hosté byli s jeho službami spokojeni 
a aby měli tendenci se vracet do míst, kde jim 
bylo fajn. V příští sezoně je pak možné těmto 
opakovaným hostům nabídnout víc a nechat si 
za to zaplatit. Když hotelové zařízení na sobě 
nepracuje, nemá zájem zvyšovat kvalitu služeb 
a řeší obsazenost pouze cenovou politikou, je 
to na jeho rozhodnutí. Pokud s novým partne-

rem – hotelem či lázněmi – navazujeme spolu-
práci, zpravidla se obě strany nakonec doberou 
k tomu, že aktuální tržní cena je taková a tako-
vá. Samozřejmě, že máme odezvu, jak kde byli 
naši klienti spokojeni, a pokud jsou, a podnik 
si buduje dobrou pověst, musíme akceptovat, 
že se to promítne do vyšších cen příštího kon-
traktu. Pokud bychom je neakceptovali, udělá 
to konkurence, protože, jak už jsem řekl, cenu 
určuje trh. 

www.terma-travel.cz
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? Léčebné lázeňství, provozované odne-
paměti na území Moravy, Slezska a Čech, 
s unikátními přírodními zdroji a lidmi, po 
generace si předávajícími um jimi uzdravo-
vat, jsou velkou devizou naší vlasti. 2. května 
jsem se vydal do míst, kde jsem po čtyři roky 
žil a pracoval, na Hanou do Olomouckého 
kraje, abych se potkal se spolumajitelem 
a předsedou dozorčí rady Lázní Slatinice, a.s. 
Ing. Jiřím Vybíralem a jejich ředitelem PhDr. 
Josefem Duškem. Pane Vybírale, proč se vaše 
rodina rozhodla podnikat v této oblasti?

! Začalo to tím, 
že jsme lázně kou-
pili. Zpočátku to 
bylo téměř nechtěné 
dítě. Postupně nám 
ale hodně přirost-
lo k srdíčku. Léčeb-
né lázeňství je totiž 
poslání. A pokud 
slatinický přírodní 
zdroj víc než pět set 
let pomáhá navracet 

zdraví, vnímáme, že bychom měli jeho schop-
nostem uzdravovat dát rámec odpovídající 
jednadvacátému století. Jako rodina Vybíralů 
(včetně mých synů) jsme se proto usnesli, že se 
budeme na platformě sepětí přírodních léčivých 
zdrojů, moderní medicíny a špičkových tech-
nologií snažit dosahovat maxima ve prospěch 
potřebných. 

? Pane Vybírale, za čtyři dny prodáváte 
svoji prosperující fi rmu – Hanácké železárny 
a pérovny a.s. Když jsem pro páté vydání 

Všudybylu připravoval materiál o geniálním 
konstruktérovi Hansi Ledwinkovi, navštívil 
jsem tatrovácké muzeum v Kopřivnici, v jehož 
expozicích fi guruje vůz s jejich logem.

! Hanácké železár-
ny a pérovny prodá-
vám proto, že nasta-
la zřejmě nejpříhod-
nější doba k jejich 
odprodeji, a také pro-
to, že se chceme plně 
věnovat podnikání 
v lázeňství. K tomuto 
rozhodnutí v nema-
lé míře přispěla moje 
osobní zkušenost, 

a to jak rychle a v jak dobré kondici jsem se díky 
slatinickým lázním vrátil do plnohodnotného 
života po aplikaci endoprotézy. 

A reklama Hanáckých železáren a péroven 
v kopřivnickém muzeu? Ta zdobí vůbec nej-
rychlejší terénní nákladní vůz v České republi-
ce. V době obchodních vztahů mé fi rmy s Tatrou 
Kopřivnice jsme jí dodávali pružiny. A to i do 
speciálů pro Dakar. V Tatře jsem poznal spoustu 
dobrých lidí. Tatrováckou koncepci a auto-
mobily obdivuji dodnes. Ať to jsou legendární 
stojedenáctky či jejich následovnice. Stejně tak 
osobní vozy. Tatraplány, šestsettrojky, šestset-
třináctky. Sám jsem si nedávno udělal radost, 
pořídil jsem si a nechal zrenovovat šestsettři-
náctku a můj syn šestsettrojku. 

? Nakládat se svým majetkem, kupovat 
a prodávat jej je ve svobodné zemi sva-
tým právem vlastníka. A i když říkáte, že 

Lázně Slatinice 

L É Č E B N É  L Á Z N Ě

Lázně Slatinice, s více 
než pětisetletou tradicí, 

se nacházejí v malebném 
prostředí obce Slatinice na 

úpatí Malého Kosíře na 
půl cesty mezi Olomoucí 

a Prostějovem. Jejich prvním 
historicky doloženým 

hostem byl písař zemského 
menšího práva markrabství 
moravského, vladyka Šimon 
z Nadějova, v roce1556. Také 
první dochované pojednání 

o zdejším přírodním 
léčivém zdroji pochází 
ze 16. století. Proslulý 
moravský lékař Tomáš 
Jordán z Klausenburka 

v roce 1580 označil ve své 
publikaci „Kniha o vodách 
hojitedlných neb teplicech 

moravských“ zdejší prameny 
jako léčebné. Zmiňuje 

položení pramene, chemické 
složení vody a její léčebné 
účinky. Lázně Slatinice, 

a.s. dodnes disponují tímto 
vysoce účinným přírodním 

léčivým zdrojem – pramenem 
středně mineralizované 

vody s obsahem sirovodíku, 
která blahodárně působí na 
kloubní chrupavku. Léčí se jí 
zejména akutní pooperační 

stavy po aplikacích totálních 
kloubních protéz, poúrazové 

stavy, pohybové ústrojí, 
bolesti zad, páteře a kloubů, 

artróza a osteoporóza. 
Lázně Slatinice, a.s. nabízejí 
i preventivní, rehabilitační 

a relaxační pobyty.

PhDr. Josef Dušek

jsou s to vrátit pacienta 
do plnohodnotného života 
o polovinu rychleji
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slatinické lázně jsou vaší srdeční záležitostí, 
určitě se to nevylučuje, aby byly i předmětem 
vašeho podnikání.
! Abyste v jakékoli sféře podnikání mohl 

uspět, musíte mít vizi a jít si za ní. Já ji mám, 
a navíc podepřenou osobní zkušeností s účin-
ností slatinického léčivého zdroje a odbornos-
tí personálu. Chceme těžit nejen z těchto aspek-
tů, ale i z charakteru zdejší příjemné krajiny 
a malebnosti Slatinic. Vytvářet takové podmín-
ky, aby se hosté u nás na Hané cítili jako doma. 
Aby do našich rodinných lázní přijížděli za léč-
bou a koloritem venkova. Významným poslá-
ním lázní je prevence, předcházení nemocem. 
Pokud už je ale nutné radikální řešení, např. 
jako v mém případě totální náhrada kyčelní-
ho kloubu, jsou špičková lázeňská zařízení díky 
souhře přírodních léčivých zdrojů, personálu, 
poznatků moderní medicíny a technologické-
ho pokroku daleko účinnějším odborným léčeb-
ným ústavem než zdravotnická zařízení, kte-
rá sice rovněž disponují špičkovými odborní-
ky a vybavením, avšak nikoliv přírodním léči-
vým zdrojem.

? Pane řediteli, v loňském lázeňském Všu-
dybylu jste na ústřední fotografi i ze zahajo-
vání lázeňské sezony spolu s Jeho Excelencí 
mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem 
olomouckým a metropolitou moravským, 
žehnajícím slatinickým pramenům.

! Pan arcibiskup je příznivcem Lázní Sla-
tinice, čehož si nesmírně vážíme. Každoroč-
ně u nás žehná pramenům. Tento symbolický 
akt pro mne vyjadřuje sepětí léčebného lázeň-
ství a schopnosti přírody (pro mnohé z věří-
cích božské dimenze) uzdravovat. Správně indi-
kovaný přírodní léčivý zdroj má prokazatelně 
velmi dobré a dlouhodobé účinky. Jsme proto 
rádi, že tak vysoký představitel vyjadřuje postoj 
katolické církve k přírodním léčivým zdrojům, 
jež vždy byly a jsou základem českého lázeň-
ství. Lázně Slatinice, a.s. určitě nepatří mezi tzv. 
„práškaře“. Naší balneoterapie se týká i před-
cházení námahových úrazů. Pracujeme s mla-
dými sportovci, protože slatinický přírodní léči-
vý zdroj je výjimečný také tím, že dokáže zpev-
ňovat a zpružňovat chrupavky, které jsou pro 
pohybové ústrojí nesmírně důležité. Je to tedy 
od prevence až po léčbu pooperačních stavů po 
totálních náhradách kloubních, kterých, se zvy-

šujícím se věkovým průměrem obyvatel Čes-
ké republiky, rapidně přibývá.

? Lázně jsou i o nastartování procesů, kte-
ré v lidském v organismu eliminují příčiny 
výskytu onemocnění a recidivy. Obrovskou 
devizou českého léčebného lázeňství není 
jen množství přírodních léčivých zdrojů, 
ale také mnohasetletá tradice a vysoká 
odbornost lékařů, sester, fyzioterapeutů 

apod., kteří umocňují schopnost přírody 
navracet lidem zdraví.
! Bylo velkou škodou, že vymizel obor 

balneologie z předmětů lékařských fakult 
a z atestací pro fyzioterapeuty. Přitom nel-
ze nevzpomenout na naši dnes už „osa-
mělou“ znalkyni balneologie docentku 
Jandovou, se kterou naše společnost spo-
lupracuje. Náš tým mladých, velmi dob-
rých fyzioterapeutů, převážně absolven-
tů vysokých škol, se dále vzdělává i v té-

to oblasti, a navazuje tak na základy moder-
ní lázeňské medicíny, které v našich lázních 
položil pan docent Ditmar, známý specialista-
ortoped z Fakultní nemocnice v Olomouci. Lidé 
dnes spoustu času tráví v nepřirozených pozi-
cích za počítači, v automobilech, u výrobních 
linek atd., a tak se fyzioterapie stává nedílnou 
součástí jejich života. A náš přírodní léčivý zdroj 
násobí její účinnost.

? Ne náhodou se říká, že člověk léčí a pří-
roda uzdravuje. Velkému byznysu spjatému 
se zdravotnictvím přírodní léčivé zdroje 
vadí. Mnozí z jeho exponentů proto sedí 
v různých funkcích jako ta žába na prameni 
a činí kroky směřující k jejich diskreditaci.
! Netroufám si analyzovat, komu všemu 

přírodní léčivé zdroje a české léčebné lázeň-

ství vadí. Jedno je však jisté. Začátkem divo-
kých devadesátých let bylo odsunuto na „dru-
hou kolej“ a v úvahu přestala být brána řada 
zákonů vztahujících se k lázeňství. Dosud 
platný Zákon 20/1966 Sb. sice hovoří o tom, 
že lázně jsou odborným léčebným ústavem, 
a to v případě, mají-li vlastní přírodní léči-
vý zdroj a tento využívají, avšak vzdor tomu 
začalo být na léčebné lázně nahlíženo pou-

ze jako na zotavovny. To není pravda! Vět-
šina majitelů českých léčebných lázní (což 
rozhodně platí i o rodině Vybíralů) dbá, aby 
jejich lázeňská zařízení byla špičkovými 
odbornými léčebnými ústavy, se stejnou, ne-
li vyšší úrovní poskytované péče. Nový pro-
jekt, vypracovaný Lázněmi Slatinice, a.s. 
a jejich majiteli, je u řady indikací připra-
ven nejen vrátit pacienta o polovinu rych-
leji do pracovního procesu a plnohodnot-
ného života, ale zároveň způsobit, že bude 
zcela vyléčen a nestane se chronikem. Náš 
model následné pooperační a odborné lázeň-
ské péče se týká zejména totálních náhrad 
kloubních a poúrazových stavů. Zdravotním 
pojišťovnám prokazujeme, že vydají daleko 
méně peněz za stejnou, nebo ještě účinnější 
a kvalitnější léčbu svých pojištěnců. 

www.lazneslatinice.cz
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? S nafukovací 
sekcí – čluny z břec-
lavského Gumotexu 
– jsem byl na Šugoru 
na severním Urale, 

na Pečoře, za polárním kruhem v Laponsku, 
v deltě Dunaje, na řadě českých a slovenských 
toků i olejů. To, jak je vodácky nádherná 
Ohře, jsem ale objevil teprve loni v létě. Do té 
doby jsem ji znal hlavně z lezení ve Svatoš-
ských skalách. Poprvé jsem ji jel se starším 
synem Martinem z Chebu a byl jí nadšený. 
Téměř žádné oleje. Pořád teče. A povětšinou 
je krásně divoce chlupatá. No a podruhé 
toho léta to byla ještě větší paráda. Po hodně 
letech jsem přiměl praotce mých synů, aby 
s námi jel vodu. A tak jsme čtyři Kaincové: 
Jaromír (51) a mí synové Matouš (11), Martin 
(15) s jejich praotcem Miloslavem (84) spluli 
na raftu údajně první transevropskou dálnici, 
po níž prý do nitra České kotliny, krom 
západních kolonizátorů a kultury, připlul 
daleko slavnější praotec, a to Praotec Čech. 
A proč raftováním a Ohří začínám interview 
v lázeňském Všudybylu s místostarostou 
Klášterce nad Ohří Tomášem Šroubkem? To 
proto, že právě v tomto městě jsme pokaždé 
končili plavbu, neboť kousek pod Kláštercem 
se díky Nechranické přehradě z prehistorické 
transevropské dálnice stává pro raftaře velké 
otročí jezero. Pane Šroubku, od letošního čer-
vence v Klášterci nad Ohří začnou fungovat 
znovuobnovené léčebné lázně.
! Lázně v Klášterci nad Ohří opravdu nejsou 

naším výmyslem. Už koncem devatenáctého sto-

letí zde naši předchůdci objevili blahodárně léči-
vé minerální prameny. V roce 1883 při kopá-
ní studny totiž sedlák Josef Fickert zjistil, že má 
voda zvláštní kyselou chuť. Po podrobných roz-
borech se ukázalo, že objevil hodnotné prame-
ny minerální vody hydrogenuhličitanového typu 
s vysokým obsahem lithia, které je jedinečným 
bonusem kláštereckých minerálek. Jako každé 
lázeňské místo i Klášterec nad Ohří měl v průbě-
hu věků své lepší okamžiky. Mezi ně určitě pat-
ří budování lázeňských pavilonů koncem před-
minulého století. Naši předchůdci se ale hlavně 
orientovali na stáčení minerálky. Produkovali jí 
kolem tří milionů litrových lahví ročně a expor-
tovali do celé Evropy. V kláštereckých kroni-
kách se uvádí, že naší minerálkou, obdobně jako 
kynžvartskou, zásoboval polní maršál Erwin Rommel svůj Deutsches Afrika Korps. Naše voda 

nejenže má vhodné složení, ale také je velice sta-
bilní, takže vydržela i mnohaměsíční transport 
a pouštní podmínky.

Doktore, začal jste naší řekou. Je to opravdu 
jedinečný klenot. Ohře má nejen tu velkou výho-
du, že neustále teče, ale že i co do splavnosti po 
celou vodáckou sezonu skýtá nejlepší podmínky 
ze všech řek České republiky. Sepětí Ohře, Dou-
povských hor, Krušných hor a naší lázeňské zóny 
ruku v ruce s kláštereckým anglickým parkem 
(jedním z nejvýznamnějších anglických parků 
v České republice) a zámkem je zdejší obrovskou 
devizou, na níž stavíme.

? Ano, každé lázeňské místo má obrov-
skou výhodu, má-li na svém území a v okolí 
zajímavé turistické atraktivity. A Klášterec je 
má. Ostatně polodrahokamy v kapli Svatého 

Tomáš Šroubek

Lázně 
Klášterec 
nad Ohří
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Pramen Evženie
je vzhledem ke svému fyzikálně 
chemickému složení i při mírně 

zvýšené radioaktivitě vhodný pro 
21 až 28denní lékařsky sledo-
vanou pitnou léčbu. Hlavním 

účinkem této minerální vody je 
neutralizační účinek na kyselinu 

solnou v žaludku a stimulace 
žaludeční sekrece. Předpokládá se 
účinek na tvorbu inzulinu. Hlav-
ními indikacemi pro pitné kúry 
jsou funkční onemocnění žalud-
ku a horní části tenkého střeva, 
chronicky se opakující vředové 

choroby žaludku a dvanáctníku, 
léčení funkčních poruch střev-

ních, podpůrné léčení cukrovky, 
prevence močových kamenů, stavy 

po operaci ledvin a vývodných 
cest močových, podpůrná léčba 
u poruch metabolismu kyseliny 

močové.

Klášterecký pramen,
osvěžující přírodní minerálka, je 
mimořádně vhodný k dlouhodo-
bému pití. Zvláště vhodný je při 

žaludečních obtížích. U diabetiků 
zabraňuje vzniku acidózy a zvy-
šuje účinnost působení inzulinu 

a ukládání glykogenu. Pravidelné 
pití vede ke snižování hladiny 

kyseliny močové v krevním séru, 
zvyšování její rozpustnosti a vylu-
čování močí. Je vhodný k prevenci 
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kříže na Karlštejně pocházejí právě od vás 
z okolí nedalekého Měděnce, kde lze dnes 
navštívit expozici středověkého dolu…
! Klášterec nad Ohří je historicky a kultur-

ně velice bohatým městem. Najdete tu stopy po 
druhé nejstarší porcelánce v Čechách. Fictumo-
vé v šestnáctém století a poté Thunové byli hos-
podářsky velmi aktivní. Po jejich manufaktuře 
zůstal komplex historických budov, včetně vypa-
lovací pece, který chceme obnovit. Příští rok by-
chom tu tak rádi měli další prvořadou turistickou 
atrakci s odkazem na Klášterec – město porcelá-

nu. Dnes u nás na okraji města najdete porcelán-
ku novou, která vyrábí a úspěšně exportuje do 
celého světa porcelán značky Thun.

? Lázně v daném regionu nejen vytvářejí 
spoustu přímých pracovních míst, ale generu-
jí ještě více v navazujících službách.
! Obnovou Evženiiných lázní v Klášterci nad 

Ohří vytváříme (staro)novou sféru činnosti. Kláš-
terec je od druhé poloviny devatenáctého sto-
letí tradičním průmyslovým městem. Máme tu 
jeden z nejstarších závodů na výrobu kuličko-
vých ložisek. Proto u nás nebyl ani tak velký pro-
blém vybudovat a obsadit průmyslo-
vou zónu, která dnes generuje něko-
lik tisíc pracovních míst. Byť jsme na 
severu Čech, tak je tu nezaměstnanost 
5,6 %, což je pod celostátním průmě-
rem. Tento stav ale nemusí trvat done-
konečna. Proto jsme se hospodářskou 
pozici Klášterce rozhodli posílit ještě 
dalším pilířem, a to sektorem služeb 
cestovního ruchu. Odtud už byl pouze 
kousek k lázeňství, jež vytvoří v krát-
ké budoucnosti zhruba sto nových pří-
mých pracovních míst. A odborníci 

říkají, že jedno místo v lázeňství vytváří až tři dal-
ší v navazujícím sektoru služeb pro cestovní ruch.

? Aby jakékoliv léčebné lázně mohly zahájit 
činnost, musí překonat řadu úskalí admi-
nistrativních, ekonomických aj. Zvláště ty 
„aj.“ jsou ze všech nejnepřekonatelnější, 
protože když se nechce, je to horší, než když 
se nemůže. A tak je po celé České republice 
řada míst, která přišla o lázeňský statut. 
Jeho znovunabytí pro Klášterec jistě nebylo 
procházkou růžovým sadem… 
! Cesta navazující na tradici přervanou po roce 

1948 byla hodně svízelná. Avšak snad právě pro-
to jsme na ní potkali takovou spoustu úžasných 
obětavých lidí. Rád bych vyzdvihl pana profe-
sora Bendu, který je jedním z nejvýznamnějších 
evropských balneologů a člověkem, který nám 
hodně pomohl zejména na začátku, protože věřil 
v obnovu lázeňství v Klášterci. Pomohla i řada lidí 
ve městě, odborníků, např. pan doktor Pieček, 
který svým entuziasmem dal městu velmi mno-
ho a pomohl nalézt další dva minerální prame-
ny. Klášterec nad Ohří tak dnes využívá tři mine-
rální prameny a víme o dalších možných výsky-
tech. Průzkumný vrt jsme provedli i v zámec-
kém parku a rovněž jsme nalezli kvalitní minerál-
ní vodu. Samozřejmě cesta k vyhlášení pramene 
jako přírodního léčivého zdroje je dlouhá. Bude-

me ale dělat vše pro to, aby i tento pramen, bude-
li mít náležité vlastnosti, byl uznán za přírodní 

léčivý zdroj. Osobností, kterým bych rád 
vyslovil uznání za jejich přínos pro obno-
vu našich lázní je velmi mnoho. To, co se 
povedlo a co je štěstím našeho města, je, 
že cesta ke znovunabytí lázeňského sta-
tutu od onoho roku 1990, kdy jsme s tou-
to iniciativou začali, nebyla nikdy přeru-
šena. Všichni, kdo v tom kterém volebním 
období spravovali Klášterec nad Ohří, tuto 
myšlenku podporovali. Např. v roce 1990 
ještě tehdy existující Svazarm chtěl v mís-
tě vývěru léčivých zdrojů opravovat auta. 
Tou dobou to nebyl žádný problém. Ale 
město nejenom že tyto pro lázeňství devas-
tační aktivity zastavilo, ale dokázalo zaří-
dit i převod klíčových pozemků od státu 
do svého vlastnictví. Navázaly průzkumy, 
nalezení dalších pramenů a jejich vyhlá-
šení Českým inspektorátem lázní ve sbír-

ce zákonů jako léčivých se zvláštním ochranným 
statutem. To všechno byla cesta velmi náročná, 
dlouhá. A právě zdejší lidé, kteří vše toto dokáza-
li prosadit a realizovat, jsou naší největší devizou. 
Díky nim se to za oněch dvacet let podařilo a my 
dnes stojíme před další etapou, kterou je rozší-

ření ubytovací kapacity Lázní Evženie v podo-
bě lázeňského hotelu Spa Evženie. Bude mít sto 
dvacet lůžek, kongresové centrum, wellness pro-
story, restauraci s kavárnou a lobby barem. Tuto 
investici bychom rádi ještě na sklonku nadchá-
zející zimy začali tak, abychom v roce 2010 měli 
areál dobudován. Na tuto investici navazuje pro-
jekt lázeňské pobřežní promenády a parku, které 
přímo propojí vlastní lázeňskou zónu se zámec-
kým parkem. Vše by mělo být dle našich představ 
do dvou let hotovo. Vznikne tak v České republi-
ce ojedinělý komplex zdraví, aktivního odpočin-
ku a relaxace. 

www.muklasterec.cz
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močových kamenů. Neutralizací 
kyselého prostředí příznivě ovliv-

ňuje léčení zánětlivých onemocně-
ní vývodných cest močových.

Městský pramen
je využíván v balneoprovozu 
lázeňského domu Evženie. Je 
vhodný k dlouhodobému pití. 

Jeho složení jej z hlediska léčivých 
účinků umožňuje zařadit mezi 
pramen Evženie a Klášterecký 

pramen. Zvláště vhodný je u žalu-
dečních obtíží, podpůrné léčbě 

cukrovky, prevenci vzniku močo-
vých kamenů a léčení zánětlivých 
onemocnění vývodných cest močo-

vých. Pro vysoký obsah volného 
oxidu uhličitého se využívá pro 
zevní balneaci v podobě plných 
a částečných uhličitých koupelí, 

plynových uhličitých koupelí 
a podkožních plynových injekcí. 

Vedle srdečně cévních onemocnění 
může být pro své chemické složení 

a mírně zvýšenou radioaktivitu 
využit k léčbě degenerativních 

onemocnění pohybového ústrojí 
a arteriální hypertenze.
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? Rozhovor s výkonným ředitelem Léčeb-
ných lázní Bohdaneč a.s., Ing. Rudolfem 
Bublou, jsem zahájil konstatováním, že si 
čím dál víc lidí uvědomuje, že jednou ze 
základních podmínek k tomu, aby mohli 
budovat svoji profesní či podnikatelskou 
kariéru, je sami sebe nediskvalifi kovat 
a pečovat o své zdraví. Také proto snad 
všechny české léčebné lázně orientované na 
léčbu pohybového ústrojí zaznamenávají 
nárůst poptávky hostů, jež rozhodně nelze 
označit za nemocné. Nejsou to však jen 
vrcholoví sportovci, ale lidé všech profesí 
a širokého sociálního spektra. 
! Blahodárné účinky našich lázní už využila 

řada osobností např. hudební skladatel Leoš 
Janáček, českoslovenští prezidenti Tomáš Garri-

gue Masaryk, Edvard 
Beneš a Václav Havel. 
Jezdila a jezdí k nám 
řada herců. Mezi nimi 
byli i Jiří Sovák, Mar-
tin Růžek aj. Navští-
vilo nás také mno-
ho vrcholových spor-
tovců včetně olympij-
ské vítězky a mistryně 
světa Kateřiny Neu-
mannové. 

? České lázeňství si dodnes udrželo léčebný 
aspekt jako svoji prioritu. 
! To je naše obrovská deviza oproti mnohým 

evropským zemím. Léčebné lázeňství má u nás 
obrovskou tradici, a léčebný aspekt je v Léčeb-
ných lázních Bohdaneč stále na prvním místě. 
Mimochodem si dovolím podotknout, že jsme 
špičkoví v léčbě pooperačních stavů s indikací 
TEP, tj. pacientů po totálních endoprotézách. 
Máme nejen vynikající přírodní léčivé zdroje, 
ale i zdroje lidské. Zejména lékaře, fyziotera-
peuty a vysoce odborně způsobilé zaměstnan-
ce, kteří poskytují koupele, masáže a další pro-
cedury. V řadě případů je totiž třeba s klien-

tem pracovat individuálně. Naše akciová spo-
lečnost Léčebné lázně Bohdaneč zaměstnává 
na dvě stě šedesát lidí. Technicko-hospodářští 
pracovníci tvoří jen malou část z tohoto počtu. 
Poskytujeme celou řadu léčebných a relaxač-
ních procedur. Slatinné, uhličité, sirné, jodo-
vé, perličkové, bylinné a vířivé koupele spoje-
né se zábaly. Samozřejmostí jsou různé druhy 

masáží, včetně velmi žádané shiatsu, nebo aro-
matických relaxačních masáží. Výčet wellne-
ss procedur se stále rozšiřuje. Sledujeme tren-
dy v tomto oboru, aby klienti našich lázní měli 
co nejširší nabídku služeb. Mohou však také 
využít osvědčené léčebné metody, jako je mag-
netoterapie, elektroléčba, parafínové zába-
ly a další procedury. K léčení využíváme dvou 
přírodních léčivých zdrojů. V prvé řadě je to 
bohdanečská slatina. Bohdanečská proto, že 
každá slatina má specifi cké vlastnosti. A pak 

L É Č E B N É  L Á Z N Ě

Lázně Bohdaneč, jež letos zaha-
jovaly 111. lázeňskou sezonu, 

leží v malebném prostředí Polab-
ské nížiny, 8 km od Pardubic. 

Krásu rovinaté krajiny dotvářejí 
jehličnaté a listnaté lesy, háje 

a pozůstatky rozsáhlé středověké 
rybniční soustavy. Příroda je 

obdarovala vlastními přírodními 
léčivými zdroji, a to rozsáhlými 
ložisky slatiny, nacházejícími 

se v blízkém okolí, a minerální 
vodou. Prvním minerálním 

pramenem byl artézský vrt hlu-
boký 347,5 m z let 1913–1914 

zvaný „Panenka“ s teplotou 
21°C. V sedmdesátých letech 
20. století pak byl vyhlouben 
nový, 388 metrů hluboký vrt 

„Nová Panenka“, kterým vyvěrá 
alkalická kyselka, jež vyniká 
vyšším obsahem fl uoridových 

prvků. Léčebné lázně Bohdaneč 
a.s. slouží k léčbě pohybového 

aparátu s orientací na zánětlivá 
revmatologická onemocnění, 
artrózu, vertebrogenní syn-

dromy, Bechtěrevovu nemoc. 
Zajišťují léčbu dlouhodobých 
potíží, předoperačních i poo-

peračních stavů a poúrazovou 
rehabilitaci. Velmi dobrého 

jména dosáhly např. v oblasti 
rehabilitace totálních endopro-
téz. Jsou vyhledávaným místem 
nejen k léčbě, ale také k zajištění 
prevence, relaxaci a odpočinku. 
K tomu jsou také přizpůsobeny 

produktové balíčky a široká 
škála služeb. 
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Ing. Rudolf Bubla

Lázně Bohdaneč 
ve 111. sezoně



také samozřejmě mineralizovaná voda, kte-
rá je naším druhým přírodním zdrojem. 
Naše minerálka není určena ke konzuma-
ci, používáme ji k zevní léčbě. Peloid získá-
váme z ložisek, která jsou v našem vlastnic-
tví. Léčivá slatina je pro bohdanečské láz-

ně nenahraditelným základem. Však také 
na nakládání s ní dohlíží jeden ze státních 
orgánů – Český inspektorát lázní a zřídel. 

? Lázně Bohdaneč mají dobrou 
dopravní dostupnost. Téměř až k vám se 
dá dojet Pendolinem, a to i z Vídně.
! Městečko Lázně Bohdaneč se nachá-

zí osm kilometrů od pardubického želez-
ničního nádraží, kde jste dnes z Prahy 
za zhruba hodinu jízdy rychlíkem. Dale-
ko nejsme ani od Hradce Králové a poté, 

co byla prodloužena hradecká dálnice, je to 
k nám z Prahy zhruba hodinu jízdy autem. 
Právě díky dálnici jsme začali být zajíma-
ví pro řadu pražských klientů, jimž nabízíme 
relaxační a regenerační pobyty jak individu-
álně, tak pro fi remní klientelu. Lázně Boh-
daneč jsou také místem konání kongreso-
vých akcí, fi remních školení apod.,spojených 
s ozdravným či incentivně laděným progra-
mem. Disponujeme vyhřívaným plaveckým 
bazénem a řadou sportovišť. Naši hosté si 

mohou také jen tak posedět v některé z lázeň-
ských kavárniček. Nabízíme pohodlné ubyto-
vání různých kategorií ve čtyřech lázeňských 
pavilonech – Veselý, Bílý, Jubilejní a Gočár. 
Všechny jsou propojeny krytou, v zimě vytá-
pěnou kolonádou. Důležitou součástí každého 
pobytu, tím spíše lázeňského, je chutná a roz-
manitá strava. Každý návštěvník má možnost 
vybrat si z několika menu, jejichž skladba je 
připravována odborníky na výživu. Pochut-
nají si tak u nás i hosté, kteří dodržují některý 
z dietních programů.

? První stranu prezentace Pardubic-
kého kraje ve čtvrtém vydání Všudybylu 
2007, nadepsanou „Na střeše Evropy aneb 
S Romanem Línkem v Pardubickém kraji“, 
zdobí obrázek rybniční soustavy v těšném 
sousedství vašich lázní.
! Co se týče přírodního prostředí, má samot-

ný areál našich lázní i jeho okolí co nabíd-

nout. Bohdanečsko má velkou rybářskou tra-
dici. Soustava zdejších rybníků byla budována 
zhruba ve stejné době jako ta v oblasti Třeboň-
ské pánve. Dodnes v našem regionu podniká 
známá rybářská společnost. Rybniční sousta-
vou, k jejíž malebnosti přispívají lesní poros-

ty, procházejí aleje, jež navazují na bohdaneč-
ské lázeňské parky. Místa k romantickým pro-
cházkám jako stvořená. Takže i naše okolí má 
výrazně stimulující efekt a motivuje klienty na 
sobě pracovat a vracet se v co nejlepší kondi-
ci do běžného života. Rozlehlá síť cyklostezek 
pak nabízí pestré vyžití i pro vyznavače cyklo-
turistiky všech úrovní bez ohledu na věk a také 
poznání kulturních památek v okolí lázní. 

www.llb.cz
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 Ing. Josef Ciglanský

? V souvislosti s připravovaným sedmým 
vydáním Všudybylu jsem 9. května navštívil 
generálního ředitele akciové společnosti 
Lázně Františkovy Lázně a.s. Ing. Josefa 
Ciglanského. A protože spolu děláme inter-
view poprvé, zeptal jsem se, co ho přivedlo 
do Františkových Lázní.
! Jsem z Karlových Varů. Františkovy Láz-

ně jsem poprvé navštívil v dětství při rodin-
ném výletě. Dimenze i malebnost města Fran-
tiškovy Lázně jsem ale začal intenzivně objevo-
vat a obchodní vztah k akciové společnosti Láz-
ně Františkovy Lázně, a.s. budovat až po roce 
1994. Tehdy jsem pracoval v bankovním sekto-

ru a poprvé se potkal 
s předsedou jejich 
představenstva pa-
nem doktorem Dou-
chou. Před třemi roky 
jsem se rozhodl opus-
tit bankovnictví. V té 
době jsme se s panem 
Douchou opět potka-
li a dohodli se na 
spolupráci. Na pod-
zim 2005 jsem tak do 

společnosti Lázně Františkovy Lázně nastoupil 
jako zaměstnanec na pozici ekonomického ředi-
tele. Do funkce generálního ředitele jsem byl 
jmenován v lednu 2007. 

? Františkovy Lázně mají charakter zřejmě 
nejmalebnějšího českého lázeňského místa 
a Lázně Františkovy Lázně a.s. jsou největ-
ším českým subjektem podnikajícím v léčeb-
ném lázeňství.
! Ve městě Františkovy Lázně jsme určitě nej-

větší lázeňskou společností z pohledu počtu 
lůžek. A dle tohoto kritéria i největší v České 
republice. Disponujeme 2400 lůžky. Koncept 
města, upravené parky a kolonády jsou v lázeň-
ství velmi důležité. Hosté se k nám sice jez-
dí především léčit, ale pak také relaxovat a žít 
společenským životem. Lázně Františkovy Láz-
ně a.s. vlastní řadu objektů a některé travnaté 
plochy kolem nich. Převážná většina parků pat-
ří městu Františkovy Lázně. To se stará o jejich 
údržbu, aby sloužily všem návštěvníkům a oby-
vatelům města. 

? Jaké jsou vaše cílové skupiny?
! Z hlediska léčebných indikací lidé trpící 

nemocemi pohybového ústrojí, srdce a oběho-
vého aparátu a gynekologickými onemocně-
ními. Typickým klientem našich lázní dnes už 
není pacient přes pojišťovnu, jenž čerpá pří-
spěvkovou lázeňskou péči. V tomto segmentu 
celorepublikově došlo k dramatickému úbyt-
ku lázeňských hostů. Pojištěnci, lidé, kteří mají 
svůj léčebný pobyt hrazen z veřejných zdro-
jů, tvoří zhruba dvacet procent všech našich 

Zakládáme si na tom, že jsme 

v prvé řadě 
léčebnými lázněmi

L É Č E B N É  L Á Z N Ě

Františkovy Lázně jsou jedinečné 
minerálními prameny s vysokým 

obsahem oxidu uhličitého, sir-
noželezitou slatinou a přirozeně 

vyvěrajícím kysličníkem uhličitým. 
Jsou plné svěží zeleně. Mají velmi 

čisté ovzduší, bohatství parků 
a lesoparků a ve svém sousedství 
unikátní přírodní rezervaci Soos 
– rozsáhlý komplex rašelinných 

lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha 
vývěry minerálních pramenů, ply-
nů a mofetami. Františkolázeňské 

přírodní léčivé zdroje se využí-
vají pro léčbu ženských nemocí, 

chorob pohybového aparátu a při 
srdečních a cévních onemocně-

ních. Světově proslulé procedury 
jsou podávány v místech, která 

byla svědkem pobytů panovníků, 
slavných spisovatelů, hudebních 

skladatelů, básníků a dalších 
osobností. Díky velkorysé a citli-
vé rekonstrukci cenných staveb 

návštěvníky Františkových Lázní 
dodnes oslňuje typicky františko-
lázeňský romantický historismus 

a neostyly 19. století, secese či 
klasicismus. V rozlehlých lesopar-
cích jsou stromy, které pamatují 
čerstvě zamilovaného, byť čty-
řiasedmdesátiletého, Johanna 

Wolfganga Goetha. 

Přátelská, až rodinná atmosféra 
naplňuje všechny lázeňské hotely 
a domy, které spadají pod Lázně 
Františkovy Lázně a.s. A právě 

důraz na propojování jedinečných 
přírodních zdrojů s příjemným 

pobytem, laskavou péčí a vysokou 
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hostů. Hlavním klientem je zahraniční host, 
zejména ze sousedního Německa. A i v rám-
ci české klientely, o kterou máme veliký zájem, 
roste počet samoplátců.

? Spousta fi rem, aby si udržela a motivova-
la zaměstnance, pro ně nakupuje incentivní 
ozdravné a relaxační pobyty. 
! Víte, Lázně Františkovy Lázně, a.s. si zaklá-

dají na tom, že jsme v prvé řadě léčebnými láz-

němi. Že hosty léčíme s využitím přírodních léči-
vých zdrojů. Tím se lišíme od zařízení, která jsou 
ryze wellness. Je zajímavé poslouchat, jak kdo 
vnímá hranici mezi lázeňským a wellness poby-
tem. Dnes se léčebný pobyt, který historicky 
býval čtyřtýdenní a delší, zkrátil na tří až dvoutý-
denní. U relaxačních pobytů se jejich délka zpra-
vidla pohybuje od víkendového či prodloužené-
ho víkendového pobytu po týdenní. Nicméně 
důvodem opakovaných příjezdů řady hostů je, že 
u nich dochází ke zklidnění životního rytmu. Má-
li kdo zdravotní problém, zpravidla u nás dosáh-
ne jeho zmírnění, a nezřídka vyléčení. Cílem 
léčebných lázeňských pobytů je totiž nejen léčba 
fyzična, ale i blahodárné působení na psychiku. 
Změna režimu a pobyt v lázeňském městě přiná-
ší komplexně pozitivní efekt.

? Má české léčebné lázeňství jako medicín-
ská oblast perspektivu?
! Z pohledu evropských zdrojových trhů 

ano. Pokud se ale podíváme za „velkou louži“, 
tak to se nedomnívám. Kdekdo říká: „Ti Ame-
ričané, ti Japonci, jak u nás budou utrácet…“ 
To ale nejsou typičtí hosté pro Františkovy 
Lázně. Možná tak na jednodenní výlet z Pra-
hy. Cílová klientela pro české léčebné lázně je 
domácí, německá, historicky významná rus-
ká, italská, rakouská. Pokud se podíváme, kdo 
dál ještě jezdí do lázní, tak co se týče léčby 
zejména pohybového ústrojí, je to také klien-

tela arabská. Perspektiva českého léčební-
ho lázeňství je daná jeho tradicí, vysokou 
léčebnou účinností a využíváním kvalit-
ního přírodního léčivého zdroje. Pokud se 
všichni, kdo pracujeme v lázeňství, bude-
me orientovat na kvalitu včetně zlepšová-
ní ubytovacích a stravovacích služeb, urči-
tě budeme i v příštích letech zajímavým 
a perspektivním oborem. Prodlužuje se 
totiž průměrná délka života a zřejmě kaž-
dý jej bude chtít absolvovat v dobré kondi-

ci. Lidé proto budou stále více chtít investovat 
do svého zdraví.

? Aquaforum v objemu zhruba půl miliardy 
korun je jednou z velkých investic, kterou 
jste ve Františkových Lázních a pro Františ-
kovy Lázně realizovali. 
! Ano, masivně jsme zainvestovali do infra-

struktury, do vybudování světa vody a relaxa-
ce. Tato investice byla provedena z ryze soukro-
mých prostředků. V době, kdy ji naše akciová 
společnost realizovala, nebyla možnost získání 
grantů na její fi nancování. A už nešlo dál čekat, 
protože ve Františkových Lázních nikde neby-
la možnost jít si zaplavat. Aquaforum ale není 
pouze bazénovým komplexem. Je postaveno ve 
stylu římských lázní. Máme tam část, která je 
určena hostům, kteří si chtějí spíše odpočinout. 
Ale je v něm i plavecký bazén a tobogan. Ven-
kovní část lze v létě využít rovněž k opalování. 
Je to velice příjemné zařízení sloužící opravdu 
celému městu a jeho návštěvníkům. Nejen hos-
tům společnosti Lázně Františkovy Lázně, a.s. 
Pozitivně se odráží v celkové navštěvovanosti 
Františkových Lázní a přispívá k vysoké obsaze-
nosti lůžkové kapacity celého města. 

www.franzensbad.cz

odborností lékařů i ostatního 
personálu jsou hlavní příčinou 
neuvěřitelné účinnosti zdejších 
léčebných pobytů. Lázně Fran-

tiškovy Lázně, a.s. ale nejen léčí 
a navrací zdraví. Jsou i vyhledá-
vaným partnerem při zajišťování 

pracovních jednání, kongresů 
a seminářů, mj. i proto, že v klid-

né zeleni, případně s využitím 
vyhlášených léčebných procedur, 
se daleko intenzivněji vnímá. Do 
těchto léčebných lázní nacházejí 

cestu i zcela zdraví lidé, kteří 
chtějí relaxovat, regenerovat síly 

a udržovat se v dobré kondici 
a kráse. Velmi frekventovaným 

cílem jejich návštěv pak je Aquafo-
rum – svět vody a relaxace, které 
nabízí jedinečnou možnost odpo-

činku a uvolnění, s půldruhým 
tisícem čtverečních metrů vodních 

ploch, čtyřmi vnitřními a třemi 
venkovními bazény, vodními 

atrakcemi – toboganem a vodními 
skluzavkami a wellnessem. 
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? V sobotu 24. května jsem se zúčastnil 
zahájení lázeňské sezony v Lázních Bělohrad 
a při té příležitosti požádal předsedkyni 
představenstva akciové společnosti Anenské 
slatinné lázně, a.s. MUDr. Jitku Ferbrovou 
o rozhovor. Paní doktorko, váš přírodní léčivý 
zdroj výrazně urychluje návrat rekonvales-
centů po rekonstrukčních operacích pohy-
bového ústrojí do plnohodnotného života. 
A těm, kterým bohužel není dáno se uzdravit 
úplně – chronicky nemocným – podstatně 
ulehčuje jejich trpký úděl.

! Není to jenom pří-
rodní zdroj – naše 
léčivá slatina, ale celý 
generacemi balneo-
logů zdokonalovaný 
a pacienty prověřova-
ný systém, jež je sou-
hrnem specifi ckých, 
blahodárně působí-
cích léčebných prvků, 
v němž se snoubí nej-
modernější poznat-

ky medicíny a technologického pokroku s tradič-
ními osvědčenými léčebnými postupy. Takže úle-
vu pacientů přináší celý tento komplex. V posled-
ní době markantně přibývají rekonvalescenti po 
operacích kyčelních a kolenních kloubů s totál-
ními endoprotézami. Pokud bychom porovna-
li skupinu pacientů, kteří podstoupili pooperač-
ní lázeňskou léčbu, se skupinou, která ji nepod-
stoupila, zjistíme, že u první skupiny je procen-

to těch, kteří se navrací k plnohod-
notnému životu a znovu získají 
standardní hybnost, neporovna-
telně vyšší než u pacientů, kte-
rým byly léčebné lázně odepře-
ny. Zmínil jste i chroniky. Léčí-
me tu lidi s revmatismem, s artró-
zami nebo bechtěreviky, a u těch 
odborní lékaři uvádějí, že jim léčeb-
ný pobyt u nás na čtyři až pět měsíců 
výrazně sníží spotřebu analgetik, kortikosteroidů 
apod. Tzn., že jejich stav je po relativně dlouhou 
dobu významně lepší. Poté u nich obvykle nastá-
vá období, kdy začínají zvyšovat dávky léků, 
obtíže se stupňují a mnozí se k nám vrací i dříve, 
než je možné využít úhradu zdravotní pojišťov-
nou, a hradí si pobyt sami.

? Paní doktorko, vaše loňské všudybylí 
interview mělo nadpis „Lázně Bělohrad jsou 
stále krásnější“. Obdobný nadpis by se hodil 
i letos. Rozvojové aktivity akciové společnosti 
Anenské slatinné lázně neustrnuly.
! To rozhodně ne. Stále úspěšně těžíme z fak-

tu, že jsme prvními lázněmi v rámci Evropské 
unie, které získaly prestižní certifi kát EURO-
PESPA med. Díky této konstelaci se výrazně pro-
hlubuje naše spolupráce s německými oboro-
vými zdravotními pojišťovnami. Tzn., trvá pří-
sun klientů německých zdravotních pojišťoven. 
Nyní se v Německu pokoušíme otevřít si dve-
ře i k privátním oborovým zdravotním pojišťov-
nám. Co je asi nejpodstatnější, že jsme se v prů-

běhu předchozích dvou let rozhodli do 
svých aktivit zahrnout i sféru rekon-

dičních, rehabilitačních a wellne-
ss pobytů a využít stoupající obli-
by lázeňské turistiky. Ze zahraničí 
jsme totiž zaznamenali poptávku 

po těchto pobytech, avšak s pod-
mínkou zajistit pro ně vyšší, ales-

poň čtyřhvězdičkovou kategorii hote-
lových služeb. Tak vznikl projekt nového 

lázeňského rezortu „Strom života“, který se nám 
podařilo v průběhu uplynulého období vypreci-
zovat a na začátku tohoto roku začít s jeho reali-
zací. Měl by disponovat sto padesáti lůžky, veške-
rými dosud prověřenými procedurami, rekondič-
ními aktivitami, ale i exotickým wellness a anti- 
aging aktivitami. Věříme, že těmito službami do 
České republiky a Lázní Bělohrad přivedeme dal-
ší movitou klientelu.

? Pro město Lázně Bělohrad a pracovní 
a podnikatelské příležitosti v něm už je ale 
teď přínosem, že vaše lázeňská společnost 
působí na jeho území. Nicméně jedna z mých 
otázek na Dr. Tomáše Julínka, ministra 
zdravotnictví, v souvislosti s tímto vydáním 
Všudybylu je, jak se vypořádat s tím, že 
z českého zdravotnictví včetně léčebného 
lázeňství odchází řada kvalifi kovaných lidí do 
zahraničí.
! Na zdravotníky jsou v souvislosti s jejich spe-

cializacemi neustále kladeny vyšší a vyšší náro-
ky. V léčebné části našich lázní pracuje například 

Léčebný režim lázní 
donutí pacienta zastavit 
a dát životu zdravější dimenzi
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Anenské slatinné lázně 
se stodvacetiletou tradicí 
se nacházejí v poklidném 
městečku Lázně Bělohrad 
v královéhradeckém kraji. 

Lidé do nich přijíždějí 
převážně s onemocněním 
pohybového ústrojí. Jde 

hlavně o revmatické 
choroby, bolesti páteře, 
Bechtěrevovu chorobu, 

artrózy a stavy po úrazech 
a ortopedických operacích. 
Vedle klasických léčebných 
pobytů jsou tu k dispozici 

také pobyty rekondiční 
a speciálně zaměřené.

MUDr. Jitka Ferbrová
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sedmadvacet fyzioterapeutů. Zanedlouho už ale 
pro tuto profesi nebude stačit nástavbové studi-
um. Je požadováno vysokoškolské. To léčebným 
lázním komplikuje situaci. Sehnat tolik vysoko-
školáků není jednoduché. Také pro náš nový rez-
ort budeme potřebovat řadu starých i nových 
profesí. Uvažujeme i o tom, vyhledávat tyto spe-
cialisty mimo Českou republiku, i když jsme si 
vědomi toho, že angažovat zde pracovní síly ze 
zahraničí a zajistit pro ně pracovní povolení je 
komplikované. Zatím jsme kvalifi kovanými pro-
fesemi plně saturováni, ale vzhledem k dynami-
ce rozvoje naší společnosti je třeba dělat vše, aby 
nás budoucnost nezaskočila. Ostatně o německý 
hospodářský zázrak se rovněž výrazně zaslouži-
li lidé odjinud.

? Předcházet nemocem je pro stát levnější 
a pro lidi příjemnější, než jim čelit. A léčebné 
lázeňství by mělo být i o prevenci nemocí.
! Určitě, i když se přiznám, že v dobách, kdy 

jsem praktikovala jako lékař-anesteziolog, jsem 
také nechápala, proč akutním oborům odčerpá-
vají peníze oblasti zdravotnictví, jako je lázeň-
ství. Po více než deseti letech působení tady vní-
mám hluboký smysl léčebného lázeňství. Samo-
zřejmě, je část zdravotních problémů, které se 
dají vyřešit v řádu hodin a dnů. Ale jsou one-
mocnění, která se nedají operovat a dlouhodo-
bá konzumace léků nepřináší lidskému organis-
mu jen pozitiva, ale i řadu vedlejších negativních 
účinků. Lázeňský pobyt dokáže redukovat zánět-
livé změny, zlepšit prokrvení, významně zlep-
šit pohyblivost a hlavně zbavit pacienta na řadu 
měsíců bolestí a velké části obtíží. Málokdo si 
dokáže představit, co za úlevu to pro chronika je. 
Řada zdravotních problémů má i psychosomatic-
ký podtext a tří až čtyřtýdenní léčebný režim láz-
ní donutí pacienta zvolnit, zpravidelnit řadu akti-
vit a nastartovat zdravější způsob života. Toto, 

byť velice časově náročné, je pro velkou část paci-
entů jedinou šancí. A to i proto, že neléčíme jen 
projevy nemoci (bolest), ale hlavně jejích příči-
nu. Právě toho jsou si vědomi i obchodní partne-
ři Anenských slatinných lázní – německé zdra-
votní pojišťovny. Tedy, že tento způsob léčebné 
péče o pojištěnce je nejen daleko účinnější, ale 
pro jejich pokladnu výrazně levnější, než kdyby 
jim hradily opakované návštěvy u lékařů, drahé 
léky či dokonce pracovní neschopnost. 

Značná část českých i zahraničních 
samoplátců také zkouší lázeňskou péči i jinde 
v zahraničí, obzvlášť, pokud je levná. Praxe 
posledních let však ukazuje, že se většina 
vrací zpátky k českému lázeňství, protože tak 
kvalitní a účinnou léčebnou péči srovnatelnou 
s naším léčebným lázeňským systémem jinde 
nenašli.

? Paní doktorko, rozmlouváme spolu 
v nádherném parkovém prostředí vaší 
bažantnice mezi tenisovými kurty, na 
nichž právě probíhá tenisový turnaj osob-

ností, jehož se mj. účastní i zpěvák a herec 
Josef Laufer – jedna z hlavních postav fi l-
mových „Kameňáků“. Ostatně, nemá zdejší 
minerálka modrou barvu?
! To sice nemá, zato naše okolí je bonbon-

kem naší léčebné péče. I tak jsou ve vámi, dok-
tore, zmiňované bažantnici ideální podmínky. 
Chystáme se tu vytvořit tzv. barfusspark, sys-
tém pěšinek, které se absolvují bosou nohou. 
Přímý kontakt s přírodninami má stimulač-
ní efekt nejen na plosku chodidla… Slavnost-
ní zahájení lázeňské sezony k nám do Bělo-
hradu kromě lázeňských hostů přivádí řadu 
populárních osobností. Zahajování se nezříd-
ka shoduje s termínem tenisového turnaje 
PURO-KLIMA Open. A ráda konstatuji, že spo-
lupráce těchto dvou fi rem je, a vždy byla, veli-
ce přínosná. Osobnostmi nabitý tenisový tur-
naj nejenže zvyšuje prestiž města Lázně Bělo-
hrad a našich lázní, ale výrazně přispívá k pro-
sazování Anenských slatinných lázní do všeo-
becného povědomí. Zážitky a svědectví vysoce 
směrodatných osobností jsou totiž tím nejúčin-
nějším způsobem jak šířit povědomí, že Anen-
ské slatinné lázně jsou in. 

? Paní předsedkyně, známe se už řadu 
let, a tak vás snad nebudou až tak šokovat 
mé fantasmagorické souvztažnosti. Zhruba 
před třemi lety jsem si návštěvu STOMIXu 
v Žulové zpestřil čundrem Vidnavou. Jedním 
ze značených turistických cílů tam jsou 
„Venušiny misky“ – v bizarních skalních 
útvarech Smolného vrchu (404 m) vodou 
vymleté kulovité prohlubně. Smolný vrch je 
totiž takzvanou ostrovní horou, která v době 
pevninského zalednění Žulovské pahorkatiny 
v posledním glaciálu čněla nad okolní ledovec 
jako nunatak. Zatímco jsem se u nich kochal 

výhledem, doputovala ke mně docela hezká 
dívčina a ptala se: „Tak kde jsou ty misky?“ 
A já odtušil: „No, právě jedna přišla…“ Do 
vašich lázní, paní doktorko, jich ale každoroč-
ně přichází hned deset najednou.
! Zhruba před dvěma roky jsme navázali spo-

lupráci s přípravným výborem pro Miss aero-
bik České republiky. Letos se tak u nás třetím 
rokem bude konat soustředění děvčat před celo-
republikovým televizním fi nále. Nejen missky, 
ale i módní návrhářky, lektoři aerobiku, speci-
alisté na výživu či moderátoři stráví dva víken-
dy v našich lázních. Je to zajímavá spolupráce, 
ačkoliv jsem se jí zprvu bránila. Věkový průměr 
naší klientely osciluje kolem šedesáti let a do 
toho děvčata, kterým je osmnáct a kypí zdra-
vím… Říkala jsem si, že to nebude zrovna ideál-
ní kombinace. Nakonec se ukázalo, že je to zají-
mavá symbióza. Většina našich pacientů v pří-
tomnosti missek pookřeje a začne o sebe víc 
dbát, takže věřím, že i jejich letošní pobyt bude 
tou správnou anti-aging terapií. 

www.belohrad.cz
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Předposlední květnová sobota patři-
la v Jáchymově už tradičně velkolepým 

oslavám, které si tentokrát vzaly pod svou 
hlavičku i 90. výročí vzniku Československé 
republiky. Na žehnání pramenům se tak při-
jel podívat i první prezident svobodné repub-
liky Tomáš Garrigue Masaryk. Návštěvníci 
zdravili průvod horníků, mažoretek a vlajko-
nošů a pochutnávali si na vybraných speciali-
tách z jednotlivých lázeňských domů. V cen-
tru hlavních oslav – před lázeňským cent-
rem Agricola – poté vypukla bujará vlajko-
vá a bubenická show, která uvedla hlavní řeč-
níky – Eduarda Bláhu, generálního ředitele 
jáchymovských lázní, a starostu města Jáchy-
mov Jaroslava Vondráčka. Požehnání prame-
nů se poté ujal msgre. František Radkovský, 
biskup plzeňský. Velký nával byl také u lázeň-
ského altánku, kde probíhala autogramiáda 
Lady Kozlíkové, mistryně světa v cyklistice, 
a Lukáše Bauera, olympijského vítěze v běhu 
na lyžích. Oba sportovci dlouhodobě využí-
vají služeb jáchymovských lázní a doporuču-
jí je také svým ostatním kolegům. Po dlou-
hých letech přálo Jáchymovu i počasí, a tak se 
na závěrečném večírku mohli hosté radovat 
i z grilování na terase historického lázeňské-
ho domu Radium Palace. Oslavy se povedly se 
vším všudy, a povedená tak bude jistě i 102. 
lázeňská sezona. 

Novinka hned zkraje sezony 
Novinkou jáchymovské sezony 2008 se stal 
ozdravný pobyt „Víkend pro vaši krásu“. 
Nejenže v jeho rámci můžete shodit přeby-
tečná kila, ale ještě si zeštíhlující kúru pořád-
ně osladíte! Základ programu tvoří cvičení 
na přístroji vacuwell, který napomáhá udržo-
vat tělo v kondici a buduje atraktivní postavy, 
potřebné na horké letní dny. Pracuje na prin-
cipu procházky po běžícím páse, kdy je cho-
dec uzavřen v podtlakované skořepině. Celé 
cvičení tak aktivuje prokrvování kůže a sti-
muluje lymfatický systém, což vede k odstra-
ňování vody a škodlivin z těla. V koneč-
ném důsledku se zlepšuje celý proces látko-
vé výměny a cirkulace krve. Druhá část slova 
Vacuwell, tedy Well, značí anglicky „dobře“. 
A dobře vám určitě po namáhavém cviče-
ní udělá sladký zákusek, který je rovněž sou-
částí celého programu. Více informací nejen 
o vacuwellu, ale také o jáchymovských láz-
ních naleznete na www.laznejachymov.cz.
Tak neváhejte a přijeďte se podívat do Jáchy-
mova! 

www.laznejachymov.cz

Lázně Jáchymov 
slavily už 

102. lázeňskou sezonu!
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Kongresové centrum, členěné do nej-
různějších salonků a promítacích sálů, 

nabízí kapacitu až dva tisíce osob a Velký 
sál až dvanáct set osob. Důkazem o kvali-
tě služeb nabízených kongresové klientele je 
i konference renomované německé společ-
nosti, která se bude konat na podzim letoš-
ního roku a bude čítat tisíc osob. Na této akci 
se bude Thermal podílet jako spoluzaklada-
tel Karlovarské Asociace Kongresové Turisti-
ky (KAKT).

Lázeňský hotel Thermal nabízí ubytování 
pro 480 osob ve standardních čtyřhvězdičko-
vých pokojích a pro náročnější klientelu jsou 
k dispozici exekutivní pokoje s rozšířenými 
službami. Exekutivní pokoj je letošní rok 
novinkou a nabízí klientovi komfort, který 
hotel standardně neposkytoval. Pokoje umož-
ňují výhled na historickou kolonádu nebo na 
termální bazén vybudovaný 
ve skále za hotelem. O kvalitu 
lázeňské péče se v Thermalu 
stará celkem třicet lázeň-
ských lékařů a fyzioterapeutů 
a vyšší odborný zdravotnický 
personál. Měsíčně tak hotel 
poskytne přes patnáct tisíc 
procedur. Zvýšený zájem 
o tyto služby vyvolal nutnost 
realizace moderního balnea 
s deseti novými vodními 

procedurami. Hostům odpadne nepříjemné 
docházení za procedurami do okolních 
lázeňských zařízení, a hotel si tak upevní 
pozici jednoho z nejlepších lázeňských hote-
lů v Karlových Varech.

Možností plavání v termálním bazénu 
hotelu Thermal jsou umocněny ozdravné 
účinky lázeňské péče, ve které má hotel 
mnohaletou tradici. Bazén je unikátní 
především složením vody, která obsahuje 
třetinu karlovarské vřídelní vody, čímž si 
celý rok udržuje konstantní teplotu cca 30°C, 
a umožňuje tak jedinečný odpočinek i v zim-
ních měsících. Termální bazén se nachází 
ve sportovně relaxačním komplexu, který je 
s hotelem propojen šikmým výtahem, a tak 
hosté nemusí opouštět prostory Thermalu. 
V tomto sportovně relaxačním komplexu se 
nachází i sauna, fi tness a masáže.

Součástí hotelových prostor jsou 
i další služby, jako je kadeřnictví, 
manikúra a pedikúra, kosmetický 
salon, boutique, thajské masáže 
atd. K dispozici je tu také Lobby bar, 
disko-club a vyhlídková kavárna nad 
bazénem, odkud můžete mít krásný 
výhled na historickou část města. 
Každý týden pro hosty i širokou 
veřejnost pořadatelé připravují 
řadu kulturních akcí. Od hudebních 
koncertů po divadelní představení – 

z tak 
širo-
ké 

nabídky si vybere opravdu každý. Pro lázeň-
ské pobyty rodin s dětmi je vybudován dětský 
koutek, který je vítaným doplňkem služeb.

Lázeňský hotel Thermal je držitelem 
významného mezinárodního ocenění Interna-
tional Award For Tourist, Hotel and Catering 
Industry 2007, které bylo hotelu předáno 
na jedné z nejvýznamnějších veletržních 
výstav v Madridu, a certifi kátu ČSN EN ISO 
9001:2001. Thermal je členem nadace The 
Business Leaders Forum, která sdružuje české 
fi rmy za účelem dodržování etiky v praxi, 
a přispívá tak co nejvíce ku prospěchu občan-
ské společnosti. 

www.thermal.cz

L Á Z E Ň S K Ý  H O T E L

Hotel 
Thermal

zkvalitňuje lázeňskou péči
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Karlovarský lázeňský a kongresový komplex hotelu Thermal patří již více než 
třicet let k nejvýznamnějším zařízením svého druhu v České republice. Právě 
díky unikátnímu propojení kongresových služeb a špičkového lázeňského 
zařízení s největší ubytovací kapacitou v Karlových Varech je Thermal 
vyhledávaným zařízením pro oba typy hostů.



? Koncem května jsem navštívil Jeseník, 
abych se tu potkal s předsedou představen-
stva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, 
a.s. Ing. Vladimírem Odehnalem. Náš roz-
hovor jsem začal konstatováním, že za svou 
existenci a světovou proslulost Priessnitzovy 
léčebné lázně vděčí zakladateli vodoléčby 
Vincenzi Priessnitzovi, který zde založil 
první vodoléčebný ústav na světě. 

! Naším mottem 
je moderními meto-
dami tvořivě roz-
víjet odkaz tohoto 
génia. A že se nám to 
daří, ilustruje fakt, 
že jen v loňském roce 
služeb našich láz-
ní využilo více než 
21 600 ubytovaných 
klientů a navštívi-
ly je desítky tisíc dal-

ších. Obdivují naši architektonickou, geologic-
kou a klimatickou výjimečnost. Lázeňské úze-
mí nad Jeseníkem patří k jednomu z klimaticky 
nejčistších míst nejen v rámci České republiky, 
ale i střední Evropy. 

Díky stále se rozšiřujícímu spektru služeb 
jsme loni dosáhli historicky nejvyšších tržeb 
za dobu fungování společnosti. Investovali 
jsme do rozvoje lidských zdrojů. To se projevilo 
příchodem nových lékařů, kvalitou poskytova-
né péče a množstvím uskutečněných fyziotera-
peutických a léčebně rehabilitačních procedur. 
Se Společností Vincenze Priessnitze, Městem 
Jeseník, Lesy České republiky a Hnutím 
Brontosaurus jsme se podíleli na projektové 
přípravě ambiciózního projektu – založení 

Parku Vincence Priessnitze a venkovního 
Balneoparku, což je program návratu k tradič-
ním venkovním Priessnitzovým procedurám 
jako prostředku umocnění léčebného efektu 
zdejších přírodních zdrojů. Brontosaurus je 
zde v Jeseníku hodně aktivní a vděčíme mu 
za obnovu některých lázeňských pramenů na 
Studničním vrchu.

V uplynulém roce jsme připravili a na 
přelomu letošního roku úspěšně realizovali 
přestavbu 31 pokojů v Nové budově sanatoria 
Priessnitz, včetně vestaveb sociálního zařízení. 
Uvědomujeme si totiž, že jedině spokojený kli-
ent, o něhož pečuje personál, který je na vysoké 
odborné i etické úrovni, zajistí (spolu s našimi 
unikátními přírodními zdroji) Priessnitzovým 
léčebným lázním dlouhodobou prosperitu. Pro-
to připravujeme další rekonstrukci a moderni-
zaci vnitřních vodoléčebných procedur, kterou 
chceme zahájit v roce 2009. 

? Často se setkávám s tím, že Vincenz 
Priessnitz je doceňován víc v zahraničí než 
doma v České republice. 
! Posláním naší společnosti je i pečovat o to, 

aby jeho proslulost do Jeseníku přiváděla lidi 
z celé Evropy. Zasazujeme se o to, abychom byli 
více atraktivní i pro zahraniční klientelu. Vzhle-
dem k dopravní dostupnosti je nasnadě, že 
musíme oslovovat nejen západoevropskou kli-
entelu, ale i potenciální hosty z Polska, Ruské 
federace a dalších zemí Společenství nezávis-
lých států. A máme odtamtud pozitivní signá-
ly, neboť celá řada našich léčebných procedur 
léčí poruchy vnitřní látkové výměny, zejména 
štítné žlázy, což je frekventovaný problém lidí 
z pobaltských republik, Polska i Ruska. Navíc 

Vracet 
lidem zdraví 
a radost ze života

L É Č E B N É  L Á Z E Ň S T V Í

V blízkém okolí Priessnitzových lázní, 
především na svazích Studničního 

vrchu, vyvěrá na osmdesát registrova-
ných a pojmenovaných pramenů. Tyto 

lázně za svou existenci a proslulost 
totiž vděčí vodoléčbě, resp. zakladateli 
vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi, kte-
rý zde, na Gräfenbergu, v roce 1822 
založil první vodoléčebný ústav na 
světě. Priessnitzovy léčebné lázně se 
nacházejí asi 2 km od města Jeseník 

v průměrné nadmořské výšce 620 
m v nejsevernějším výběžku Slezska 
a Moravy. Jejich areál je citlivě zasa-

zen do nádherné ekologicky nenaruše-
né krajiny a tvoří dominantu širokého 
okolí. Lázně mají mimořádně příznivé 

klimatické podmínky, které umož-
ňují léčit hosty v kterémkoli ročním 
období. Ze tří stran, severu, západu 
a jihu je chrání vysoké hřebeny čes-

kých hor, pouze směrem k Baltickému 
moři na východ je údolí otevřeno do 

polských rovin. Jako gigantická hráz 
tato horstva stojí v cestě proudění 

kompaktních, mořskými solemi syce-
ných vrstev vzduchu, a výrazně tím 

ovlivňují zdejší jedinečné mikroklima. 
Priessnitzovy léčebné lázně v nemalé 

míře těží i z geomagnetických specifi k, 
která(v tomto případě) pozitivně 

působí na lidský organismus. Nachází 
se totiž v oblasti tektonických zlomů, 

kde se stýkají mladší druhohorní 
a třetihorní geologické struktury. 
Vrbenské desky z alpskokarpatské 

oblasti Evropy se starším prvohorním 
hřebenem Hrubého Jeseníku, jeho 

dezenskou klenbou, formující se na 
přelomu starohor a prvohor. Světově 

unikátní léčivé prostředí je tak vhodné 
nejen pro léčení horních a dolních 

cest dýchacích, ale i potíží krevního 
oběhu, nervové soustavy a vegetativ-
ního nervstva a pro pacienty trpícími 

alergiemi či depresivními stavy. 

Zdejší pobyty jsou účinnou prevencí 
proti možným, zejména civilizačním 
chorobám. V současné hektické době 
vyhledává řada hostů jesenické lázně 
jako oázu klidu a relaxace, kde i rela-

tivně krátkodobé pobyty mají za cíl 
posílit jejich tělesnou a duševní kon-
dici. Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. 

pro ně připravují ozdravné, léčebné či 
sportovně a turisticky laděné lázeňské 

pobyty. Zajišťují je i pro bezpříspěv-
kové dárce krve. Jen v letošním roce 

jich sem přijede na čtyři sta. Horského 
prostředí, služeb a zázemí Priessnitzo-
vých léčebných lázní využívají i spor-
tovní týmy a individuální sportovci 

k soustředěním. Priessnitzovy léčebné 
lázně, a.s. zajišťují i rekondiční a well-
ness pobyty fi rmám. Ty jsou zpravidla 

koncipovány v týdenních cyklech 
a zahrnují kompletní odléčení, ubyto-
vání, stravování a volnočasové vyžití. 
Způsob léčení není stanoven rámcově, 
nýbrž s ohledem na povahu a souvise-

jící rizika daných zaměstnání. 
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úroveň naší léčebné péče, lékařů a zdravotnic-
kého personálu povětšinou výrazně převyšuje 
standardní úroveň v těchto republikách.

? Co podle vás, pane předsedo, v současné 
době nejvíce trápí české léčebné lázeňství?
! Jako největší problém cítím, že nejsme s to 

odhadnout legislativní vývoj a dlouhodobé ten-
dence přístupu státu k léčebnému lázeňství 
coby významné složce zdravotní péče o oby-
vatelstvo. Rád bych, aby byl více zdůrazňován 
jak vysoce preventivní, tak i léčebný charakter 
léčebného lázeňství, což dokazuje sled odbor-
ných studií a reprezentativních statistických šet-
ření. Léčebné lázeňství a přírodní léčivé zdro-
je jsou ale někdy zpochybňovány a zlehčovány. 
Bohužel, občas i samotnými lékaři, což nás mrzí 
dvojnásob. Medicína by neměla být o dojmech, 
ale o průkazných faktech, tedy i o tom, jak 
lázeňská léčebná péče dokáže u těch kterých 
indikací ovlivnit zdravotní stav pacienta, dlou-
hodobě snížit spotřebu léků, četnost návštěv 
u lékařů a čerpání léčebných výkonů hrazených 
z veřejných zdrojů.

? Hojení a uzdravování jsou přírodní 
procesy. Léčení, popř. léčebná prevence zas 
atributy medicíny a zdravotnictví. V době, 
kdy mne v Ústřední vojenské nemocnici tahali 
„hrobníkovi z lopaty“ se obě složky tak báječ-
ně doplňovaly, že jsem tu dodnes v celkem 
slušné kondici. Současná epocha je sice hod-
ně hektická, nicméně i řada exponovaných 
lidí si uvědomuje, že aby mohli být úspěšní, 
musí být zdraví a v co nejlepší kondici.
! Ano, v poslední době jsme zaznamena-

li velký rozmach zájmu o zlepšování fyzic-
ké i duševní kondice našich hostů, ať už for-
mou rekondičních nebo wellness pobytů. Rea-
lizujeme je vždy s důrazem na individuální pří-
stup. Zjišťujeme si celkový zdravotní stav kli-
enta tak, abychom mu mohli doporučit vhodné 
formy léčebných terapií. Priessnitzovy léčeb-
né lázně, a.s. mají ve znaku lva, symbolizují-
cího vítěznou cestu proslulého „vodního dok-
tora“. Naším cílem je čistými přírodními pro-
středky spolu s nejnovějšími poznatky vědy 
vracet lidem zdraví a radost ze života. Naše 
preventivní programy kromě jiného zahrnu-
jí např. snižování nadváhy, odvykání kouře-
ní, prevence stresu a soubor klimatoterapeutic-
kých metod aj.

? Zmínil jste rozšíření využití vnitřního 
lázeňského území založením parku Vin-
cenze Priessnitze.
! Park rozšíří klidovou zónu a připraví logic-

ké propojení jižního svahu – Sluneční louky, 
kde ve své době pan sochař Šimek dílem „Ces-
tou života“ ztvárnil svůj pohled na vývoj lid-
ského individua. My toto téma chceme rozší-
řit a na levé straně vybudovat klidové zázemí. 
Park, tak jak zde v jednotlivostech fungoval již 

v devatenáctém století. Na pravé straně Sluneč-
ní louky se chceme vrátit k tradičním priess-
nitzovským procedurám. Budeme je tu předvá-
dět v klasické historické formě ve venkovních 
exteriérech, avšak přizpůsobené požadavkům 
moderní medicíny. Budou to zejména chlado-
vé stimulační terapie, ztvárněné (laicky řešeno) 
do klasických Priessnitzových léčebných polo-
lázní, klasická Priessnitzova lesní sprcha, „šla-
pačky“ a další procedury, které spolu s nádher-
nými výhledy na masiv Hrubého Jeseníku chce-
me zpřístupnit návštěvníkům lázní. Priessnitzo-
vy léčebné lázně, a.s. pak chystají ještě dal-
ší investiční aktivity, jejichž prostřednictvím 
budeme ještě více rozvíjet procedury dle tradič-
ních postupů i ve vnitřních prostorách lázeň-
ských domů. V Jeseníkách je dlouhá zima, pro-
to je ideální skloubit rekondiční pobyty s lyžař-
skými a turistickými. K tomu nám všestranně 
výrazně pomáhá město Jeseník. Máme s ním 
mj. uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu 

na pronájem (jejich) čtyřhvězdičkového hote-
lu Slovan, někdejšího hotelu Kretschmer s boha-
tou historií, a jak věříme, i s velkou budoucnos-
tí. Díky němu jsme s to nabídnout další zajíma-
vou ubytovací kapacitu s vysokým standardem. 
A to nejen po stránce ubytování a gastrono-
mie, ale i veškerého zázemí hotelu, např. konfe-
renčního servisu. Nyní jej dotváříme i co se týče 
služeb klasického lázeňského hotelu. Zvu všech-
ny čtenáře vašeho prestižního časopisu, aby při-
jeli ochutnat výjimečnost pobytu u nás v které-
koliv roční době. 

www.priessnitz.cz 

Kongresová turistika
Díky atraktivnímu horskému prostře-
dí a rozsáhlé nabídce konferenčních 

prostor jsou Priessnitzovy léčebné lázně 
ideálním místem pro konání obchodních 
schůzek, seminářů, školení a kongresů. 

Široká paleta nabízených doprovodných 
služeb a ochota přizpůsobit se indivi-

duálním požadavkům každého klienta 
vytváří z lázní oblíbený cíl kongresové 

turistiky. 

Ozdravné 
a rekondiční pobyty 

Vzhledem ke své poloze v ekologicky 
čisté oblasti, garanci úspěšného léčení 

dýchacích cest, pohybového a oběhového 
ústrojí se lázně stávají cílem zaměst-
nanců průmyslových fi rem v rámci 

rekondičních pobytů. Jako jediné lázeň-
ské zařízení v České republice poskytují 

Priessnitzovy léčebné lázně odborné 
vyšetření pohybového aparátu formou 
computerové kineziologie. Individuál-
ním přístupem ke každému klientovi je 
vytvářen ucelený program preventivní 

a rehabilitační péče.

Hotel Slovan****
Firmy mohou také, např. pro účely 

proškolování svých zaměstnanců, využít 
nově zrekonstruovaný hotel Slovan, 

nacházející se v centru města Jeseníku. 
Hotel provozují Priessnitzovy léčebné 

lázně. Jsou zde k dispozici konferenční 
prostory pro celkem 130 osob. Sály jsou 

vybavené moderní školicí technikou. 
K realizaci školení neodmyslitelně patří 

také stravovací služby, které je hotel 
Slovan připraven poskytnout v kvalitě 

srovnatelné s nabídkou evropského 
standardu. V restauraci a kavárně hotelu 

jsou podávána jídla jak domácí, tak 
i mezinárodní kuchyně. V nabídce nechy-

bí možnost zajištění rautů, barbecue, 
coffee breaků a party servisu. Ve všech 

prostorách se bezplatně nabízí možnost 
bezdrátového připojení k internetu. 
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? Rozhovor 
s generálním 
ředitelem Sana-
torií Klimkovice 
MUDr. Zdeňkem 
Machálkem jsem 
zahájil připomenu-
tím, že Sanatoria 

Klimkovice vznikla relativně nedávno, když 
se hledal obdobný přírodní léčebný zdroj 
– jodobromová solanka, jenž by nahradil 
důlní činností ohrožený přírodní léčebný 
zdroj v Karviné–Darkově. 
! Celé Ostravsko je na třetihorním moři. Pro-

jektový záměr se dělal ještě za předchozího 
režimu a těsně po roce 1989 padlo rozhodnutí, 
že tyto léčebné lázně postaví Česká pojišťovna, 
v jejímž majetku jsou a která je dodnes provo-
zuje. Naše indikace jsou zaměřeny na choroby 
nervové a pohybové. Díky vlastnostem jodobro-
mové vody zde léčíme i onemocnění gynekolo-
gická. Lázně mají kapacitu kolem pěti set lůžek. 
Tvoří je bezbariérový komplex objektů a ven-
kovních ploch. Dospělí i dětští pacienti, kte-
ré k nám nezřídka přivezou sanitou, mají k dis-
pozici vše pod jednou střechou. Léčení, stravo-
vání, ubytování, kulturu, poštu, služby, drob-
né obchůdky atd. Pracuje zde vysoce erudovaný 
kolektiv lidí. A protože musíme usilovat o využi-
tí veškeré volné kapacity, nabízíme i dílčí pro-
cedury příchozím. Abychom však z léčebných 
lázní nedělali wellness hotel, poskytujeme tyto 
služby ryze ambulantně nebo o víkendech.

? Pane doktore, zmínil jste wellness. 
Wellness a léčebné lázeňství jsou ve značné 
inkluzi. Spousta procedur léčebného lázeň-

ství se totiž uplatňuje ve wellness.
! Pokud hovoříme o jednotlivých procedu-

rách či podnětech na organizmus, tak tam vel-
ké odlišnosti být nemusí. Wellness je vícemé-
ně životní styl, kdy klient přijede na jeden, dva, 
tři dny na léčebné a rehabilitační procedury. 
Léčebné lázeňství je z hlediska časových náro-
ků o něčem diametrálně jiném. Je o medicíně. 
O změně autoregulačních mechanismů v lid-
ském organismu. Té lze dosíci řadou podnětů. 
Aplikací přírodního léčivého zdroje. Cvičením. 
Režimem života. Psychoterapií atd. Vždy to ale 
vyžaduje hodně času, aby tyto podněty doká-
zaly odstranit příčiny nemoci. Tj. eliminovat 
patogenní refl exy, které si organismus v průbě-
hu nemoci vypěstoval.Vychýlit jeho patologic-
kou rovnováhu a nastavit autoregulační mecha-
nismy, jimiž disponoval předtím, než onemoc-
něl. To je podstatou léčebného lázeňství.

? Ve světě se čím dál více začínají proje-
vovat tendence budovat léčebné lázeňství 
českého, resp. středoevropského typu. Pane 
doktore, došlo i u nás k nějakému posunu 
v přístupu k léčebnému lázeňství?
! Řada zemí sice zve české odborníky a snaží 

se svých přírodních léčivých zdrojů využívat ke 
klasické lázeňské léčbě (už proto, že ve střed-
ní Evropě je Česko jednou z posledních zemí, 
v níž funguje klasické léčebné lázeňství), jenže, 
jak se říká, doma není nikdo prorokem, a tak 
mohu konstatovat, že u nás k žádnému posunu 
nedošlo. Ovšem nevíme, co udělají připravova-
né zákony současné vlády. Náměstkovi minist-
ra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr. 
Pavlu Hroboňovi jsme za Svaz léčebných láz-
ní České republiky a za Společnost rehabilitační 

a fyzikální medicíny ČLS JEP, kam balneologie 
patří, předložili dokumenty jak sjednotit celou 
následnou zdravotní péči. V českém zdravot-
nictví je totiž přes sto tisíc lůžek, z toho víc než 
polovina v následné péči. Z nich šestadvacet 
tisíc v odborných léčebných ústavech a sedma-
dvacet tisíc v léčebných lázních. Péče v odbor-
ných léčebných ústavech slouží téměř stopro-
centně české klientele. V léčebných lázních češ-
tí nemocní tvoří zhruba polovinu a z nich cca 10 
až 15 % si léčebnou péči hradí sami. Zbývající 
polovinu uživatelů léčebních lázní tvoří zahra-
niční hosté. Hovořím tedy o dvanácti, třinácti 
tisících lůžek, které slouží k léčbě českých paci-
entů prostřednictvím zdravotních pojišťoven 
hrazených z veřejných zdrojů.

? O tom, že spojování léčebného lázeňství 
a cestovního ruchu nahrává zastáncům jeho 
vytlačování ze systému zdravotní péče hraze-

né z veřejných zdrojů, není pochyb. Už pro-
to, že v povědomí řady obyvatel Česka pře-
trvává vnímání odvětví cestovního ruchu ne 
jako zdroje jejich možného blahobytu – vyso-
ce rentabilní oblasti domácího a zahranič-
ního obchodu, ale jako sféry plýtvání jejich 
penězi a obtěžujících turistů, díky čemuž náš 
stát rok co rok přichází o 40 až 50 mld. euro 
inkasa, jež je toto odvětví v současné době 
schopno generovat navíc. A co se týče české-
ho zdravotnictví, jehož součástí je léčebné 
lázeňství? Určitě to nejsou léčebné lázně, 
v nichž turisté bezplatně na úkor domácích 
plátců zdravotního pojištění čerpají léčebné 
výkony hrazené z veřejných zdrojů. Zdá se 
ale, že pokud to nejsou lázně, že nikomu 

Vychýlit patologickou 
rovnováhu a nastavit 

autoregulační 
mechanismy
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Lázeňský areál Sanatorií 
Klimkovice se nachází v krás-
né přírodní scenérii v lesnaté 

krajině na úpatí Nízkého 
Jeseníku s výhledem na pano-
rama Beskyd. Je vyhledáván 
především pro léčebné kou-

pele v jodobromové vodě, tzv. 
„solance“, která má na lidský 

organismus unikátní širo-
kospektrálně pozitivní účinky. 
Napomáhá při léčbě pohybo-
vého ústrojí, nemocí neuro-
logických i gynekologických 
a příznivě působí na cévní 

systém. V Sanatoriích Klim-
kovice léčí pohybové ústrojí, 
neurologická, gynekologická 

a cévní onemocnění. Dosahují 
zde vynikajících výsledků při 
rehabilitační léčbě po totál-

ních endoprotézách. Sana-
toria Klimkovice poskytují 

i škálu pobytů, které pomáha-
jí ulevit při fyzických a psy-

chických potížích a načerpat 
životní energii. Nabízejí nejen 
komplexní léčbu, plně hraze-
nou zdravotní pojišťovnou, 
a léčbu příspěvkovou, kde 
pojišťovna hradí klientům 

léčení, ale také pobyty, které 
si pacienti hradí sami. Hosté 
si mohou vybrat z několika 

víkendových a týdenních 
programů. Pokud mají zájem 

o intenzivní léčbu, mohou 
využít samoplátecké léčebné 
pobyty, při kterých jim lékař 
„ušije“ procedury přímo na 
tělo. Načerpat síly lze také 

ve Vital centru. Zaměstnanci 
fi rem a manažeři tu mohou 

vyzkoušet některý z fi remních 
programů.

nevadí, že tu ve zdravotnických zařízeních 
po některých z nich rok co rok zůstávají 
velké (prý nevymahatelné) pohledávky. 
! České léčebné lázeňství bylo začátkem deva-

desátých let privatizováno a tvrdě vrženo do 
situace, ve které se musí ekonomicky posta-
rat samo o sebe. Od té doby ale, bohužel, čelí-
me velkému tlaku ze strany některých kolegů 
lékařů a jejich tvrzením, že se v léčebných láz-
ních nedělá medicína. To ale není pravda! Dělá-
me medicínu, a špičkovou. A nejen kvůli tomu, 
abychom si udrželi samopláteckou klientelu. 
Pouze u nás nevládne „socialismus“, díky které-
mu nejen vámi zmiňovaní zahraniční nepojiště-
ní pacienti, ale i další subjekty směle parazitu-
jí na českém zdravotním systému. Zhruba polo-
vina z českých léčebných lázní svou péči posky-
tuje často částečně nebo úplně invalidním či 
chronicky nemocným pacientům, kteří nema-
jí na to, aby si léčebné úkony hradili ze svého. 
A to je i případ Sanatorií Klimkovice, které mají 
přes devadesát procent pacientů přes zdravotní 
pojišťovny. Totéž Darkova, Bělohradu, Kudratic, 
Libverdy, Bohdanče, Slatinic, Ostrožské Nové 
Vsi aj. To všechno jsou léčebné ústavy, které 
jsou stejně jako většina zbývajících zdravotnic-
kých zařízení závislé na zdravotních pojišťov-
nách. Vysoká úroveň medicíny v léčebných láz-
ních a jejich hospodárnost je daná nezbytím. 
V léčebných lázních platí věcná pravidla, avšak 
nikoliv pro personální obsazení. To je diktová-
no požadavky zajištění provozu. Zato odborné 
léčebné ústavy, ty jsou vázány legislativou jako-
by vycházející z principů dosažení plné zaměst-
nanosti předchozího režimu. Pokud to hodně 

zlehčím, dle zásady: „K práci se stav tak, aby se 
tam vešli i další.“ Nejen jejich personální krité-
ria jsou nadsazená, ale i prostorová a přístrojo-
vá. Využití těchto kapacit proto bývá neekono-
mické, což si zdravotnická zařízení, která si na 
svůj provoz musí vydělat, nemohou dovolit. 

? Pane doktore, jak to, že čím dál víc 
dochází k propadům obsazenosti lůžkové 
kapacity léčebných lázní? Stáváme se zdra-
vějším národem?
! Bohužel ne. Je to dáno dobou. Lidé si nedo-

volí být delší dobu práce neschopní, aby nepři-
šli o zaměstnání nebo aby jim v podnikání „neu-
jel vlak“. Proto svůj zdravotní stav buď neře-
ší, a nebo pouze jeho průvodní projevy. U léč-
by dětí s tím částečně „zamíchaly“ regulační 
poplatky. Sanatoria Klimkovice mají neuro-

logickou klientelu, jejíž součástí bývají hod-
ně postižené děti. Zpravidla z neúplných rodin, 
kdy matka zůstala na všechno sama, je sociál-
ně slabá a poplatek dvakrát šedesát korun den-
ně, které za pobyt v léčebných lázních za sebe 
a dítě zaplatí (byť je to zhruba tolik, kolik projí 
doma), ji odrazuje. Takže i to sehrálo svoji roli. 
A než se to usadí, bude to trvat možná i rok. 

? Pokud lékaři pacienty vysílají na násled-
nou péči, panují ve vysílání nestejné podmín-
ky. U vyslání do léčebných lázní musí lékař 
za 10 Kč koupit „Návrh“, pracně jej vyplnit, 
poslat reviznímu lékaři, který jej schválí, nebo 
taky ne, a pak teprve se jeho pacient může jet 
léčit. Kdežto u odborného léčebného ústavu 
nedisponujícího přírodním léčivým zdrojem? 
Tam lékař pacienta může vyslat ihned. Bez 
jakýchkoliv regulací a indikací. Stačí mu zved-
nout telefon a napsat výměnný list K6. 
! Toto je systém léčebnému lázeňství oprav-

du nepřátelský. Svaz léčebných lázní České 
republiky se Společností rehabilitační a fyzikál-
ní medicíny ČLS JEP chce proto tyto podmínky 

sjednotit. Připravili jsme návrhy norem. Osobně 
jsem je předal panu náměstku Hroboňovi, avšak 
už přes půl roku na Ministerstvu zdravotnictví 
ČR panuje jakési informační embargo, takže se 
nedovídáme vůbec nic. Pouze to, že se něco při-
pravuje a že to někdo připravuje. Když se ptá-
me, kdo to připravuje, jací experti, tak odbor-
níci, jejichž jména ministerští úředníci vyslo-
vují, o ničem nevědí. Takže kdo to připravu-
je? Z toho, co z ministerstva prosakuje ohledně 
připravovaného zákona o zdravotnických služ-
bách, jež má být nosný, máme smíšené poci-
ty. Jenže poukazovat není na co. Jakousi z verzí 
věcného návrhu tohoto zákona jsme naposledy 
viděli před tři čtvrtě rokem, ale pak se po návr-
hu slehla zem. Takže nevíme (údajně) nikdo 
nic. A když si uvědomíte, že je to rozhodová-
ní o čtvrtině lůžkové kapacity následné léčebné 
péče v České republice, lze se jen podivovat. 

www.sanatoria-klimkovice.cz

S E D M É  V Y D Á N Í  2 0 0 8 27



? Nejvýznamnější osobou ze zakladate-
lů dodnes existující obrovské kanadské 
obchodní Společnosti Hudsonova zálivu 
(založena 2. května 1670) byl v Praze 
narozený český princ Ruprecht Falcký, syn 
českého krále Fridricha Falckého a blízký 
příbuzný anglického krále Karla II., který 
na Ruprechtovu žádost Společnosti Hudso-
nova zálivu udělil monopol na obchod s 
kožešinami na území jedné třetiny Kanady 
– v oblasti povodí všech řek, které se vlé-
vají do Hudsonova zálivu. Proč to zmiňuji? 
Při zahajování letošní lázeňské sezony v 
Mariánských Lázních jsem se totiž díky 
přátelům seznámil s další osobností 
narozenou v Čechách a působící v Kanadě, 
biskupem konzervativní větve anglikánské 
církve pro celou Kanadu a priorem bene-
diktinského řádu v Kanadě Dr. Edwinem 
Wagnerem. Pane biskupe, co vás přivedlo 
k nám do Mariánských Lázní?

! Náhoda. Učil jsem v Tachově, a protože 
jsem kdysi na Filipínách vážně onemocněl a 
nemoc se znovu připomněla, uvažoval jsem, 
že ze západních Čech odejdu. Pak jsem se 
ale dozvěděl, že v Mariánských Lázních, kte-
ré právě slaví dvě stě let od svého založení, 
je anglikánský kostel, jenž neslouží svému 
původnímu poslání. Začal jsem zvažovat 
možnost provádět v něm bohoslužby. Přede-
vším jsem křesťan, a protože patřím ke kon-
zervativní větvi anglikánské církve, cesta k 
bohu, kterou ukazuji, je skrze anglikánskou 

Co se týče 
mariánskolázeňských 
pramenů, 
možná tady budu 
dvě stě let

O  N Á S

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

Otevřeno denně
Po –Pá  10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne  12.00 – 22.00

Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy 

Celková kapacita je 340 míst v atraktivních
rozsáhlých prostorách

Vlastní výroba 11° piva – kvasnicový
nefiltrovaný světlý a tmavý ležák

Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou

Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
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Rt Rev. Dr. Edwin Wagner, 
OSJE Suffragan Bishop 

Biskup anglikánské 
církve Edwin Wagner 
se narodil 19. května 
1956 v Plané u Mari-
ánských Lázní. Začát-
kem šedesátých let se 
jeho rodina vystěho-
vala přes Německo 
do Anglie. Dospíval 

v Londýně, kde 
absolvoval základní 

i střední vzdělání. 
Vystudoval manage-

ment a zdravotní školu. Stal se zdravotním 
bratrem se zaměřením na psychiatrii. 

Chtěl působit v misii v Africe. Cítil, že je 
předurčen pro církev, a tak odjel do USA 
a začal studovat teologii a pedagogiku. 

Po studiu v roce 1989 byl církví poslán na 
Filipíny, kde měl působit jeden rok a poté 

se vrátit do USA a založit první fi lipínskou 
diecézi pro fi lipínsky mluvící lidi. Naučil 
se řeč a seznámil se s fi lipínskou historií 
a kulturou. Na Filipínách zůstal osm let. 
Po návratu do USA se plán s diecézí neu-
skutečnil. Rozhodl se proto vrátit do Ang-
lie, kde založil anglikánský kostel pro Fili-
pínce a na jeden rok se stal jejich prvním 
a posledním bílým farářem. V roce 1992 

dostal od fi lipínského ministerstva školství 
vyznamenání za zásluhy ve fi lipínském 
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církev. Přes paní Drahokoupilovou z Mariánskolázeňských listů jsem se 
dostal na majitele umělecké agentury Aroko pana Romana Kořána, kte-
rý anglikánský kostel provozuje coby galerii, a ten mi umožnil realizovat 
v něm moji první zdejší mši. Rád bych, aby mariánskolázeňský anglikán-
ský kostel sloužil jako jakýkoliv jiný kostel, už proto, že do Mariánských 
Lázní přijíždí spousta turistů. Aby byl svatostánkem, kde se káže slovo 
Boží, kam může přijít každý. I ten, kdo nemá vůbec žádnou víru. 

? Pan Radek Míka – zakladatel a provozovatel mariánskolá-
zeňského parku Boheminium s naučně poznávacím okruhem s 
dokonalými miniaturami významných stavebních a technických 
památek České republiky v měřítku 1:25 v překrásném prostředí 
krajinného parku – mi před chvilkou říkal, že osobně zatím poznal 
dva lidi, kteří jsou až tak skálopevně přesvědčení o tom, že jim 
mariánskolázeňské prameny pomohly vrátit zdraví. Kteří věří v 
zázračně léčivé účinky zdejších minerálních vod. Mne a vás, pane 
biskupe. Takže, co zahájení lázeňské sezony a jak se vám líbí zpátky 
v rodné zemi?
! V Česku? Ohromně. I když rozhodně není jednoduché jen tak sko-

čit do tohoto prostředí. Zdejší mentalita je dost odlišná od zemí, v nichž 
jsem pobýval. Ale mně se tady moc líbí. Zahájení lázeňské sezony se 
účastním vůbec poprvé. Co se týče mariánskolázeňských léčivých pra-
menů, kterým dnes žehnal plzeňský biskup František Radkovský, já tu 
vodu piji a přestal jsem mít zdravotní potíže. Takže doufám, že už budu 
zdravý a možná, že tady budu dvě stě let. 

www.aroko.cz
www.boheminium.cz 

29S E D M É  V Y D Á N Í  2 0 0 8

školství. V roce 2003 byl konzervativní částí anglikánské církve 
(arcibiskupem Goodrichem a dalšími) vysvěcen na biskupa. Od té 
doby je zástupcem pro konzervativní větev anglikánské církve pro 

celou Kanadu. V tomtéž roce dostal doktorát nejvyššího stupně 
teologie v anglicky mluvících zemích „Doctor of Divinity“. Ve stej-
ném roce byl jmenován priorem benediktinského řádu v Kanadě. 
V roce 2006 odjel do Čech, kde vedl mše a vyučoval na jazykových 

a středních školách historii, literaturu, němčinu a právnickou 
a medicínskou angličtinu. Edwin Wagner byl v misiích také 

v Číně, Pákistánu, Thajsku a Malajsii, kde jako farář vyučoval na 
základních školách. Napsal několik historických, pedagogických 
a vědeckých prací. Je vegetarián. Miluje ovesnou kaši a anglickou 

historii. Rád poslouchá klasickou hudbu a poznává nové lidi.

Anglikánský kostel v Mariánských Lázních 
V roce 1877 dala Angličanka Ann Scott of Rodono ze Selkirkshire 
a její sourozenci Richard a Carolina Elizabeth, kteří byli v Mari-

ánských Lázních na léčení, starostovi města MUDr. Augustu 
Herzigovi 1200 liber šterlinků na stavbu anglikánského kostela. 
Paní Ann tak chtěla uctít památku svého manžela Johna Scott 

of Rodono, který se v Mariánských Lázních léčil. Předaný obnos 
byl ještě navyšován dalšími dary především anglických hostů. 
Stavební plán připravil významný londýnský architekt vikto-
riánské doby Wiliam Burghes (1827-1881). Tepelský klášter 

bezplatně poskytl pozemek. K dokončení kostela došlo na jaře 
1879. 15. července 1879 jej vysvětil biskup lord z Bath. Největší 
slávy se dočkal za pobytů anglického krále Edwarda VII., který 

se v Mariánských Lázních léčil celkem devětkrát v letech 1897 až 
1909 a navštěvoval zdejší bohoslužby. Po roce 1948 anglikánský 

kostel zůstal bezprizorní a až do devadesátých let minulého století 
pokračovala jeho devastace. Dnes je v majetku města Mariánské 
Lázně, které jej pronajalo umělecké agentuře Aroko. Je využíván 

jako koncertní, výstavní a přednášková síň. 

Elektronické 
zabezpečovací systémy 
na ochranu zboží 

a vybavení 
Checkpoint Systems (CZ) nabí-

zí elektronické zabezpečovací 
systémy na ochranu zboží a vyba-

vení (EAS) pro lázeňské provo-
zy, hotely, obchody, úřady, kan-

celáře, kongresové komplexy 
aj. Pro hotely například nabí-
zí plastovou etiketu TowelTag 
pro aplikace do županů, osu-

šek a ručníků, pracující s RF 
(radiofrekvenčními) systémy na 

frekvenci 8,2 MHz, jež v kombinaci 
s detekčními anténami spolehlivě ochrání hotelové župany a osušky. Etike-
ta je voděodolná a její aplikace nemá vliv na praní chráněného vybavení.
Dále nabízí:

  EAS RF bezpečnostní brány chránící inventář 
lázní a hotelů (např. dálkové ovladače od TV 
či klimatizace a další).

 detekční systémy kovu (MetalPoint)
 smyčkovou ochranu – MemoAgent 
  systémy elektronického zabezpečení budov 
a areálů (EZS)

  kamerové systémy – vnitřní/venkovní; 
analog/IP (CCTV)

  profesionální etiketovací kleště Meto 
pro Euro efekt (dvě měny)

  široké portfolio produktů pro vybavení shopů 
(cenovky, ukazatele a další)

  číselné systémy pro odbavení zákazníků 
(Tur-O-Matic)

  záruční a pozáruční servis pro zařízení 
Checkpoint, Meto, Aries, Libra a další.

CHECKPOINT SYSTEMS (CZ), s.r.o.
Ještědská 121, 148 00 Praha 4 – Kunratice
OZ: Milan Kraus 604 290 281, Miloslav Stodola 603 524 4 26

www.checkpointeurope.com
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VEBA patří k největším a nejvyspělejším 
výrobcům žakárských bavlněných textilií 

v Evropě. Je tradičním českým výrobcem bavl-
něných žakárských tkanin a výrobků z nich: lůž-
kovin, stolního prádla, froté ručníků, županů 
i předložek. Tajemství mimořádné kvality pro-
duktů se značkou VEBA je ve velmi důkladném 
přístupu k celému procesu výroby. Naši odborní-
ci pečlivě vybírají a nakupují suroviny, které jsou 
nejvhodnější pro vyráběný sortiment. Využívá-
me nejmodernější výrobní technologie. Špičkoví 
návrháři dávají produktům VEBA vysokou este-
tickou úroveň, která odpovídá aktuálním světo-
vým trendům. Vysoká kvalita výrobků proslavila 
společnost VEBA po celém světě. 

Zvláštním segmentem je nabídka pro hotelo-
vý průmysl a veřejnou terciární sféru. K nabídce 

hotelového sortimentu patří vysoce kvalitní, 
odolné a stálobarevné materiály pro hotely 
a restaurace, speciálně vyvinuté a testované na 
vysokou zátěž při ošetřování. Kombinací jednot-
livých druhů výrobků je možné vytvořit barevně 
i dezénově sladěný komplet. Naší předností je 
výroba superšíří do 280 cm, vhodných pro ložní 
soupravy King Size a Queen Size. 

Společnost VEBA jako tradiční dodavatel 
výrobků nejen pro hotelový segment, ale 
i pro veřejnou terciární sféru, tj. nemocnice, 
lázně, pečovatelské domy, domovy důchod-
ců, prádelny a ostatní zařízení podobného 
charakteru, nabízí kromě lůžkovin a froté 
výrobků vyvinutých pro tuto uživatelskou sféru 
i řadu speciálních výrobků, jako jsou slintáky 
pro seniory, chrániče matrací, víceúčelová 

Pro lázeňství, 
hotelový průmysl 
a veřejnou terciární sféru

H O T E L O V É  T E X T I L I E
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prostěradla, moltony a jiné, a nadále pokračuje 
v jejich vývoji.

Veškeré výrobky jsou vysoce kvalitní, odolné 
a stálobarevné, speciálně vyvinuté a testované 
na vysokou zátěž při ošetřování včetně použití 
pracích prostředků obsahujících aktivní chlór 
a bělicí složky, a jejich parametry zajišťují 
dlouhodobé užívaní. 

Specialitou je antimikrobiální nebo nežehlivá 
úprava lůžkovin. Tkaniny s antimikrobiálním 
účinkem splňují nejnáročnější požadavky 
na mikrobiální čistotu. Jsou určené zejména 
pro nemocnice, kde je velký pohyb lidí, a tím 
i vysoké riziko kontaminace mikroorganismy. 

Nežehlivá úprava je vhodná pro lůžkoviny 
vyšších kvalit a usnadňuje spotřebiteli údržbu, 
při správném způsobu ošetřování jsou tkaniny 
po praní dokonale hladké. 

Pro froté výrobky a ubrusy nabízíme i nehoř-
lavou úpravu, tkaniny s touto úpravou vykazují 
výrazné potlačení hoření, a tím je zaručena 
větší bezpečnost na místech, kde se zdržuje 
velký počet osob.

Pro ubrusový sortiment je rovněž možné 
využít speciální nešpinivou úpravu, která sou-

časně s voduodpudivou zabraňuje proniknutí 
rozlité tekutiny do ubrusu a na povrch stolu.

Nabízené speciální úpravy jsou zdravotně 
nezávadné a permanentní i po opakovaném 
praní. Výrobky jsou testovány nezávislou 
zkušebnou. Více než devadesát procent 
jich je vhodných pro děti do tří let. Jsou 
testovány na přítomnost škodlivin, jako jsou 
formaldehyd, těžké kovy. Máme certifi kát 
ISO 9001:2000, jsme držiteli licence SOTEX 
s právem využívat značku „ZARUČENÁ KVA-
LITA“ a certifi kátu ISO 14001:2004, takže 
se šetrně chováme i k životnímu prostředí. 
V brzké době budeme schopni u našich 
výrobků garantovat označení „Professional“.

Další specialitou společnosti VEBA je 
žakársky vytkávané, vyšívané nebo tištěné 
logo zákazníka. 

Jak správně postupovat při výběru a náku-
pu zboží pro terciární sféru? U ložního prádla 
dbejte na materiálové složení, doporučujeme 
100 % bavlnu nebo BA/PES, dále na nízkou 
gramáž a zároveň dostatečnou pevnost výrob-

ků, tzn. kvalitní příze a dostatečné zaplnění 
tkaniny, důležitá je i rozměrová změna, šitý výro-
bek musí být vyroben s přídavkem na srážlivost, 
aby po praní rozměr vyhovoval, nebo musí být 
materiál předem vysrážen, konfekční zpracování 
musí být vhodné pro tuto sféru k rychlé výměně 
a snadné údržbě prádla při žehlení nebo man-
dlování, při výběru barevných odstínů je nutné 
použití kypového barvení. U froté sortimentu 
doporučujeme materiálové složení 100% bavlna, 
důležitá je savost materiálu, tento parametr sou-
visí s gramáží froté, u konfekčního zpracování je 
důraz kladen na vypracování obrub.

Veškeré výrobky musí být možné ošetřovat 
způsobem nutným pro terciární sféru a zároveň 
musí být zaručena dlouhá životnost, testovaná 
v průmyslových prádelnách. 

Společnost VEBA má od roku 2006 i svou 
chráněnou dílnu VEBATRADE-PLUS, jejímž 
posláním je komplex služeb a produktů, jako 
je šití ložního a stolního prádla, froté županů 
a dalších, realizace široké škály výšivek včetně 
vyšití loga dle požadavku zákazníka, tvorba 
dárkových a reklamních balíčků apod. Veškeré 
zboží a služby je tedy společnost schopna zajis-
tit jako náhradní plnění. 

www.veba.cz

H O T E L O V É  T E X T I L I E



? S jednatelkou fi rmy Orsei s.r.o. Mgr. 
Dagmar Křížovou jsme se domluvili ještě 
před koncem roku 2007, že bude své deko-
ratérské studio bytového textilu prezen-
tovat právě v sedmém – tzv. lázeňském 
– Všudybylu roku 2008. Takže, paní Dášo, 
co Orsei a wellness & spa?

! S wellness 
a lázeňstvím se vět-
šinou setkáváme 
v souvislosti s tím, že 
v daném zařízení se 
jeho hosté nejen léčí 
či relaxují, ale rov-
něž i bydlí. A Orsei se 
zabývá tím, jak texti-
lem propojit prosto-
ry, kde někdo byd-
lí, se sektorem, kde 

se podávají procedury, nebo wellnessem. Samo-
zřejmě, může to být i přes pro lázeňství typický 
froté program a luxusní prostěradla. Ale může 
to souviset i s povlečením a dekorativními látka-
mi. Např. závěsy. To když se rozmlsáte ve vířiv-
ce, chcete si odpočinout v dokonale vybaveném 
pokoji. Spát v měkoučkém povlečení, aniž by 
vás rušilo denní světlo. Že bychom byli specia-
listé na wellness & spa, to ne. Spíš tato střediska 
propojujeme s okolními, která k užívání si well-
nessu patří.

? Nedávno jste dělali rezidenci českého 
ambasadora v Bukurešti.
! I když občas zahraniční zakázky realizu-

jeme, je to pořád spíše menší procento. Dodá-
vali jsme tam koberce, záclony, závěsy, gar-
nýže. Byla to neuvěřitelně zajímavá práce. 
Prostředím i tím, že jsme tuto zakázku reali-

Pouze ve vašem 
bytě či hotelu 
a nikde jinde

S T U D I O  B Y T O V É H O  T E X T I L U

Studio Orsei existuje na 
českém trhu již více než 15 let 
a za tu dobu vyzdobilo záclo-
nami, závěsy a dalšími textil-
ními doplňky dlouhou řadu 
bytů, domů, ale také hotelů, 
restaurací a úřadů. Studio 

má sice vlastní tým návrhářů, 
avšak spolupracuje i s pres-
tižními architektonickými 

ateliéry, stavebními fi rmami 
i výrobci a prodejci nábytku, 

v jejichž interiérových realiza-
cích působí jako subdodava-
tel. Od svého vzniku se studio 
Orsei zaměřovalo na navrho-
vání, šití a instalace okenních 
dekorací, samozřejmě včetně 
dalších stínících prvků, jako 
jsou rolety a žaluzie. Ale pro 
dokonalé sladění interiéru 
není možné zůstávat jenom 

u oken. Proto v Orsei najdete 
i potahové látky (včetně čalou-
nických prací), koberce kusové 

i celoplošné, velmi širokou 
nabídku tapet, luxusní kou-

pelnový i stolní textil, lůžkovi-
ny, přehozy přes postele (šije 

dle požadavků klienta) a další 

Mgr. Dagmar Křížová
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drobné textilní a dekorační 
předměty. Návrháři studia 
Orsei jsou připraveni zpra-

covat výtvarné návrhy celého 
interiéru, a nebo podle vkusu 
a přání klienta vyřeší jenom 

požadované designové detaily. 
Ve velmi širokém sortimentu 

studia Orsei najdete látky, 
tapety a koberce prestižních 

evropských výrobců a dodava-
telů, z nichž některé zastupuje 

Orsei na českém trhu exklu-
zivně. 



zovali jakoby na dálku. Nebyli jsme si objekt 
zaměřit, ale vše jsme vytvářeli podle projek-
tu a představ architekta. Povedlo se to dokona-
le, v letošním roce bychom měli pokračovat na 
dalších prostorách.

? Když jsme se nedávno potkali, říkala jste 
mi, že jste objevila tapety a koberce. 
! Ovšem. Ale velmi nevšední tapety a kober-

ce, tvořené na míru patřičnému interiéru, což 
je zábavné, kreativní a hlavně to interiér dělá 
jedinečným. Opravdu to nejsou ledajaké tapety. 
Jsou od předních evropských designérů, a větši-
nou vinylové. Tudíž jsou velmi vhodné do hote-
lových provozů, dají se snadno udržovat. Máme 
ale i fascinující tapety z přírodních materiálů, 
např. z bambusu, korku, rostlinných vláken atd. 
Tapety jsou prostě neuvěřitelně zajímavým prv-
kem. Můžete mít tapety s dezénem 3×2 met-
ry, které z hotelové restaurace nebo z wellnessu 
vytvoří dominantu, kterou jinak než právě touto 
tapetou na daném místě nevytvoříte. Můžeme 
dodat tapety, které v sobě mají kamínky, perlič-
ky, štras, zlato, jsou sametově hebké i dramatic-
ky lesklé atd. A stačí vytapetovat pouze jednu 
stěnu a už máte velmi nevšední kompozici jaké-
hokoliv interiéru.

? A teď ještě k vašim kobercům. Co když si 
chce někdo zahrát na Césara, jemuž v kober-
ci přinesli Kleopatru…
! Proč ne? I to umíme. Dodáte-li krásnou 

Kleopatřinu tvář, my ji převedeme do digitální 
podoby tak, aby ji počítač a stroj mohl ztvárnit 

a natisknout do koberce tak, že bude jako živá. 
Kdyby vám byla jedna Kleopatra málo, můžete 
ji mít v mnohatisícovém opakování jako bordu-
ru. Mně se na těchto kobercích líbí, že součas-
né technologie umožňují, abyste si i rozkres-
lil plochu, kterou potřebujete pokrýt tak, aby 
jeden dezén navazoval na druhý. Aby se vzá-
jemně rozehrával a zase zjednodušoval. Pod-
le prostor, kde je koberec položen, je jím mož-
no vykopírovat kompletně celou plochu včet-
ně nejrůznějších nik, výstupků atd. atd. Vytva-
rovat dezén podle schodiště, a to i pokud je 
točité. Je možné vytvořit centrální emblém 
v hotelové hale nebo zkopírovat štuky, kte-

ré jsou na stropě a promítnout je ještě jednou 
jako motiv na podlahu. Vytvořit zcela speciál-
ní barvu, která bude těžko někde jinde. Jenom 
ve vašem hotelu či lázních. Určitě je možné, 
aby se z keramiky, dlažeb a obkladů, které pro-
cházejí touto částí, překopíroval do koberce 
a v modifi kacích pokračoval až do ubytovacích 
prostor. S koberci je možné dělat opravdu vel-

kou spoustu věcí. Nejbáječnější na tom je to, 
že i manipulace s nimi a pokládka jsou jedno-
duché. Patřičné tvary vykrajujete z rolí, jako 
když se vykrajuje vánoční cukroví. Každá role 
je očíslovaná a je označeno, jakou část kober-
ce obsahuje. Je to neuvěřitelně hezké, tvůr-
čí a umožňuje to, že prostory mohou být vel-
mi zvláštní.

? Jaké jsou trendy v dekoračních textiliích?
! Být jedineční, odlišní od ostatních. To je 

věc, kterou majitelům objektů - nejenom well-
ness & spa a lázeňských rezortů - dokážeme 
splnit. Je možné mít pro wellness zvláštní bar-
vu prostěradel a ručníků se speciální výšivkou, 

aby dozdobovaly interiér a dotvářely koncept 
výjimečné záležitosti. Současné technologie 
výroby koberců, textilií, tapet atd. umožňu-
jí, aby interiér byl opravdu originální a jediný 
na světě. Můžete mít speciálně vyprojektovaný 
a vyvzorovaný koberec, který s dezénem a bor-
durami respektuje charakter interiéru včet-
ně veškerých výklenků výstupků. Který kom-
binuje vzor na chodbách se vzorem v pokojích. 
Třeba i jinak barevně nebo dezénově označit 
schodiště a další prostory či střediska, avšak 
tak, aby vše ladilo a prolínalo se. Je možné si 
nechat vyrobit závěsy v barevnosti a dezénech, 
které budou jediné na světě. Pouze ve vašem 
hotelu či bytě a nikde jinde. 

www.orsei.cz
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? Za to, že je Všudybyl tak elegantní, může 
Brno, neboť tam sídlí grafi cký ateliér Layout, 
jež mu dává grafi ckou podobu. Brno ale 
může i za toto interview. První kávu značky 
Dallmayr v mém životě mi totiž podali 
v moderně řešeném, nově otevřeném Spiel-
berk café ve Spielberk Offi ce Centre v Brně 
– Štýřicích. Avšak než jsme se s jednatelem 
a generálním ředitelem fi rmy Alois Dallmayr 
Automaten - Service s.r.o. panem René Sio-
nem sešli ve Francouzské restauraci Obecní-
ho domu v Praze k rozhovoru, uplynula řada 
měsíců. Pane Sione, jak jste se dostal ke kávě 
a do čela českého zastoupení Dallmayru?

! Když jsem se vrá-
til ze zahraničí, kde 
jsem působil jako 
oční optik, měl jsem 
pocit, že bych měl 
zase začít někde pra-
covat. V Česku ale 
v té době ještě vlá-
dl optický středo-
věk a mně se nechtě-
lo pracovat v tako-

vých podmínkách. Náhoda tomu chtěla, že 
jsem dostal pozvánku na italskou ambasádu 
na jakousi party. Tam jsem se dozvěděl, že ital-
ská společnost hledá spolupracovníka. Přišel 
jsem na pohovor a ještě ten den večer mi sděli-
li, že vybrali mne. Nastoupil jsem do malé fi rmy 
ke staršímu italskému obchodníkovi, který do 
České republiky dovážel potravinářské techno-
logie, zařízení pro gastronomii a další potravi-
nářská zařízení. Mezi nimi byly i nápojové auto-
maty. Tím jsem se tak trošku poprvé dotkl kávy. 
Později jsem dostal nabídku partnerské fi rmy, 
jejíž jedna z divizí se zabývala nápojovými auto-
maty na kávu. Přes ní k tentokrát čistě české fi r-
mě, která už dělala výhradně nápojové automa-
ty. Po letech jsem odešel z oboru dělat obchod-
ního ředitele pro export v tehdy největší čes-
ké velkoobchodní společnosti na dveřní kování 

Máme kávu 
Dallmayr. 

To se k nám hodí…

G A S T R O N O M I E

Dallmayr se prosazuje nejen tím, 
že patří mezi největší a nejznámější 
fi rmy na tradičním evropském trhu 

kávou. Významné místo zaujímá 
v celém oboru gastronomie. Jeho 

vybrané kávové speciality jsou 
ceněny v klasických kavárnách 

stejně jako v kvalitních hotelech, 
v nejvyhlášenějších restauracích 

i v oblíbených tradičních lokálech po 
celém světě. Od samého vzniku domu 
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René Sion

Dallmayr se jeho spolupracovníci 
cítí být zavázáni vycházet vstříc 
vytváření co největšího požitku 

konzumentům kávy. Historii kávy 
Dallmayr je možné vysledovat 

až do roku 1700. Šestnáct titulů 
dvorního dodavatele – bavorského 

královského domu, německého 
císařského dvora a ostatních 

evropských panovnických 
a královských domů – to je důkaz 

tradice kvality jako nejvyšší zásady. 
Toto pravidlo je u Dallmayrů platné 

dodnes. Dallmayr chce lidi hýčkat 
a také ukázat cestu noblesního 

životního stylu. Pro své kompozice 
proto používá nejjemnější kávy 

z vysokohorských plantáží nejlepších 
pěstebních oblastí světa. V oblibě 

má především špičkové druhy káv 
z Etiopie – pravlasti kávy.
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Cobra, kde si mne našel a oslovil Dallmayr, jestli 
bych nechtěl zpátky do vendingu, do automatů. 
Dallmayr je top pojem. Ať jsem pracoval u kte-
rékoliv z předchozích vendingových fi rem, ve 
všech panovala obava, že i do Česka jednou při-
jde Dallmayr. Po delším zvažování a dotazech, 
co fi rma Dallmayr ví o českém trhu, co ode mne 
očekává, jakým způsobem tu chce expando-
vat, pracovat se sortimentem apod., jsem tuhle 
výzvu přijal. Zjistil jsem, že Dallmayr má náš trh 
dobře zmapovaný a že svůj vstup myslí napro-
sto seriózně. A tak jsme společně založili fi r-
mu Alois Dallmayr Automaten - Service s.r.o. 
a začali pracovat. 

? Alois Dallmayr Automaten – Service 
se zprvu u nás zabýval hlavně vendingem 
– samoobslužnými automaty, ať už nápojo-
vými nebo na balené potraviny… 
! V době příchodu do Česka měl Dallmayr 

vyzkoušen franšízing z Maďarska, kde se mu 
osvědčil, a proto jej nabídl i na českém trhu. Na 
první inzerát se nám ozvalo asi čtyři sta lidí, 
z nichž jsme vybrali kolem čtyřiceti franšízan-
tů. Začali jsme postupně růst, takže dnes máme 
zhruba sto dvacet podepsaných franšízových 
smluv. Značka Dallmayr je známa po celém svě-
tě. Prodává se v Kanadě, USA, Řecku, v Japon-
sku, kde je nesmírně oblíbená. Japonci nesmír-
ně milují tradici, a proto i Dallmayr. A také 
Rusové, neboť naše historie je víc než třistale-
tá. Záhy nás začali oslovovat lidé z velké gast-
ronomie. Kavárny, restaurace, hotely, caterin-
gové společnosti. Přivezli jsme přístroje, gast-
rokávu a pouze na základě poptávky je umísťo-
vali. Ta byla tak velká, že jsme vytvořili gastro-
divizi a začali se gastronomii věnovat aktivně. 
Do našich referencí tak už patří i slavný pražský 
pětihvězdičkový hotel Paříž, ale také Imperi-
al, na jejichž executive pokojích zajišťujeme 
samoobslužné podávání kávy, ale i čaje. V Pra-
ze jsme v kavárně Savoy, Vinohradském Pavi-
lonu, ve Státní opeře, v Gott Gallery, restau-
rantu na Úřadu vlády atp. Rovněž naši franší-
zanti začali otvírat kavárny, v nichž mají nejen 
naši kávu, ale i další produkty – čokoládu a ča-
je. Uvědomili jsme si, že obchodními partne-
ry značky Dallmayr jsou lidé, kteří si váží svých 
hostů a chtějí jim poskytovat špičkovou kvalitu, 
nabízet něco, co má velkou tradici, a které těší 
konstatovat: „Ano, my máme kávu Dallmayr. To 
se k nám hodí…“ 

? Jak jsme na tom my Češi s kávovou 
kulturou?
! Říká se, že správně uvařená káva povzbudí 

a že správně připravený kávový nápoj organis-
mus stráví během dvaceti minut. Takže povzbu-
dí a nezanechá škodlivé stopy. Co se týče kávo-
vé kultury, ještě před deseti lety byli Češi masiv-
ní reklamou přesvědčováni, že jedině instant-
ní káva je to pravé. A tak nahradila českého tur-
ka, což není špatně, protože ten je opravdu 
nezdravý. Způsobuje žaludeční vředy a boleh-
lav. Nicméně rozpustná káva patří ke snída-

ni doma nebo do samoobslužného nápojové-
ho prodejního automatu, kdy potřebujete být 
rychle obslouženi. Do velké gastronomie nepat-
ří. Ačkoliv Dallmayr podává i instantní kávu pro 
vending (samoobslužný výdej / prodej - tako-
vá služba je s oblibou využívána v zázemí hotelů 
pro personál, ale i pro čekající hosty lázeňských 
středisek nebo v dalších prostorách doplňkových 
služeb), pro gastronomii doporučuje jednoznač-
ně kávu zrnkovou. Ať už mletou nebo nemletou, 
která se připravuje na místě. Řekl bych, že kávo-
vá osvícenost začala díky přílivu zahraničních 
rezidentů nejen do Prahy, ale i do dalších měst, 
později sami Češi poznali kvalitní kávy při svých 
pracovních i soukromých cestách po zahraničí. 
Ačkoli dobrá káva může být podávána všude, až 
osmdesát procent chuti výsledného nápoje závi-
sí na lidském faktoru – na její přípravě a údrž-
bě zařízení. Můžete mít sebelepší surovinu, ale 
pokud barista neumí připravit kávu, podá vám 
nepitelný nápoj. Samozřejmě je velmi obtíž-
né připravit kvalitní nápoj z průměrné surovi-
ny, ale pořád je lepší pít průměrný nápoj z prů-
měrné suroviny než podprůměrný nápoj ze špič-
kové. My Češi jsme velcí cestovatelé a poznatky, 
ať už z Itálie, Řecka či Chorvatska, kde je vyso-
ká kultura podávání kávy, způsobily, že už vět-
šina z nás ví, jak má káva chutnat. A také jak 
má vypadat, popřípadě jak má být servírována. 
To je stále pro většinu baristů tvrdý oříšek. Češ-
tí zákazníci už proto chtějí dobrou kávu, tak jako 
poznají dobrý doutník, víno nebo čaj. A pokud 
jdou do kavárny, musí to být o kávě. O zážitku. 
Host chce vědět, jakou značkou kavárna dispo-
nuje. Informace typu: „Máme „presso“, máme 
„vídeň“…“ bere jako samozřejmost. V prvé řadě 
chce vědět, jakou značkou kávy dotyčný pod-
nik disponuje, a z toho usoudí, jak ji asi vaří, jak 
se stará personál o kávu, jak se stará dodavatel 
kávy o schopnosti personálu. Co se týče kvality, 
je tendence vzrůstající. Určitě pak u konzumen-
tů kávy Dallmayr. Dáváme velký důraz na vstup-
ní i opakované školení baristů, spolupracujeme 
se Školou kávy pana Roberta Trevisaniho, jehož 
aktivní vizi světa pouze s dobrou kávou velmi 
sdílíme, podporujeme aktivity hotelových škol 
a škol cestovního ruchu. 

Často se nám stává, že naši zákazníci, kteří 
mají kavárny v nákupních centrech, si v blízkosti 
vchodu do kavárny nainstalují náš samoobslužný 
prodejní nápojový automat na kávu (může být 
i v kombinaci zrnková – instatní), čímž dosahují 
synergického efektu. Automat často přitáhne 
pozornost zákazníků k jejich kavárně. A zároveň 
šetří provozní místo kavárny. Nápojový automat 
jakoby zabraňuje, aby v kavárně byla neefektiv-
ně obsazená místa. Zákazník, který chce kávu 
levně, nepůjde do kavárny. A naopak. Zákazník, 
který si chce dopřát kávový rituál, si nedá kávu 
z automatu. Kavárníci zjistili, že tato kombinace 
je pro ně přínosem a často jim až dvojnásobně 
zvyšuje obrat. 

www.AloisDallmayr.cz

G A S T R O N O M I E
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? S paní doktorkou Barbarou Taušovou 
jsme se poprvé potkali v roce 2004 ve 
Španělském sále Pražského hradu, když 
zde přebírala ocenění v rámci „Českých 100 
nejlepších“. Paní doktorko, co vás přivedlo 
k této práci?

! Medicína mne 
vždy zajímala. V roce 
1986 jsem v Brně 
absolvovala pediatric-
kou fakultu. Pak jsem 
tam pracovala na dět-
ské klinice. Po přestě-
hování do Prahy jsem 
působila jako dětská 
lékařka v Ústavu pro 
péči o matku a dítě 
v Podolí.

? V souvislosti s hlavním tématem tohoto 
vydání se vás ptám, jak vnímáte léčebné 
lázeňství?
! Lázeňství je oborem s dlouhou tradicí, kte-

rý má hodně rezerv. Kdyby se využívaly všech-
ny možnosti léčebné lázeňské péče v moderních 
podmínkách, jistě by to pomohlo mnoha léka-
řům a pacientům v léčbě. Ať už jednodušších 
onemocnění jako je nadváha a s ní spjaté kom-
plikace, stavy vyčerpání apod. A jsou i daleko 
složitější choroby, které lze v léčebných lázních 
úspěšně vyřešit. 

? No, ale není to o vzdávání se pacientů 
ve prospěch konkurence? Léčebné lázeňství 
je o nastolení změny v lidském organismu 
prostřednictvím uzdravujících autoregulač-
ních mechanismů. Odléčenec má zpravidla 
daleko menší potřebu vyhledávat péči zdra-
votnických zařízení.
! Víte, to je to, co si my praktičtí lékaři pře-

jeme ze všeho nejvíce. Praktičtí lékaři pracu-
jí v režimu kombinované kapitační platby. Tzn., 
že za jednoho pacienta dostanou určitou fi nanč-
ní částku na měsíc a je jedno, zdali pacient při-
jde jednou, dvakrát, desetkrát. Pokud pečujeme 
o obyvatele, kteří jsou zdraví a navštěvují nás 

z důvodu prevence, popř. využívají dalších mož-
ností, avšak nemáme je tu každý týden s rýmou, 
angínou apod., jsme jedině rádi. U lázní by se 
měl rozlišovat léčebný pobyt indikovaný léka-
řem, který by měl být z velké míry hrazen zdra-
votními pojišťovnami, a potom řada dalších 
druhů léčebných pobytů, které jsou prospěšné 
zdraví pacienta. Ty by si ale měl hradit sám. 

? Proč se vaše zařízení jmenuje Canadian 
Medical Care?
! Protože tuto kliniku založili Kanaďané, kteří 

zde nastavili jistý standard, který jsme od nich 
převzali. Z jedné ordinace, jedné sestřičky a jed-
noho lékaře před dvanácti lety dnes disponu-
jeme dvanácti ordinacemi v hlavní klinice na 
Veleslavíně. Další čtyři máme na klinice v Pra-
ze 4. Spolupracujeme se zhruba padesáti léka-
ři a tomu odpovídajícím množstvím střední-
ho zdravotnického personálu. Canadian Medi-
cal Care nabízí komplexní péči jak pro dospě-
lé, tak pro dětské pacienty. A protože jsem pedi-
atr, budu hovořit zejména o dětech. Podařilo 

se nám tu pro ně vytvořit ambulantní centrum. 
V něm jsme jim schopni nabídnout nejen péči 
pediatrickou, ale i dětského ORL specialisty, 
dětského dermatologa, alergologa, fyzioterape-
uta, logopeda. Zkrátka pečovat o dětské pacien-
ty komplexně.

? Jak je to s fi nanční spoluúčastí klientů?
! Mám smlouvy se dvěma největšími zdra-

votními pojišťovnami. A protože tyto nehradí 
nadstandardní výkony, a CMC je s to poskyto-
vat opravdu nadstandardní péči, nabízíme paci-
entům doplňkové programy, jejichž prostřed-
nictvím si mohou stanovit, do jaké míry si pře-
jí, abychom o ně pečovali. Jaký rozsah vyšetření 
specialistů u nás chtějí čerpat. Popř. jsou i tací, 
kteří preferují spíše jednoduchý program, s tím, 
že odborné specialisty navštěvují v nemocnici 
nebo jinde mimo CMC. 

www.cmcpraha.cz

MUDr. Barbara Taušová

Canadian Medical Care 
je soukromé ambulantní zdra-
votnické zařízení, jež od roku 
1995 poskytuje lékařskou péči 
cizincům žijícím v Praze a čes-

kým občanům, kteří mají zájem 
o nadstandardní zdravotnické 

služby. V letech 2004, 2006 
a 2007 bylo v rámci „Českých 
100 nejlepších“ oceněno jako 
nejlepší zdravotnické zaříze-
ní roku. Díky vysoké kvalitě 
a množství poskytovaných 

služeb je dnes jedním z hlavních 
poskytovatelů zdravotní péče 
v Praze skoro ve všech medi-

cínských oborech. Dlouholeté 
zkušenosti, personální a nad-
standardní technické zázemí 

Canadian 
Medical Care 

Z D R A V O T N I C T V Í

mu umožňují vykonávat nejen 
individuální zdravotní servis, 
ale i závodní preventivní péči 
malých i velkých organizací. 

Za rozvojem jeho pracovišť stojí 
dlouhodobá koncepční práce 

a vysoká poptávka po kvalitních 
zdravotních službách. Srdcem 

Canadian Medical Care je 
klinika v Praze 6 – Veleslavíně. 

Zde jsou poskytovány konzultace 
v nejrůznějších lékařských obo-

rech včetně široké škály diagnos-
tických metod a kompletního 

spektra laboratorních vyšetření. 
Specializovaným pracovištěm je 

Modřanská pediatrická praxe 
(Praha 4) a nejnovějším přírůst-
kem moderní pracoviště v objek-
tu The Park na Chodově (Praha 

4). Toto pracoviště je vedle 
individuální péče zaměřeno 

na poskytování služeb závodní 
preventivní péče.



Česko-kanadská obchodní komora sdružu-
je kanadské, mezinárodní i české podnika-

telské subjekty. Smyslem akcí pořádaných tou-
to komorou je umožnit jejím členům navázat 
vzájemné kontakty (networking) a podpořit se 
při podnikání v České republice. Viceprezident 
komory Ing.Jiří Krejča (jinak generální ředitel 
G4S Security Services (CZ) a.s.) inicioval zají-
mavé setkání špičkových manažerů, politiků, 
velvyslanců a dalších VIP hostů v hotelu Four 
Seasons na pracovní snídani, jejímž hlavním 
hostem byl generální ředitel ČEZ pan Martin 

Roman. Potencionální nedostatek energie po 
roce 2018, výhody jaderné energie, ceny ener-
gií, závislost na energetických zdrojích, bezpeč-
nostní aspekty a porovnání dopadů toho které-
ho způsobu výroby elektrické energie na životní 
prostředí, to byla hlavní témata projevu Martina 
Romana i následné diskuse. 

www.gocanada.cz
www.group4securicor.cz

www.cez.cz

Pracovní snídaně 
Česko-kanadské 

obchodní komory

Z E  S P O L E Č N O S T I
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tato příručka obsahuje některé obecné návody 
a doporučení, podle kterých bychom se měli cho-
vat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení 
života a zdraví, majetku nebo životního prostředí 
v důsledku vzniku mimořádné události. Návody 
jistě nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, 
protože průběh každé události vyžaduje jiný 
způsob našeho chování a jednání. Nicméně 
i tak mohu konstatovat, že Kapesní průvodce 
krizovými situacemi doma i v zahraničí Co 
dělat… je nesmírně užitečným pomocníkem pro 
každodenní krizové situace, v nichž se můžete 
ocitnout nejen doma, ale i na cestách v zahraničí. 
Má praktický kapesní formát a dokáže účinně 
poradit, pokud se stane dopravní nehoda, začne 
hořet, přijde velká voda, začne houkat siréna, 
najdete zraněného, podezřelé zavazadlo atd. 
atd. Povede vás krok za krokem tak, abyste doká-
zali správně poskytnout první pomoc. Zvláštní 

O  N Á S

V průběhu života můžeme být svědky udá-
lostí, kterým říkáme mimořádné, protože 

přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují 
životy a zdraví lidí, způsobují velké škody na 
majetku a životním prostředí. Mohou vznik-
nout působením sil a jevů vyvolaných činnos-
tí člověka, přírodními vlivy nebo jejich kom-
binací. Takovými událostmi mohou být např. 
povodeň, vichřice, technologická havárie 
s únikem nebezpečných látek, velká dopravní 
nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin atd. 
S patronem projektu a kmotrem knížky „Co 
dělat… aneb Kapesní průvodce krizovými 
situacemi doma i v zahraničí“ předsedou Parla-
mentu České republiky Ing. Miloslavem Vlčkem 
se potkáváme 20. května na přednáškové akci 
Kanadsko-české obchodní komory díky Ing. 

Jiřímu Krejčovi, předsedovi představenstva 
a generálnímu řediteli G4S Security Services 
(CZ), a.s., jež podpořila vydání této publikace.
? Pane předsedo, jste jedním z nejvyšších 

ústavních činitelů naší vlasti. Co vás vedlo 
k tomu, že jste společně s generálním ředi-
telem Hasičského záchranného sboru České 
republiky generálmajorem Ing. Miroslavem 
Štěpánem a senátorem Vítězslavem Jonášem 
založili iniciativu zaměřenou na komunikaci 
s obyvateli v době ohrožení?
! Při svých cestách, a zejména po tom, co došlo 

k výbuchu na Slovensku v Novákách, jsem se 
rozhodl navštívit všechny nebezpečné provo-
zy v České republice. Přesvědčil jsem se, že jejich 
havarijní a evakuační plány a informace pro 
samosprávu jsou v pořádku, Avšak také jsem zjis-
til, že samospráva mívá problém, jak šířit infor-
mace dál mezi občany. Sirény sice houkají, avšak 
málokdo ví, před čím je ten který signál varu-
je a zdali se vůbec jedná o ostrou, a ne cvičnou 
výstrahu. Takže naše iniciativa chce, aby do celé 
České republiky byly nainstalovány analogo-
vé sirény, které nejen houkají, ale jimiž lze šířit 
i mluvená varování a informace, co se blíží, jaký 
problém a co mají lidé dělat. Kdybychom tuto 
technologii měli v době povodní, vysoce prav-
děpodobně bychom zachránili většinu z oněch 
sedmadevadesáti obětí.

Ano, záchrana lidských životů, ta byla naší 
stěžejní motivací. Účinná pomoc lidem, kteří jsou 
téměř bez šance jen proto, že nemají dostatek 
informací. Snahou naší iniciativy také je, aby se 
lidé daleko více dokázali postarat sami o sebe. 
Aby nespoléhali pouze na druhé. Aby měli větší 
zodpovědnost vůči svému životu. Tzn., aby také, 
když je potřeba v době ohrožení, přiložili ruku 

k dílu. Aby 
chránili své 
životy a maje-
tek, a teprve 
pokud na to 
nebudou stačit, 
aby se obrátili na 
starostu a další 
orgány s žádostí 
o pomoc. K tomu je 
ale třeba lidi vycho-
vávat.

? Pane předsedo, 
již jsem zmínil, že jste 
jeden ze zakladatelské 
trojice osobností, díky níž vznikla iniciativa 
zaměřená na komunikaci s obyvateli v době 
ohrožení a následně Centrum pro bezpečný 
stát, o.s., které vydalo přehledně zpraco-
vanou didaktickou kapesní příručku „Co 
dělat…“ 
! Naší úplně první aktivitou byla kartička, kte-

rou jsme vydali v nákladu šesti milionů kusů. 
Obsahovala všechna potřebná čísla: na policii, 
záchrannou službu včetně mezinárodního čísla 
112. Každý by ji měl nosit v peněžence, aby pokud 
se dostane do svízelné situace, byl schopen volat 
tam, kam je třeba. Když je totiž člověk ve velkém 
stresu, často si není schopen vzpomenout na žád-
né telefonní číslo. Rovněž s fi rmou, která dělá 
revize hasicích přístrojů, se nám podařilo dohod-
nout, že poté, co provede revizi, nalepí na hasi-
cí přístroj pod informace povinné ze zákona i tato 
čísla, na něž je třeba volat v době ohrožení.

A co se týče Kapesního průvodce krizovými 
situacemi doma i v zahraničí Co dělat…? Tak 

Kapesní průvodce 
krizovými situacemi 
doma i v zahraničí

Centrum 
pro bezpečný stát

12. dubna 2007 se uskutečnilo jed-
nání pracovní skupiny ve složení Ing. 

Miloslav Vlček, předseda Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. 
Miroslav Štěpán, generální ředitel 

Hasičského záchranného sboru ČR, 
a Vítězslav Jonáš, senátor Senátu 
Parlamentu ČR s cílem posoudit 

aktivity směřující ke komunikaci 
s obyvateli v době ohrožení (živelné 

pohromy, průmyslové a další havárie, 
případné teroristické útoky apod.). 
Pracovní skupina podpořila vznik 

iniciativy zaměřené na komunikaci 
s obyvateli v době ohrožení a také 

na rozvoj preventivního vzdělávání 
obyvatelstva s cílem, aby občané byli 
dostatečně informováni a připraveni 
na to, co může nastat v takové situ-
aci a jak se při mimořádné události 
správně zachovat či jí předejít. Toto 

téma se týká všech lidí nacházejících 
se na území České republiky, a proto 
iniciativa považovala za nezbytné, 
aby tato problematika šla napříč 

politickým spektrem. Vznik iniciativy 
podpořil i předseda Senátu Parla-
mentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. 
Iniciativa podporuje všechny kroky 

a opatření, které vedou ke zlepše-
ní komunikace samosprávných 

orgánů a jednotlivých složek Inte-
grovaného záchranného systému 
České republiky s obyvateli v době 
ohrožení a také k rozvoji preven-
tivního vzdělávání. Cílem rovněž 

je, aby pojmy jako „ochrana 
obyvatel“ a „civilní ochrana“ 
dostaly moderní obsah, který 

akceptuje možná ohrožení 
a způsoby ochrany před jejich 

následky. Pracovní skupina 
doporučila založit Centrum 
pro bezpečný stát, o.s. jako 
organizační složku Institutu 

pro evropské a národní 
strategie. V jeho rámci byla 
vytvořena expertní skupi-

na, která je odborným zázemím 
iniciativy a pracovní skupiny. 
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pasáž je věnována zdravotně postiženým – jak 
nejlépe se mohou připravit na nenadálé situace. 
Obsahuje i praktický slovníček na cesty pro 
domluvu se záchranáři v cizině, seznam českých 
zastupitelských úřadů na celém světě, doporuče-
nou výbavu motorového vozidla aj.

? Zmínil jste zdravotně postižené. Pane 
předsedo, naše interview bude otištěno 
v sedmém vydání Všudybylu, jehož dominu-
jícím tématem je léčebné lázeňství, které je 
významnou součástí a devizou českého zdra-
votního systému. Přírodní léčivé zdroje totiž 
nezřídka umožňují zdravotně handicapova-
ným spoluobčanům významně ulehčit jejich 
úděl. Zdravotně handicapovaní ale potřebují 
nejen speciální zdravotní péči a blahodárné 
přírodní léčivé zdroje, ale i speciální přístup 
v případě řešení krizových situací, neboť to, 
co je pro zdravého člověka samozřejmostí, 
může být pro tělesně či duševně postiženého 
nezvladatelné.
! To máte pravdu. Proto jsme už realizova-

li semináře na téma, jak pomoci občanům, kte-
ří mají nějaký zdravotní handicap. Ať už je to imo-
bilita nebo mentální postižení. I touto oblastí se 
tedy zabýváme a chceme ji řešit v celém kom-
plexu. Další sférou je bezpečnost na pozemních 
komunikacích, zejména na dálnicích. Oblastí, kte-
ré má iniciati va rozpracovány, je řada. Vše dělá-
me v souladu s Integrovaným záchranným systé-
mem České republiky, pro-
tože stěžejním posláním naší 
iniciativy je dostat do lidí 
návyky, aby byli s to nejen 
racionálně komunikovat, ale 
zejména řešit krizové situace 
tak, jak je potřeba. 

www.ochranaobyvatel.cz

Co dělat... 
 Tísňové linky  Co dělat v ohrožení 

 Bezpečnost nejen na silnici  
První pomoc  Rady pro zdravotně 
postižené  První pomoc  Jak zní 

siréna  Evakuace  Ochranné pro-
středky  Ukrytí  Povodně  Požáry 

 Nález zavazadla  Ptačí chřipka 
 Stabilizovaná poloha  Nepřímá 
masáž srdce  Umělé dýchání  

Krvácení  Šok  Zlomeniny  Úraz 
proudem  Úpal - úžeh  Poranění 

páteře  Krádeže a ztráty  Vloupá-
ní do bytu  Nález injekce  Dětská 
šikana  Dopravní nehoda  Jízda 
na kole  Zimní desatero  Průjezd 

vozidel Integrované záchranné 
služby kolonou  Užitečné odkazy  
Schengen  Cesty po Evropě  Rady 

cyklistům  Vichřice  Hasicí přístroj 
 Policie radí dětem  Bezpečný 

internet  Formulář nehody  Pozor 
na kapsáře  Platební karty  Hasiči 

 Záchranná služba  Státní policie 
 Městská policie  Prostředky 

improvizované ochrany  Ztráta, 
krádež dokladů  Vloupání do bytu

Rodinný den 
         na ranči Malevil

Společnost G4S Security Services (CZ) a.s. 
pečuje o své obchodní partnery nejen ve 

vlastním provozu, ale také pořádáním zajíma-
vých akcí. Jednou z nich byl rodinný den na 
ranči Malevil, organizovaný ve spolupráci s ces-
tovní agenturou Monoi 17. května 2008. G4S, 
neboli Group4Securicor, je daleko největším 
světovým poskytovatelem sofi stikovaných řeše-
ní v oblasti bezpečnosti. Kombinace nejmoder-
nějších technologií s klasickými prvky bezpeč-
nosti a hledání na míru šitého řešení pro zákaz-
níky za nejvýhodnější ceny, to jsou hlavní body 
celosvětové obchodní strategie skupiny G4S. 

www.group4securicor.cz 
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Sekt zasvěcený poslednímu 
templářskému velmistrovi 
Jacquesovi de Molay (vládl 

řádu 1293–1314). Tento rytíř 
zemřel upálením po ukončení 
soudního procesu, který byl 
vyvolán Filipem IV. Sličným 

a papežem Klimentem V.
Složení sektu: 90 % Chardonnay 

a 10 % Pinot Blanc. 
Tento sekt nás nadchne světle 

zelenkavě žlutou barvou 
a jemným dlouhotrvajícím 

perlením. Ve vůni dominuje 
medově nasládlý tón přezrálého 
ovoce a lískového oříšku. Chuť 

nás osloví svojí vytříbenou 
a břitkou svěžestí s jemným 
dovětkem zeleného jablka 

v harmonické dochuti. Zcela 
zřetelně však postřehneme 

dominantní mladost 
Chardonnay, doplněnou pevnou 

kyselinkou Rulandského 
bílého.

Sekt doporučujeme podávat 
jako aperitiv při slavnostních 

příležitostech a oslavách. 
Vhodně doplňuje například 
kaviár či mořské speciality.

Sekt zasvěcený předposlednímu 
templářskému velmistrovi 
Theobaldu de Gaudinovi 

(1291–1293).
Složení sektu: 90 % Chardonnay 

a 10 % Pinot Blanc. 
Sekt se světle žlutavou barvou 

a intenzivním perlením jemných 
bublinek. Nasládlý výraz vůně 

přezrálého žlutého ovoce se 
přirozeně snoubí se sladkým 

cukrovinkovým aroma. Chuť je 
sladká, plná, s dlouhou dochutí, 

tvořená tónem přezrálých 
hroznů odrůdy Chardonnay 
a příjemně sladěna se svěží 

kyselinou Pinot Blanc.
Sekt doporučujeme podávat 

k ovocným salátům 
a jahodovým zákuskům. 

Svým charakterem se hodí pro 
jakoukoliv slavnostní příležitost.

Sekt zasvěcený templářskému 
velmistrovi Wiliamu de 
Beaujeuovi (1273–1291). 

Složení sektu: 55 % Merlot 
a 45 % Cabernet Sauvignon. 
Tento atraktivní sekt rosé 

nás potěší lososově růžovou 
barvou s nádechem cibulové 

slupky. Vůně je tvořena 
ideální harmonií malin 
a kandovaného ovoce. Je 

vyváženou kombinací odrůd 
Cabernet Sauvignon a Merlot, 
které do chuti vnáší kořenitost 

bílého rybízu a lahodnost 
přezrálých malin.

Sekt doporučujeme podávat 
při rodinných oslavách ke 

šlehačkovým dezertům, 
a neváhejte jej také vyzkoušet 

v kombinaci se sušenou 
parmskou šunkou.

Saint Croix Sekt  
DEMI BRUT

Saint Croix Sekt 
DEMI ROSÉ

Saint Croix Sekt 
BRUT

Templářské sklepy Čejkovice
CZ 696 15 Čejkovice 945

tel.: +420 518 362 628
fax: +420 518 362 705

e-mail: info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz  
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INTERIÉROVÉ STUDIO
Studio bytového textilu
Štěpánská 43
110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 232 977



Anenské slatinné lázně, a.s., Lázeňská ���, ��� �� Lázně Bělohrad 
tel.: 	
� ��� ���, ��� �	� ��	   •   fax: 	
� ��� 		�, 	
� ��� ���   •   email: info@belohrad.cz,  lazne@belohrad.cz

www.belohrad.cz

Přijeďte k nám načerpat zdraví a novou energii

Cesta ke zdraví  je u nás příjemná – můžete vyzkoušet...

Anenské slatinné lázně, a.s.
Lázně Bělohrad

Jsme zde proto, abychom se vám mohli věnovat
■ léčba pohybového ústrojí
■ wellness a relaxační pobyty
■ dárkové poukazy
■ Silvestrovský pobyt

Jsme zde proto, abychom se vám mohli věnovat
■ léčba pohybového ústrojí
■ wellness a relaxační pobyty
■ dárkové poukazy
■ Silvestrovský pobyt



Alo i s  Da l lmayr  Auto mate n –  Se r v ice  s . r.o.
Vídeňs ká  100  –  Areá l  AH I ,  148  00  PR AHA 4 

te l . :  24 4  912  717,  737  211  703,  e -ma i l :  i n f o @A l o i sDa l l mayr.cz
w w w. Alo i s Da l lmayr.cz



Oáza klidu a zdraví
Léčebné lázně Slatinice s přírodním pramenem 

středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku 
blahodárně působící na kloubní chrupavku. 

Léčíme: 
• pohybové ústrojí 

• bolesti zad, páteře a kloubů
• pooperační stavy 
• poúrazové stavy 

• artrózu 
• osteoporózu

Lázně Slatinice a.s., č.p. 29, 783 42 Slatinice
centrální recepce a příjem tel.: 585 944 599

fax: 585 944 608, se-mail: prijem@lazneslatinice.cz

www.lazneslatinice.cz




