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„Už zase zasedá vědecký kon-
gres, začal před pěti lety a trvá
dodnes …“, tak to je zřejmě sen
každé firmy zajišťující servis  ke
kongresům, firemním akcím,
konferencím apod. Vzdor naho-
ře uvedené citaci pasáže z Ko-
menského Labyrintu většina
kongresových akcí slouží
k osobnímu poznávání se,
výměnám informací, ke stme-
lování a v neposlední řadě
k motivaci. Česko je obdařeno
výjimečnými dispozicemi být
kongresovou destinací prvního
řádu. Bohužel, nedostatek oče-
kávání od cestovního ruchu – 
ve smyslu jak jeho prostřed-
nictvím dostat více peněz do

české ekonomiky – způsobuje to, že kongresová turistika, která je
velmi citlivá na součinnost státu a podnikatelů, jede ani ne na
polovinu svých možností.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu

„„VVššaakk  sseemm  ppooddoobbnnééhhoo  nniicc  vv  žžááddnnéémm  ssttaavvuu  řřeemmeessllnnííkkůů  nneessppaattřřiill..““
„„BBeezzppoocchhyybbyy,,““  řřeekkll  oonn,,  „„oonněěcchh  uumměěnníí  jjssoouu  řřeemmeessllnnáá,,  oottrroocckkáá,,  ttěěcchhttoo
ssvvoobbooddnnáá..  PPrroottoožž  ččeehhoo  ssee  oonněěmm  nneeddoovvoolluujjee,,  aanniižž  bbyy  ssee  ppřřii  nniicchh
ttrrppěělloo,,  ttoohhoo  ttěěmmttoo  ppllnnáá  ssvvoobbooddaa..““  „„AAllee  jjaakk  ttoo  řřááddeemm  sslloouuttii  mmáá,,““  řřeekkll
sseemm,,  „„jjáá  nneevvíímm..““  ZZbbrroojj  ssiicc  jjeejjiicchh  nnaa  ppoohhlleedděěnníí  ssttrraaššnnééhhoo  ssee  nneezzddáálloo
nniicc..  NNeebboo  kkooppíí,,  kkoorrddyy  aa  ttuulliicchhyy,,  jjiimmiižž  nnaa  sseebbee  sseekkaallii  aa  bbooddllii,,  kkoožžeennnníí
bbyyllii::  jjiicchhžž  nneeddrržžeellii  vv  rruukkoouu,,  nneežž  vv  uusstteecchh..  SSttřřeellbbaa  ppaakk  jjeejjiicchh  bbyyllaa
zz ttřřttiinn  aa  ppíísskkuu,,11 kktteerrééžž  pprraacchheemm  vvooddoouu  rroozzppuuššttěěnnýýmm22 nnaabbííjjeejjííccee,,
ppaappíírroovvýýmmii  ššttááffyy33 nnaa  sseebbee  hháázzeellii..  NNiicc,,  pprraavvíímm,,  ttoo,,  ppoo  vvrrcchhuu  hhlleedděě,,
hhrroozznnééhhoo  ssee  nneezzddáálloo::  jjáá  vvššaakk  vviiddaa,,  jjaakk,,  kkddyyžž  nněěkkddoo  mmíírrnněě44 ttrreeffeenn  bbyyll,,
sseebboouu  ttrrhhaall,,  kkřřiiččeell,,  vviinnuull,,  uuttííkkaall,,  ssnnaaddnněě  mmii  ppoozzoorruumměěttii  bbyylloo,,  žžee  ttoo  nnee
žžeerrtt,,  nneežž  oopprraavvddoovvýý  bboojj  jjeesstt..  

JJaann  AAmmooss  KKoommeennsskkýý, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
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JJee  zzaaččáátteekk  zzáářříí  aa nnoovvéé  kkřřííddlloo  CCeennttrraa  kkoonnggrreessoovvéé  tteecchh--
nniikkyy  RRuubbeešškkaa  jjee  ttěěssnněě  ppřřeedd  kkoollaauuddaaccíí..  ŘŘeeddiitteell  aa ssppoo--
lluummaajjiitteell  CCeennttrraa,,  ppaann  JJaarroossllaavv  VVeesseellýý,,  vvššaakk  mmííssttoo  ttoo--
hhoo,,  aabbyy  ššttuurrmmoovvaall,,  ttrráávvíí  ssppoouussttuu  ččaassuu  nnaa  ggoollffoovvýýcchh
hhřřiiššttíícchh..  ((PPoozznnáávvaaccíí  zznnaammeenníí::  lleevváá  rruukkaa  bbíílláá,,  pprraavváá
ooppáálleennáá..))  PPaannee  VVeesseellýý,,  ppůůssoobbííttee  vveellmmii  ppoohhooddoovvěě..
ZZřřeejjmměě  uužž  kkvvůůllii  ttoommuu,,  žžee  mmááttee  bbáájjeeččnnéé  zzáázzeemmíí  vvee
ssppoolluummaajjiitteellccee  CCeennttrraa  kkoonnggrreessoovvéé  tteecchhnniikkyy,,  ssvvéé
mmaannžžeellccee..

Proč bych neměl vypadat pohodově? Běžte se po-
dívat na manželku. Ona se stará a na všechno dohlí-
ží. Ona všechno prožívá... A co se týče golfu? Snášet
šest měsíců bouchání zedníků za zdí vlastní kancelá-
ře je tak zoufalé, že si od něj občas musím odpoči-
nout, a to pak s manželkou vyrazíme na golf. Vzdor

dostavbě za chodu totiž půjčovna kongresové techni-
ky jede trvale na plný výkon. Jde o to, nějakým způ-
sobem přežít.

PPooddaařřiilloo  ssee..  VV ddoobběě,,  kkddyy  lliiddéé  bbuuddoouu  ččíísstt  nnáášš  rroozzhhoo--
vvoorr,,  bbuuddee  uužž  RRuubbeešškkaa  ppoo  kkoollaauuddaaccii..  AA jjaakk  ppřřeežžiilloo  PPrroo--
MMooPPrroo  pprrvvnníícchh  ddeesseett  lleett  ssvvéé  eexxiisstteennccee,,  kktteerréé  ssllaavvííttee,,
ttoo  iilluussttrruujjee  lleettooššnníí  oocceenněěnníí  „„NNeejjlleeppššíí  ffiirrmmaa  ssvvěěttaa  vv oobb--
llaassttii  aapplliikkaaccee  kkoonnggrreessoovvéé  tteecchhnniikkyy““,,  pprroo  nněěžž  jjssttee  ssii
ss mmaannžžeellkkoouu,,  ppaanníí  MMiilleennoouu  VVeesseelloouu,,  jjeellii  ddoo  kkaannaadd--
sskkééhhoo  VVaannccoouuvveerruu  ((vviizz  ttřřeettíí  vvyyddáánníí  lleettooššnnííhhoo  VVššuuddyy--
bbyylluu,,  ssttrr..  88––99))..

Ano, deset let je za námi. Podnik běží, my běžíme
za ním. Snažíme se jej dohonit. Avšak trvale jsme po-
zadu. Přicházejí noví a noví zákazníci. Nové a nové
zakázky. Než se vzpamatujeme, už je zase konec ro-
ku. Zahraničních zákazníků, možná i díky zmíněnému
Vancouveru, je čím dál tím víc. Čím dál více angličti-
ny. Když mi zvoní telefon, vždycky se osypu, protože
vím, že v sedmi z deseti případů na mě začne někdo
rychle mluvit anglicky v domnění, že hovoří s Angliča-
nem. No, aspoň se procvičuji. Těch deset let bylo
krátkých a krásných. Začali jsme s vybavením půj-
čovny za necelý milion korun. V současné době nám
to dělá kolem sto padesáti milionů. Přitom prakticky
nejsme zatíženi téměř žádnými úvěry. To mluví samo
za sebe. Náš byznys běží.

Tady sÌdlÌ firma, kter· 
nÏco umÌ

Milena a Jaroslav Veselí
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VVáášš  bbyyzznnyyss  bběěžžíí  nneejjeenn  pprroottoo,,  žžee  mmááttee  ooddvvaahhuu  aa cchhuuťť
nneeuussttáállee  iinnvveessttoovvaatt  ddoo  nneejjkkvvaalliittnněějjššíí  aa nneejjmmooddeerrnněějj--
ššíí  tteecchhnniikkyy..  DDoo  rroobboottiicckkýýcchh  ssaammoonnaavváádděěccíícchh  kkaammeerr..
DDoo  nneejjvvěěttššíícchh  aa nneejjššppiiččkkoovvěějjššíícchh  ((aa  nneejjddrraažžššíícchh))
vveellkkooppllooššnnýýcchh  oobbrraazzoovveekk  vv ČČeesskkuu..  DDoo  ddvvaaaattřřiicceettiikkaa--
nnáálloovvééhhoo,,  ppllnněě  ddiiggiittáállnnííhhoo  ttlluummooččnniicckkééhhoo  ssyyssttéémmuu
aattdd..  aattdd..,,  aallee  vv pprrvvnníí  řřaadděě  ddoo  lliiddíí..  DDoo  ssvvýýcchh  tteecchhnniikkůů,,
kktteeřříí  kkrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  uummíí  aa mmaajjíí  vvyyssttuuppoovváánníí,,  jjssoouu
oopprráávvnněěnnii  zzaabbeezzppeeččoovvaatt  ssppeecciiaalliizzoovvaannéé,,  ppřřííssnněě  ssttřřee--
žžeennéé  aakkccee..  TTaakkéé  pprroottoo  mmáá  PPrrooMMooPPrroo  ččíímm  ddááll  vvííccee  zzaa--
kkáázzeekk  mmiimmoo  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu..  AAllee  ccoo  ddoommaa??  DDoommnníí--
vvááttee  ssee,,  žžee  ssee  zzlleeppššiilloo  ppoossttaavveenníí  ČČeesskkaa  jjaakkoo  kkoonnggrree--
ssoovvéé  ddeessttiinnaaccee??

Dá se říci, že se zlepšuje. Praha jako kongresová
destinace jde nahoru. Ve světě má dobré jméno a ve
shodě s vámi si troufám tvrdit, že svůj podíl na tom
má i naše technika a lidé. Velkým problémem, který
se daří překonávat, bylo, že se spousta lidí bála ces-
tovat. Tisíce těch, kteří na kongres pouze jedou, tak ti
se nebáli, ti by letěli všichni. Ale těch dvacet, kteří
přednáší, tak ti se báli.

Nevýhodou Prahy je, že zde není kongresový sál pro
víc než dva tisíce osm set lidí (v Kongresovém centru
Praha). Kongresy pro deset tisíc až třicet tisíc lidí,

které se po světě dělají, se tak u nás nemohou
realizovat. No, představte si, že na několikadenní
kongres přijede do Prahy třicet tisíc lidí a každý tu
utratí čtyři tisíce dolarů. Ale není sál. Na sportovní
stadion nebo do sportovní haly účastníci kongre-
su nepůjdou. Předpokládám, že pokud bude vy-
budována multifunkční hala a pokud ji bude mož-
né inteligentně přestavět na kongresový sál pro
deset tisíc nebo i třicet tisíc lidí, můžeme k nám
dostat kongresy i takovýchto dimenzí.

ZZaattíímm  hhoovvoořřííttee,,  jjaakkoo  žžee  PPrraahhaa  aa kkoonnggrreessoovváá  ttuurriissttii--
kkaa  rroovvnnáá  ssee  ttéémměěřř  ČČeesskkoo,,  aallee  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  jjee

nneessmmíírrnněě  rroozzmmaanniittáá  aa mmáá  ssppoouussttuu  ddaallššíícchh  kkoonnggrreessoo--
vvýýcchh  mmoožžnnoossttíí  aa pprroossttoorr..

ProMoPro je schopno kongresovou technikou za-
bezpečit cokoliv nejen na území Prahy a v blízkém
okolí, ale po celé České republice. Třeba i v roman-
tickém prostředí odlehlé hradní zříceniny. Dá se říci,
že po deseti letech existence jsme schopni zabezpe-
čit cokoliv. Je to otázka financí. Problém bývá v tom,
že např. pro většinu objednatelů (zejména) velkých
kongresů je Praha a okolí pořád Praha. Když takové-
ho člověka odvezete do Krkonoš, vrátí se z nich a řek-

ne: „To je fajn. Máte v Praze Krkonoše.“ Prostě vzdá-
lenosti jsou pro ně o něčem jiném.

DDoobbřřee..  TTaakkžžee  vvššuuddee  ddoobbřřee,,  ttaakk  ccoo  ddoommaa??
Příští rok se nám otevře půlka Evropy. České firmy

budou moci podnikat v Evropské unii. Do letošního
roku jsme strašně omezováni tím, že při jakémkoliv

výjezdu musíme kupovat karnety ATA, které jsou (v
Česku) velmi drahé. Pokud chci dělat v Rakousku tři-
krát za měsíc, musím si třikrát koupit karnet. Ale Ra-
kušan, když jede k mně, má karnet celoroční, a za
pár korun. Může vyjet prakticky okamžitě. Pokud za-
hraničnímu zákazníkovi oznámím, že mu kvůli karne-
tu navýším o pět nebo deset tisíc rozpočet, řekne mi,
že jsem se zbláznil a raději si vezme jinou firmu, kte-
rá je sice o deset tisíc dražší, ale neúčtuje mu karnet.

HHoovvoořříímmee  ssppoolluu  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  nnaassttáávvaajjííccíí  kkoollaauuddaaccee

nnoovvééhhoo  lleevvééhhoo  kkřřííddllaa  CCeennttrraa  kkoonnggrreessoovvéé  tteecchhnniikkyy  RRuu--
bbeešškkaa..

Když jsme Rubešku v roce 1996 kupovali, počítali
jsme, že se časem rozvineme. Původně zde byly vi-
nařské závody a tato část objektu, kterou od staveb-
ní firmy Konstruktiva přebíráme, byla už jakoby na
dostavbu připravena. Byla jen otázka času, abychom
se po první dostavbě a rekonstrukci trošku finančně
vzpamatovali. Aby i banky uznaly, že natolik volně dý-
cháme, že si můžeme dovolit zatížit se dalším úvě-
rem. Já si myslím, že se nám to povedlo. Hlavně do-
stat peníze z banky! Na dostavbu jsme měli šikovné
firmy. Stavět jsme začali v únoru t.r. a 25. září bude
kolaudace. To mluví za všechno. Vzhled objektu se
mnohonásobně zvedl. Opět musím připomenout, že
mezi našimi zákazníky začala dominovat zahraniční
klientela. A ta chce navštívit člověka v kanceláři, pro-
tože první dojem si dělá podle toho, jak vypadá kan-
celář, sklady a zázemí firmy. Až potom ji zajímá, jaké
jsme dělali akce. Myslím, že lidé, kteří znali starou
Rubešku, se budou divit. Nyní je to impozantní budo-
va, kde už vstup do areálu říká: „Tady sídlí firma, kte-
rá něco umí!“

➤➤ www.promopro.cz
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PPoo  ddeellššíí  ddoobběě  ssii  ooppěětt  ppoovvííddáámmee  ss ppaa--
nneemm  BBoohhuummiilleemm  ŠŠeerráákkeemm,,  tteennttookkrráátt
vv hhootteelluu  SS..EE..NN..  vv SSeennoohhrraabbeecchh,,  jjeehhoožž  jjee
řřeeddiitteelleemm..  ZZáámmiinnkkoouu  kkee  zzvveeřřeejjnněěnníí  rroozz--
hhoovvoorruu  mmii  jjee  hhllaavvnníí  ttéémmaa  oossmmééhhoo  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu,,  pprroottoožžee  hhootteell  SS..EE..NN..  jjee  mmoožž--
nnéé  bbeezzeessppoorruu  oozznnaaččiitt  ttaakkéé  jjaakkoo  hhootteell
kkoonnggrreessoovvýý..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,  jjaakkáá  bbyyllaa  vvaa--
ššee  cceessttaa  aažž  sseemm  ddoo  ttoohhoottoo  eexxttrraavvaa--
ggaannttnněě  eexxkklluuzziivvnnííhhoo  ppěěttiihhvvěězzddiiččkkoovvééhhoo
hhootteelluu,,  kktteerrýý  dděělláá  ččeesstt  ssvvéémmuu  jjmméénnuu??

Jaká? Dlouhá, protože se v hotelnictví pohybuji té-
měř odjakživa. V ředitelských pozicích pak přes hotel
Atrium, hotelovou společnost SUZOP a Imperial Kar-
lovy Vary. Hotel S.E.N. se mi vždycky velmi líbil. Na-
bídkou jeho majitelů jsem byl potěšen. Nastoupil
jsem sem v říjnu 2002. Hotel S.E.N. je nesmírně in-
spirativní. Má své zvláštní kouzlo a specifiku. Rovněž
jeho zahrada s bazénem, která má přes pět hektarů,
připomíná zámeckou. Než jsem se poprvé v životě
stal ředitelem hotelu, vedl jsem banketové oddělení
a kongresové centrum, což byla má původní profesní
specializace. Dodneška mám proto k této oblasti vel-
mi blízko. V atraktivním prostředí hotelu S.E.N. se to-
tiž dají pořádat, a také je pořádáme, nápadité pres-
tižní akce.

HHootteell  SS..EE..NN..  oopprraavvdduu  ppůůssoobbíí  jjaakkoo  ppoohhááddkkoovvýý  zzáámmeekk..
JJaakkoo  ssttvvoořřeennýý  pprroo  uuzzaavvřřeennéé  aakkccee  aa kkoonnggrreessyy..

Hotel S.E.N. je velmi osobitý. Je překrásný vybave-
ním i zařízením. Umožňuje vychutnat si pohodu. Naší
doménou jsou firemní akce, kongresy a symposia.
Spolupracujeme s řadou kongresových a incen-
tivních agentur. Pro účastníky kongresových akcí, ale

i další klienty často zajišťujeme garden
party. Velmi oblíbená jsou barbecue
u bazénu s otevřeným krbem, které
jsme schopni zajistit až pro dvě stě pa-
desát lidí. Pochopitelně trvale dbáme
na bezpečnost našich hostů. Disponu-
jeme hlídaným parkovištěm pro sto
padesát vozů a deseti garážemi pod
vlastním uzamčením. Hotel S.E.N. zú-
ročuje svoji polohu. Na Václavské ná-

městí je to osmadvacet kilometrů. Jsme a nejsme
v Praze. Také proto, kromě toho, že nabízíme atraktiv-

ní prostředí a ucelený program, se organizátorům
daří zajistit, že účastníci jejich akcí jsou zpravidla
po celý čas přítomni jednání.

ZZmmíínniill  jjssttee  zzaahhrraaddnníí  ccaatteerriinngg..  JJaakk  bbyyssttee  cchhaarraakktteerrii--
zzoovvaall  ggaassttrroonnoommiiii  hhootteelluu  SS..EE..NN..??

Gastronomie zrovna tak jako ostatní služby ho-
telu S.E.N. svou úrovní odpovídá jeho pěti hvěz-
dám. Ilustruje to skutečnost, že k nám velmi čas-
to na obědy a večeře zajíždějí hosté z Prahy. Jsme
pro ně hotelem a zároveň i pohostinným luxusním
zámeckým sídlem na cestě z Prahy do Brna nebo
z Prahy do Českých Budějovic.

VV hhootteelloovvéé  aa kkoonnggrreessoovvéé  bbrraannžžii  ssee  ppoohhyybbuujjeettee
ddlloouuhhoouu  ddoobbuu..  JJaakk  vvnníímmááttee  mmoommeennttáállnníí  ssiittuuaaccii

aa ttrreennddyy  vv oobbllaassttii  kkoonnggrreessoovvéé  ttuurriissttiikkyy  vv ČČeesskkéé  rree--
ppuubblliiccee??

Pokud by trendy v kongresové turistice v Česku
kopírovaly vytíženost kongresových kapacit hotelu
S.E.N., domnívám se, že by mohl být důvod ke
střízlivému optimismu. Kongresový byznys je totiž
nesmírně citlivý na spoustu faktorů. Zejména pak
na mezinárodní situaci. Nicméně nejsem s to od-
hadnout, natož směrodatně monitorovat, jak se
kongresová turistika rozvíjí na celém území České
republiky. Domnívám se, že pozice Česka jako
kongresové destinace posilují. Zejména díky
úspěšné realizaci výročního zasedání Mezinárod-
ního měnového fondu a po loňskému listopado-
vém summitu NATO. Nasvědčuje tomu i fakt, že se
u nás neustále staví nebo rozšiřují kongresová
centra a konferenční kapacity. Pro velké hotely
vyšší třídy je kongresové zázemí alfou a omegou
rentability. Pro tzv. venkovské rekreační objekty
rovněž. Všechna tato zařízení zejména v mimose-

BBoohhuummiill  ŠŠeerráánneekk

Hotel S.E.N.
Steveís 

European Notion
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zonách těží z toho, že jsou obsazována účastní-
ky seminářů, školení, kongresů, incentivních ak-
cí apod.

KKoonnggrreessoovvýý  hhootteell  jjee  nneejjeennoomm  oo vvyybbaavveenníí,,  tteecchh--
nniicckkéémm  zzáázzeemmíí,,  oo ssaammoottnnéémm  hhootteelluu……

Ano, je o lidech, tedy o personálu, o místě,
v němž se nachází. O nabídce fakultativních
programů. Hotel S.E.N. má dobrou polohu i za-
sazení do krajiny. Naši hosté tak nabývají poci-
tu, že bydlí někde jinde než jenom v hotelu. Se-
nohraby a jejich okolí jsou atraktivní nejen pro-
to, že je odtud blízko do Prahy, na Konopiště, do
Průhonic, Českého Šternberka, na ondřejovskou
observatoř apod. Ale také proto, že je zde
spousta zajímavých turistických stezek
a cyklistických tras malebným Lado-
vým krajem.

HHootteell  SS..EE..NN..  ddiissppoonnuujjee  kkvvaalliittnněě  vvyy--
bbaavveennýýmm  ssppoorrttoovvnníímm  aa rreellaaxxaaččnníímm
cceennttrreemm..  VVeellmmii  ččaassttoo  bbýývváá  mmíísstteemm
ssoouussttřřeedděěnníí  ssppoorrttoovvnníícchh  ttýýmmůů°°

Kromě dvou bazénů (jednoho venkovního a dru-
hého vnitřního) jsou zde tenisové a squashové
kurty. Zaměstnáváme maséry a sportovní instruk-
tory. Spolupracujeme s golfovými kluby Tvoršovice,
Konopiště, Štiřín. Máme jízdárnu. Navázali jsme
spolupráci s leteckou školou mnohonásobného
mistra světa v akrobatickém létání Jiřího Jirmuse
v Benešově. Díky tomu řadu našich hostů tvoří
účastníci pilotních a parašutistických kursů.

Co se týče soustředění sportovců, naposledy
jsme zde měli fotbalovou Spartu před jejím pohá-
rovým zápasem. Své vítězství v hokejové extralize
u nás slavila Slavie. Ostatně, pravidelně v létě v za-

hradě u bazénu pořádáme „Hokejky roku“,
což je setkání hokejistů staré i nové gar-

dy jednou za rok. V hotelu S.E.N. se
tak potkávají legendy českosloven-
ského hokeje s mladšími legenda-
mi. Je zde takové hezké odpoledne
s programem, soutěžemi. Letos byl

v tenisu nejúspěšnější Jožo Golonka.
➤➤ www.hotelsen.cz

h o t e l

Hotel S.E.N., romantick˝ hotel v histori-
zujÌcÌm z·meckÈm stylu s neopakova-

telnou atmosfÈrou, nejmodernÏjöÌm vy-
bavenÌm a öpiËkov˝m servisem, byl jiû

mnohokr·t na scÈnÏ filmov˝ch, televiz-
nÌch a ûurnalistick˝ch prezentacÌ no-

v˝ch automobil˘, mÛdnÌch kreacÌ
haute couture, nejv˝znamnÏjöÌch pro-

dukt˘. Jen Ëtvrt hodiny od centra hlav-
nÌho mÏsta nach·zejÌ klidnÈ mÌsto pro
sv· jedn·nÌ öpiËky ekonomickÈho a ve-
¯ejnÈho ûivota. Hotel S.E.N. je tradiË-
nÌm mÌstem soust¯edÏnÌ fotbalov˝ch
i hokejov˝ch reprezentant˘. Klidn˝m
a diskrÈtnÌm z·zemÌm pro mezin·rod-

nÏ uzn·vanÈ umÏlce p¯ed jejich vy-
stoupenÌmi v Praze. V ˙tuln˝ch patro-
v˝ch apartm·nech, v empÌrovÈ Fran-
couzskÈ restauraci Ëi na bÏlostnÈ vy-

hlÌdkovÈ terase se sklenkou vÌna a vy-
hlÌdkou na panor·ma krajiny slavnÈho

ËeskÈho malÌ¯e Josefa Lady tr·vÌ svÈ
sladkÈ chvÌle novomanûelÈ. V Konfe-
renËnÌm centru diskutuje vÌce neû dvÏ
stÏ specialist˘ na simult·nnÏ tlumoËe-
n˝ch mezin·rodnÌch sympoziÌch a kon-
gresech. äkolÌ se obchodnÌci mezin·-
rodnÌch korporacÌ. SvÈ noblesnÌ plesy
po¯·dajÌ v˝znamnÈ spoleËnosti. Swiss
restaurant s otev¯en˝m grilem nabÌzÌ

pohostinstvÌ aû sto osmdes·ti lidem na
firemnÌch veËÌrcÌch a prezentacÌch. Sa-
lonky b˝vajÌ mÌstem oslav po myslivec-

k˝ch lovech.

Hotel S.E.N. poskytuje luxusnÌ ubytov·-
nÌ ve dvoul˘ûkov˝ch pokojÌch,

apartm·nech nebo i turistickÈ ubytov·-
nÌ v hotelovÈ depandanci. Neku¯·ckÈ

pokoje i pokoj pro handicapovanÈ hos-
ty. PrezidentskÈ apartm·, kterÈ je

skvostem hotelu S.E.N. Ze vöech hotelo-
v˝ch pokoj˘ je v˝hled do ˙dolÌ v po-
vzd·lÌ s Ladov˝m hrusick˝m kostelÌË-

kem a kopulemi ond¯ejovskÈ hvÏzd·r-
ny. V˝hledy l·kajÌ k proch·zk·m i cyk-

listick˝m v˝let˘m v kr·snÈ krajinÏ.
K nedalekÈ ¯ece S·zavÏ i ke dva kilo-
metry vzd·lenÈm muzeu Josefa Lady.

Hotel S.E.N. nabÌzÌ vynikajÌcÌ kuchyni.
Z gastronomickÈho hlediska doplÚuje
Ëeskou i mezin·rodnÌ haute cuisine vy-
nikajÌcÌ nabÌdka dom·cÌch i svÏtov˝ch

vÌn z vyhl·öen˝ch sklep˘ hotelu, peËlivÏ
spravovan˝ch a oöet¯ovan˝ch somme-
lierem. SpÏchajÌcÌm obchodnÌk˘m na
cest·ch nabÌzÌ variace chutn˝ch den-

nÌch menu za p¯ÌjemnÈ ceny.

Sport a relax neodmyslitelnÏ pat¯Ì
k pobytu v hotelu S.E.N. Relaxovat je

moûnÈ v rozmÏrnÈm vnit¯nÌm bazÈnu.
V lÈtÏ je k dispozici venkovnÌ olympij-

sk˝ 25m bazÈn. SportovnÏ zaloûenÌ
hostÈ si hotel oblÌbili takÈ proto, ûe je
tu k dispozici dob¯e vybavenÈ fitness
studio, sauna, solarium, squash, tenis,

trÈninkov· stÏna, stolnÌ tenis, lu-
kost¯elba, billiard, ob¯Ì öachy, whirpool
a dalöÌ sportovnÌ a relaxaËnÌ moûnosti.
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PPřřii  ppřříílleežžiittoossttii  sseettkkáánníí  ZZVVVVZZ  MMiilleevvsskkoo  ss oobbcchhooddnníímmii
ppaarrttnneerryy  2299..  ssrrppnnaa  vv hhootteelluu  ZZvvííkkoovv  vvee  ZZvvííkkoovvsskkéémm
PPooddhhrraaddíí  jjsseemm  oo rroozzhh  oovvoorr  ppoožžááddaall  pprreezziiddeennttaa  SSvvaazzuu
pprrůůmmyysslluu  aa ddoopprraavvyy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  IInngg..  SSttaanniissllaavvaa
KKáázzeecckkééhhoo,,  CCSScc..  PPaannee  iinnžžeennýýrree,,  kkrroomměě  ttrraaddiiččnníí  ffii--
rreemmnníí  aakkccee  jjddee  ddnneess  ii oo vvaaššii  rroozzlluuččkkuu  ssee  ZZVVVVZZ..  OOddcchháá--
zzííttee  zz ffuunnkkccee  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee,,  vv nníížž  vvááss  ssttřřííddáá  IInngg..
MMiirroossllaavv  KKnnoott..

V ZVVZ dělám jednatřicet let, z toho posledních té-

měř třináct let ve funkci generálního ředitele a sedm
ve funkci předsedy představenstva akciové společ-
nosti. Prakticky celý můj produktivní život je
spojen s touto firmou a s Milevskem.
Jsem velice rád, že se mi dostalo té
cti, abych ji vedl v období, které
zřejmě v její pětapadesátileté his-
torii patřilo k nejsložitějším. Prošli
jsme privatizací. Změnili několikrát
majoritního vlastníka. Začali se střetávat

s konkurencí, což do roku 1989 prakticky neexistova-
lo. Po roce 1990 jsme převrátili trend vývozu – nejen
proto, že před tímto rokem jsme vyváželi pouze asi
patnáct procent produkce, ale i orientaci z východ-
ních trhů na západní. ZVVZ dnes vyváží 74 % ročního
obratu. Spolupracujeme s americkými firmami, které
patří k našim největším odběratelům. To kdyby mi
někdo v roce 1990, kdy jsem přebíral funkci generál-
ního ředitele, řekl, tak bych si myslel, že je snílek.
ZVVZ prošlo složitým, nicméně úspěšným obdobím.
Nikdy, ani jeden z těch roků, co jsem byl v čele pod-
niku, jsme nebyli ve ztrátě. Firma je v dobré kondici
a já jsem s tím obdobím spokojený. Může následovat
otázka, proč tedy odcházím? V zásadě jsou dva dů-
vody. Jeden, že jsem přesvědčen, že třináct let na
stejné pozici není dobré ani pro firmu ani pro člově-
ka, protože sklouzává do stereotypů. Trpí provozní
slepotou a nechce se mu jít do zásadnějších změn
– pokud firma funguje. (Samozřejmě, kdyby nefungo-
vala, byl by k nim donucen.) To by mohl být prvek
stagnace, a to já bych nerad. ZVVZ sídlí ve městě
o zhruba deseti tisících obyvatel. Zaměstnává více
než jedenáct set lidí. Jakýkoliv otřes ZVVZ by byl otře-
sem i pro Milevsko. Druhý důvod je, že vykonávám
funkci prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České
republiky a že v letošním roce mi k tomu přibyla funk-
ce předsedy dozorčí rady ČEZ, a.s. – prioritního pod-

niku v tomto státě. Souběh těchto tří funkcí nedá-
vá příležitost, abych se jim věnoval tak, jak jsem

zvyklý.

PPrroočč  ssii  aakkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  ZZVVVVZZ
jjiižž  ppooddeevvááttéé  vvyybbrraallaa  zzaa  mmííssttoo
sseettkkáánníí  ss oobbcchhooddnníímmii  ppaarrttnneerryy

hhootteell  ZZvvííkkoovv  vvee  ZZvvííkkoovvsskkéémm
PPooddhhrraaddíí??

První setkání jsme dělali, a všech-

na další pak také, právě zde. To, že jsme v hotelu Zví-
kov podeváté, je jednoznačným důkazem, že jsme
absolutně spokojeni. Já, mí kolegové i naši partneři
se sem velice rádi vracíme. Služby, které hotelový
personál pod vedením pana ředitele Žydka zajišťuje,
jsou špičkové. Je zde příjemné, romantické prostře-
dí. Pokud bych si mohl dovolit i cosi ryze osobního,
pak konstatování, že jsem se v tomto hotelu před
jednatřiceti lety ženil. To ale na to, že jsme tady, ne-
mělo rozhodující vliv.

VVššuuddyybbyyll  ii LLiiggaa  pprroo  cceessttoovvnníí  rruucchh,,  jjeejjíížž  mmáámm  bbýýtt  ččeesstt
bbýýtt  ččlleenneemm  ii mméé  aakkttiivviittyy  ppřřii  HHoossppooddáářřsskkéé  kkoommoořřee
hhll..mm..  PPrraahhyy  jjssoouu  zzeejjmméénnaa  oo ttoomm,,  jjaakk  ddoossttáávvaatt  ddííkkyy
ddiissppoozziiccíímm  ČČeesskkaa  ppeenníízzee  ddoo  ččeesskkéé  eekkoonnoommiikkyy..  JJaakk
aallee  vvyy  vvnníímmááttee  cceessttoovvnníí  rruucchh??

Na cestovní ruch se dá dívat z několika pohledů.
Jeden je pohled uživatele jeho služeb. Ať v oblasti
volného času, nebo ve sféře business travel, protože
díky aktivitám ZVVZ v zahraničí je nutné hodně cesto-
vat. Řekl bych, že dokáži posoudit úroveň hotelů od
USA přes Evropu až po asijské země. Co se týče do-
volených, cestování patří mezi mé koníčky. Preferuji

Hotel ZvÌkov 
podev·tÈ

Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Stanislav Kázecký (uprostřed), společně s generálním
ředitelem ZVVZ Milevsko Miroslavem Knotem (napravo)
vítají paní Livii Klausovou.



poznávací cesty. Druhá věc je pohled ekonoma – re-
prezentanta světa byznysu. Z pohledu České republi-
ky je cestovní ruch jedním z nejzajímavějších a neje-
fektivnějších odvětví. Rovněž osobní konfrontace ze-
jména zahraničních turistů s českou realitou – její po-
znávání – je z hlediska všech ostatních odvětví pozi-
tivní. Pokud je zde někdo spokojen jako turista, jistě
k nám rád pojede jako byznysmen či investor. Ces-
tovní ruch je proto oblast, kterou je třeba podporovat
v zájmu nás všech.
➤➤ www.spcr.cz
➤➤ www.zvvz.cz
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Hotel *** Zvíkov
Zvíkovské Podhradí, 397 01  Písek 
Tel.: 382 285 659, 382 285 664
Fax: 382 285 655, 
e-mail: recepce@hotelzvikov.cz
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V hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Pod-
hradí se již tradičně koncem léta setká-
vají obchodní partneři ZVVZ a.s. Milev-
sko. Pořadatele i významné hosty při-
vádějí každoročně na stejné místo ne-
jenom půvabné přírodní scenérie
umocněné soutokem Vltavy s Otavou,
ale i příjemné prostředí zvíkovského
hotelu. Protože hlavním tématem os-
mého vydání letošního Všudybylu je

konferenční a kon-
gresová turistika, požá-
dal jsem při této příležitosti o krát-
ké vyjádření ředitele hotelu Zvíkov Ing.
Žydka, který je zároveň viceprezidentem
Asociace kuchařů a cukrářů České re-
publiky.

H o t e l
Zvíkov je největ-

ším ubytovacím a stravovacím zařízením na březích
Orlického jezera. Jak již bylo předesláno, stojí v ma-
lebné krajině s řadou snadno dostupných historic-
kých památek. Samozřejmě dominantními jsou hrad
Zvíkov a zámek Orlík. V letní sezoně (červenec – sr-
pen) se zaměřujeme na týdenní rodinné pobyty.
Ostatní část roku se orientujeme na kongresové, fi-
remní a společenské akce včetně zajišťování cate-
ringu i doprovodných programů mimo areál hotelu.
Nabízíme svým hostům venkovní terasu (kapacita
cca 150 osob) s vyhřívaným bazénem, možností
barbecue a vinárnu (50 osob). Pro konference má-
me k dispozici tři sály s kapacitou od 5 do 100 osob.
Neustále inovujeme a rozšiřujeme doprovodné pro-
gramy. V nabídce si můžete vybrat koncerty, divadlo
malých forem, střelbu z kuší, projížďku lodí i na koni
a řadu sportovních aktivit (kola, tenis, paintball°).
Trvale investujeme do technického vybavení kongre-
sových místností.
➤➤ www.hotelzvikov.cz

Hotel ZvÌkov 
nejen 

kongresov˝

Ředitel hotelu Zvíkov Jindřich Žydek vítá v manželku prezidenta České
republiky paní Livii Klausovou.
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Víte o tom, že když cestujete po Evro-
pě nebo i mimo ni, můžete zůstat
v kontaktu s děním doma prostřednic-
tvím Českého rozhlasu? Součástí ve-
řejnoprávního rozhlasu je i stanice Ra-
dio Praha, která každý den vysílá na
krátkých vlnách do celého světa zpra-
vodajství v šesti jazycích: češtině, an-
gličtině, němčině, francouzštině, špa-
nělštině a ruštině. Jediné, co potřebu-
jete, je rozhlasový přijímač s možností
příjmu krátkých vln (SW – short wa-
ves). Poslech sice není tak kvalitní jako v pásmu AM
nebo FM, ale k udržení obrazu o tom, co se děje
v rodném Česku, stačí. Vysílací časy a frekvence je
možné získat na webu Radia Praha www.radio.cz ne-
bo stačí požádat o leták na adrese Radia Praha, Vi-
nohradská 12, Praha 2, telefon 221 552 900.

Internet
Když už byla řeč o webu, sluší se dodat, že vysílání

je v textové i zvukové podobě k dispozici
i na internetu na zmíněné adrese
www.radio.cz. Vysílání ve všech jazycích
je možné spustit ve formátech RealAudio
a MP3, a to živě i ze záznamu. Můžete si
také v kterémkoli jazyce nechat posílat
zdarma zprávy e–mailem. To se může ho-
dit, když pobýváte dlouho v zahraničí,
máte přístup k internetu a nechcete trá-
vit dlouhé minuty brouzdáním po růz-
ných informačních serverech.

Trocha historie
Posláním Radia Praha je vyváženě informovat o dě-

ní v České republice (rozuměj v české politice, kultu-
ře, sportu atd.), skládat co nejvěrnější obraz naší kaž-
dodennosti. A věřte, že je docela pestrá. Pestrá je
i sama historie Radia Praha. Vzniklo jako součást
společnosti Radiojournal v roce 1936, kdy do Česko-
slovenska vysílaly svou propagandu na rozhlasových
vlnách ze západu Německo a z východu Rusko. Spo-
lečnost Radiojournal, v níž měl hlavní podíl stát, se
rozhodla odpovědět vytvořením svého krátkovlnného
vysílání, jehož součástí byly zprávy v hlavních světo-
vých jazycích, československá kultura a hudba. V pro-
sinci 1937 pronesli na krátkých vlnách své mírové po-
selství světu František Křižík a Karel Čapek. Odpově-
děli na něj Albert Einstein a Rábíndranáth Thákur. Za
války i v dobách komunismu sloužilo krátkovlnné vysí-
lání dočasným mocipánům a k svému původnímu po-
slání se vrátilo až po sametové revoluci.

Radio Praha a cestovnÌ ruch
Dá se říci, že dnes je Radio Praha jednou z institucí

vedle např. Českých center nebo Centrály cestovního
ruchu, které pomáhají vytvářet image České republi-
ky v zahraničí. Už jen tím, že informuje o současnosti
takové, jaká je. Samozřejmě, že plní i roli osvětovou
třeba v oblasti cestovního ruchu. Vysílání ve všech
jazycích obsahuje „cestovatelské“ rubriky, v nichž
pro posluchače mapujeme regionální památky Čes-
ka, od notoricky známých po zapadlé. Od ničivých
loňských povodní prakticky dodnes Radio Praha in-
formuje o postupu oprav a opětném zpřístupňování
poškozených památek.

VysÌl·nÌ pro cizince v »esku
Existují i další projekty, s kterými vás chceme v bu-

doucnu na stránkách Všudybyla seznámit. Jedním
z nich je vysílání pro cizince v České republice. Vznik-
lo v loňském roce a funguje na středovlnných frek-
vencích 1233 kHz a 1287 kHz každý den od 12.10
do 14 hodin a od 19.30 do 20.30 hodin. Vysílá se
v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině
a ruštině a je určeno turistům i cizincům, kteří žijí na
našem území déle a s češtinou jsou na štíru. Vysílání
si můžete vyzkoušet naladit i vy a ověřit si své znalos-
ti cizích jazyků!

Miroslav Krupička – ředitel Radia Praha

➤➤ www.radio.cz

MMiirroossllaavv  KKrruuppiiččkkaa

Radio Praha
spoleËnÌk 
na cesty
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PPřřii  ppřříílleežžiittoossttii  kkookktteejjll  ppaarrttyy  aa IIVV..  rrooččnnííkkuu  ttuurrnnaajjee
vv GGrreeeennGGoollffuu  JJAANNAA  CCUUPP  22000033,,  kktteerrýý  ssee  kkoonnaall  1100..  zzáá--
řříí,,  jjsseemm  oo rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall  ssttaarroossttuu  mměěssttaa  PPřřeerroovvaa
ppaannaa  JJiinnddřřiicchhaa  VVaalloouucchhaa..  PPaannee  ssttaarroossttoo,,  ttaakkéé  ddííkkyy
aakkttiivviittáámm  hhootteelluu  JJaannaa  jjee  mmoožžnnéé  nnaazzvvaatt  PPřřeerroovv  nneejjeenn
mměěsstteemm  JJaannaa  AAmmoossee  KKoommeennsskkééhhoo,,  aallee  ii mměěsstteemm
kkoonnggrreessoovvýýmm..

Pro tento segment trhu máme u nás v Přerově vel-
mi dobré podmínky. Čtyřhvězdičkový hotel Jana je
jedním z nejlépe vybavených kongresových hotelů
takovéto ubytovací kapacity v Olomouckém kraji. Je-
ho atraktivitu umocňuje bezprostřední sousedství
s tenisovým areálem. V Přerově i v jeho blízkém oko-
lí je řada možností dalšího sportovního a kulturního

vyžití. Je dobře, že hotel Jana umí oslovovat firmy
a podnikatele včetně organizátorů kongresových ak-
cí. Cestovní ruch, jehož významnou součást tvoří ob-
last kongresové turistiky, je totiž odvětvím významně
podporujícím ekonomiku, kulturní i společenský ži-
vot města.

KKoonnggrreessoovváá  ttuurriissttiikkaa  jjee  ii oo ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  aakkttiivviittáácchh
mmiimmoo  cceessttoovvnníí  rruucchh..

P¯erov je mÏstem, v nÏmû p˘sobil
Jan Amos Komensk .̋ Svou zemÏ-

pisnou polohou je k¯iûovatkou cest
a srdcem Moravy. V souËasnÈ dobÏ
m· p¯es osmaËty¯icet tisÌc obyvatel.

P˘vodnÌ sÌdelnÌ ˙tvar na ˙zemÌ
dneönÌho P¯erova se nach·zel na
pravÈm b¯ehu ¯eky BeËvy v P¯ed-

mostÌ. ArcheologickÈ v˝zkumy zde
odhalily rozs·hlÈ sÌdliötÏ lovc˘ ma-
mut˘ z doby p¯ed pÏtadvaceti tisÌci
lety. Pr·va kr·lovskÈho mÏsta P¯e-
rovu udÏlil P¯emysl Otakar II. roku
1256. VrcholnÈho rozvoje se P¯ero-
vu dostalo za Pernötejn˘, kter˝m

byl d·n roku 1487 dÏdiËnÏ v drûenÌ
a stal se tak mÏstem poddan˝m.
Doölo ke kolonizaci n·vröÌ kolem

hradu nov˝mi osadnÌky, mezi nimiû
byli zastoupeni ËlenovÈ jednoty

bratrskÈ. Jejich z·sluhou se P¯erov
stal v 16. stoletÌ d˘leûit˝m kultur-

nÌm st¯ediskem, sÌdlem biskupa jed-
noty bratrskÈ a rovnÏû mÌstem, kde
p˘sobila v˝znamn· bratrsk· ökola.
Roku 1523 se v P¯erovÏ narodil Jan
Blahoslav, autor spisu Gramatika
Ëesk·. Na zdejöÌ bratrskÈ ökole se
v letech 1608ñ1611 uËil Jan Amos
Komensk˝ a n·slednÏ tu i v letech

1614ñ1618 p˘sobil jako uËitel a po-
mocnÌk biskupa Jana L·neckÈho.

JJiinnddřřiicchh  VVaalloouucchh

P¯erov mÏstem
kongres˘
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Jsem velice rád, že pan Rausnitz rozvíjí své aktivity právě v Meoptě. Že do Pře-
rovských strojíren vstoupil velký silný investor z Německa. Že České dráhy zlepšují
naši dopravní dostupnost výstavbou koridoru. Že během tří čtyř let by měla do Pře-
rova vést dálnice. Nyní bojujeme o to, aby v Přerově zůstalo letiště, které by mělo
sloužit nejen armádě, ale i smíšenému provozu. Jak v minulém Všudybylu zmínil pri-
mátor Pardubic (str. 19), pokud už tady letiště je, bylo by strategickou chybou je
neudržet, protože je významným faktorem napomáhajícím přílivu podnikatelských
investic. Všechny dopravní systémy, které se u nás spojují, jsou významné nejen pro
Přerov, ale pro celý Olomoucký a Zlínský kraj.

KKoonnggrreessoovváá  ttuurriissttiikkaa  jjee  ddoo  zznnaaččnnéé  mmíírryy  oo ppooddppoořřee  ppoolliittiikkůů..  VV zzeemmii,,  kktteerráá  oo ssoobběě  vvyy--
ssíílláá  zzááppoorrnnéé  ssiiggnnáállyy,,  jjeejjíížž  ppoolliittiiccii  ssee  cchhoovvaajjíí  jjaakkoo  sslloonn  vv ppoorrcceelláánnuu,,  ssee  mmnnoohhoo  pprreess--
ttiižžnníícchh  kkoonnggrreessůů  nneekkoonnáá..

Každý z politiků, ať na nejvyšší nebo místní úrovni, by si měl uvědomit základní
věc, a to, že zastávání veřejné funkce je službou obyvatelům. Že je o plnění předvo-
lebních programů. Pochopitelně, plnění drtivé převahy předvoleních slibů stojí
a padá s ekonomikou. A kde na to vzít? Pokud politik uvažuje pouze komu vzít, je to
vždycky špatně. Dobrý politik by měl uvažovat, jak vytvořit předpoklady, aby ekono-
mika jeho města, kraje nebo státu měla pozitivní dynamiku. Právě v tomto může
kongresová turistika a odvětví cestovního ruchu (zejména domácího a příjezdové-
ho) sehrávat pozitivní roli. Cestovní ruch je totiž jediným hospodářským odvětvím,
které umí generovat spotřebitele nad rámec stávající populace. A pro mne, jako
starostu Přerova, je opravdu důležité, jak z hlediska vytváření a stability pracovních
příležitostí, tak z hlediska obecně ekonomického a příjmů pro město, jak velké útra-
ty se na území města realizují. Zda jsou tvořeny pouze výdaji místních necelých pa-
desáti tisíc obyvatel, nebo zda naše město a jeho ekonomiku svými útratami pod-
porují tisíce turistů a kongresových hostů.

➤➤ www.mu-prerov.cz
➤➤ www.hotel-jana.cz
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TTrrvvaallee  uuddrržžiitteellnnáá  mmoobbiilliittaa  oossoobb  aa vvěěccíí  jjee  nnuuttnnýýmm  aattrrii--
bbuutteemm  ppllnněěnníí  ppoožžaaddaavvkkůů  LLiissttiinnyy  zzáákkllaaddnníícchh  pprráávv
aa ssvvoobboodd  ii ppoožžaaddaavvkkůů  ssvvoobbooddnnééhhoo  oobbcchhoodduu..  DDoo--
pprraavvnníí  oobbsslluužžnnoosstt  rreeppuubblliikkyy,,  rreessppeekkttiivvee  ooppttiimmáállnníí
ppooddppoorraa  uuddrržžiitteellnnééhhoo  rroozzvvoojjee  ppřřiimměěřřeennýýmm  ddoottvváářřee--
nníímm  ddoopprraavvnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  jjee  pprroottoo  ttrrvvaallýýmm  eekkoonnoommiicc--
kkýýmm  ii ppoolliittiicckkýýmm  úúkkoolleemm..  VVee  ddnneecchh  1111..  aa 1122..  zzáářříí  UUnnii--
vveerrzziittaa  PPaarrdduubbiiccee,,  DDoopprraavvnníí  ffaakkuullttaa  JJaannaa  PPeerrnneerraa,,
ppoořřááddaallaa  33..  mmeezziinnáárrooddnníí  vvěěddeecckkoouu  kkoonnffeerreennccii  ss nnáá--
zzvveemm  „„NNoovvéé  ttrreennddyy  vv ddoopprraavvěě  aa ssppoojjíícchh““..  PPřřii  ttéé  ppřřííllee--
žžiittoossttii  jjsseemm  oo kkrrááttkkýý  rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall  ppřřeeddsseedduu  jjeejjíí--
hhoo  oorrggaanniizzaaččnnííhhoo  vvýýbboorruu  pprroodděěkkaannaa  DDoopprraavvnníí  ffaakkuullttyy
JJaannaa  PPeerrnneerraa  IInngg..  AAlleexxaannddeerraa  CChhllaanněě,,  PPhh..DD..  PPaannee
pprroodděěkkaannee,,  jjaakk  ddlloouuhhoo  ddooppřřeedduu  jjssttee  33..  mmeezziinnáárrooddnníí
vvěěddeecckkoouu  kkoonnffeerreennccii  ppřřiipprraavvoovvaallii??

Předchozí konference proběhla v roce 1999. Pří-
pravy na tuto, třetí, začaly v podstatě ihned po jejím
skončení. Zorganizovat mezinárodní vědeckou kon-
ferenci není nikdy jednoduché. Naše univerzita však
disponuje týmem lidí, kteří mají s pořádáním tako-
výchto akcí řadu zkušeností. Samotné organizační
zajišťování a rozesílání prvních pozvánek začalo
v lednu tohoto roku.

PPooddttiittuull  „„NNoovvéé  ttrreennddyy  vv ddoopprraavvěě  aa ssppoojjíícchh““  uurrččiittěě  ttaa--
kkéé  oovvlliivvnniill  vvýýbběěrr  mmoožžnnýýcchh  úúččaassttnnííkkůů..

Samozřejmě. Účastníky byli lidé, kteří pracují v ob-

lasti dopravy, v dopravních firmách a společnostech,
vysokých školách, výzkumných ústavech či v orgá-
nech státní správy i samosprávy. S úvodním slovem
vystoupil náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocou-
rek, dále např. hejtman Pardubického kraje Roman Lí-
nek, generální ředitel Českých drah Petr Kousal a dal-
ší osobnosti. Jejich účast byla významná nejen ze spo-
lečenského hlediska, ale také jako zpětná vazba pro
uvádění poznatků a odborných stanovisek do praxe.

TTaakkžžee  vvýýsslleeddkkeemm  kkoonnffeerreennccee  bbuuddoouu  kkrrookkyy  kkee  zzlleeppššoo--
vváánníí  ddoopprraavvnníí  oobbsslluužžnnoossttii??

To, že na vědecké konferenci zazní názory, že se ho-
voří o úkolech, které v dopravě jsou, o problémech

a jak by se měly řešit, ještě neznamená, že bu-
dou v dohledné době řešeny. Odborná veřej-
nost řekne, jaký je stav a co a jak by se mělo
dělat. Úkolem kompetentních lidí pak ale je,
aby našli vůli a prostředky prosazovat řešení.

TTaakkžžee  aažž  vv pprrvvnníí  řřaadděě  jjddee  oo ppoolliittiikkuu  aa oo ppeenníízzee°°
Po každé takovéto odborné diskusi zpravidla

následuje diskuse politická a po ní, kde na to
vzít. Z původního velmi dobrého záměru tak zů-
stane to, co je takzvaně reálné. Zde už ale aka-

demická půda může nějakou roli sehrávat jen těžko.
Účelem této konference bylo poukázat na stávající
problémy a úkoly dopravy, pojmenovat je a zároveň ří-
ci, jak by měly být řešeny. To vše v souladu s trendy
současného vývoje, který jednoznačně v rámci inte-
gračních procesů směřuje k přibližování české dopra-
vy evropské dopravě. Zejména na bázi intermodality
a interoperability. Čtvrtou vědeckou konferenci plá-
nujeme s největší pravděpodobností na rok 2005.

➤➤ www.upce.cz

3. mezin·rodnÌ 
vÏdeck· konference
ÑNovÈ trendy v dopravÏ a spojÌchì

k o n g r e s o v ·  t u r i s t i k a
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KKoonnggrreessoovvýý  aa bbuussiinneessss  hhootteell  VVoorroonněěžž  BBrrnnoo  ssee  zznnaačč--
nnoouu  mměěrroouu  ppooddíílleell  nnaa  zzaajjiiššttěěnníí  rreeaalliizzaaccee  ffeessttiivvaalluu  „„BBrr--
nnoo  –– mměěssttoo  uupprroossttřřeedd  EEvvrrooppyy““,,  oo nněěmmžž  iinnffoorrmmoovvaalloo
oossmméé  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  1177))..  KKoonnggrreessoovvéé  cceenntt--
rruumm  hhootteelluu  VVoorroonněěžž  nnaabbíízzíí  jjeeddiinneeččnnoouu  mmoožžnnoosstt  pprree--
zzeennttaaccíí,,  kkoonnffeerreennccíí,,  ssyymmppoozziiíí  aa kkoonnggrreessůů,,  aallee  ii ssppoollee--
ččeennsskkýýcchh  aakkccíí,,  aallee  nneejjeenn  pprroottoo  jjsseemm  ssii  vv ssoouuvviisslloossttii
ss hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ddoovvoolliill  oo rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaatt  jjeehhoo

ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  IInngg..  JJiiřřííhhoo  VVeeppřřeekkaa..  PPaannee  řřeeddiittee--
llii,,  jjee  mmoožžnnéé  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  zzáákkllaaddeemm  úússppěěcchhuu  jjeedd--
nnoottlliivvýýcchh  hhootteellůů  jjee  ddooddrržžoovváánníí  ssttaannddaarrddůů  nneejjvvěěttššííhhoo
hhootteelloovvééhhoo  řřeettěězzccee  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  OORREEAA  HHootteellss..
SSppoolleeččnnýý  mmaarrkkeettiinngg,,  eeffeekkttiivvnníí  ssyyssttéémm  pprrooddeejjee  aa kkaa--
ppaacciittaa  vvííccee  nneežž  ššeesstt  ttiissíícc  llůůžžeekk  uummoožžňňuujjee  ddoossaahhoovvaatt
vvýýsslleeddkkůů  ssrroovvnnaatteellnnýýcchh  ss mmeezziinnáárrooddnníímmii  hhootteelloovvýýmmii
řřeettěězzccii..  SSvvěěddččíí  oo ttoomm  nneejjeenn  eekkoonnoommiicckkéé  vvýýsslleeddkkyy  řřee--
ttěězzccee,,  jjeehhoožž  ssoouuččáássttíí  jjee  ii řřaaddaa  ffrraannššíízzaannttůů,,  aallee  ii ffaakktt,,
žžee  ssee  ffiirrmmaa  OORREEAA  ssppooll..  ss rr..oo..  kkaažžddoorrooččnněě  uummííssťťuujjee
vv „„ČČeesskkýýcchh  110000  nneejjlleeppššíícchh““..  DDooddrržžoovváánníí  ssttaannddaarrddůů
rreennoommoovvaannééhhoo  hhootteelloovvééhhoo  řřeettěězzccee  aa kkvvaalliittaa  ppoosskkyyttoo--
vvaannýýcchh  sslluužžeebb,,  ttoo  jjssoouu  jjiissttěě  vvýýzznnaammnnéé  aa bbeezzeessppoorruu
uurrččuujjííccíí  aassppeekkttyy  nnaa  cceessttěě  kk úússppěěcchhuu..  JJee  mmoožžnnéé  jjeeššttěě
nněěččíímm  ddooppllnniitt  aarrgguummeennttaaccii,,  jjaakk  ssii  vv bbrrnněěnnsskkéémm  hhoottee--
lluu  uuddrržžeett  ssttáálloouu  kklliieenntteelluu??

Pochopitelně, vše je o lidech. Zvláště v oblasti slu-
žeb. Je třeba jít s dobou. Připravovat hostům nové
a nové věci. Z toho důvodu u nás také průběžně do-
chází k inovacím interiérů a dovybavování hotelu Vo-
roněž moderními technologiemi. Jak minulý Všudybyl

informoval, nedávno jsme naše kongre-
sové možnosti rozšířili o nový konfe-
renční sál s kapacitou sto padesát míst
při divadelní úpravě a salonek Delta,
v této konfiguraci s kapacitou pětatřicet
míst. Nový konferenční sál bezesporu
přispěl k posílení zájmu o pořádání
kongresových akcí právě v našem hote-
lu. Pochopitelně, tím nekončíme. Spíše
naopak. Zahájili jsme další etapu roz-
voje hotelu, tak abychom v porovnání
s okolní konkurencí dosahovali co
nejpříznivějšího poměru cena / kvalita.

JJaakk  ssee  ppooddllee  vvááss  vvyyvvííjjíí  kkoonnggrreessoovvýý  bbyyzznnyyss  vv BBrrnněě??
Na poptávce po kongresových službách se podílí

v podstatě téměř všechny oblasti života, a to i na úze-
mí statutárního města Brna. Podnikání, věda, spol-
ková činnost atd. U firem, institucí a sdružení je mož-
né vysledovat stoupající zájem o využívání platformy
kongresového charakteru k upevňování vazeb, nava-
zování kontaktů, výměně informací, komunikaci
a k motivaci. Vzdor rychle se rozvíjejícím informačním
a komunikačním technologiím nejen že neustává,
ale spíše sílí potřeba živě se potkávat. Od firemních
seminářů, valných hromad, zasedání, přes vědecká
symposia až třeba po vrcholná setkání představitelů
států. To, aby Brno upevňovalo pozici kongresové
destinace, ovlivňuje mnoho aspektů. Kromě celkové-
ho image Česka zejména pak to, jak město sebe sa-
mo prosazuje v konkurenci dal-
ších kongresových měst. Pochopi-
telně k základním věcem patří, ja-
kou disponuje infrastrukturou
cestovního ruchu. Jaká je v něm

bezpečnostní situace. Jaké atraktivity
se nacházejí v jeho okolí. Jaké nabízí
doprovodné programy a možnosti trá-
vení volného času. Brno má dobrou
polohu, a to i ve vztahu k okolním ze-
mím, jako je Slovensko, Rakousko
a Polsko. Má kvalitní infrastrukturu
a díky dálnici a mezinárodnímu letišti
i dobrou dopravní dostupnost. Má bo-
hatou a zajímavou historii. Ale tako-
výmto základem v té či oné podobě
a míře disponuje řada dalších měst.

U Brna je určitě možné těžit z toho, že je místem (jak
řekl pan Miroslav Donutil), v němž se pořád něco dě-
je. Kde se koná spousta zajímavých akcí, např. pres-
tižní mezinárodní letecký festival CIAF (letos poprvé)
nebo ve Všudybylu zmiňovaná mezinárodní přehlíd-
ka ohňostrojů „Ignis Brunensis“, a to nehovořím
o „Velké ceně“ nebo o veletržním kalendáři. Může ta-
ké těžit z toho, že je díky německému architektovi
Miesi van der Rohe a manželům Fritzovi a Gretě Tu-
gendhatovým městem figurujícím na seznamu
UNESCO, které investuje do svých památek, jako
jsou spolu s jejich vilou Tugendhat hrad Špilberk
a historické centrum. Že se v jeho blízkém okolí na-
chází jedinečný Moravský kras apod. Ale to vše by
bylo málo. Těžit, to znamená prodávat, a prodávat
znamená nabízet, vědět o možnostech daného trhu.
O tom, že se to statutárnímu městu Brno a Jihomo-
ravskému kraji postupně daří, svědčí stoupající zá-

jem o pořádání kongresových akcí,
což se velmi pozitivně odráží i ve vy-
těžování kapacit hotelu Voroněž.

➤➤ www.voronez.cz
➤➤ www.oreahotels.cz

Kongresov˝ a business hotel Vo-
ronÏû Brno se nach·zÌ v tÏsnÈ

blÌzkosti brnÏnskÈho v˝staviötÏ,
p·r minut od centra. Disponuje
klimatizovan˝mi prostory pro
kon·nÌ konferencÌ, banket˘,

prezentaci produkt˘, incentivnÌ
turistiku a dalöÌ p¯Ìleûitosti aû

pro osm set host˘. Koktejly a re-
cepce je schopen zajistit aû pro
jeden tisÌc pÏt set host˘. Kapa-

citnÌ moûnosti a technickÈ vyba-
venÌ poskytujÌ po¯adatel˘m z·-

ruku stoprocentnÌ ˙spÏönosti ak-
cÌ. SkvÏlÈ podmÌnky ve spojenÌ
s ubytov·nÌm aû devÌti set osob

pod jednou st¯echou zefektivÚu-
jÌ vyuûitÌ jednacÌho Ëasu.

IInngg..  JJiiřříí  VVeeppřřeekk

P¯Ìstup, kter˝ 
se z˙roËuje



NNaa  jjaařřee  jjsseemm  vv KKaarrlloovvýýcchh  VVaarreecchh  ppoottkkaall  VVllaassttuu
BBuurriiaannaa..  PPřřeeddsseeddaa  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  RRiicchhmmoonndd  IInngg..  SSttaanniissllaavv  MMaattoouu--
ššeekk  mmnnee  ttoottiižž  ppoozzvvaall  nnaa  ppřřáátteellsskkéé  sseettkkáánníí  nnaa--
zzvvaannéé  „„TTřřii  vveejjccee  ddoo  sskkllaa  vv RRiicchhmmoonndduu  ppooddrruu--
hhéé““..  PPoo  nněějjaakkéé  ddoobběě  ssee  ooppěětt  sseettkkáávváámmee,,  aabbyy--
cchhoomm  ssii  mmjj..  ppooppoovvííddaallii  oo vvzzttaahhuu  kkrráállee  kkoommiikkůů
kk PPaarrkkhhootteelluu  RRiicchhmmoonndd..

Vlasta Burian zde točil několik filmů, z nichž
se do všeobecného povědomí snad nejvíce
zapsala „Tři vejce do skla“. To nás inspirovalo

k tomu, udělat pro obchodní partnery pár-
ty v tomto stylu. Při vstupu se podávala
křepelčí vejce a součástí jedlé dekorace
byla i tři pštrosí. Coby představitel Vlasty
Buriana tu exceloval herec pardubického
divadla pan Pavel Kopecký, který nejenže
dokázal dokonale zahrát i hlasově imitovat
Vlastu Buriana, ale je mu i velmi podobný.

AAnnoo,,  ssvvýýmm  ppeerrffeekkttnníímm  vvýýkkoonneemm  ppřřiissppěěll  kk vvýý--
bboorrnnéé  aattmmoossffééřřee..
PPrroočč  jjssttee  ssee  rroozzhhooddll  iinnvveessttoovvaatt  zzrroovvnnaa  vv KKaarrlloo--
vvýýcchh  VVaarreecchh  aa ddoo  PPaarrkkhhootteelluu  RRiicchhmmoonndd,,  jjee  mmii
jjaassnnéé,,  zzeejjmméénnaa  ppoottéé,,  ccoo  jjsseemm  ssee  pprrooššeell  oobbjjeekk--
tteemm  aa vvaaššíímm  rroozzlleehhllýýmm  aanngglliicckkýýmm  ppaarrkkeemm..

TTaakkžžee  ttoo  bbeerrttee  ssppííššee  jjaakkoo  řřeeččnniicckkoouu  oottáázzkkuu..
Byla to náhoda. Podnikal jsem v telekomu-

nikacích a přitom cestoval po celé republice.
Jeden známý mi ukázal Parkhotel Richmond
s tím, že by byla určitá šance jej koupit. To se
posléze akciové společnosti Richmond poda-
řilo. Hotel byl v trudném stavu. Investice do je-
ho rekonstrukce a rozšíření byly nutné, při-
čemž se podařilo, že svým duchem zůstal ve
třicátých letech minulého století.

Park kolem Parkhotelu Richmond má deset
hektarů, z nichž tři a půl patří nám a zbytek
městu. Když jsem do parku vstoupil poprvé,
kvetla zde spousta azalek a rododendronů.
Nádherný anglický park s jezírky – údajně nej-
větší v západních Čechách. V současné době
již uchvacuje také hosty Parkhotelu Richmod.
Lázeňské pobyty nejsou jen o pití minerální
vody a balneoprocedurách, ale také o sepětí
s přírodou, jež přináší vyrovnanost a klid du-
še. A právě to náš park dokáže.

Z Parkhotelu Richmod se nám podařilo vy-
budovat hotel se sto padesáti lůžky a kom-
pletním balenoprovozem. Nejen již druhý roč-
ník „Tří vajec do skla“, ale pořádáme zde i řa-
du dalších společenských akcí. Součástí ho-
telu je nádherný společenský sál a terasa,
s níž jej lze propojit. Je zde prostor pro tři sta
padesát lidí. Na Richmondu je hezké, že se
setkáváte s lidmi, kteří tu jsou mnohokrát
opakovaně. Někteří po více než sedmdesáté.

Když se např. zeptáte paní Stocker z Berlína,
pravděpodobně vám řekne, že se zde cítí lépe
než doma. S mnoha hosty se znám osobně
a rád se s nimi pokaždé přivítám.

AAkkcciioovváá  ssppoolleeččnnoosstt  RRiicchhmmoonndd  vvllaassttnníí  ii pprraažž--
sskkýý  hhootteell  ČČeerrttoovvkkaa..
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Z ml˝na Park Schˆnbrunn
Parkhotel Richmond s parkov˝m are·lem je st·tem
chr·nÏnou pam·tkou. Kolem roku 1830 byl na je-
ho mÌstÏ ml˝n, v nÏmû si l·zeÚötÌ hostÈ mohli kou-
pit obËerstvenÌ. Z nÏho pozdÏji vznikla v˝letnÌ ka-

v·rna Park Schˆnbrunn. Od konce 19. stoletÌ ji
vlastnil Anton Leger, kter˝ ji v roce 1925 prodal

Aloisovi Kleinovi.

Richmond Park Hotel
Alois Klein kav·rnu p¯estavÏl na hotel, p¯ejmeno-
val na Richmond Park Hotel. V letech 1932ñ1933
jej nechal p¯estavÏt a vybavit komfortnÌm za¯Ìze-

nÌm. Autorem projektu byl nÏmeck˝ architekt Paul
Schafuss. V tÈ dobÏ byl Richmond Park Hotel

nejluxusnÏjöÌm a technicky nejmodernÏjöÌm hote-
lem v Karlov˝ch Varech.

Richmondsk˝ park
byl pozoruhodnostÌ Karlov˝ch Var˘. VËetnÏ lesnÌch

partiÌ mÏl rozlohu 72 000 m2 a dodnes fascinuje
romantick˝mi z·koutÌmi. Proch·zÌ jÌm Ëty¯i kilo-

metry promen·dnÌch cest a dotv·¯Ì bohat· socha¯-
sk· a kvÏtinov· v˝zdoba, vodnÌ plochy, pot˘Ëky

a vodop·dy. Uprost¯ed tÈto scenÈrie je situov·na
budova hotelu, kterou tvo¯Ì p¯ÌËn˝ a podÈln˝

trakt. »ty¯podlaûnÌ hlavnÌ pr˘ËelÌ zv˝razÚuje nÌzk˝
klasicistnÌ tympanon a balustr·da. D˘m zdobÌ ötu-

kovÈ motivy muölÌ, volut, pilastr˘ s muölemi
a ovocn˝mi festony.

Jelen v ûivotnÌ velikosti
HlavnÌ p¯Ìstupov· cesta k objektu proch·zÌ stylizo-

vanou branou z umÏlÈho kamene, kterou tvo¯Ì
putti s v·zami, kvÏtinov˝mi festony a ozdobn˝mi

svÌtidly. Tento motiv se opakuje takÈ po obou stra-
n·ch mostu p¯es ¯eku Teplou. Autorem socha¯skÈ

v˝zdoby je ˙dajnÏ vÌdeÚsk˝ socha¯ profesor
Bormann. Ve str·ni nad hotelem stojÌ bronzov·

socha jelena v ûivotnÌ velikosti. Traduje se, ûe po-
ch·zÌ ze sbÌrky karlovarskÈho mecen·öe a podivÌna

barona Augusta von Liltzow.

ÑMelody Boysì R. A. DvorskÈho
BÏhem lÈta se tu kon·valy vyhl·öenÈ richmondskÈ
taneËnÌ Ëaje o p·tÈ, na nichû mj. hr·vali i ÑMelody

Boysì R. A. DvorskÈho. P¯ed druhou svÏtovou 
v·lkou zde pracovalo 12 kucha¯˘, 16 ËÌönÌk˘ 

a 30 servÌrek. O zahradu a park se staralo 
11 zahradnÌk˘.

Osobnosti z celÈho svÏta
»ast˝mi hosty zde byli p¯ÌsluönÌci ËeskÈ ölechty,
pr˘myslnÌci jako Karel äkoda, Oswald Thuna, 
hudebnÌ skladatel Rudolf Friml aj. Z nÏmeckÈ 

honorace nap .̄ major Hindenburg. 
Dochovan˝ seznam host˘ z dvac·t˝ch let uv·dÌ

stovky vlivn˝ch lidÌ z celÈho svÏta.

Kinematografie
AtraktivnÌ prost¯edÌ Richmondu Ëasto vyhled·vali
naöi i zahraniËnÌ filma¯i. Jeho exteriÈry a interiÈry
se uplatnily i v roce 1937 ve filmu reûisÈra Martina

FryËe ÑT¯i vejce do sklaì, v nÏmû exceloval 
Vlasta Burian.

ätÏp·nËin pramen
Jiû v 18. stoletÌ byly na pozemku parku zn·my 

v˝vÏry v¯ÌdelnÌ vody. Koncem minulÈho stoletÌ zde
byla vyhloubena studna. Zachytila pramen, kter˝

byl nazv·n podle rakouskÈ arcivÈvodkynÏ 
ätÏp·nky. V roce 1989 byl nad nÌm postaven 

alt·nek, kter˝ nese jmÈno p˘vodnÌho majitele
Richmondu Aloise Kleina.

Japonsk· meditaËnÌ zahrada
V tÈmûe roce byla podle n·vrh˘ v˝znamnÈho 

japonskÈho zahradnÌho architekta Kanji Nomury
v blÌzkosti ätÏp·nËina pramene postavena 

unik·tnÌ japonsk· meditaËnÌ zahrada. 
Symbolizuje principy jin a jang.

h o t e l
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Ano, máme hotýlek v těsné blízkosti Karlova mos-
tu. Ke koupi jsme se rozhodli, protože mnoho z na-
šich klientů chce během svého karlovarského poby-
tu navštívit Prahu. Málokdy se nám ale v sezoně
v centru Prahy podařilo sehnat odpovídající ubytová-
ní. Proto vznikl tento nápad. Hotýlek je příjemný
a i on již má svou věrnou klientelu.

PPrroočč  jjssttee  ssee  rroozzhhooddll  ppooddnniikkaatt  vv cceessttoovvnníímm  rruucchhuu??
Protože je to dobrý, i když tvrdý byznys. Bohužel,

mnoho lidí v Česku si neuvědomuje, jak výrazně při-
spívá k úspěchům ekonomik řady států Evropské
unie a svojí pasivitou či dokonce řadou nonsensů
v oblasti státní propagace cestovního ruchu rozvoj
cestovního ruchu brzdí. Přitom kulturní a přírodní po-
tenciál, kterým Česko disponuje, je v Evropě natolik
výjimečný, že cestovní ruch by u nás mohl být odvět-
vím přinášejícím finanční prostředky ze zahraničí
v daleko významnějším rozsahu než doposud. Nehle-
dě na to, že výrazně přispívá k sociální stabilitě, pro-
tože má potřebu obrovského množství pracovních sil
a vytváří velké množství podnikatelských příležitostí.

PPřřeessttaaňňmmee  hhřříímmaatt  oo bbuuddoovváánníí  kkaappiittaalliissmmuu  vv ČČee--
cchháácchh..  ZZnnááttee  ttuu  aanneekkddoottuu,,  jjaakk  zzaajjííččeekk  uuttííkkáá  ppřřeedd  lloovv--
ccii??  DDoobběěhhnnee  kk rroozzvvooddnněěnnéémmuu  ppoottookkuu  aa jjee  cceellýý  zzoouuffaa--
llýý,,  pprroottoožžee  jjeejj  nneeddookkáážžee  ppřřeesskkooččiitt..  ZZ vvěěttvvee  bboorroovviiccee
nnaa  nněějj  vvoolláá  vveevveerrkkaa::  „„ZZaajjíícc,,  ppookkuudd  ppooppoobběěhhnneešš  oo ddee--
sseett  mmeettrrůů  pprroottii  pprroouudduu,,  ppoořřááddnněě  ssee  rroozzbběěhhnneešš
aa ooddrraazzííšš,,  mmuussííšš  ttoo  ppřřeesskkooččiitt..““  ZZaajjííččeekk  ttaamm  ddoohhooppkkáá
aa vvyydděěššeenněě  vvoolláá  nnaa  vveevveerrkkuu::  „„TToo  nneeppřřeesskkooččíímm..  JJee  ttoo
ppřříílliišš  ššiirrookkéé..““  „„JJaassnněě,,  žžee  ppřřeesskkooččííšš,,““  ooddttuuššíí  vveevveerrkkaa,,

„„jjeenn  ssee  mmuussííšš  hhooddnněě,,  aallee  oopprraavvdduu  hhooddnněě  ooddrraazziitt..““  ZZaa
rraacchhoottuu  vvýýssttřřeellůů  aa ssííllííccííhhoo  ššttěěkkoottuu  ppssůů  ssee  zzjjaannččeennýý
zzaajjííččeekk  rroozzbbííhháá,,  ooddrráážžíí  aa sskkááččee..  NNeeddoosskkooččiill..  VVeevveerrkkaa
sslleedduujjee  jjaakk  jjeejj  kkaallnnáá  vvooddaa  mmeellee  mmeezzii  vvěěttvveemmii  aa bbaallvvaa--
nnyy  aa ppoovvzzddeecchhnnee::  „„MMáálloo  ppllaattnnéé,,  mmyy  nnaahhoořřee  ttoo  ttaakk
hheezzkkyy  řřííddíímmee,,  aa ddoollee  nnáámm  ttoo  vvžžddyycckkyy  ppoo……““  CCooppaakk  nnee--
zznnááttee  jjeeddnnuu  zzee  zzáákkllaaddnníícchh  ppoossaammeettoovvěěrreevvoolluuččnníícchh
ppoouuččeekk,,  žžee  ssii  cceessttoovvnníí  rruucchh  ppoommůůžžee  ssáámm??
VVeellmmii  ččaassttoo  ssee  jjaakkoo  aakkttiivvnníí  ppiilloott  ppoohhyybbuujjeettee  hhooddnněě
aallee  oopprraavvdduu  hhooddnněě  nnaahhoořřee..  JJaakk  vvnníímmááttee  vvzzttaahh  lleetteecc--
kkéé  ddoopprraavvyy  kk cceessttoovvnníímmuu  rruucchhuu??

Leteckou dopravu vnímám jako nejvýznamnější
prostředek cestování. Karlovy Vary sice leží blízko hra-
nic s Německem, takže k nám značná část hostů při-
jíždí auty, do Varů ale cestují lidé z celého světa.
K nám např. i z Mongolska nebo Brazílie. Karlovarské
letiště je pojítkem mezi globálním světem a světozná-
mými lázněmi. Význam Karlových Varů velmi posiluje
to, že jsou k nám vedeny pravidelné letecké linky. Bez
mezinárodního letiště by byl přínos Karlových Varů
pro českou ekonomiku z hlediska generování plateb
ze zahraničí podstatně nižší. Moc si proto přeji, aby co
nejdříve došlo k dalšímu rozšíření našeho letiště, ze-
jména pak k prodloužení startovací a přistávací drá-
hy, aby se mohlo stát běžným cílem dálkových spojů
provozovaných velkokapacitními letadly.

➤➤ www.richmond.cz

h o t e l
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Ing. Stanislav Matoušek,
předseda představenstva
akciové společnosti Richmond
(nalevo), pan Pavel Kopecký,
člen Východočeského divadla
Pardubice (napravo).
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RRoozzhhoovvoorr  ss ggeenneerráállnníímm  řřeeddiitteelleemm  KKoonnggrreessoovvééhhoo
cceennttrraa  PPrraahhaa,,  aa..ss..  IInngg..  FFrraannttiišškkeemm  DDuušškkeemm  jjsseemm  zzaa--
hháájjiill  ppřřiippoommeennuuttíímm  sslloovv  ppaannaa  GGrreeeennaa  zz WWaalleessuu,,  kktteerrýý
vv ppřřeeddcchhoozzíímm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  1100––1111))  zzmmíínniill
ddvvaa  cceelloossvvěěttoovvěě  vvýýzznnaammnnéé  kkoonnggrreessyy  –– vvýýrrooččnníí  zzaassee--
ddáánníí  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  mměěnnoovvééhhoo  ffoonndduu  aa SSvvěěttoovvéé  bbaann--
kkyy  22000000  aa pprraažžsskkýý  ssuummmmiitt  NNAATTOO  22000022::  „„UU  ttěěcchhttoo  aakk--
ccíí  ssee  nnaacchháázzíí  ppřříímméé  ssrroovvnnáánníí  ssee  zzaabbeezzppeeččeenníímm  pprrůů--
bběěhhuu  oobbddoobbnnýýcchh  kkoonnggrreessůů  vv ttzzvv..  vvyyssppěělleejjššíícchh  zzee--
mmíícchh..  AA mmaajjíí  ssee  oodd  vvááss  ii ccoo  uuččiitt..““

Jednání na nejvyšší úrovni, která proběhla v Kon-
gresovém centru v rámci summitu NATO za účasti 23
prezidentů (včetně prezidenta USA George Bushe),
20 premiérů, 45 ministrů zahraničí a řady dalších vý-
znamných politiků ze 46 zemí světa, se ještě nikdy na

území Česka a Slovenska neuskutečnila
a zřejmě v dohledné době neuskuteční.
Je přinejmenším škoda, že český národ
nedocenil význam této události pro Pra-
hu a Českou republiku nejen z hlediska
politického, ale i kongresové turistiky.
Summit NATO se konal v Česku mimo ji-
né i proto, že o dva roky dříve jsme
úspěšně zvládli výroční zasedání Mezi-

národního měnového fondu a Světové banky.

ČČeesskkoo,,  vvzzddoorr  ssvvýýmm  ddiissppoozziiccíímm,,  mmáá  ddoo  ssvvěěttoovvéé  kkoonn--
ggrreessoovvéé  ddeessttiinnaaccee  ddaalleekkoo..  PPrroočč??  PPrroottoožžee  jjssmmee  ssee
mmnnoohhaa  kkrrookkyy  vvyyddaallii  ooppaaččnnýýmm  ssmměěrreemm,,  aa ttoo  ii vv kkllííččoo--
vvýýcchh  mmoommeenntteecchh,,  vv nniicchhžž  bbyy  ssttaaččiill  jjeeddeenn  kkrrookk  ssmměě--
rreemm  sspprráávvnnýýmm..  KKoonnggrreessoovváá  ddeessttiinnaaccee,,  ttoo  nneenníí  vvěěcc
ppoouuzzee  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  ssuubbjjeekkttůů  nneebboo  kkoonnggrreessoovvýýcchh
oobbjjeekkttůů,,  ttoo  jjee  vvěěcc  iimmaaggee  ssttááttuu..  KKoonnggrreessoovváá  ttuurriissttiikkaa
jjee  bbyyzznnyyss,,  aa ttoo  ssttrraatteeggiicckkýý..  NNeejjeenn  pprroo  ssvvůůjj  ddrruuhhoottnnýý
ddooppaadd,,  žžee  ssee  ddoo  zzeemměě,,  vv nníížž  jjee  kkoonnggrreess  ppoořřááddáánn,,  ssjjíížž--
dděějjíí  ssmměěrrooddaattnníí  lliiddéé  zz mmnnoohhaa  jjiinnýýcchh  zzeemmíí,,  ccoožž  mmůůžžee
bbýýtt  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýýmm  kkrrookkeemm  kk ttoommuu,,  aabbyy  ssii  jjii  ddlloouu--
hhooddoobběě  oobbllííbbiillii  oonnii  ii ttiissííccee  ttěěcchh,,  kktteeřříí  jjee  nnaappooddoobbuujjíí,,
aallee  ii pprroottoo,,  žžee  kkoonnggrreessoovvýý  ttuurriissttaa  vv ddaannéé  zzeemmii  vv ddoobběě
kkoonnáánníí  kkoonnggrreessuu  uuttrrááccíí  kkoolleemm  1122  000000  KKčč  ddeennnněě..  NNoo,,
nneenníí  vv zzáájjmmuu  eekkoonnoommiikkyy  jjiinnýýcchh  ssttááttůů,,  aa oo ttoo  vvííccee  kkoonn--
ggrreessoovvýýcchh  ddeessttiinnaaccíí,,  aabbyy  ssee  ddoo  ČČeesskkaa  aažž  ttaakk  mmoocc  nnee--
jjeezzddiilloo??  JJee!!  AA mmyyssllííttee,,  žžee  kkvvůůllii  ttoommuu  vv ČČeesskkuu  ppoottřřeebbuu--
jjíí  nnaajjíímmaatt  ssaabboottéérryy??  NNeeppoottřřeebbuujjíí!!

O tomto tématu se mi těžko hovoří. Pamatuji jedno-
ho náměstka primátora, který prohlásil, že Praha je
sama o sobě tak krásná, že ji není třeba propagovat,

aby k nám turisté jezdili. S tím samozřejmě nemohu
souhlasit. Jsou podobně nádherná města, jako např.
Paříž nebo Řím, a přesto, že prý všechny cesty vedou
do Říma, i zde se představitelé města snaží inco-
mingovou turistiku podporovat, a zejména pak
kongresovou turistiku, protože je zdrojem význam-
ných příjmů. Bylo by dobré se podívat, jakým způso-
bem tyto metropole fungují. Že disponují speciálními
agenturami, které jsou ve vlastnictví města nebo v je-
jich majetkové spoluúčasti. A prostřednictvím těchto
agentur se odvíjejí klíčové procesy propagace da-
ných kongresových destinací, marketingu a obchod-
ního lobbingu za účelem uspět v mezinárodních
tendrech.

PPaarraammeettrryy  KKoonnggrreessoovvééhhoo  cceennttrraa  jjssoouu  vv zzaahhrraanniiččíí  ooccee--
ňňoovváánnyy  vvýýzznnaammnnýýmmii  lliiddmmii  ddaalleekkoo  vvííccee  aa vveesskkrrzzee  ppoozzii--
ttiivvnněějjii  nneežž  oobbddoobbnněě  ppoossttaavveennýýmmii  lliiddmmii  ččii  řřaaddoovvýýmmii
oobbččaannyy  uu nnááss  vv ČČeesskkuu..

Bylo by bezesporu prospěšné, kdyby představitelé
státu a naše politické špičky vyslechli názory účastní-

ků summitu NATO a zasedání Mezinárodního mě-
nového fondu či účastníků dalších významných
kongresů. Kongresové centrum se jim líbí nejen
z hlediska praktických užitných vlastností, ale i po
stránce architektonické, a to také proto, že stojí na
ideálním a – z hlediska dopravní obslužnosti a bez-
pečnosti – strategickém místě. Podařilo se tu vy-
budovat zařízení, které momentálně generuje více
než dvě stě milionů korun za rok.

SSmmůůllaa  jjee  aallee  vv ttoomm,,  žžee  zz hhlleeddiisskkaa  sspplláácceenníí  ttřříímmii--
lliiaarrddoovvééhhoo  úúvvěěrruu  ddoo  rrookkuu  22000077  aa ttéémměěřř  ttaakk  vveellkkéé
ččáássttkkyy  nnaa  úúrrooccíícchh  jjee  ttoo  mmáálloo..

Kongresové centrum v Praze bylo prvním kon-
gresovým objektem takovýchto dimenzí na světě,
které bylo dostavěno a rekonstruováno výhradně
za vypůjčené peníze. Stát a město na rekonstruk-
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P˘vodnÌ budova KongresovÈho
centra Praha, a.s. (KCP) byla

otev¯ena v roce 1981 jako
Pal·c kultury a ve svÈ

dobÏ byla povaûov·na za
jedno z nejvÏtöÌch
a nejmodernÏjöÌch

spoleËensk˝ch
a kulturnÌch center

tehdejöÌ Evropy. V letech
1998ñ2000 proöla

rozs·hlou rekonstrukcÌ.
Z·roveÚ k nÌ byl p¯istavÏn

vÌce˙Ëelov˝ objekt
s rozs·hl˝mi hotelov˝mi

a kancel·¯sk˝mi kapacitami.
V souËasnosti KCP disponuje 20 s·ly

s celkovou kapacitou 8200 mÌst,
40 salonky s dalöÌ kapacitou

1000 mÌst a je schopno zajistit
cateringovÈ sluûby pro 7000 osob.

IInngg..  FFrraannttiiššeekk  DDuuššeekk

P¯esto, ûe 
vöechny cesty vedou

do ÿÌma
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ci nepřispěly žádnými finančními prostředky v do-
mnění, že úvěr bude splacen v této historicky krátké
době. Nové představenstvo a orgány, které byly zvo-
leny do čela akciové společnosti, si daly za cíl udělat
vše pro to, abychom nebyli závislí na pomoci zvenku.
Tento objekt, což u obdobných zařízení ve světě vů-
bec není běžné, získává významné finanční prostřed-
ky z vlastní činnosti. Ovšem místo toho, aby se část
těchto peněz investovala do dalšího rozvoje centra
a vyplácení dividend, všechny prostředky jdou,
vzhledem k tvrdým podmínkám splácení, bankám
v rámci dluhové služby. V současné době proto pro-
jednáváme restrukturalizaci úvěru tak, abychom
rozložením do delšího časového úseku byli schopni
splatné částky každoročně pokrýt z vlastních zdrojů.

ZZíísskkaatt  pprráávvoo  ppoořřááddaatt  kkoonnggrreess  pprroo  nněěkkoolliikk  ttiissíícc  úúččaasstt--
nnííkkůů,,  tteeddyy  uussppěětt  vv mmeezziinnáárrooddnníímm  vvýýbběěrroovvéémm  řříízzeenníí,,
vvyyžžaadduujjee  ((kkrroomměě  ppeerrffeekkttnněě  zzpprraaccoovvaannéé  nnaabbííddkkyy,,  oobb--
cchhooddnněě  ddiipplloommaattiicckkýýcchh  sscchhooppnnoossttíí,,  ssoouuččiinnnnoossttii
mměěssttaa  ččii  ssttááttuu  ssee  ssuubbjjeekktteemm,,  kktteerrýý  pprroo  ddaannoouu  ddeessttii--
nnaaccii  oo ppoořřaaddaatteellssttvvíí  uussiilluujjee,,  aa vveellkkéé  ddáávvkkyy  ššttěěssttíí))  zzee--
jjmméénnaa  ččaass..

Ano, lidé, kteří se v oboru pohybují, vědí, že kon-
gresový byznys obvykle dozrává v jakémsi čtyřle-
tém cyklu. Po svých předchůdcích jsem jako gene-
rální ředitel nepřevzal jedinou smlouvu na zajiště-
ní nějakého kongresu. V roce 2000 jsme akce za-
čali získávat sami. Zatím vše nasvědčuje tomu, že
rok 2004 by mohl být prvním rokem standardní
čtyřleté etapy, kdy se bude zúročovat to, že Kon-
gresové centrum pracuje ve standardním režimu.
Dnes (začátkem září) máme potvrzené akce na
příští rok téměř za 140 milionů korun, což je takřka
jednou tolik, než jsme měli k témuž datu v roce

2002. Domnívám se, že tato čísla dokazují skuteč-
nost, že pražské Kongresové centrum dokáže obstát
v tvrdé konkurenci zahraničních dotovaných kongre-
sových center a prokazuje, že jeho zaměstnanci od
výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky udělali obrovský kus práce.

Pochopitelně jsou zde stále rezervy, a proto další cíl,
který jsme si vytyčili, je racionálně snižovat náklady
a reinvestovat uspořené peníze do technologií a vyba-
vení, abychom udrželi krok s ostatními světově reno-
movanými kongresovými centry. Pokud bychom
neinvestovali, můžeme opět (jako v roce 1998) za

dva tři roky stát před skutečností, že nejsme konku-
renceschopní, a to by byla cesta do pekel.

Není tajemstvím, že podle územního plánu jsou
v sousedství Kongresového centra volné stavební
pozemky. Rádi bychom, aby na nich vyrostly další ob-
jekty, které svou funkcí umožní vytvořit ucelenější
komplex a rozšířit činnost Kongresového centra Pra-
ha. Zahájení investice v režii privátního investora za
jeden a půl až dvě miliardy korun očekáváme v roce
2006.

KKoonnggrreessoovvéé  cceennttrruumm  jjee  cceennttrreemm  nneejjeenn  kkoonnggrreessoovvýýmm,,
aallee  ii ssppoolleeččeennsskkýýmm..

Kongresové centrum je dnes koncipováno tak, aby
sloužilo jako špičkové víceúčelové zařízení. Jsme vel-
mi rádi, že se nám zde daří navyšovat objem kongre-
sů. Zároveň však chceme sloužit i široké veřejnosti.
Přestože z kultury, vzdělávací činnosti a sportovních
akcí neplynou velké příjmy, snažíme se vyvíjet aktivi-
ty i v těchto oblastech. V letošním roce se organizač-
ně podílíme na několika koncertních vystoupeních.
V květnu zde před vyprodaným Kongresovým sálem
vystoupil ruský armádní soubor písní a tanců Ale-
xandrovci, koncem září přivítáme Petera Dvorského
a v prosinci Evu Urbanovou. Před Vánocemi na naší
scéně vystoupí i světoznámý francouzský mim Mar-
cel Marceau. Pokud se nám tyto akce podaří realizo-
vat aspoň za náklady, budeme velmi spokojeni. Přáli
bychom si, aby Pražané a návštěvníci hlavního měs-
to vnímali Kongresové centrum jako místo kulturního
a společenského dění, a proto i na příští rok připra-
vujeme několik zajímavých projektů, mj. týdenní hos-
tování baletu Velkého divadla z Moskvy, který za svou
existenci dosud v Česku ani v bývalém Českosloven-
sku nevystupoval.

➤➤ www.kcp.cz

k o n g r e s o v ·  t u r i s t i k a



VV ssoobboottuu  66..  zzáářříí  jjsseemm  nnaavvššttíívviill  PPrraacchhaattii--
ccee  aa oo rroozzhhoovvoorr  ppoožžááddaall  ssttaarroossttuu  mměěssttaa
IInngg..  JJaannaa  BBaauueerraa..  PPaannee  ssttaarroossttoo,,  PPrraa--
cchhaattiiccee  ssee  nnaacchháázzeejjíí  nnaa  ZZllaattéé  sstteezzccee
aa jjeejjiicchh  vvzzhhlleedd  nnaappoovvííddáá,,  žžee  bbyyllyy  aa aassii
jjssoouu  bboohhaattýýmm  mměěsstteemm..

Dnes jsem potkal tři nebo čtyři vysoce

postavené lidi, kteří skládali našemu městu jednu po-
klonu za druhou a říkali: „Prachatice dělají čest své-
mu jménu. Opravdu vypadají jako prachaté město.
Jak to děláte? Vždyť vy od nás snad ani nepotřebu-
jete peníze.“ Co se týče názvu, osobně se přiklá-
ním k tezi, že název byl městu přisouzen podle
skutečného prachu. Prachaticko patří mezi hos-
podářsky velmi slabé regiony. To, že naše město
nějak vypadá a že má drive, to je konstelací
mnoha náhod, štěstí a mimořádného uskupe-
ní lidí, kteří se dali dohromady a pro své zá-
měry dokázali získat podporu občanů. Lidí,
kteří připravili kvalitní projekty, sehnali na ně
peníze a následně je realizovali. Od mo-
mentu, kdy jsem přišel na radnici, jsem se
varoval toho, někde chodit a brečet, že
jsme chudí, že se nám nedaří atd. atd.
Samozřejmě, že peníze potřebujeme,
že se je snažíme shánět. Ale za každé
doby platí zřejmě ono biblické: po-
moz si sám a bude ti pomoženo.
Mám určitou výhodu. Než jsem se
stal starostou, projel, proletěl
a poznal jsem téměř celý svět,

ale ne jako turista, jako obchodník.

JJaakkoo  nněěkkddeejjššíí  mmuuzziikkaanntt  vvíímm,,  žžee  ssee  mmeezzii
kkoolleeggyy  uužžíívváá  rrččeenníí::  „„ŽŽiivvííšš  ssee  mmuuzziikkoouu,,
nneebboo  ppooccttiivvěě??““  TTaakkžžee  vvee  sstteejjnnéémm  dduu--
cchhuu,,  ppaannee  ssttaarroossttoo,,  jjee  ssnnaazzššíí  ssee  žžiivviitt  jjaa--
kkoo  ppoolliittiikk,,  nneebboo  ppooccttiivvěě??

Nedovedu si představit, že by se komunální poli-
tik živil jinak než poctivě z jednoho prostého důvo-
du: v komunální politice, zejména na postu staros-
ty menšího města, existuje naprosto transparent-
ní, jednoznačně přímá kontrola a zodpovědnost.
Pokud se někde něco stane nebo nestane, každý
mu to ihned vpálí. Kdykoliv a kdekoliv!

SSeettkkáávváámmee  ssee  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  nnáárrooddnnííhhoo  zzaahháájjeenníí
DDnnůů  eevvrrooppsskkééhhoo  dděěddiiccttvvíí..

Památky jsou jednou z priorit města. Včerejší
a dnešní den jsme jim jednoznačně zasvětili. Jsme
velice rádi, že se Prachatice mohly stát centrem
kulturního dědictví památek celé České republiky.

➤➤ www.prachatice.cz
➤➤ www.ehd.cz
➤➤ www.shscms.cz

z  d o m o v a

o s m È  v y d · n Ì  2 0 0 3

Na poË·tku ranÈho st¯edovÏku
bylo ˙zemÌ naöeho st·tu k¯iûo-

vatkou evropskÈho vnitro-
zemskÈho obchodu: od jihu

k severu proch·zela moravsk˝mi
˙valy prastar· Ñjantarov· stez-

kaì, od z·padu k v˝chodu puto-
valy zemÏmi karavany kupc˘ do
v˝chodnÌch oblastÌ. KromÏ tÏch-
to hlavnÌch tepen obchodu spo-
jovala »echy se sousednÌmi ze-

mÏmi ¯ada stezek, patrnÏ velice
star˝ch. Jednou z nejv˝znamnÏj-
öÌch byla ÑZlat· stezkaì, protÌ-

najÌcÌ öumavsk˝ prales a spojujÌcÌ
»echy s Bavorskem. P¯edevöÌm

ve st¯edovÏku zÌskala neobyËej-
n˝ v˝znam dÌky obchodu s ba-

vorskou solÌ, dopravovanou
soumary z biskupskÈho Pasova

do Prachatic.V dobÏ zaËÌnajÌcÌho
obchodu na stezce, a v souvis-
losti s kolonizacÌ öumavsk˝ch

hvozd˘, pravdÏpodobnÏ existo-
vala osada (nynÌ StarÈ Prachati-
ce), kterou ve 2. polovinÏ 12.

stoletÌ daroval Vratislav I. kapi-
tule vyöehradskÈ. VedlejöÌ osada

v kotlinÏ, kter· je obklopena
pÏti kopci, vznikla pravdÏpo-
dobnÏ po polovinÏ 13. stoletÌ
a postupnÏ se stala lok·lnÌm
centrem. Prosperita novÈho

mÏsta byla zabezpeËena, kdyû
vyöehradsk˝ proboöt Jan za

osmn·ct h¯iven st¯Ìbra pronajal
r. 1323 Prachatick˝m m˝to na

ÑZlatÈ stezceì a kdyû mÏsto zÌs-
kalo pr·vo trhu.

IInngg..  JJaann  BBaauueerr

Pam·tky jsou 
jednou z priorit 

mÏsta
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EEvvrrooppsskkáá  CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnaa  lleettooss  vv ppll--
nnéé  ssííllee  ssllaavvíí  ddeessááttéé  vvýýrrooččíí  ssvvééhhoo  ppůůssoo--
bbeenníí  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  OO kkrrááttkkýý  rroozzhhoo--
vvoorr  jjsseemm  ppřřii  ttéé  ppřříílleežžiittoossttii  ppoožžááddaall  řřeeddiittee--
llee  iinnddiivviidduuáállnnííhhoo  ppoojjiiššttěěnníí  EEvvrrooppsskkéé
CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnyy  aa..  ss..  MMggrr..  OOnnddřřeejjee
RRuuššiikkvvaassee..

Ano, Evropská Cestovní Pojišťovna je
zdravou prosperující společností, která
trvale investuje do špičkových technolo-
gií a lidských zdrojů. Zužitkovává přitom

nejen mezinárodní, ale i své letos již desetileté zku-
šenosti na českém trhu. Evropská Cestovní Pojišťov-
na ve všech zemích, kde působí, vsadila na to, na-
bídnout klientům v oblasti cestovního pojištění dale-
ko více než bývá obvyklé. Její strategií je nedělat pou-
ze jakési základní cestovní pojištění, ale nabízet
spektrum kvalitních pojistných produktů. Další roky
v Česku jsou před námi. Máme zájem zde působit
dlouhodobě, být partnery pro tradiční cestovní kan-
celáře a agentury, individuální klienty i makléřské
společnosti.

VV sseeggmmeennttuu  „„ffiirreemmnníí  ppoojjiiššttěěnníí““  jjssoouu  mmeezzii  ssttáállýýmmii  kkllii--
eennttyy  EEvvrrooppsskkéé  CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnyy  ssttoovvkkyy  vveellkkýýcchh
ii mmeennššíícchh  ssppoolleeččnnoossttíí  vvččeettnněě  ššeessttii  zz ddeesseettii  nneejjvvěěttššíícchh
ffiirreemm  vv ČČeesskkuu,,  jjaakkoo  nnaappřř..  IIBBMM,,  ČČEEZZ,,  SSiieemmeennss,,  SShheellll,,
BBoosscchh,,  DDiieesseell,,  SSAAPP,,  WWaalltteerr,,  OOrraaccllee,,  BBaarruumm  CCoonnttii--

nneennttaall,,  SSaazzkkaa,,  UUnniilleevveerr  nneebboo  ČČeesskkýý
rroozzhhllaass..  OObbddoobbnnýýmm  ssmměěrreemm  ppaauuššáállnníí--
hhoo  ppoojjiiššttěěnníí  ssee  EEvvrrooppsskkáá  CCeessttoovvnníí  PPoo--
jjiiššťťoovvnnaa  vvyyddaallaa  ppřřeedd  vvííccee  nneežž  rrookkeemm
ii uu iinnddiivviidduuáállnníí  aa rrooddiinnnnéé  kklliieenntteellyy..

Komplexní celoroční pojištění Euro-
Pass je určeno pro opakované krátko-
dobé soukromé i služební cesty do za-
hraničí. Můžete je sjednat pro sebe
a za velmi výhodnou cenu i pro své ro-
dinné příslušníky, na něž se vztahuje

dokonce i tehdy, cestují-li samostatně. Tento pro-
dukt poskytuje nejrozsáhlejší pojistnou ochranu na
českém trhu, která se vztahuje i na zimní sportování.
Sledujeme tím určitý trend, který je naprosto zřetelný
v zemích západní Evropy – pojišťovat se na delší do-
bu. Toto směrování budeme u ročního individuálního
pojištění dále rozvíjet. Chceme je více segmentovat,
vytvořit určité kategorie, jež se budou lišit rozsahem
a cenou, abychom je mohli nabídnout co nejširšímu
spektru zákazníků. Neustále totiž přibývá těch, kteří
chtějí se svou cestovní pojišťovnou mít dlouhodobý
vztah, a to i v souvislostí s integrací do Evropské unie.
Po vstupu lze očekávat, že pokud bude klient ošetřen

mimo území svého státu, bude jeho základní ošetře-
ní hrazeno z jeho běžného zdravotního pojištění. Ne-
bude se to však týkat repatriací a nadstandardních
výkonů. Proto bude nutné, aby naši lidé, stejně jako
občané Evropské unie, byli trvale pojištěni. Z tohoto
titulu chceme své služby ještě více vyprofilovat vůči
individuálním klientům.

VV ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ssee  pprraaccuujjee  nnaa  nnoovveellee  zzáákkoonnaa
115599//11999999  SSbb..  oo nněěkktteerrýýcchh  ppooddmmíínnkkáácchh  ppooddnniikkáánníí
vv oobbllaassttii  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..  ZZáárroovveeňň  vviissíí  vveellkkýý  oottaazznnííkk

nnaadd  eexxiisstteennccíí  ppoooolluu  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí,,  zzaajjiiššťťuujjíí--
ccíícchh  ppoojjiiššttěěnníí  rroozzhhoodduujjííccíí  ččáássttii  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí°°

Co se týče zákona, je potřeba, aby přípravné čin-
nosti kolem jeho novelizace probíhaly v rámci široké
diskuse subjektů, které mají společný zájem vytvořit
něco, co posune stávající stav. Pro cestovní kancelá-
ře je současná úprava nevyhovující, protože nemají
alternativu. Problém je v tom, že ta navržená – ban-
kovní záruka – je věcí značně nedotaženou. Nejsou
definovány mechanizmy toho, jak banky zafungují
v případě řešení úpadku, a obávám se, že na to ne-
jsou připraveny ani uzpůsobeny. Jedná se o repatria-
ce zákazníků ze zahraničí (i když ty by nemusely být
tak složité, stačí smlouva s některou z asistenčních
služeb), šetření, zda skutečně došlo ke „škodné udá-
losti“, vyplácení náhrad stovkám klientů apod., tj.,
aby vykonávaly činnost, které se v případě nás pojiš-

MMggrr..  OOnnddřřeejj  RRuuššiikkvvaass

Daleko vÌce 
v cestovnÌm pojiötÏnÌ
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ťoven říká šetření a likvidace pojistné události. Ze
zkušenosti víme, že u povinného pojištění cestov-
ních kanceláří je to nesmírně komplikovaná agen-
da. Aby v praxi fungovala i tato druhá alternativa,
je třeba tuto oblast administrativně–technicky
a následně i smluvně náležitě připravit. Dnes ná-
vrh obsahuje pouze pojem „bankovní záruka“,
a vše ostatní je ve vakuu. Navíc je velmi diskutabil-
ní, který ze subjektů na trhu cestovních kanceláří
je schopen na bankovní záruku dosáhnout.

V případě poolu pojišťoven platí výjimka, kterou
mu udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
do konce tohoto roku. Momentálně se usiluje o to,
aby mohl fungovat do konce roku 2004. Samozřej-
mě je otázkou, jak jednání dopadne. Jeden z návr-
hů byl, aby pool fungoval do vstupu do Evropské
unie. To by však bylo velmi problematické a ne-
systémové řešení. V průběhu sezony by bylo ne-
zbytné přejednat stovky pojistných smluv, kompli-
kace by byly se stanovením limitu pojistného plně-

ní, který se odvíjí z ročních tržeb atd. Nejsou na to
připraveny ani pojišťovny ani banky ani nikdo jiný.
Pokud nebude prodloužena výjimka, na jejímž zá-
kladě pool vyvíjí svou činnost, zřejmě se najdou
subjekty, které budou poskytovat povinné jištění.
Dá se však předpokládat, že počet cestovních
kanceláří, kterým se podaří uzavřít pojistnou
smlouvu či zajistit bankovní záruku, bude limitova-
ný. Může dojít k tomu, že velký počet subjektů – ze-
jména malých cestovních kanceláří – bude mít
problém podnikat v souladu se zákonem.

Informativní setkání
v pražském restaurantu
„Vysmátý zajíc“ zorganizo-
vala při příležitosti zahájení
prodeje zájezdů z katalogu
„Zima 2003/4“ 17. září pro
své obchodní partnery cestov-
ní kancelář GLOBTOUR Praha
s.r.o. Katalog obsahuje výběr
zimních středisek šesti zemí: Čes-
ka, Francie, Itálie, Rakouska, Slo-
venska a Slovinska. Katalog s „no-
vou image“ Globtouru (obálkou nava-
zující na katalogy roku 2003) představili product ma-
nager Lenka Bělová a zástupce ředitele Ing. Stanislav
Zíma, který mj. řekl:

„Při sestavování našeho zimního katalogu Globtou-
ru nebylo prioritou vytvořit co nejobsáhlejší nabídku
lyžařských středisek, ale udělat výběr středisek a uby-
tovacích kapacit, které pro nadcházející sezonu po-
skytují nejvýhodnější podmínky pro lyžování.“

Stanislav Zíma dále informoval o pokračování fi-
remní strategie prohlubování spolupráce s prodejci
zájezdů. Zdůraznil, že Globtour bude i nadále prefe-
rovat prodej prostřednictvím agentur. Výjimkou je
pouze Praha, kde ke stávajícím vlastním prodejním
kancelářím Globtouru – v Obecním domě a Obchod-
ním centru Nový Smíchov – přibudou další. V závěru
prezentace čtyři prodejci převzali poukazy na letecké
zájezdy na souostroví Dodekanesos do hotelů „all
inclusive“ jako oce-
nění jejich spolu-
práce s Globtou-
rem v letní sezoně
2003.

➤➤ www.globtour.cz

Nejv˝hodnÏjöÌ 
podmÌnky pro 
lyûov·nÌ

➤➤ www.evropska.cz
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BrazÌlie a Mauricius s p¯Ìm˝m letem z Prahy
4. září na tiskové konferenci Čedok představil nový katalog „Koupání a pozná-

vání“ s dvojnásobným rozsahem oproti předchozí sezoně. Obsahuje nabídku
exotických zájezdů až do konce roku 2004. Poprvé se v něm objevuje Brazílie
a Mauricius s přímým letem z Prahy a komfortnější letecké cestování do Thaj-
ska a Brazílie v podobě Comfort Class, jež zajišťuje větší pohodlí a nadstan-
dardní služby na úrovni Business Class. K dalším cílům operovaným speciály
Čedoku patří Egypt a Thajsko. Mimopražští zájemci mohou využít autokary Če-
doku, které je na letiště dopraví zdarma. Vzhledem k velkému zájmů o zájezdy
do Egypta rozšířil Čedok nabídku přímých letů z Brna a Ostravy. I přes oslabení
koruny vůči dolaru Čedok drží ceny na úrovni loňské sezony.

Pozn·vacÌ z·jezdy
Antarktida, Argentina, Austrálie, Barma, Brazílie, Čína, Egypt, Ekvádor, Filipí-

ny, Guatemala, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Japonsko, Jiho-
africká republika, Kambodža, Kanada, Kostarika, Laos, Madagaskar, Malajsie,
Mexiko, Nepál, Nový Zéland, Peru, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Tibet, USA.

Golf s »edokem
Dominikánská republika, Egypt, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik, Thaj-

sko, Spojené arabské emiráty.

Pot·pÏnÌ s »edokem
Dominikánská republika, Egypt, Guadeloupe, Madeira, Maledivy, Martinik,

Mauricius, Mexiko, Seychely, Srí Lanka, Thajsko.

Lyûa¯skÈ z·jezdy
Pro zájemce o lyžování jsou připraveny dva katalogy. Zahrnují významná stře-

diska v tuzemsku, na Slovensku a v Alpách. Pro celoroční lyžování je k dispozi-
ci dvanáct ledovců. V nabídce jsou kombinované zájezdy, například s relaxací
v termálních lázních. Výrazně byla rozšířena nabídka lyžování na silvestra a Ve-
likonoce. Pro zájemce o zimní domácí rekreaci je připraveno na padesát tisíc
míst, čímž se nabídka Čedoku stává opět nejrozsáhlejší na trhu. Základem jsou
lyžařské pobyty ve všech významných střediscích českých a moravských hor. Je
možné volit z ubytování v hotelích, penzionech a horských chatách i cenově vý-
hodné v soukromých chatách a chalupách. U vybraných tuzemských lyžařských
zájezdů Čedok nabízí bezplatné využívání doplňkových služeb (sauna, posi-
lovna, bazén, půjčení horských kol apod.), slevy 15–20 % v některých lyžař-
ských školách, ve vybraných lokalitách klienti dostanou „sedm nocí za cenu
šesti“ nebo i „sedm nocí za cenu pěti“a někde dokonce děti bydlí zcela zdarma.

Po loňském úspěchu Čedok pokračuje v nabídce jednodenních lyžařských zá-
jezdů luxusními autokary do Jizerských hor a Krkonoš. V rámci zájezdu mají
klienti Čedoku možnost využít výrazné slevy místních služeb, např. až dvaceti-
procentní na zapůjčení sjezdového a běžeckého vybavení a dále možnost za-
koupení cenově zvýhodněných obědů.

Dom·cÌ pobyty
Nabídka obsahuje termíny od listopadu až do dubna. Inspirovat se jí mohou

i rodiny s dětmi, vyjíždějící na jarní či velikonoční prázdniny. Zahrnuje i relaxač-
ní a léčebné pobyty. Např. v Poděbradech, Velichovkách, Mariánských Lázních,
Horních Lučanech, Luhačovicích a v Lázních Jeseník.

➤➤ www.cedok.cz

»edok zah·jil prodej
z·jezd˘ na zimu
2003/2004

Mil·Ëka s sebou do vlaku
Ve vlaku byly řazeny tři speciální autovozy, každý pro deset automobilů. Jez-

dily zcela obsazeny. Průběžná obsazenost lůžkového vozu naznačovala, že si
do něj postupně nacházela cestu i ta, řekněme, bohatší klientela. V letošním
roce nebylo výjimkou, že cesta do Chorvatska po vlastní ose trvala i více než
dvacet hodin. Mnoho rodin si proto raději připlatilo za pohodlí a svého čtyřko-
lého miláčka si přibalilo do vlaku.

PochvalnÏ i o jÌdelnÌch vozech
V anketě, ve které klienti v průběhu provozu odpovídali na řadu otázek, byl

Jadran express velmi dobře hodnocen. Cestující se například často pochvalně
zmiňovali o službách jídelního vozu. Není bez zajímavosti, že téměř 80 % z nich
by vlak doporučilo svým známým. Obsazenost se tak zvyšovala s každou další
jízdou.

Italsk· Ancona?
Celkem třináct párů sezonního spoje Jadran express, který jezdil od 20. 6.

každý pátek z Prahy do Splitu a zpět, odvezlo téměř šest tisíc klientů a více než
šest set vozidel. Jednoznačný úspěch Jadran expressu přinesl úvahy o rozšíře-
ní obdobné nabídky v příštím roce do italské Ancony, která by se mohla stát pro
české motoristy bránou nejen do jižní Itálie, ale s využitím lodních trajektů tře-
ba i do Řecka.

P¯ÌötÌ rok kratöÌ jÌzdnÌ doba
V příštím roce bude Jadran express svoji druhou sezonu jezdit od 18. 6.

(a v kombinaci s autobusem ještě o týden dříve) až do 19. 9. (resp. do 26. 9.).
Do této doby bude snaha odstranit všechny dětské nemoci. Automobily budou
např. nakládány i v Brně a budou použity pohodlnější vozy k sezení. Jízdní do-
ba se zkrátí minimálně o dvě hodiny. Popřejme tedy Jadran expressu do příští-
ho roku rovné koleje a Českým drahám podobné dobré nápady.

➤➤ www.cd.cz/ckcd

12. z·¯Ì se vydal na svou letoönÌ poslednÌ cestu do
chorvatskÈho Splitu vlak CestovnÌ kancel·¯e »esk˝ch
drah JADRAN EXPRESS, aby se 13. z·¯Ì vr·til zcela vy-

prod·n nazpÏt do Prahy. Zcela jasnÏ se uk·zalo, ûe ta-
kov·to sluûba ve¯ejnosti je pro »eskÈ dr·hy a.s. vysoce
efektivnÌm zp˘sobem, jak k ûeleznici p¯il·kat i kliente-

lu, kter· vlakem bÏûnÏ nejezdÌ.

6000
klient˘ 
a p¯es 600 vozidel
Jadran express v cÌli
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Libanon dal základ mnoha
moderním kuchyním. Při
příležitosti zahájení Dnů li-

banonské kuchyně (8.–28. září 2003) v Mövenpick
Hotelu Praha pozval 4. září 2003 generální ředitel
Mövenpick Hotelu Praha pan Cypert Schwartz am-
basadory států Středního východu k neformálnímu
setkání do restaurace Il Giardino. Přátelskou atmo-
sféru umocnilo vystoupení břišní tanečnice a pro-
dukce živé hudby.
➤➤ www.movenpickñhotels.com

h l a v n Ì  t È m a

Dny libanonskÈ   
kuchynÏ

Jeho Excelence velvyslanec Čínské lidové republiky, Eva Kan-
tůrková, Hana Zagorová, Jiří Žáček, Štefan Margita a Jaroslav
Svěcený 9. září 2003 v Top Hotelu Praha a Kongresovém
centru křtem slavnostně uvedli do ži-
vota překladovou knihu Jana Cimické-
ho „Čínské bajky a povídky“ naklada-
telství Agave.
➤➤ www.tophotel.cz

»ÌnskÈ bajky
a povÌdky



o  n · s

o s m È  v y d · n Ì  2 0 0 330

OOppěětt  jjsseemm  ssee  uuttvvrrddiill,,  jjaakk  jjee  uu nnááss  mmaalleebb--
nněě..  LLeettooss  vv llééttěě  jjsseemm  bbyyll  ooppěětt  vv RRyycchhlleebb--
sskkýýcchh  hhoorráácchh,,  nnaa  VViiddnnaavvěě,,  pprrooššeell  ččáásstt
JJeesseennííkkůů,,  nnaavvššttíívviill  ZZllaattéé  HHoorryy,,  RReejjvvíízz
aa ŽŽuulloovvoouu..  VV ŽŽuulloovvéé  ssííddllíí  ssppoolleeččnnoosstt
SSttoommiixx®®,,  aa pprroottoožžee  ssii  jjeejjíí  ggeenneerráállnníí  řřeeddii--
tteell  IInngg..  BBoořřiivvoojj  MMiinnáářř  nnaa  mmnnee  uudděěllaall  ččaass,,
ppoožžááddaall  jjsseemm  jjeejj  oo rroozzhhoovvoorr  nnaa  ttéémmaa::
„„JJaakk  ssee  vv ČČeesskkuu  ppooddnniikkáá““..  PPaannee  řřeeddiitteellii,,
ČČeesskkoo  jjee  nnááddhheerrnněě  ddiissppoonnoovvaannoouu  zzeemmíí..
BBoohhuužžeell,,  nnee  ttaakk  zzcceellaa  ttoommuu  ooddppoovvííddáá
ffaakktt,,  jjaakk  ttěěcchhttoo  ddiissppoozziicc  vvyyuužžíívváámmee..  VVššee  jjee  aallee  oo llii--
ddeecchh..  SSee  ssppoolleeččnnoossttíí  SSttoommiixx®® ssee  ddnneess  llzzee  sseettkkaatt  nnaa
jjeeddeennááccttii  mmíísstteecchh  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  aa nnaa  ddaallššíícchh  sseedd--
mmii  vv ppěěttii  zzeemmíícchh  mmiimmoo  nnii..  JJaakk  ttoo,,  žžee  zz rreeggiioonnuu,,  kkaamm
ssnnaadd  ii lliišškkyy  mmuussíí  vvoozziitt,,  aabbyy  mměěll  kkddoo  ddáávvaatt  ddoobbrroouu
nnoocc,,  eexxppaanndduujjee  mmeezziinnáárrooddnněě  úússppěěššnnáá  ffiirrmmaa,,  aapplliikkuu--
jjííccíí  tteecchhnnoollooggiiee,,  kktteerréé  ddííkkyy  jjeejjíímmuu  vvllaassttnníímmuu  vvýývvoojjii
ppřřeeddssttaavvuujjíí  aabbssoolluuttnníí  ssvvěěttoovvoouu  ššppiiččkkuu  vv zzaatteepplloovváánníí
bbuuddoovv??

To, že jsme se rozhodli založit firmu v Žulové, v regio-
nu, kde lišky opravdu někdy dávají dobrou noc, bylo
proto, že zde máme rodinné vazby a osobní pouta,
a také z toho důvodu, že jsme o podnikání věděli hod-
ně málo. Kdybychom zakládali firmu a uvažovali tak,
jak podnikatel má, hledali bychom místo dopravně
lépe dostupné, s lepší infrastrukturou, kde není tak
daleko na veškeré správní orgány. Do podnikání jsme
šli v roce 1993 nepřipraveni. Byl to spíš zájem něče-
ho dosáhnout, něco vybudovat. Dnes jsme rádi, že
jsme ten krok udělali. Bohužel, podnikání je čím dál
složitější z důvodu vnějších vlivů i vnitřních překážek.
Česká republika je pro nás malým trhem. Navíc je ná-
razníkovým pásmem na pomezí Evropské unie. Kon-
kurence a tlak z Německa a Rakouska jsou obrovské.
Také to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli naše
obchodní aktivity rozvinout na Slovensko, do Polska,
Litvy, na Ukrajinu a do Ruské federace.

PPoossttaavveenníí  SSttoommiixxuu  vvee  ssppoolleeččnnoossttii  iilluussttrruujjee  ii úúččaasstt  nnaa
oossllaavváácchh  jjeejjííhhoo  1100..  vvýýrrooččíí  ((vviizz  sseeddmméé  vvyyddáánníí  lleettooššnníí--
hhoo  VVššuuddyybbyylluu,,  ssttrr..  2299)),,  kktteerrýýcchh  ssee  mmjj..  zzúúččaassttnniillii  ssttaa--
rroossttoovvéé  ŽŽuulloovvéé,,  JJeesseennííkkuu,,  pprriimmááttoorr  OOlloommoouuccee  aa hheejjtt--
mmaann  OOlloommoouucckkééhhoo  kkrraajjee..  OOssttaattnněě  kkddyyžž  jjssmmee  ssee  ppoo--
sslleeddnněě  sseettkkaallii,,  vváášš  hheejjttmmaann  kkřřttiill  ppuubblliikkaaccii  „„OOlloommoouucc--
kkýý  kkrraajj““,,  vv nníížž  ssee  SSttoommiixx®® pprreezzeennttuujjee..

Stomix® se snaží profilovat jako moderní firma,
a moderní firmy část vyprodukovaných finančních
prostředků věnují na veřejně prospěšné věci. Takže
i my část peněz dáváme do sportu, kulturních aktivit,

podporujeme charitativní činnost. Pro-
pagace Olomouckého kraje, a to i pro-
střednictvím výtvarně a obsahově zda-
řilé publikace „Olomoucký kraj“ vyda-
vatelství ACR Alfa, bezesporu k těmto
aktivitám patří. O kom se neví, jako by
nebyl. Pokud se bude málo vědět
o Olomouckém kraji, bude se rovněž
málo vědět o firmě, která z Olomouc-
kého kraje je. Tak jako čeští sportovci
způsobují, že se o České republice více

ví v zahraničí a české zboží tam pak není bráno jako
z nějaké neexistující nebo neznámé země, jsme ve
firmě přesvědčeni, že ten samý účel má i propagace
kraje. Ukázat Olomoucký kraj, a to nejenom kvůli tu-
ristickým cílům, ale i proto, že zde úspěšně funguje
řada firem.

ZZáákkllaaddeemm  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  úússppěěcchhuu  jjee  kkvvaalliittaa ……
Rozhodli jsme se jít cestou kvality, což je v součas-

né době cesta nejtrnitější. Český trh je totiž ohromná
houština. Já říkám, že nejhorší, co se na našem trhu
může stát, je smrt z vyplašení. Spousta lidí má dojem
(bohužel ještě dnes), že co je zahraniční, to je kvalit-
ní. V zahraničí, stejně jako v Česku, jsou firmy, které
umí vyrábět kvalitně. Je ale třeba si dávat pozor a ne-
podléhat ihned mýtu zavedených značek. Podívat se
na věc zblízka. Nechat si věci vysvětlit už proto, pro-
tože poměr cena – kvalita je poměrně konstantní.
V našem byznysu investice, které se vkládají do ma-
teriálů, jsou investicemi dlouhodobými. Krátkodobý
pohled na to, že se na nich ušetří, se zákonitě vymstí.
Současný český trh ale není připraven preferovat
kvalitu. V tomto směru vidím vstup Česka do Evrop-
ské unie jako pozitivum, protože se značně omezí
prodej různých slepenců a necertifikovaných mate-
riálů. Zatím je spotřebitel vydán napospas různým

rozdávačům štěstí, kteří jsou mu schopni prodat
cokoliv, protože vědí, že jim stejně nic moc nehro-
zí. Dnes, když někdo druhému způsobí škodu, ví,
že se mu minimálně pět let nic nestane. Vstup
do Evropské unie by tomu měl učinit přítrž, proto-
že vstupem ručí za kvalitu výrobce, nikoliv pro-
dejce, který zmanipuluje chudáka spotřebitele
někde na schodech.

JJee  zzaatteepplloovváánníí  ppeerrssppeekkttiivvnníí  bbyyzznnyyss??
Je. Na Západě už pochopili jeho dlouhodobé

SpoleËnost STOMIXÆ byla zaloûena
v kvÏtnu 1993. Zab˝v· se zateplov·-
nÌm, v˝vojem a v˝robou uölechtil˝ch
stavebnÌch hmot pro dokonËovacÌ
pr·ce ve stavebnictvÌ. Disponuje

vlastnÌm v˝vojov˝m ˙tvarem, kvalit-
nÌm sortimentem v˝robk˘, rozs·h-
lou obchodnÌ a servisnÌ sÌtÌ a perso-
n·lem. Orientuje se na zavedenÈ

dodavatele surovin, protoûe hlavnÌ
d˘raz p¯i realizaci v˝roby a v˝voji
hmot klade na öpiËkovou kvalitu,

pot¯eby z·kaznÌk˘, ekologii a hos-
pod·rnost. Pro svÈ z·kaznÌky zajiö-

ùuje bezplatnÈ odbornÈ poradenstvÌ
v oblasti zateplovacÌch systÈm˘.V˝-
sledkem jejÌ strategie je schopnost
obst·t v nejtvrdöÌ konkurenci. DÌky
pr˘bÏûn˝m investicÌm do technolo-
giÌ, rozöi¯ov·nÌ v˝robnÌch kapacit,

budov·nÌ obchodnÌ sÌtÏ dnes zaujÌ-
m· ËelnÌ postavenÌ v oblasti za-

teplov·nÌ budov v »eskÈ republice.
V letech 1998 aû 2000 jejÌ majitelÈ
zaloûili dalöÌch 10 obchodnÌch spo-
leËnostÌ s n·zvem STOMIXÆ, kterÈ

jsou cÌlenÏ dislokov·ny do vÏtöÌch
aglomeracÌ (Praha, Brno, Hradec
Kr·lovÈ, »eskÈ BudÏjovice, Hodo-

nÌn, DÏËÌn, PlzeÚ, Ostrava, Olo-
mouc). DÌky systÈmu dobarvov·nÌ

nabÌzÌ kaûd· z tÏchto spoleËnostÌ öi-
rokou paletu barev a odstÌn˘. TÌmto
krokem STOMIXÆ docÌlil podstatnÈ-
ho zkr·cenÌ dodacÌch lh˘t a zajiötÏ-
nÌ rovn˝ch obchodnÌch podmÌnek

pro z·kaznÌky v r·mci celÈ »eskÈ re-
publiky. V roce 2000 pak STOMIXÆ

postoupil do druhÈ f·ze, kterou je
p˘sobenÌ na mezin·rodnÌm trhu

ñ na Slovensku, v Polsku, LitvÏ, na
UkrajinÏ a v RuskÈ federaci.

IInngg..  BBoořřiivvoojj  MMiinnáářř

Uk·zat 
Olomouck˝ kraj 

nejen kv˘li 
turistick˝m cÌl˘m
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ekonomické výhody. Energie tam nejsou dotovány.
U nás také dochází k postupné deregulaci jejich cen,
a dolů rozhodně nepůjdou. Když dnes zainvestujete
do zateplení, bude vám to snižovat finanční výdaje
za teplo a vydělávat řadu desítek let. V současné do-
bě jsou investice do zateplení domu ekonomicky vý-
hodnější než nákup obligací či cenných papírů. Rov-
něž z hlediska revitalizace a rekonstrukcí panelových
domů, které jsou v mnoha případech na hranici život-
nosti, se to všude ve světě ukazuje jako velmi výhod-
né. Zateplená fasáda, která se provádí na no-
vostavbu, nevyjde o mnoho dráž než klasická. V sou-
časné době už, co se týče zateplování, nabízejí česká
ministerstva iniciační programy. Na zateplování pro-
bíhá i dotační titul. Co se týče návratnosti investic,
v různých typech výstavby jsou samozřejmě různé
úspory energií, a tím i doba návratnosti. U klasické-
ho paneláku to bývá zhruba pět let. Budu-li zateplo-
vat dům, který byl postaven novějšími technologie-
mi, bude úspora energie třeba jen 15 % a doba ná-
vratnosti se prodlouží. Úspory 20 až 30 % energií
však nejsou výjimkou.

PPrrvvnníí  ččáásstt  dděěttssttvvíí  jjsseemm  pprroožžiill  vv mměěsstteeččkkuu  ppoossttaavveennéémm
TToommááššeemm  BBaaťťoouu,,  vv SSeezziimmoovvěě  ÚÚssttíí  IIII..  ŘŘeekknnee--llii  ssee  ddnneess
BBaaťťaa,,  vvěěttššiinněě  lliiddíí  ssee  vvyybbaavvíí  ssppoojjeenníí::  úússppěěššnnýý  ppooddnnii--
kkaatteell  aa ddoobbrrooddiinneecc..

Tomáš Baťa je a může být pro spoustu českých
podnikatelů vzorem. Určitě to byl chytrý a nadaný
člověk, ale především to byl člověk úžasně pracovi-
tý. Ledacos se dá koupit, nastavit penězi, ale praco-
vitost a vytrvalost nikoliv. Ty považuji za nejdůležitěj-
ší vlastnosti podnikatele. Bohužel, já to vnímám tak,
že v posledních letech se strhla jakási honička na
podnikatele. Je navozován jakýsi antagonistický
vztah mezi zaměstnavatelem a jeho spolupracovní-
ky. V televizi ani v rozhlase se neprezentují (nebo ve-
lice málo) medailony s úspěšnými zaměstnavateli,
s úspěšnými továrníky, majiteli firem. Za etalon pod-
nikání se vystavuje ono malé procento nepoctivých
a je snahou nebo snad nešikovností vrhnout s nimi
do onoho šedého stínu všechny ostatní. Ale tak to
není. Převážná většina lidí, kteří v Česku vytvářejí
pracovní místa, hodnoty, hrubý domácí produkt,
jsou poctiví a pracovití. Mám obavy, že český mana-
žer je daleko více přetížen než zahraniční. Hodně jez-
dím na cesty. S takovým nasazením, s jakým pracu-
jí lidé u nás, se v Německu, Rakousku či Itálii setká-
vám velmi zřídka. Možná i proto, že je tam spousta
firem, které jsou zavedené. V Česku už je také hod-
ně zavedených firem, avšak nasazení jejich mana-
gementu, šéfů, majitelů bývá stále enormní. Místo
společenského uznání se jim však zpravidla pouze

závidí. Že mají moc peněz, že by se jim měly sebrat.
Bohužel, často to vypadá, že čím úspěšnější člověk,
tím více by měl být potrestán.

VVssttuuppeemm  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ppoossííllíí  vvýý--
zznnaamm  aa vvlliivv  hhoossppooddáářřsskkýýcchh  kkoommoorr..  VVyy  jjssttee  aallee  ččlleenneemm
HHoossppooddáářřsskkéé  kkoommoorryy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  jjiižž  ddnneess..

Česká povaha je zvláštní. Na všechno nadáváme.
Nejlépe u piva. Když se ale máme za něco vzít a sna-
žit se zlepšit podnikatelské prostředí, k tomu už je
nás podstatně méně. Hospodářská komora by se
měla vymezovat. Měla by zastupovat podnikatele,
poskytovat jim informace, zastupovat je v mnohdy

složitých sporech mezi podnikatelem a úředníkem.
Nechci tím naznačovat, že úředník rovná se darebák,
vůbec ne. Někdy je ale potřeba, aby se nějaká vlivná
instituce za podnikatele vzala. Co se týče vstupu do
Evropské unie, jsem spíše euroskeptik. Nikdo nás
za Rozvadovem s otevřenou náručí nečeká. Nikdo
tam neprahne touhou, aby se čeští podnikatelé vrhli
na německý, britský či francouzský trh. Od Evropské
unie si slibuji pouze to, že česká administrativa bude
přinucena dělat takové kroky, aby se tady začalo žít
jako v normálním státě. V mnoha dalších ohledech
beru vstup Česka do Evropské unie jako hrozbu pro
české podnikatele.

V této souvislosti by bylo dobré se zamyslet nad
tím, kdo kam vstupuje. Do Evropské unie nevstupují
pouze úředníci, ale celá Česká republika. Vstupuje
do čtyřistamilionového ekonomického prostoru a ur-
čitě tam nebude žádným gigantem. Pokud tam bu-
deme chtít vstupovat separátně, státní aparát
na straně jedné a podnikatelská sféra na straně dru-
hé, určitě to dopadne špatně. Bylo by dobré se podí-
vat, jak ty které země v Evropské unii fungují. Jak sil-
né Německo, Francie. Oni (státní správa a podnika-
telé daného státu) v unii vystupují jako tým. Nemají
radost, že svým podnikatelům vytvářejí překážky. Na-
opak, snaží se, aby se jejich podnikatelům v Evrop-
ské unii dařilo. Podstatně více si uvědomují, kdo vy-
tváří hodnoty, odkud plynou daně a z čeho se hradí
fungování jejich země. Určitě ne z toho, že minister-
ský předseda má červenou nebo modrou kravatu,
ale jak je silná ekonomika země. Tu samotní podni-
katelé ani samotní úředníci nevytvoří.

➤➤ www.stomix.cz
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OK–XGW „Františkovy Lázně“ a OK–XGV „Marián-
ské Lázně“, tak se jmenují dva nové Boeingy
737–500 Českých aerolinií, které na starém le-
tišti v Praze–Ruzyni 16. září křtili starostka
Františkových Lázní paní Libuše Chrástová spolu
s viceprezidentem ČSA pro techniku Tomášem
Heczkem a starosta Mariánských Lázní pan Lu-
děk Nosek spolu s viceprezidentem ČSA pro pro-
voz Jiřím Posem.

Letadlov·
dvojËata
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2200..  ssrrppnnaa  tteehhddeejjššíí  ppřřeeddsseeddaa  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  aa pprreezzii--
ddeenntt  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí,,  aa..ss..  IInngg..  MMiirroossllaavv  KKůůllaa  ssppoolleečč--
nněě  ss pprriimmááttoorreemm  mměěssttaa  ZZllíínnaa  MMggrr..  TToommááššeemm  ÚÚlleehhlloouu
kkřřttiillii  vv PPrraazzee  RRuuzzyynnii  nnoovvéé  lleettaaddlloo  ČČSSAA  AAiirrbbuuss  331100  jjmméé--
nneemm  „„ZZllíínn““..  AA pprroottoožžee  jjsseemm  ss ppaanneemm  IInngg..  KKůůlloouu  hhoovvoo--
řřiill  vv ppřřeeddcchhoozzíímm  vvyyddáánníí  VVššuuddyybbyylluu  ((ssttrr..  66)),,  ppoožžááddaall
jjsseemm  nnyynníí  oo rroozzhhoovvoorr  ((aa  zzaaččaall  jjeejj  vv oobbddoobbnněě  rroozzvveerrnnéémm
ttóónnuu))  pprriimmááttoorraa  ZZllíínnaa::  „„ČČlloovvěěččee,,  dděěllááttee  vvůůbbeecc  nněěccoo??““

Tak jak se to vezme. Funkci primátora jsem přijal,
protože jsem už byl jednou, v předchozích volbách,
absolutním vítězem, avšak tehdy jsem nechtěl dělat
placenou funkci. Slogan: „Politika mne nikdy živit ne-
bude“ ale nehodlám měnit ani teď, kdy jsem na toto
volební období primátorem. Jsem podnikatel a má
profese experta v oblasti životního prostředí je velmi
aktuální. Mám koníčky, kterým se rád věnuji. Přede-
vším je to muzika a sport – pětadvacet let jsem chy-
tal kopanou. V obou oblastech se stále angažuji.
Mám ale i spoustu dalších zájmů.

JJaakk  ttoo  vvššeecchhnnoo  ssttííhhááttee??
Spím tři až čtyři hodiny denně. Neunavují mne jed-

nání do večera ani přes víkendy. Nepatřím k těm, kte-

ří by si stěžovali, že je ta či ona práce příliš náročná.
Jsem optimista. Dělám věci, o kterých si myslím, že
jsou správné, poctivé a že se tak dělat mají, aniž bych
v nich hledal bezprostřední prospěch. Věřím, že se to
jednou vrátí. A opravdu zažívám krásné chvíle, jako je
právě tato během křtu nového Airbusu ČSA.

AAnnoo,,  pprráávvěě  jjssttee  ssee  zzhhoossttiill  rroollee  kkmmoottrraa  nneejjmmooddeerrnněějjššíí--
hhoo  aa nneejjvvěěttššííhhoo  zz lleettaaddeell  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí..  BBěěhheemm
cceerreemmoonniiáálluu  ppaaddllaa  oottáázzkkaa::„„PPrroočč  ““ZZllíínn„„  aažž  nnyynníí??““

V roce 80. výročí ČSA by se na ni dalo odpovědět:
„Protože téměř polovinu z oněch osmdesáti let exis-
tence ČSA se oficiálně město Zlín nemohlo jmenovat
Zlín.“ K tomu velmi vzácnému okamžiku, kdy má na-

še město díky
ČSA reklamu od
severoamerického kon-
tinentu až po Dálný východ,
jsme možná dospěli i na základě jakési re-
cese. Neuvědomoval jsem si ji až do doby, než celý
akt začal nabývat na vážnosti. Před volbami jsem se
seznámil s jedním člověkem z managementu Čes-
kých aerolinií a u piva padlo: „No, jestli ty budeš pri-
mátorem, tak my naše největší letadlo pojmenujeme
po městě, odkud pocházíš.“ (Jsem rodilý Zlíňák. Na-
še rodina má ve Zlíně kořeny odpradávna – pochází
z místních částí „Příluk“ a „Klečůvky“, pouze babička
byla Vídeňačka.) Na jaře se najednou objevila nabíd-

ka, abychom v zastupitelstvu nechali projednat mož-
nost pojmenovat letadlo po našem městě.

PPrroočč  mmááttee  rráádd  ČČeesskkéé  aaeerroolliinniiee??
Letěl jsem mnohokrát mnoha leteckými společ-

nostmi. Servis, který ČSA poskytují na zemi i v průbě-
hu letu, je vysoce kvalitní. U západních společností je
to často spíše o reklamě než o servisu. Catering ČSA
ctím jako velmi dobrý. České aerolinie mají schopný

a příjemný
personál. Máme

zřejmě nejkrásnější
letušky na světě. České

aerolinky a na českých letištích Česká
správa letišť se o pasažéry umí postarat rok od roku
na vyšší úrovni. Od klimatizovaných hal přes kulturní
prostředí v nich až po dostatečné množství toalet.
(Po vysoké škole jsem nastupoval na hygienu, takže
si všímám i těchto věcí.) Párkrát jsem na palubách
letadel zažil řešení zdravotních problémů cestujících.
Také to ilustruje, proč jsou ČSA nejlepší. Když jsme
letěli s cizí společností z Ameriky, jednomu pasažéro-
vi hrozil infarkt myokardu. Jediní, kdo jsme na palubě

letadla uměli zasahovat, byl můj náměstek (před asi
osmi lety praktický lékař) a já. Mj. i proto, že jsem pa-
ralelně s přírodními vědami studoval medicínu a je-
den čas jezdil se sanitkami. Postižený pasažér dostal
ze zasahujícího palubního personálu takový strach,
že se před ním zamkl na záchodě. Vylákali jsme jej
ven a poskytli první pomoc až my, dva Češi. Když
jsem pak byl svědkem obdobné situace na palubě
letadla ČSA, bylo to bez problému. Palubní personál
si počínal naprosto profesionálně. Bylo evidentní, že
řešení takovýchto mimořádných událostí má velmi
dobře natrénováno.

➤➤ www.mestozlin.cz
➤➤ www.csa.cz
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Nov˝ Airbus
nese jmÈno
ZlÌn



Slavnostní poklep základního
kamene Národního integrova-
ného střediska řízení letového
provozu České republiky, IATCC
Praha (Integrated Air Traffic
Control Centre) se uskutečnil
18. září 2003 v Jenči u Prahy.
Rozhodnutí o výstavbě reaguje
na stabilně rostoucí poptávku
leteckých provozovatelů po vy-
užívání vzdušného prostoru
České republiky a zejména na
přísné požadavky Evropské unie

na zvýšenou kapacitu ATM systémů. Středisko je
koncipováno jako integrované, splňující požadavky
na spolupráci civilního a vojenského řízení letového
provozu. Projekt je financován výhradně z vlastních
zdrojů Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Výstavba, kterou provádí stavební společnost
HOCHTIEF VSB a.s., byla zahájena v červenci tohoto
roku a jako termín pro plné zprovoznění byl stanoven
závěr roku 2006. Po dokončení bude Národní inte-
grované středisko řízení letového provozu České re-
publiky jedním z nejmodernějších svého druhu
v evropském i světovém měřítku.
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Novoměstský (kvasnicový)
ležák světlý i tmavý 11°

otevřený v minulém století 
na Novém Městě Pražském

Speciality české kuchyně
včetně vyhlášeného pečeného kolena

Alešova galerie:
originální panoptikum pražského 

Podskalí a Perlovy ulice

Exkurze pivovarem 
s odborným výkladem v bezprostřední 

blízkosti Václavského náměstí

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

tel./fax: 222 232 448, 222 231 662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR

NejmodernÏjöÌ ve  
svÏtovÈm mÏ¯Ìtku
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ÑJedna panÌ povÌdala ...ì
Cílem letní dovolené mojí rodiny byla – už podruhé

za sebou – biblická Sinaj, Sharm El Sheikh, ležící
v nejjižnějším cípu tohoto poloostrova. Někdo říká, že
jezdit na přelomu července a srpna do Egypta se ne-
hodí. Zřejmě podle toho, kam. Obyčejně to ale říkají
lidé, kteří v Egyptě u Rudého moře nikdy (natož v lé-
tě) nebyli a kterým to „prý jedna paní povídala“. Ano,
na zeměkouli jsou místa, kam se v létě na dovolenou
k moři nehodí jezdit vůbec. Například k nám do Čes-
ka, protože už žádné nemáme. Tedy povrchové. K to-
mu poslednímu (třetihornímu) jsme se asi chovali
tak, jako později k české plavbě námořní. Takže, po-
kud neodteklo do zahraničí, někam se vypařilo a zby-
tek schoval hluboko pod zem, z čehož teď čerpají zá-
zračně úspěšné lázně Darkov, Klimkovice a Hodonín.

LepöÌ n·pad neû u sinic
Vypravit se vprostřed léta do přímořského letoviska

Sharm El Sheikh, ležícího v nejjižnějším cípu Sinaj-
ského poloostrova, byl rozhodně lepší nápad než zů-
stat doma u sinicemi zelených vodních ploch a toků.
A v letošním létě, vzhledem k vlně veder, které zasáh-
ly Evropu, i než jet do některého z cenově srovnatel-
ných středomořských letovisek tísnit se na komunál-
ních plážích. Průzračně čistá voda Rudého moře
i vzorně ošetřovaná v komplexu bazénů Iberhotelu
Club Fanara, to zkrátka bylo jiné kafe.

Na severnÌm Uralu
Přesto, že se teplota vzduchu pohybovala ke čtyři-

ceti stupňům Celsia (zrovna tak jako v Česku), ve stí-
nu hotelových slunečníků za svěžího od moře vanou-
cího vánku se odpočívalo velmi příjemně. Stejné ob-
dobí vrcholícího léta jsem zažil i u polárního kruhu na
severním Uralu. Rovněž tam teploty vzduchu šplhaly
ke čtyřiceti stupňům Celsia, avšak vedro bylo
intenzivnější. Navíc bylo radno chodit stále oblečený
už kvůli mračnům krvežíznivých komárů. Na vysokém
severu je léto sice krátké, ale o to intenzivnější. V le-
tovisku Sharm El Sheikh na Sinaji je naopak léto po-
řád. A i vánoční pobyt se dá příjemně trávit šnorchlo-
váním u korálových útesů nebo potápěním. A komá-
ři? Tak ti tam rozhodně nejsou.

Honzovi Kol·ËnÈmu by bylo lÌto
Obchodnímu řediteli cestovní kanceláře Exim Tours

Honzovi Koláčnému by zřejmě bylo líto, kdybych
v tomto povídání nepoužil české, zvukomalebně
archaické slovo: „ledva“. V loňském sdělování pocitů
z Sharm El Sheikhu (deváté vydání Všudybylu 2002,
str. 35) jsem napsal: „Ledva ponoříte hlavu pod hla-
dinu, okamžitě si připadáte jako v exkluzivním akvá-
riu. Něco úžasného.“ Takže i letos, ledva jsme své
ksichtíky ponořili pod hladinu, bylo to neméně úžas-
né. Dovolím si tvrdit, že ještě báječnější než loni.

MnÏ se to lÌbilo v EgyptÏ hodnÏ
Můj jedenáctiletý syn Martin to viděl takhle: „Moře

je přímo nádherné. Pro potápěče úplný ráj. Tisíce ryb
a rybek. Malé barevné, třepetají se jako plamínky. Ně-

kdy se dají zahlédnout i rejnoci a více než metrové ba-
racudy. Vzácně je možné zahlédnout vlnící se murénu.
Fantastické barvy a tvary korálů. Nevím, jak by se tam
líbilo vám, ale mně se to líbilo v Egyptě hodně.“

➤➤ www.eximtours.cz
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Eurodominem 
po Rumunsku

88..  77.. Děti jsou na letním táboře. Přemlou-
vám tátu, abychom spolu jeli na vodu. Neúspěšně.
Prý se na to necítí. Mrzí mne to, ale říkám si, že
v osmdesátém roce po datu svého narození, na roz-
díl od táty, který je ve velmi dobré kondici, díky pod-
nikání už zřejmě nebudu cítit vůbec nic. Ani ty kytičky
odspodu. Kolem jedenácté na Příkopech před ban-
kou jsem si z čista jasna uvědomil, že mám před se-
bou dvanáct relativně volných dní. Napadlo mne, že
bych se vydal někam k polárnímu kruhu nebo k vyso-
kohorským plesům. Ale kam? Pro jistotu vyzvedávám
eura a jedu domů radit se s mapami. Poté se vydá-
vám na nákupy proviantu. Kolem páté na pobočce
Cestovní kanceláře Českých drah na hlavním nádra-
ží vím jen to, že i letos chci někam do Rumunska.
Ochotná paní mi doporučuje zpáteční jízdenku na
hranice Rumunska v kombinaci s třídenním Eurodo-
minem po Rumunsku. Po cestě domů dokupuji pro-
viant a jdu balit.

Jak m· ûena trefila
Pannonia odjíždí půl hodiny před půlnocí. O půl je-

denácté mne žena autem odváží do Stodůlek na
metro. Vztekám se, protože mne nechce odvézt až na
hlavní nádraží. Prý by tam netrefila. Ještě se mne
ptá, zda mám pas a jízdenky. Proč bych se díval. Jas-
ně, že mám. Ve čtvrt na dvanáct se s manželkou pot-
káváme znovu. Ve chvíli, kdy na hlavním nádraží mar-
ně prohledávám batoh a kapsy, se zjevuje s jízdenka-
mi v ruce. Prý jsem je nechal v předsíni na komodě,
takže mi je veze autem …

ÑVot, tÏchnika ...ì
Znáte anekdotu, jak v kupé vlaku Moskva – Lenin-

grad jedou dva, a první dí: „Kudá vy?“ (půlhodiny ml-
čení) Druhý dí: „V Maskvú.“ (půlhodiny mlčení)
„A kudá vy?“ (půlhodiny mlčení) První: „V Leningrád“
(hodinu mlčení) „Nu vot, těchnika ...“ Tak to mne pot-
kalo na maďarsko-rumunských hranicích v Curtici.

Jak to, že prý nemám žádné razítko v pasu? „No,
protože je to má první cesta s tímto novým pa-
sem.“ (Dokonce jsem si v něm podobný.) Pasový
úředník mi bere pas a někam s ním odchází. Asi za
deset minut se vrací spolu s průvodčím, a že se
moc omlouvá, že se prý domníval, že již z Rumun-
ska odjíždím. Zbytek cesty průběžně prospím,
projím a propiji až do Simerie, kde přestupuji na
vlak do Pertosani s tím, že bych rád vystoupil
v Pui.

VlËkovo ⁄dolÌ
V Rumunsku je o hodinu víc. V Pui vlak nestavěl.

V 18.50 vystupuji v nějaké stanici. Na ceduli „Li-

vadia“. Na mapě jsem mým směrem objevil obec
„Valea Lupului“. Už kvůli Oldovi! Prošel jsem „Vlčko-
vo Údolím“ a stoupám vzhůru pouze podle intuice.
Přes sedélka a spojovací hřebínky, že až objevím vo-
du, že to tam zapíchnu. Pořád nic. Kolem desáté je
v cestě pramének. Stan stavím na jediném trochu
rovném místě, přímo na cestě.

Tudy se jde jinam
1100..  77.. Ráno je vlhko a chladno. Oblékám teplou mi-

kinu a goretexy. Kolem půl šesté u pramene zastavu-
jí lidé na koních. K snídani vařím pouze čaj. Snídám
suchý chléb a stroužek česneku. Záhy na koníkovi
přijíždí asi desetiletý chlapec. Chce si povídat. Je-
nomže neumí česky a já rumunsky. Nabízí se, že mi

vezme bágl na koně. S díky odmítám. Rád bych mu
vysvětlil, že jsem tu právě proto, abych se tu s ním
vláčel. Pak se mne zeptal, kam jdu, odpověděl jsem,
že na Retezat. Kroutil hlavou a naznačoval, že tudy se
jde úplně, ale úplně někam jinam.

➤➤ www.romaniatourism.cz
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