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Zahajujeme novou hotelovou sezónu. Top Hotel Praha
dnes slavnostně prezentuje to, co dokázal za provozu
zvládnout za zimní  měsíce. Předělali jsme celou recepci.
Hotelová hala dostala nový kabát. Proběhla kompletní
rekonstrukce ubytovacích částí. Vznikla zcela nová zimní
zahrada s krbem a živým ohněm. Přibyly letní terasy
s japonskou zahradou a s vodopádem. Je zde velmi příjemné
posezení nejen pro hotelové hosty, ale i pro účastníky četných
párty. Ohlasy na změny jsou vysoce pozitivní. Ne každý hotel
dokáže něco takového nabídnout.
Ludmila Koutská (generální ředitelka Top Hotelu Praha)

Top hotel je především partnerem, kterého si nesmírně
vážíme. Díky své neuvěřitelně dynamické a cílevědomé cestě
za stále vyšší kvalitou pro nás v krátké době představuje
jednoho z top partnerů. Dělá čest svému jménu.
Mgr. René Bělohradský (ředitel incomingu Firo tour)

Top Hotel Praha je čím dál tím krásnějším a hlavně
funkčnějším hotelem. 
JUDr. Vladimír Štětina (generální sekretář Národní federace
hotelů a restaurací ČR)

Objekt, z kterého řadou zdařilých architektonických
a stavebních zásahů vznikl Top Hotel Praha, byl původně
poslaneckou ubytovnou. Kdysi jsem zde přebýval i já. Dnes je
zcela něčím jiným. Povýšili jej do nečekané dimenze. Nás sem
pozvali přátelé, kteří se na stavebních úpravách podíleli,
abychom se seznámili s výsledky jejich práce. Top Hotel Praha
se mi moc líbí.
Ing. Zdeněk Švrček (poslanec Parlamentu ČR)

KromÏ stovek hotelov˝ch host˘, p¯ich·zely 15. b¯ezna od

18 hodin do Top Hotelu Praha desÌtky a stovky host˘

slavnostnÌho zah·jenÌ letoönÌ hlavnÌ hotelovÈ sezÛny spojenÈ

s vernis·ûÌ grafick˝ch list˘ V·clava Hartmanna. »ekal je l·kav˝

top catering Top Hotelu Praha: srnËÌ fil·tka s houbami,

marinovan· ku¯ecÌ prsÌËka s jablky, opil· husÌ j·tra,

marinovan· ûabÌ steh˝nka, nadÌvanÈ uzenÈ sel·tko,

ban·novÈ jaz˝Ëky, ovocnÈ smaûenky etc.etc.etc.  JeötÏ p¯ed

tÌm, neû nastal atak na kr·snÏ naaranûovanÈ stoly,

promluvila ve velkÈm kongresovÈm s·le k velvyslanc˘m,

poslanc˘m, pr˘myslnÌk˘m a stovk·m top manager˘

rozliËn˝ch obor˘ a oblastÌ gener·lnÌ ¯editelka hotelu

Mgr. Ludmila Koutsk·. V hudebnÌm

minirecit·lu se pak p¯edstavili Marta

Kubiöov·, Jaroslav

SvÏcen ,̋ Petr Mal·sek

a Kl·rovo kvarteto.

Gener·lnÌ ¯editelku

hotelu a p·r dalöÌch

p¯·tel jsem poû·dal

o kr·tk· vyj·d¯enÌ:

Nov· 
sezÛna

opÏt v novÈm Zleva: Eduard Hrubeš s chotí, Jaroslav Svěcený, Jan Cimický s chotí,
Jaroslav Holoubek, Jiří Holeček a Vladimír Dohnal.

Marta Kubišová
a Petr Malásek.

Jaroslav Veselý 
s chotí.

Jiří Honajzer 
s generální ředitelkou hotelu 

Ludmilou Koutskou.

Zleva: místopředseda Hospodářského
výboru poslanec Parlamentu ČR Zdeněk

Švrček, Magdalena Frischová, 
Jaromír Kainc a  Tomáš Bělohradský.

Jeho excellence velvyslanec
Norského království v České

republice pan Lasse Seim
(nalevo) v rozhovoru s

marketing managerem Top
Hotelu Praha Janem Mlčákem.

Vladimír Dohnal 
a Eduard Hrubeš.

Hlavní manager
ODS Václav Mencl
(napravo) 
a starosta Městské
části Praha 11 Petr
Jirava (nalevo).

Jiří Žíla, ředitel hotelu 
a restaurantu Villa

Voyta (nalevo) 
a Vojtěch Martin,

jednatel společnosti
Martin Tour (napravo).

h o t e l
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Tak Ëasto
se ökodou

jako 
s ziskem
se potk·vali

Čtvrté vydání letošního

Všudybylu si jako hlavní

téma zvolilo

pojišťovnictví. Nejen

cestovní pojištění či

povinné jištění

cestovních kanceláří.

Ale vůbec, fenomén

prevence

a perspektivnosti či

neperspektivnosti

českého trhu v této

oblasti podnikání.

Dostanete-li se do

kontaktu

s pojišťovákem, bude vás strašit. Bude vyjmenovávat, co

všechno se vám a vašim blízkým může stát. Jaké hrůzy vás

mohou potkat v podnikání. Co všechno v automobilu. Že vás

vaše nepojištěná zahraniční cesta, nenadále „zpestřená“

o pobyt v nemocnici,  totálně zruinuje. Že i doma můžete vážně

onemocnět a že umřete. Bude vás strašit, strašit, strašit.

A… bude mít pravdu.

Jaromír Kainc   

NNoovváá  sseezzóónnaa  vv  nnoovvéémm        3

SSttaanniissllaavv  GGrroossss,,  ss  nnaazzeenníímm  žžiivvoottaa        6

BByyzznnyyss  kkoolleemm  rriizziikkaa        7–9

PPeerrssppeekkttiivvnníí  ppoojjiiššťťoovvnniiccttvvíí??        10–11

JJaakk  ssii  uuddrržžeett  zzaamměěssttnnaannccee        12

PPrroočč  TTeerreezzaa  MMaaxxoovváá??        13

PPoojjiiššťťoovvnnaa  bbyy  ssii  mměěllaa  vvěěřřiitt        14–15

KKddyyžž  ssee  nnaa  ttoo  ddíívváá  VVááccllaavv  KKllaauuss        15

TTaakkoovvéé  zzmmrrzzlléé  ppeenníízzee        16–17

JJeeddiinneeččnnýý  vvýýhhlleedd  PPaavvllaa  BBéémmaa        17

PPookkuudd  ssee  lliiddeemm  ccoo  ddaařříí        18–19

KKeennttuucckkýý  žžvveejjkk        20

NNěěccoo  nnaavvíícc        21

ČČeeddookk  bbuuddee  nnaaddáállee  pprrooffiittoovvaatt        22–23

66  lleett  SSvvěětt  nnaa  ddoossaahh        23

ČČeeššii  mmíířříí  nnaa  SSlloovveennsskkoo        24–25

KKddee  mmiizzíí  mmllaaddíí  ooddbboorrnnííccii??        26 

MMoožžnnoosstt  vvoollbbyy        26 

PPoohhááddkkaa  ttiissííccee  aa  jjeeddnnéé  nnooccii  vv  rreeáálluu        27

MMooddrráá  jjee  ddoobbrráá        28–29

VVššuuddyybbyyllíí  ppoozzddrraavv  zz  BBeerrllíínnaa        30

VVrrttuullnnííkkoovváá  zzáácchhrraannnnáá  sslluužžbbaa        31

VVee  zznnaammeenníí  ssvvááttkkůů  jjaarraa        32

OO  ppřřeeppaaddlléémm  bbuubbeennííkkoovvii          33

NNiizzoozzeemmíí        34–35

KKřříížžoovvkkaa        36

RReezziiddeennccee  LLuunnddbboorrgg        38–39

Registrace:  MK ČR E 10797
Vychází 10x do roka v nákladu 10 000 ks.

VVššuuddyy  jjsseemm  mmnnoohhoo  nneessnnaaddnnoossttii  zznnaammeennaall..  NNeežž  ssee  kkddoo  ddoo
oobbcchhoodduu  vvpprraavviill,,  ddoobbrrýý  ddííll  žžiivvoottaa  mmuu  mmiinnuull;;  aa  vvpprraavvěě  ssee,,  nneeddaall--llii
vveellmmii  bbeeddlliivvééhhoo  nnaa  sseebbee  ppoozzoorruu,,  hhnneedd  mmuu  zzaassee  vvššeecckkoo  zzppěětt  ššlloo;;
nnýýbbrržž  ii  ppřřii  nneejjbbeeddlliivvěějjššíícchh  sseemm  sshhllééddll,,  žžee  ssee  ttaakk  ččaassttoo  ssee  šškkooddoouu
jjaakkoo  ss  zziisskkeemm  ppoottkkáávvaallii..

Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P.1624

KvÌz
o t˝dennÌ z·jezd leteck˝

(business class) do NizozemskÈho
kr·lovstvÌ pro 2 osoby

najdete na stranÏ 35.

VVyyddaavvaatteell:: PhDr. Jaromír Kainc
Chalabalova 1605, 155 00 Praha 13

mobil:  0603/177 536, fax: 02/652 29 06
e-mail: kainc@mbox.dkm.cz

ČČlleennkkaa  rreeddaakkccee::  Vanda Štichová
JJaazzyykkoovvéé  úúpprraavvyy:: PaedDr. Drahoslava Pittnerová
KKoonnzzuullttaaccee  cciittááttůů:: Ing. Igor Hartmann
GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ssaazzbbaa::  im design
TTiisskk::  Graspo Zlín s. r. o.

ZZaa  oobbssaahh  iinnzzeerrááttůů,,  PP..RR..  ččlláánnkkůů  aa  aauuttoorrsskkáá  pprráávvaa  kk  nniimm
zzooddppoovvííddaajjíí  jjeejjiicchh  zzaaddaavvaatteelléé..

Průvodce labyrintem 
českého cestovního ruchu

LLyyûûaa¯̄sskk˝̋  zz··jjeezzdd
pprroo  22  oossoobbyy  ddoo

PPoorrttuuggaallsskkaa  
ss  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláářříí  ČČeeddookk  ppřřiippaaddll  lloosseemm  SSyyllvvěě  PPuullkkoovvéé  zz  BBrrnnaa..



»tvrtÈ vyd·nÌ Vöudybylu je
vÏnov·no oblasti pojiöùovnictvÌ.
Princip pojiötÏnÌ tkvÌ ve vz·jemnÈ
solidaritÏ, a to, ûe velkÈ mnoûstvÌ
jednotlivc˘  hradÌ malÈ penÌze, jeû
dohromady tvo¯Ì velk˝ pojistn˝
kapit·l, z nÏhoû je pak moûnÈ
hradit postiûen˝m jednotlivc˘m
i velkÈ ˙jmy. ObdobnÈ tvrzenÌ bych
si dovolil aplikovat na sfÈru
bezpeËnosti st·tu. V oblasti vnit¯nÌ
bezpeËnosti je pak zhmotnÏn˝m
pojistn˝m kapit·lem fungujÌcÌ
a respektovan· policie, jejÌû hlavnÌ
role (ale na rozdÌl  od role
pojiöùoven) netkvÌ v hrazenÌ ökod
(v p¯ÌpadÏ policie ve stÌh·nÌ
ök˘dc˘), ale v prevenci, ve snaze,
aby ökody v˘bec nenastaly. 
Dovolil jsem si proto na tÈma
policie, poû·dat o interview 
muûe v exekutivÏ »eskÈ republiky
nejv˝öe postavenÈho 
- ministra vnitra pana 
Stanislava Grosse.
PPaannee  mmiinniissttřřee,,  ssvvééhhoo  ččaassuu  jjssttee  ((ddllee  ooffiicciiáállnníícchh
pprrůůzzkkuummůů  vveeřřeejjnnééhhoo  mmíínněěnníí))  ppaattřřiill
kk nneejjppooppuulláárrnněějjššíímm  ččeesskkýýmm  zzáákkoonnooddáárrccůůmm..  JJaakkýý
bbyyll  pprroo  VVááss  ppřřeecchhoodd  zz  rroollee  zzáákkoonnooddáárrccee  ddoo
eexxeekkuuttiivvyy  aa jjeeššttěě  kk  ttoommuu  nnaa  ppoosstt  mmiinniissttrraa  vvýýrraazznněě

ssiilloovvééhhoo  rreessoorrttuu,,  kktteerrýýmm  vv  kktteerréékkoolliivv
zzeemmii  aa  sseebbee  zzaavveeddeenněějjššíí  ddeemmookkrraacciiii
mmiinniisstteerrssttvvoo  vvnniittrraa  ppřřeeccee  jjeennoomm  jjee??

Už během svého působení
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky jsem se dlouhodobě věnoval
bezpečnostní politice, takže po odborné stránce
jsem nevstupoval na neznámou půdu. Řízení
jakéhokoliv ministerstva, a tím spíše silového,
vyžaduje enormní nasazení, což se pochopitelně
odrazilo v tom, že mi ubyla i ta trocha volného
času, kterou jsem v poslanecké sněmovně měl.

PPaannee  mmiinniissttřřee,,  vvee  ssvvéémm  iinntteerrvviieeww  pprroo  VVššuuddyybbyyll  ((zzáářříí
11999977)),,  jjssttee  mmii  nnaa  oottáázzkkuu,,  jjaakk,,  ccoobbyy  zzáákkoonnooddáárrccee  aa
ppřřeeddsseeddaa  tteehhddyy  ooppoozziiččnnííhhoo  PPoossllaanneecckkééhhoo  kklluubbuu
ČČSSSSDD,,  cchhááppeettee  pprrůůmmyyssll  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu,,
ooddppoovvěědděěll::  „„JJaakkoo  nněěccoo,,  ccoo  jjee  uu nnááss  ssvvýýmm  zzppůůssoobbeemm
nneeddoocceenněěnnoo..  NNaa  ddrruuhhoouu  ssttrraannuu  jjaakkoo  oobbllaasstt,,  vv  nníížž
mmáá  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ppoomměěrrnněě  zznnaaččnnéé  mmoožžnnoossttii  ssee
ddáállee  rroozzvvííjjeett..““  DDáállee  jjssttee  ddooddaall::  „„BByyll  bbyycchh  rráádd,,  kkddyybbyy
ssee  uu  nnááss  nnaa  ooddvvěěttvvíí  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  vv  bbuuddoouuccnnuu
kkllaaddll  vvěěttššíí  zzřřeetteell..““    PPaannee  mmiinniissttřřee  jjssmmee  jjiižž
((zz rreellaattiivvnnííhhoo  hhlleeddiisskkaa  VVaaššeehhoo  ppoohhlleedduu  zz  rrookkuu
11999977))  vv bbuuddoouuccnnuu??  KKllaaddee  ssoouuččaassnnáá  eexxeekkuuttiivvaa
vvěěttššíí  ddůůrraazz  nnaa  ttoottoo  ččeesskkéé  hhoossppooddáářřsskkéé  ooddvvěěttvvíí??  

Česká republika je pro turisty ze zahraničí velmi
atraktivní. Myslím si však, že málo děláme pro
posílení image naší země, aby byla chápána jako
bezpečná, bezproblémová, s fungující strukturou

doprovodných služeb, která si váží svých
návštěvníků.

NNeejjsseemm  ppřříízznniivvcceemm  zzbbyytteeččnnééhhoo  nnáássiillíí  aa  ttvvrrddýýcchh
ppoossttuuppůů..  NNiiccmméénněě,,  nneejjlleeppššíí  oobbrraannaa  jjee  úúttookk,,
nneejjeeffeekkttiivvnněějjššíí  oocchhrraannaa  pprreevveennccee  aa  nneejjúúččiinnnněějjššíí
zzppůůssoobb  jjaakk  uuddrržžeett    vv  zzeemmii  ppoořřááddeekk  aa  „„úúnnoossnnoouu““
mmíírruu  kkrriimmiinnaalliittyy  ((llzzee--llii  ttoo  oo  ttoommttoo  ffeennoomméénnuu  vvůůbbeecc
pprroohhlláássiitt,,  žžee  jjee  jjaakkáákkoolliivv  jjeehhoo  mmíírraa  úúnnoossnnáá))  jjee
ssttrraacchh  zzee  zzáákkoonnnnéé  rreepprreessee..  BBoohhuužžeell,,  nnaaššee  ččeesskkáá
ssppoolleeččnnoosstt  jjee  vvee  vvnníímmáánníí  ČČeesskkéé  ppoolliicciiee  ssvváá,,
ssppeecciiffiicckkyy  ččeesskkáá..  NNee  jjeeddnnéé  ssttrraanněě  vvoolláá  ppoo  ppoořřááddkkuu
aa  pprreevveennccii  kkrriimmiinnaalliittyy,,  ssoouuččaassnněě  vvššaakk  ttaakkřřkkaa
ppaauuššáállnněě  ooddssuuzzuujjee  jjaakkéékkoolliivv  pprroojjeevvyy  rraazzaannttnněějjššííhhoo
ppoossttuuppuu  mmuužžůů  zzáákkoonnaa..  VVáámm  ssee  aallee,,  ppaannee  mmiinniissttřřee,,
vv  ttééttoo  cchhrroonniicckkyy  nneelleehhkkéé  kkoonnsstteellaaccii  ppooddaařřiillaa
úúžžaassnnáá  vvěěcc..  PPoolliicciiee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ppeerrffeekkttnněě
zzvvllááddllaa  bbeezzppeeččnnoossttnníí  zzaajjiiššttěěnníí  VVýýrrooččnnííhhoo  zzaasseeddáánníí
MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  mměěnnoovvééhhoo  ffoonndduu  aa  SSkkuuppiinnyy  SSvvěěttoovvéé
bbaannkkyy,,  aa  ttoo  zzaa  ssiittuuaaccee  kkddyy  mmeezziinnáárrooddnněě
mmeeddiiaalliizzoovvaannýý  aarrbbiittrr  mmoorráállkkyy  vvyyssllaall  ssvvěěttuu  ppoosseellssttvvíí,,

jjeehhoožž  ssllyyššeennýýmm  oobbssaahheemm  bbyylloo::  „„GGaauunneeřřii
aa ppoommaatteennccii  cceellééhhoo  ssvvěěttaa,,  jjssttee  uu  nnááss
vvííttáánnii..  PPřřiijjeeďďttee  ssii  kk  nnáámm  zzaaddeemmoonnssttrroovvaatt
aa  zzaařřááddiitt  --  vveennttiilloovvaatt  ssvvoojjii  bbrruuttaalliittuu..““  KKddyy
ddrrttiivváá  ppřřeevvaahhaa  ssdděělloovvaaccíícchh  pprroossttřřeeddkkůů
ppsseeuuddoo  nneessttrraannnněě  ppoosskkyyttoovvaallaa  nneeúúmměěrrnněě
vvěěttššíí  pprroossttoorr  ttzzvv..  „„ooddppůůrrccůůmm  gglloobbaalliizzaaccee““,,
jjeejjiicchhžž  nnaacchhyyssttaannýýmmii  aarrgguummeennttyy  pprroo
ddiiaalloogg  bbyyllyy  ooddppaaddkkoovvéé  kkoonntteejjnneerryy  ppllnnéé

ddllaažžeebbnníícchh  kkoosstteekk  aa  ooppeerraaččnníí  pplláánnyy  úúttookkůů  nnaa
ssyymmbboollyy  ttzzvv..  gglloobbaalliizzaaccee..  PPaannee  mmiinniissttřřee,,  mmůůžžeettee
ssttrruuččnněě  ((jjddee--llii  ttoo  vvůůbbeecc))  řřííccii,,  jjaakkéé  jjssttee  tteehhddyy  ddaall
ČČeesskkéé  ppoolliicciiii  zzáákkllaaddnníí  ppookkyynnyy??

Základní pokyny pro Českou policii během
Výročních zasedání  Mezinárodního měnového
fondu a Skupiny světové banky byly zcela
jednoznačné: maximální tolerance vůči povoleným
pokojným demonstracím a protestům. Tzn. včetně
tolerance vykřikování hesel a vyvěšování
transparentů. Tato míra tolerance pro Policii České
republiky končí v okamžiku, kdy dochází k páchání
násilí, ohrožování majetku, bezpečnosti a životů
občanů. Jak se 26. září 2000 ukázalo, sliby
odpůrců globalizace o pouhém pokojném vyjádření
názorů byly zcela liché. Policie České republiky
dostála svému závazku maximální tolerance
a v mezích zákona o Policii České republiky
zakročila proti agresorům a vandalům s nasazením
životů jednotlivců i celých jednotek. Za to jim patří
nejenom dík a obdiv můj, ale, jak se ukázalo, i dík
široké veřejnosti a kolegů profesionálů ze zahraničí.

➤➤ www.mvcr.cz

p o l i t i k a
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● ¯ÌzenÌ silovÈho ministerstva

vyûaduje enormnÌ nasazenÌ ●

dÏl·me m·lo pro posÌlenÌ

image naöÌ zemÏ ● z·kladnÌ

pokyny pro »eskou policii

bÏhem V˝roËnÌho zased·nÌ

Mezin·rodnÌho mÏnovÈho fondu a Skupiny

SvÏtovÈ banky ● Policie »R sklidila obdiv

ministra Grosse, ve¯ejnosti i koleg˘

profesion·l˘ ze zahraniËÌ ●

Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu Všudybyl 
P ř e d s t a v e n í  p r o j e k t ů

Redakce a příjem inzerce: Chalabalova 1605, 155 00 Praha 13, e−mail: kainc@mbox.dkm.cz, mobil:  0603/ 177 536, fax: 02/ 652 29 06

➤➤ 

➤➤ 

&
Internetový časopis lidí 
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Princip pojiötÏnÌ
Z ekonomického hlediska lze pojištění

(provozované komerčními pojišťovnami)
charakterizovat jako vytváření finanční rezervy
sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou
pojištěným osobám z nahodilých událostí. Je
samozřejmé, že tato finanční rezerva se vytváří
z prostředků pojištěných osob, tedy z pojistného,
které je cenou za poskytování pojistné ochrany.
Pojištění je v tomto kontextu tedy odvětvím služeb.

Z právního hlediska je pojištění závazkovým
právním vztahem, v němž mají jeho účastníci rovné
postavení. Právní vztahy vyplývající z pojištění
upravuje občanský zákoník.

Pojiöùovnou je 
Podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

a o změně některých souvisejících zákonů je
pojišťovnou právnická osoba, které bylo
Ministerstvem financí uděleno povolení
k provozování pojišťovací činnosti a činnosti s ní
související. Pojišťovací činnost může za podmínek
stanovených zákonem provozovat pojišťovna se
sídlem na území České republiky založená pouze
jako akciová společnost nebo družstvo. Stanoví-li
tak zvláštní předpis, může být tato činnost
vykonávána i jinou právnickou osobou.

Zajiöùovnou je 
Podle zákona o pojišťovnictví právnická osoba se

sídlem na území České republiky, která provozuje
zajišťovací činnost a bylo jí MF ČR uděleno povolení,
nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která
provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní
úpravou země svého sídla. Zajišťovací činnost může
provozovat pojišťovna nebo zajišťovna se sídlem na
území ČR založená pouze jako akciová společnost.
Na provozování zajišťovací činnosti na území ČR
zajišťovnou nebo pojišťovnou se sídlem v zahraničí

se zákon o pojišťovnictví nevztahuje. Pojišťovna,
které bylo uděleno povolení k provozování
zajišťovací činnosti, nemůže přebírat do zajištění
pojistná rizika, která jsou pojištěna pojistnou
smlouvou, kterou sama uzavřela.

Právní postavení pojišťovny a zajišťovny,
nestanoví-li zákon o pojišťovnictví jinak, se řídí
obchodním zákoníkem.

P¯edmÏt podnik·nÌ pojiöùovny
Pojišťovací činností  se dle zákona o pojišťovnictví

rozumí uzavírání pojistných smluv podle zvláštního
právního předpisu (§ 788 odst. 1 občanského
zákoníku) pojišťovnou, správa pojištění
a poskytování plnění z pojistných smluv. Součástí
pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž
zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen
„finanční umístění“), uzavírání smluv pojišťovnou se
zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny
vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv
(pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení
vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná
činnost).

Pojišťovny mohou dále provádět činnosti
související s pojišťovací činností, spočívající ve
zprostředkovatelské činnosti, dále poradenskou
činnost související s pojištěním fyzických
a právnických osob a šetření pojistných událostí
prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou a další
činnosti se souhlasem MF ČR.

Pov·leËn· lÈta ËeskÈho pojiöùovnictvÌ 
Do roku 1945 působilo v Československu více než

700 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Dekretem
prezidenta republiky č. 103/1945 Sb. ze dne
24.10. 1945 se znárodnilo zestátněním smluvní
(soukromé) pojišťovnictví na území Československé
republiky. „Za účelem jednotného vedení
pojišťovnictví byla zřízena Pojišťovací rada se sídlem

Vöudybyl jmÈnem

tisÌcovek sv˝ch pozorn˝ch

Ëten·¯˘ dÏkuje »eskÈ

podnikatelskÈ pojiöùovnÏ

za fundovanÈ zpracov·nÌ

hlavnÌho tÈmatu ËtvrtÈho

vyd·nÌ.

Byznys 
kolem 
rizika 

P¯ipravovan˝ nov˝ z·kon o pojistnÈ smlouvÏ definuje pojistnÈ nebezpeËÌ
jako moûnou prvotnÌ p¯ÌËinu vzniku nahodilÈ skuteËnosti, na kterou se
pojiötÏnÌ vztahuje a s nÌû je spojen vznik ökody nebo vyvol·nÌ pot¯eby
finanËnÌ Ë·stky.

ESO travel
Korunovační 22, 170 00 Praha 7
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v Praze, která byla podřízena Ministerstvu financí“.
Vyhláškami č. 2086, 2088, 2090, 2092 a 2094

vydanými dne 20. 11. 1946 bylo od 1. 1. 1947
ustaveno v Československu 5 pojišťoven, národních
podniků, a to: pojišťovna Slavie, n.p.; Pražská
pojišťovna, n.p.; První československá pojišťovna,
n.p.; pojišťovna Slovan, n.p. a Nemocenská
pojišťovna, n.p.

Po únoru 1948 byl se zpětnou platností od
1. 1. 1948 vytvořen jeden ústav - Československá
pojišťovna, národní podnik se sídlem v Praze
a ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě, který se
tak stal monopolní pojišťovnou na území
Československé republiky pro pojišťování
vnitrostátních i zahraničních rizik. Stalo se tak
vyhláškou ministra financí č. 977 z 25.5. 1948.

⁄nor 1948 p¯eruöil,
tak jako v jiných oblastech, na několik desetiletí

přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. Velmi negativní
dopad na vývoj pojištění, zejména životního, měla
měnová reforma provedená v roce 1953. Zcela
nevýhodný kurz přepočtu hodnot životního pojištění
výrazně poškodil většinu pojištěných a na dlouhá
léta otřásl důvěrou pojištěných v tuto formu jejich
zajištění. V roce 1958 byla do tehdejší Státní
pojišťovny začleněna První česká zajišťovací banka
a vytvořena Státní pojišťovna, pojišťovací
a zajišťovací podnik, Praha. Vytvořením jedné
pojišťovny byly dány předpoklady pro vybudování
jednotné a jednoduché vnitřní organizační struktury
a zjednodušení celého provozu. Tím se výrazně
snížily režijní náklady a obecně se rozšířila pojistná
ochrana. Pojišťovna začala rozvíjet své
celospolečenské funkce jako součást jednotného
ekonomického a finančního systému státu.

Z·konem Ë. 162/1968 Sb.,
o pojiöùovnictvÌ 

byly v souvislosti s federativním uspořádáním
státu vytvořeny ze Státní pojišťovny dva samostatné
subjekty - Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze
a Slovenská státní pojišťovna se sídlem v Bratislavě,
a to s účinností od 1.1.1969. Obě pojišťovny mohly
působit na celém území Československa, ale po
vzájemné dohodě, uzavřené již v roce 1969,
působily v zásadě pouze ve svých republikách.
Řízeny byly republikovými Ministerstvy financí.

Právní rámec pro změny související se zavedením
tržní ekonomiky a soukromého podnikání byl
v oblasti pojišťovnictví vytvořen zejména novými
zákony o pojišťovnictví (v ČR zákon
č. 185/1991 Sb).

PovolenÌ k provozov·nÌ pojiöùovacÌ
Ëinnosti 

na území ČR uděluje Ministerstvo financí na
základě písemné žádosti, která obsahuje náležitosti
stanovené § 7 a následující zákona o pojišťovnictví.
O této žádosti rozhodne MF do 90 dnů od jejího
podání. Povolení k provozování pojišťovací činnosti
se uděluje podle pojistných odvětví životních
pojištění nebo pojistných odvětví neživotních
pojištění nebo podle skupin neživotních pojištění
uvedených v části C přílohy k zákonu
o pojišťovnictví.

V § 9 citovaného zákona jsou uvedeny minimální
výše základního kapitálu pojišťovny pro provozování
pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více
pojistných odvětví a jejich případné kombinace.
Např. pro pojistné odvětví uvedené pod č. 11
přílohy k zákonu - tj. pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého
dopravního prostředku, včetně odpovědnosti
dopravce je stanoven minimální základní kapitál
pojišťovny ve výši 200 mil. Kč.

PojistnÈ nebezpeËÌ, pojistnÈ riziko,
pojistn· ud·lost

Autoři, zejména v USA vytvořili celou řadu
definic pro pojistná rizika, která bývají obvykle
doprovázena rozvláčnými výklady. Připravovaný
nový zákon o pojistné smlouvě (jeho účinnost se
předpokládá v roce 2003) definuje pojistné
nebezpečí jako možnou prvotní příčinu vzniku
nahodilé skutečnosti, na kterou se pojištění
vztahuje a s níž je spojen vznik škody nebo vyvolání
potřeby finanční částky.

Pojistn˝m rizikem je 
možnost vzniku nahodilé skutečnosti vyvolané

pojistným nebezpečím a míra pravděpodobnosti
předpokládaného rozsahu škody nebo míra
pravděpodobnosti potřeby finanční částky.

Příklad - Pojistné nebezpečí je záplava a těsná
blízkost domu u řeky je pojistné riziko. Uvažujeme-li
o výši rizika, musíme vzít v úvahu dva pojmy, četnost
a závažnost. Zkombinujeme -li tyto dva pojmy,
zjistíme, že převažují dva vztahy. První z nich se týká
velkého počtu různých rizikových situací, v nichž
existuje vysoká četnost a nízká závažnost rizika.
Například v případě pojištění pro případ požáru,
bude existovat mnoho malých požárů a poměrně
málo velkých požárů. Lze si to představit jako velký
počet požárů domácností, které poškodí kuchyň,
ale malý počet požárů, které zničí celý dům. Člověk
by byl ochoten financovat škody, které jsou časté,
nikoli však vážné, nebyl by však asi ochoten
financovat málokdy se vyskytující události, které

mohou mít za následek velmi vysoké náklady. Tato
podoba vztahu mezi četností a závažností se
neomezuje jen na škody způsobené požárem, ani
na majetkové škody. Velmi podobným modelem se
řídí případy pracovních úrazů.

NÌzk· Ëetnost a vysok· z·vaûnost
Druhý vztah mezi četností a závažností je ten, kdy

existuje nízká četnost a vysoká závažnost. Celkový
počet takových událostí nebude tak vysoký,
nastanou-li však, budou mít za následek velmi
vysoké náklady. Příkladem jsou nehody, které
postihují lodi a letadla.

Pojistné riziko a jeho hodnocení (oceňování)
pojišťovnami je nejdůležitějším faktorem pro
stanovení ceny pojištění. Faktor spoluúčasti na
pojistném plnění při každé pojistné události je
dílčím faktorem. Obecně lze říci, že čím vyšší je
spoluúčast na pojistném plnění, tím se cena
pojištění zlevňuje a naopak.

Pojistn· smlouva 
Základní právní úprava pojištění je obsažena

v občanském zákoníku - § 101, 104 a § 788 - 828.
Ustanovení § 788 o. z. charakterizuje pojištění,
a tím je odlišuje od smluv upravujících jiné závazky.
Z této úpravy vyplývá, že pojistnou smlouvou se
pojišťovna zavazuje poskytnout ve sjednaném
rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve
smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická
osoba, která s pojišťovnou pojistnou smlouvu
uzavřela, je povinna platit pojistné. Z ryze právního
hlediska je pojištění synallagmatický závazkový
právní vztah, tzn. vztah charakterizovaný rovností
účastníků, kteří jsou nositeli práv a povinností, jež
s tímto právním vztahem spojují právní předpisy
nebo jež na sebe vzali uzavřením smlouvy, a dále
vzájemností práv a povinností, jakož i vzájemnou
podmíněností plnění. 

Pojistn· smlouva je uzav¯ena 
okamžikem, kdy navrhovatel obdrží sdělení o přijetí

svého návrhu, pokud nejsou projevy vůle učiněny
současně. Úpravu obsahuje § 792 o. z., který rovněž
stanoví, že návrh lze přijmout též zaplacením
pojistného ve výši uvedené v návrhu a v určené
lhůtě. Podle § 791 o. z. je pro právní úkony týkající
se pojištění předepsána písemná forma, není-li
v zákoně nebo ve vše-obecných pojistných
podmínkách stanoveno jinak. 

Od okamžiku uzavření pojistné smlouvy je třeba
odlišit počátek pojištění, tj. dobu, od níž vznikají
práva a povinnosti z pojištění. Tento počátek
pojištění je blíže upraven v pojistných podmínkách
nebo v pojistné smlouvě. Rovněž tak zánik pojištění

PAÿÕé
letecky

7590 KË (4 noci) 6300 KË (3 noci) 
1. 6.- 4. 6. 2001

23. 5. - 27. 5. 2001
Slevy pro dÏti.

tel.: 02/ 2421 5336, 2421 7123, 2223 1663, 2223 0802
fax: 02/ 2421 5336, 2421 7115; e-mail: benatour@benatour.cz

MARSEILLE 
letecky

6660 KË (3 noci)
24. 5.- 27. 5. 2001

Moûnost zakoupenÌ samostatnÈ letenky
vËetnÏ cateringu, letiötnÌ taxy, transferu

z letiötÏ do centra a zpÏt: Pa¯Ìû
a Marseille 3990 KË; ÿÌm 6000 KË.

ÿÕM
letecky

13. 4. - 16. 4. 2001
10 840 KË  

28. 4. -   1. 5. 2001
9 990 KË  

VodiËkova 36
110 00 Praha 1
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je ve většině případů upraven v pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Asistence je 
smluvně vymezená služba pojištěnému pro případ

nepředvídatelných událostí. Tuto službu poskytuje
buď přímo pojišťovna sama nebo její smluvní
partner obvykle po 24 hodin denně. Jedná se
o různorodé služby poskytované v rámci určitého
druhu pojištění. Např. v rámci cestovního pojištění -
asistence při úhradách nákladů léčení v zahraničí
včetně zajištění dopravy pojištěného do ČR. Dále
asistence v rámci pojištění motorových vozidel -
zabezpečení a úhrada nákladů při opravě, odtahu
vozidla apod.

PojiöùovacÌ pool je 
volným sdružením pojišťoven bez právní

subjektivity, založeným za účelem provozování
určitého druhu pojištění (obvykle povinně smluvní
pojištění) a za účelem získání, sjednání
a organizace zajistného krytí pojišťoven sdružených
v poolu v rozsahu rizik spojených s provozováním
daného pojištění.

Z uvedené definice je tedy zřejmé, že pooly
vznikají zejména za účelem rozložení pojistného
rizika (jedná se o značně vysoké riziko) na více
pojišťoven a získání zajištění pro toto riziko. V praxi
jde o to, že jednotliví členové poolu vytvoří svými
tzv. čistými vlastními vruby (finančními částkami)
kapacitu poolu v určité výši a zbylou potřebnou
kapacitu pro krytí případných škod pool zajistí
u zajišťoven. 

V současné době existuje v rámci pojistného trhu
pool jaderný a pool pro pojištění záruky v důsledku
úpadku cestovní kanceláře. Připravuje se založení
poolu pro pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
v důsledku závažné havárie - dle zákona
č. 353/1999 Sb.

V˝znam a v˝hody pojiötÏnÌ
Tato otázka úzce souvisí s obsahem uvedeným

v bodě 1, tj. s principy pojištění. Existence solidního
pojistného trhu je základní složkou kterékoli
úspěšné ekonomiky a důkaz tohoto tvrzení je možné
vidět v mnoha částech světa. To, že se o pojištění
hovoří mnohem méně, než o jiných finančních
institucích (jako jsou banky), neodráží jeho
skutečný význam. Mnoho autorů, kteří píší o historii
ekonomie a historii pojištění, si všímá souvislostí
mezi solidním pojistným trhem a rozvojem
průmyslu. Jako příklad uvádějí např. vzestup
Británie jako významného obchodního státu,
a skutečnost, že Británie měla v tomtéž období
dobré možnosti pojištění pro případ požáru.

Vědomí, že zde existuje pojištění, aby čelilo
finančním následkům určitých rizik, poskytuje jistý
druh klidu mysli. To je důležité pro soukromé osoby,
jež pojišťují svoje auto, dům, majetek apod., je to
však životně důležité pro průmysl a obchod.

Proč by člověk měl vkládat peníze do obchodního
podniku, když existuje tolik rizik, která mohou mít za
následek ztrátu těchto peněz? Kdyby však lidé
neinvestovali do podnikání, pak by existovalo méně
pracovních míst, méně zboží, bylo by třeba více

dovážet a obecně by se snižovala životní úroveň.
Zakoupení pojištění umožní podnikateli (ale
i občanům) přenést alespoň některá rizika
podnikání na pojišťovny.

Pojištění působí také jako stimul činnosti
podniku, který již existuje. Děje se to tak, že
finanční prostředky, které by jinak bylo třeba
udržovat jako snadno dostupné rezervy pro krytí
budoucích škod, uvolňují pro investice do
produktivních činností podniku.

Pojišťovny mají od všech pojištěných k dispozici
velké finanční prostředky, neboť existuje časová
prodleva mezi přijetím pojistného a výplatou
pojistného plnění, pokud škoda vůbec vznikne. Tato
výhoda spočívá ve způsobu užití těchto prostředků,
protože pojišťovny je investují do mnoha různých
investic. Svými rozsáhlými investicemi pomáhá
pojišťovnictví půjčovat národním a mezinárodním
správním orgánům. Pomáhá také průmyslu
a obchodu tím, že jim dává k dispozici různé formy
půjček a upisuje akcie, které jsou nabízeny na
volném trhu. Pojišťovny tvoří část toho, co se nazývá
institucionálními investory; další jsou banky
a penzijní fondy.

»esk˝ pojistn˝ trh smÏ¯uje do EU
Zlomovým rokem z hlediska přibližování českého

pojistného trhu EU byl rok 1999 a 2000. Toto se
týká zejména pojistného práva. Byla provedena
demonopolizace trhu v povinném ručení přijetím
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla, který
zavedl nový systém tohoto pojištění. Dalším
důležitým přijatým zákonem byl zák. č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví, který zkvalitňuje české pojistné
právo, rozšiřuje pravomoci státního dozoru při
kontrole finančního zdraví pojišťoven a přibližuje se
legislativě EU. Jeho úplná harmonizace
s legislativou EU se připravuje v roce 2002. Přijatý
zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v cestovním ruchu, ukládá cestovním
kancelářím povinnost sjednat pojištění pro případ
úpadku. V lednu t.r. vytvořily pojišťovny za účelem
provozování tohoto rizikového pojištění pool. V roce
1999 byl přijat také zákon č. 353/1999 Sb.,
o prevenci závažných havárií, který ukládá
povinnost výrobcům, distributorům, skladovatelům
nebezpečných chemických látek sjednat pojištění
odpovědnosti za škodu. I v předmětném pojištění
probíhají v současné době dokončovací práce na
vytvoření poolu. V roce 2000 byla přijata novela
zákona č. 562/1992 Sb., o daních z příjmů, která,
tak jako v případě penzijního připojištění, umožňuje
poplatníkovi i při sjednání smlouvy na životní
pojištění snížit si daňový základ.

Dalším důležitým připravovaným zákonem v rámci
českého pojistného práva je návrh zákona
o pojistné smlouvě, který byl v minulých týdnech t.r.
Poslaneckou sněmovnou vrácen vládě ČR
k přepracování. Jeho přijetí se předpokládá v roce
2003.

JUDr. Jan Růžička 
a JUDr. Karel Švejda

ESO travel
Korunovační 22, 170 00 Praha 7

tel.: 02/ 333 777 11, fax: 02/ 333 777 16
e−mail: info@esotravel.cz

www.esotravel.cz

➤➤ Národní parky západního
pobřeží USA
16 dní (14 nocí)
15. května až 30. května 59.990 Kč
30. května až 14. června 59.990 Kč
14. června až 29. června 58.990 Kč
29. června až 14. července 58.990 Kč

➤➤ Národní parky severozápadu
16 dní (14 nocí)

30. května až 14. června 58.990 Kč
14. června až 29. června 62.990 Kč

➤➤ Napříč USA
s průvodcem, 22 dní (20 nocí)
29. června až 20. července 69.990 Kč
3. srpna až 24. srpna 69.990 Kč

➤➤ Aljaška
s průvodcem, 16 dní (14 nocí)

14. června až 29. června 94.990 Kč
29. června až 14. července 94.990 Kč

➤➤ USA − města východu
9 dní (7 nocí)
9. června až 17. června 42.990 Kč
3. září až 11. září 42.990 Kč

➤➤ USA − Kanada
15 dní (13 nocí)

26. května až 9. června 54.490 Kč
20. července až 3. srpna 57.490 Kč

Změny vyhrazeny!

Největší český touroperátor na exotiku.



PPeettrr  PPrrookkoopp  
--  vvýýkkoonnnnýý  řřeeddiitteell  ČČeesskkéé
ppoojjiiššťťoovvnnyy,,  aa..  ss..  
Říká se, že nejlepší
pojistná událost je ta,
která se nestala. Tato věta
se však nejednou stala
osudnou mnohým
majitelům nemovitostí,
automobilů
i podnikatelům, kteří riziko

krádeže, živlů a dalších nepřízní osudu zavrhují
úvahou - mně se to přece stát nemůže. Snad právě
proto stále není v naší republice, na rozdíl od
zahraničí, pojištění vnímáno jako něco nezbytného
a samozřejmého. Možná, že právě daňové
zvýhodnění životních pojištění, které letos vstoupilo
v platnost, bude jedním z impulsů ke změně
v myšlení lidí. Česká pojišťovna je připravena
vyhovět požadavkům svých klientů, a to v oblasti
životních i neživotních pojištění. Chtěl bych se na
tomto místě zmínit o jedné oblasti, ve které bychom
stávajícím i potenciálním klientům právě teď rádi
vyšli vstříc, a tou je pojištění malých a středních
podniků. Právě tento segment trhu je považován za
nejvíce podpojištěný. Jsme si vědomi toho, že
v minulosti bylo uzavírání majetkových
a odpovědnostních pojištění pro drobné firmy dost
komplikované. Na základě připomínek klientů
a analýzy trhu jsme sjednávání těchto pojištění
podstatně zjednodušili a zájemci se o tom budou
moci přesvědčit již ve druhé polovině letošního roku.
Ve spolupráci s naší dceřinnou společností eBanka
a dalšími partnery jsme připraveni nabídnout malým
i větším firmám komplexní finanční servis, včetně
úvěrů a leasingu, prostě skutečné propojení
finančních služeb. Děláme vše proto, aby naši klienti
neargumentovali slovy: Pojištění? To je věc, kterou
nepotřebuji…  

IInngg..  JJiiřříí  BBoorrsskkýý  --  řřeeddiitteell
úússeekkuu  mmaarrkkeettiinngguu  ČČeesskkéé
ppooddnniikkaatteellsskkéé  ppoojjiiššťťoovvnnyy
To, že je některý trh
podpojištěný, ještě
neznamená, že musí být
akutně perspektivní.
A naopak, to že je pojistný
trh vysoce saturován,
vůbec nemusí znamenat,
že je neperspektivní.

Pojistný trh v USA patří k těm s nejvyšší
propojištěností a zároveň také
k nejperspektivnějším. Albánský, pak, zase k těm
s nejnižší propojištěností v Evropě, ale jeho
perspektiva je kdesi v dlouhodobém horizontu.
Český pojistný trh zdaleka nedosahuje úrovně
propojištěnosti zemí západní Evropy a zároveň je
velmi perspektivní. Tato skutečnost se pozitivně
odráží v dynamice růstu hospodářských výsledků
České podnikatelská pojišťovny, která oproti
předchozímu roku zvýšila tržby o více než 250 %.
Jsme sice univerzálním pojišťovacím ústavem, ale ve
srovnání s dalšími pojišťovnami jsme na trhu
relativně krátce (5 let) a navíc s ryze českým
kapitálem. V současné době  patříme na českém
pojistném trhu do první desítky. Kromě už zmíněné
perspektivnosti oboru na tom má pochopitelně
velkou zásluhu zkušený management. Díky němu
patří České podnikatelské pojišťovně i různá
prvenství. Jako první jsme např. zahájili prodej
prostřednictvím internetu. Týkal se cestovního
pojištění, v němž velmi úzce spolupracujeme se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
(Mimochodem, náš společný produkt cestovního
pojištění využívá každý rok více než jeden a čtvrt
milionu občanů.)  K prodeji cestovního pojištění po
internetu se posléze přidal i prodej povinného ručení
za provoz motorového vozidla. Zní-li tedy anketní

otázka, je-li český trh pro podnikání v pojišťovnictví
perspektivní, pak už sama existence a dynamika
růstu České podnikatelské pojišťovny dává
jednoznačnou a pro nás potěšitelně kladnou
odpověď: ano.

RRoonn  vvaann  OOiijjeenn  --  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  IINNGG  NNaattiioonnaallee--
NNeeddeerrllaannddeenn
Motorem pro životní
pojištění je míra
odpovědnosti za osudy
nás i našich blízkých,
stejně jako ekonomický
růst pro životní úroveň.
Pojišťovnictví je odvětví
pracující s jedinými

jistotami člověka - životem a smrtí. Ačkoli to zní
trochu morbidně, dokud se budou lidé rodit a
umírat, bude existovat prostor pro životní pojištění.
A jelikož je potřeba bezpečí druhou nejdůležitější
potřebou člověka, pojišťovnictví i přes svou ne příliš
populární image velmi dobře prosperuje. Tolik
filozofická úvaha.
Mám-li být pragmatický, český pojistný trh je
z hlediska životního pojištění velice zajímavý
a perspektivní. V této chvíli je však velmi
podpojištěn. Na jednoho člověka nepřipadá ani
jedna celá pojistka, což je v porovnání se západní
Evropou opravdu málo. Mnoho lidí totiž stále
nedoceňuje význam životního pojištění. Již si zvykli
zabezpečit si prostřednictvím pojistky svou
domácnost či automobil, řada z nich má i úrazové
připojištění, ale na svůj život a jeho pojištění myslí
málokdo. Položíme-li si prostou otázku, co je pro nás
v životě nejdůležitější, mnozí asi odpoví, že děti,
vlastní život, zdraví. Co máme ale pojištěné? My
často říkáme, že pokud si uzavřete životní pojištění,
ukážete, že Vám záleží na Vašich blízkých.
Všechny pojišťovny poskytují svým klientům zajištění
v případě pojistné události. Způsob, jakým tak činí,
se ovšem liší. Pro ING Nationale-Nederlanden je
bezesporu specifické osobní finanční plánování.
Klientům nenabízíme jednotlivé produkty jako
většina pojišťoven, bank i dalších finančních
institucí, ale komplexní řešení finanční situace. Naši
poradci tedy při osobní schůzce klientům
nenabídnou pojištění, ale nejprve vyslechnou jejich
představy, zjistí jejich potřeby a poté provedou
detailní analýzu finanční situace a poté nabídnou
i vhodné řešení. 

IInngg..  JJúúlliiuuss  KKuuddllaa  --
ppřřeeddsseeddaa  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa
aa  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell
ČČEESSCCOOBB,,  úúvvěěrroovvéé
ppoojjiiššťťoovvnnyy,,  aa..ss..
Český trh, a to je zásadní
věc, je perspektivní.
Dosud nedošlo k jeho
úplnému rozdělní. Tento
proces bude pokračovat.

ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. působí v oblasti

p o j i ö ù o v n i c t v Ì
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HlavnÌm tÈmatem dubnovÈho
vyd·nÌ Vöudybylu je pojiöùovnictvÌ. PojiöùovnictvÌ v öirokÈm, obecnÈm

pojetÌ prevence a podnik·nÌ. Tak, jako je cestovnÌ ruch multioborov˝m
vysoce pr˘¯ezov˝m odvÏtvÌm (podnik·nÌm,  spot¯ebitelskou oblastÌ
r˘znorod˝ch sluûeb i  tzv. zbytnou sfÈrou tr·venÌ volnÈho Ëasu), tak i dÌlËÌ
obory pojiöùovnictvÌ prostupujÌ vöemi oblastmi. V obou p¯Ìpadech si
z·kaznÌk kupuje cosi - v dobrÈ vÌ¯e, ûe to bude fungovat. U produkt˘
cestovnÌho ruchu  zpravidla z pozitivnÌch pohnutek t˝kajÌcÌch se proûitÌ
vÏcÌ p¯ÌötÌch  a u produkt˘ pojiötÏnÌ z obavy p¯ed nimi. Ot·zka, kterou
dubnov˝ Vöudybyl klade smÏrodatn˝m a vysoce postaven˝m lidem, kte¯Ì se
spolupodÌlejÌ na formov·nÌ ËeskÈho pojistnÈho trhu je:

Je Ëesk˝ trh pro podnik·nÌ v pojiöùovnictvÌ
perspektivnÌ (Ëi dokonce podpojiötÏn˝)? 

AnketaAnketa
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neživotního pojištění, respektive v jeho specifické
části, a to je pojištění dodavatelských úvěrů. Jak
úvěrů ve vztahu k exportu,  tak úvěrů na poli
domácího obchodu. Jsme instituce, která nabízí
pouze jeden produkt. Za tři a půl roku činnosti se
nám podařilo získat poměrně zajímavou část
českého trhu, který stále ještě nedosáhl úrovně
zdravého propojištění Evropské unie. To se  v našem
segmentu pohybuje mezi 15 - 17 %. V České
republice je úroveň úvěrového propojištění ve výši
7 %.  V exportu trochu více, ve sféře  domácího
obchodu méně. Důvody mohou být různé.
Domnívám se, že kdo si chce důsledně  hlídat
platební toky,  musí  nástroj  úvěrového pojištění
používat. Nejlevnější peníze jsou totiž  ty,  které
neztratíte, a neztratíte je, pokud dostanete včas
zaplaceno. Díky tomu odpadá otázka potřeby
shánění peněz navyšováním  úvěrů bez dalších
záruk, protože své peníze na cestě máte  pojištěny.
Cena pojištění je velmi přijatelná,  proto si myslím,
že v této oblasti dojde v Česku ještě k velkému
nárůstu. Rád oceňuji, že i české banky už začaly
úvěrové pojištění akceptovat (zahraniční to dělají
běžně) jako dodatečné zajištění, což jejich
managementu umožňuje realizovat   racionálnější
obchodní úvěrovou politiku, lépe a hlavě bezpečněji
používat větší objem volných    kapitálových zdrojů.

IInngg..  MMiirroossllaavv  TTaaccll,,
ppřřeeddsseeddaa  ppřřeeddssttaavveennssttvvaa
aa  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  AAlllliiaannzz
ppoojjiiššťťoovvnnyy,,  aa..ss..  
Český pojistný trh se
dynamicky rozvíjí již od
roku 1992 a to se projevilo
i loni. Na trhu působí
aktivně přes 40
pojišťoven, které nabízejí

široké spektrum pojistných produktů srovnatelné
s nabídkou ve vyspělých ekonomikách. Česká
republika ale zatím nedosáhla úroveň trhu západní
Evropy, zejména  v oblasti životního pojištění. Teprve
teď, deset let po revoluci, si lidé začínají
uvědomovat, že se na stáří musí, alespoň částečně,
zabezpečit sami. Je pravděpodobné, že daňové úlevy
zavedené od ledna 2001 na životní pojistky, růst
v této oblasti ještě umocní. Tuto zákonnou úpravu
doprovázela poměrně široká veřejná diskuse k dané
problematice, takže veřejnost  je již poměrně
informována a navíc je připojena  i konkrétní
motivace finanční. Univerzální pojišťovna, jako je
například Allianz, nabízí téměř všechny typy
produktů - kasko, povinné ručení, pojistky pro
podnikatele i průmysl, penzijní připojištění, cestovní
pojištění, apod. Také se snažíme nabízet

univerzální servis pro klienta, neustále rozšiřujeme
asistenční služby, některé pojistky prodáváme on-
line prostřednictvím internetu a samozřejmě jsme
svým klientům k dispozici ke konzultacím na
bezplatné telefonní lince. 
Na závěr bych chtěl uvést další aktuální důkaz
vyspělosti českého pojistného trhu. Tím je, podle
mého názoru, zavedení takzvaných pojistných poolů,
ve kterých se účastní více pojišťoven. Jedná
se o pojištění klientů u kterých je potenciální 
škoda velmi vysoká. Příkladem je nejen pool na
pojištění cestovních kanceláří, ale například 
i tzv. „jaderný“ pool.

JJUUDDrr..  VVllaaddiimmíírr  KKrraajjííččeekk  --
ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  EEvvrrooppsskkéé
CCeessttoovvnníí  PPoojjiiššťťoovvnnyy
Český trh je jednoznačně
perspektivní pro jakoukoliv
pojišťovnu. V Česku je totiž
asi poloviční
propojištěnost proti
vyspělým zemím západní
Evropy, kde navíc úroveň
propojištěnosti nadále

stoupá. Myslím, že český trh je nejvíce perspektivní
pro větší mezinárodní společnosti. Ty jsou schopny
poskytnout komplexní servis ve všech oblastech
pojištění a mohou lehčeji využívat zahraničních
zdrojů, co se týče odborníků, dat, zajištění
a podobně. V nespolední řadě jsem přesvědčen, že
perspektivu na našem trhu mají pojišťovny
specializované na úzký segment pojištění, kterému
tak mohou věnovat veškerou pozornost a péči. Tím
daný druh pojištění posouvají ve směru nejvyšších
světových standardů vyspělých zemí. Na druhé
straně menší perspektivu vidím pro nově zakládané,
zcela české ústavy. Bývají zpravidla handicapovány
kapitálovým zázemím, organizačně, i lidskými zdroji.
A výchova lidí, odborníků, nemá-li daný pojišťovací
ústav zázemí za zahraničí, je mnohem složitější.

IInngg..  PPaavvooll  PPaarríízzeekk  --
mmííssttooppřřeeddsseeddaa
ppřřeeddssttaavveennssttvvaa
aa ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  EExxppoorrttnníí
ggaarraannččnníí  aa  ppoojjiiššťťoovvaaccíí
ssppoolleeččnnoossttii  aa..ss..  ((EEGGAAPP))
Na základě zkušeností,
které máme v EGAPu
musím odpovědět kladně.
Pro úvěrové pojištění,

které je relativně mladou branží českého
pojišťovnictví, je český trh nepochybně velmi

dynamický a perspektivní. Od  roku 1992, kdy jsme
začínali s nulovým objemem, jsme dosud souhrnně
pojistili přes 220 miliard Kč pohledávek z úvěrů.
Z této sumy to pouze za rok 2000 představovalo víc
než 70 miliard  Kč, tj.  přes 6,3 % českého vývozu.
Proti předchozímu roku to znamená přírůstek téměř
50 %.  I v sumě předepsaného pojistného jsme
v loňském roce poprvé přesáhli miliardu korun.
Pokud ale český trh porovnáváme z trhy zemí
s vyspělou tržní ekonomikou, míra pojištění úvěrů,
a to jak exportních tak domácích, je na nich stále
výrazně vyšší. Když jsme před lety začínali, nabízeli
jsme něco, o čem převážná většina podniků slyšela
poprvé. Nevěděla, co to je a jak to má použít. Proč si
má objednávat pojištění a ještě za něj platit.
Ke dnešnímu dni se nám je, a nejen  dominantní

exportéry, podařilo přesvědčit o tom, že úvěrové
pojištění má pro ně, kromě ochrany proti
nezaplacení, ještě přídavné efekty. Naše produkty
jim totiž zpravidla velice pomáhají získávat
financování jejich vývozu. Exportní garanční
a pojišťovací společnost má i produkty, které přímo
jsou určeny pro to, aby pomáhaly získávat
financování výroby pro vývoz. Úvěrové pojištění
je zkrátka perspektiva nejen pro český pojistný 
trh, ale zejména pro konkurence schopnost 
českého exportu.

JJaarroossllaavv  BBooččeekk,,  ggeenneerráállnníí
řřeeddiitteell  ZZüürriicchh  PPoojjiiššťťoovvnnyy
Na otázku je-li český
pojistný trh perspektivní,
musím odpovědět jasným
ano. Jinak bychom zde
určitě nebyli a naše
centrála by nemalé
finanční prostředky, které
do rozvoje českého trhu

investuje, orientovala jinam. Co se týče
propojištěnosti českého trhu. Zürich Pojišťovna se
dominantě pohybuje v oblasti  pojištění průmyslu
a podnikatelských rizik. Jsme toho názoru, že
i v tomto segmentu není všechno řádně pojištěno.
Na českém pojistném trhu se vyskytují značné
deformace pojistných hodnot. I zde je značný prostor
k dalšímu růstu. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že
naše průmyslové pojištění vzrostlo za minulý rok cca
o 30 %, takže i v tomto velmi nekompromisně
obsazeném tržním segmentu se nám daří prokazovat
své kvality. Vývoj je pro Zürich Pojišťovnu velmi
pozitivní. Jsme přesvědčeni, že se v něm odráží
přímá souvislost s naším profesionálním a vysoce
kvalifikovaným přístupem k průmyslovým rizikům.

➤➤ 
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Zařazení do adresáře odběratelů 
časopisu lidí a o lidech v cestovním ruchu 

Všudybyl můžete objednat 
na adrese:
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Udrûet si kvalitnÌ a loaj·lnÌ zamÏstnance nenÌ
v souËasnÈ dobÏ jednoduchÈ. Ale pr·vÏ oni b˝vajÌ
hlavnÌ devizou podniku a jeho konkurenËnÌ v˝hodou.
V˝zkumy ukazujÌ, ûe v˝öe platu Ëi mzdy nenÌ jedin˝m
l·kadlem, kter˝m si zamÏstnance zÌsk·te. St·le vÌce
firem, proto vyuûÌv· dalöÌch moûnostÌ pro zv˝öenÌ
loajality a motivace sv˝ch zamÏstnanc˘.

Snaha rozöÌ¯it systÈm v˝hod zamÏstnanc˘m
Provedené výzkumy ukázaly, že 70 % společností na českém trhu má zájem

a snahu rozšířit současný systém sociálních výhod poskytovaných svým
zaměstnancům. Zaměstnavatelé přitom kladou velký důraz na finanční produkty,
zejména pak penzijní připojištění či životní a důchodové pojištění. 

V roce 1993 pouze 5 % spoleËnostÌ
V myšlení zaměstnavatelů v souvislosti s odměňováním a zaměstnaneckými

výhodami došlo v průběhu 90. let k jasnému posunu. V roce 1993 podle PWC
nabízelo pouze 5 % společností svým zaměstnancům opční plány a 15 %
zaměstnavatelů obohatilo systém odměňování svých zaměstnanců o úrazové
pojištění. O pět let později se situace výrazně změnila: 14 % zaměstnavatelů
nabízí v rámci svých systémů odměňování opční plány a 45 % společností
přispívá svým zaměstnancům na úrazové pojištění. Podle našich propočtů čítá
potenciál korporátního trhu 120 tisíc společností, které zaměstnávají téměř
2 miliony lidí. Ačkoli je korporátní trh velmi zajímavý, dosud zde neexistovala

žádná finanční instituce, která by nabízela komplexní balík finančních produktů
tzv. zaměstnanecké výhody. Řada pojišťoven, penzijních fondů a dalších
finančních společností nabízí klientele různé programy, nicméně žádný z nich
nemá parametry klasických zaměstnaneckých výhod. Tolik současná situace.
V průběhu 2 - 3 let bude skutečnost zřejmě jiná.

Individu·lnÌm p¯Ìstup ke kaûdÈ spoleËnosti
Mezeru na trhu se rozhodla pokrýt holandská finanční skupina ING Group.

Koncept je založen na individuálním přístupu ke každé společnosti, nepřetržité
telefonické podpoře a originální elektronické administrativě. Klientům jsou
k dispozici specialisté pro firemní klientelu, kontaktní centrum vybudované
v souladu s vyspělou informační technologií a zejména unikátní elektronické
zpracování veškeré administrativy na platformě Internetu. 

Origin·lnÌ internetov· aplikace
Jelikož je administrativa spojená se zaměstnaneckými výhodami poměrně

náročná, pomáhá klientům situaci ulehčit originální internetová aplikace, kterou
ING vyvinula ve spolupráci s IBM. Tato aplikace umožní personálnímu oddělení
firmy a dalším zainteresovaným zaměstnancům číst, doplňovat a měnit
informace související s užívanými produkty. Konkrétně mají klienti možnost zjistit
informace o aktuálních platbách, vést evidenci zaměstnanců v souvislosti se
změnami pracovního poměru, provádět změny v produktech a příspěvcích pro
jednotlivé zaměstnance atd. 

Koktejl ING Employee Benefits
Koktejl ING Employee Benefits je v současné době namíchán z penzijního

připojištění, životního a soukromého zdravotního pojištění, hypotéčních úvěrů,
stavebního spoření a podílových fondů. Některé produkty zaměstnaneckých
výhod poskytují společnosti patřící do finanční skupiny ING Group, jiné - např.
stavební spoření a hypotéky - jsou nabízeny ve spolupráci se strategickými
partnery. Do budoucna bude nabídka rozšířena o bankovní produkty, jako jsou
kreditní karty či spořící účty.

p o j i ö ù o v n i c t v Ì

Ë t v r t È  v y d · n Ì  2 0 0 112

ING
Employee

Benefits 

Novela zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2001,
přinesla daňové úlevy pro pojistné hrazené zaměstnavatelem na životní
pojištění svých zaměstnanců, čímž rozšířila možnosti jak zatraktivnit
zaměstnání u té které firmy.

Pro zaměstnavatele novela přinesla možnost uplatnit jako daňově
uznatelný výdaj (náklad) pojistné, které hradí zaměstnavatel za
zaměstnance pojišťovně na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi
zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, až do výše 8 000 Kč za
zdaňovací období nebo jeho část. Pojistné nad tuto hranici musí již hradit
zaměstnavatel z čistého zisku, neplatí z něj však ani sociální ani zdravotní
pojištění. Navíc z takového pojistného neodvádí daň z příjmu ani
zaměstnanec, neboť až do výše 12 000 Kč příspěvku zaměstnavatele je
toto osvobozeno od daňové povinnosti i pro zaměstnance.

Pojistná smlouva, na kterou lze tuto výhodu uplatnit, musí splňovat
podmínku 2x60. To znamená, že soukromé životní pojištění musí být
uzavřeno nejméně do 60 let věku pojištěného a musí trvat nejméně
60 měsíců.  

Daňová úleva se vztahuje i na platby přímo od zaměstnance, pro tyto platí
limit 12 000 Kč ročně, které si zaměstnanec může odečíst z daní při
ročním zúčtování. Jestliže na smlouvu přispívají oba - zaměstnanec
i zaměstnavatel, celková daňová výhoda se znásobí.

nov˝ koncept spolupr·ce s firemnÌ
klientelou finanËnÌ 

skupiny 
ING Group

IINNGG  GGrroouupp
Nádražní 25, Praha 5
tel.: 02/ 21 770 780

➤➤ www.ingeb.cz
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ProË jsem zaloûila
Nadaci

Mně se vždy dostávalo
hodně lásky a pozornosti
a proto mám potřebu podělit
se s těmi, kteří je potřebují
nejvíce, tedy s dětmi. Jim
chci pomáhat hlavně proto,
že se nemohou bránit
samy a že nemají šanci to
změnit. Myslím, že to
v životě potká každého
z nás, touha až potřeba
rozdělit se. O vše, co
člověka na světě těší, o svoji
radost ze života, o pocit štěstí
i o právě prožívanou lásku. 

Jsou věci, které chápeme jako
normální a samozřejmé, byť ne
spravedlivé. Vždycky to tak bylo, je
a zřejmě i bude. Je to prostě tak zařízené.
Pak ale zjistíte, že se s obvyklým stavem věcí
nemusíte smířit, že když se chce… A vlastně to není
až tak nemožné dosáhnout alespoň nějaké malé
spravedlnosti pro ty děti, které to mají nejtěžší.

Nadace Terezy MaxovÈ
● je stabilně etablovaným subjektem české
neziskové sféry; v loňském roce se stala členem
Fóra dárců, prestižní organizací sdružující nadace 

respektující vysoké standardy a principy
etického chování;
● se zabývá systematickou

podporou projektů směřujících
k legislativní, sociální a kulturní
podpoře problémů souvisejících
s dětskými domovy
a kojeneckými ústavy v České
republice;
● je nadací, jejíž aktivity jsou
sledovány doma i v zahraničí

a garantovány obecně
respektovanou osobností;

● se pravidelně stará o 4000 dětí
ze 150 kojeneckých ústavů

a dětských domovů;
● studuje problematiku opuštěných dětí

již přes tři roky
● pravidelně monitoruje přehled o potřebách

jednotlivých dětských domovů
i konkrétních opuštěných dětí;
● uspořádala v uplynulých letech
několik jednorázových
i pravidelně se opakujících
akcí, které získaly uznání
veřejnosti, např.  Strom
splněných přání a Nejmilejší
koncert;
● je v pravidelném kontaktu
s dětskými domovy
i odborníky na
problematiku
opuštěných dětí, péče
o ně a adopci;
● směřuje většinu
disponibilních
finančních prostředků na
zajištění individuálních
potřeb opuštěných dětí,
které souvisejí s jejich
vzděláváním a budoucím
uplatněním;

● patří mezi instituce, za něž hovoří především
výsledky - v loňském roce jsme na pomoc
opuštěným dětem shromáždili téměř 2 500 000
korun.

Udržíme si jen tu lásku,

kterou rozdáme.

Elbert Hubbard

23. ˙nora se ve VelkÈm s·le Lucerny v Praze uskuteËnil galakoncert na

podporu Nadace Terezy MaxovÈ. Vöechna vystoupenÌ hvÏzd byla mil·

a mÏla lidskou dimenzi. Obzvl·ötÏ osvÏûujÌcÌ byl patriarcha ËeskÈho

bigbÌtu Petr Janda an zpÌval doprov·zeje s·m sebe na

akustickou kytaru. 

Galakoncert
na podporu 

Nadace Terezy MaxovÈ 
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NNaaddaaccee  TTeerreezzyy  MMaaxxoovvéé
Budova Kovo, Jankovcova 2
170 88 Praha 7
tel.: 02/ 66 78 29 98
fax: 02/ 66 78 30 37
e-mail: info@nadacetm.cz
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● monopolistick· ¯eöenÌ omezujÌ
v˝voj ● pojiötÏnÌ pr˘myslov˝ch
a podnikatelsk˝ch rizik stÏûejnÌmi
produkty Z¸rich Pojiöùovny ●
pojiöùujeme rizika, kde si vÏ¯Ìme ●
vöechny pojiöùovny mÏly moûnost si
obstarat  zajistitele ● hotelov·
rizika nejsou ta, kter· se nadöenÏ
pojiöùujÌ ● Z¸rich nechce
participovat na öpatnÈm
posuzov·nÌ rizik ● ze z·padu
a severu se do ËeskÈho vnitrozemÌ
neprojÌûdÌ  pohraniËnÌm, ale
prostituËnÌm p·smem ● 

PPaannee  řřeeddiitteellii  pprroočč  jjssttee  ssee  rroozzhhooddll  jjíítt  ddoo  bbyyzznnyyssuu,,  kktteerrýý
nneenníí  oo  nniiččeemm  mmeennššíímm,,  nneežž  oo  oobbcchhooddoovváánníí  ss  rriizziikkeemm??

Pojišťovnictví je velmi zajímavým odvětvím a jsem
přesvědčen, že mé rozhodnutí působit právě v České
republice bylo správné. Mám možnost  rozvíjet
odvětví, které zde soustu let přešlapovalo na místě.
Téměř 50 let tu vládl monopol a jak víme,
monopolistická řešení vždy nějakým způsobem
omezují vývoj. Brzdí, hnací prvek pokroku, kterým je
soutěživost, tedy konkurence. Výchozí stav počátku
90. let mně osobně umožnil chopit se jedinečné
šance a v průběhu 9 let v České republice vybudovat
2 pojišťovny. Nejdříve Gerling Pojišťovnu a od roku
1995 Zürich Pojišťovnu. Dovolím si tvrdit, velmi
úspěšně.

ZZmmíínniill  jjssttee  mmoonnooppooll..  DDoommnníívváámm  ssee,,  žžee    nneenníí
pprroobblléémmeemm  jjeenn    lleett  mmiinnuullýýcchh..  NNaaššttěěssttíí  ččeesskkéé
ppoojjiiššťťoovvnniiccttvvíí,,  ssnnaadd  vvyyjjmmaa  aattoommoovvééhhoo  rriizziikkaa  ((ccoožž  jjee
zzcceellaa  jjiinnáá  ddiimmeennzzee)),,  ttoottáállnníí  mmoonnooppooll  nneeppoossttiihhll..
NNaaooppaakk  ddoocchháázzíí  vv  nněěmm  kk  lliibbeerraalliizzaaccii..      
VV  oobbllaassttii  ppoovviinnnnééhhoo  jjiiššttěěnníí  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí,,
ppooddllee  ZZáákkoonnaa  115599//11999999  SSbb..,,  ssee  ssaammoossttaattnnoouu
cceessttoouu  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  aallee  nnaakkoonneecc  vvyyddaallaa  ppoouuzzee
ššvvýýccaarrsskkáá  ZZüürriicchh  PPoojjiiššťťoovvnnaa..

Rozhodnutí být mimo pojišťovací pool nebylo zvlášť
ovlivněno skutečností, že jsme švýcarskou
pojišťovnou. Bylo podmíněno filozofií firmy. U nás se
říká: „Pojišťujeme ta rizika, která  jsme s to pokrýt
a nepojišťujeme ta, kterým nevěříme.“ Kdybychom
věřili, že povinně smluvní pojištění
cestovních kanceláří je neúměrně rizikové,
tak bychom s touto formou pojistného
produktu vůbec nezačínali. Ani
bychom nečekali na to,  vznikne-li či
nevznikne pool. Řekli bychom, že
takovéto pojištění provozovat
nebudeme. Jsem přesvědčen, že

by si každá pojišťovna měla
věřit. Měla by věřit v to, co
dělá a mít patřičné
upisovatelské schopnosti
předmětná rizika
posoudit. V případě rizik
cestovních kanceláří je to
tak, že Zürich Pojišťovna
od cestovních kanceláří
požaduje finanční údaje
dlouhodobějšího charakteru.
Minimálně tři roky zpět. Na
základě těchto a dalších údajů pak
posuzujeme, zda  se jedná o zdravou, řádně
vedenou společnost.

PPrroommiiňňttee,,  aallee  ppoojjiiššťťoovvnnyy  ooppeerruujjííccíí  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu,,
kkrroomměě  ČČeesskkéé  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ppoojjiiššťťoovvnnyy  aa  ZZüürriicchh
PPoojjiiššťťoovvnnyy  ssvvůůjj  kkrrookk  vveessmměěss  ooddůůvvooddňňoovvaallyy  ppoossttoojjii
zzaajjiissttiitteellsskkýýcchh  ddoommůů..  TToo  jjee  vvaaššee  ppoozziiccee  aa  ppoozziiccee
ČČeesskkéé  ppooddnniikkaatteellsskkéé  ppoojjiiššťťoovvnnyy  ttaakk  vvýýjjiimmeeččnnáá??

Tím to není. Pojišťovna Zürich nemá žádného
speciálního zajistitele. Máme naši matku a jsme
povinni veškerá rizika, která v  České republice
upisujeme, zajišťovat výhradně přes ni,  popř. přes
společnost Zürich Re, což je naše koncernová
zajišťovna. Jsem přesvědčen, že všechny ostatní
pojišťovny měly určitě dost možností si na
zajišťovacím trhu zajistitele obstarat. Už několik let
se jich tu pohybuje poměrně hodně. Jsou zde
zajišťovací makléři. Nedovedu si představit, že by
produkt povinného smluvního jištění cestovních
kanceláří mohl vyvolat nějaký kapacitní problém ze
strany mezinárodních zajišťovacích  ústavů. Rizika,
která se zde již zajišťují, jsou totiž mnohem větší, než
mohou být škody vzniklé provozem cestovních
kanceláří. Jednoduše tomu nechci věřit. To mi nikdo
neprodá.

VVššuuddyybbyyll  jjee  ddííkkyy  vvýýppoovvěěddíímm  ssmměěrrooddaattnnýýcchh  lliiddíí
pprrůůvvooddcceemm  llaabbyyrriinntteemm  ččeesskkééhhoo  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu..
ZZhhrruubbaa  zz  5500  %%  jjee  aallee  ddiissttrriibbuuoovváánn  ssmměěrrooddaattnnýýmm
lliiddeemm  ppůůssoobbííccíímm  mmiimmoo  cceessttoovvnníí  rruucchh,,  aa  ttoo
nneehhoovvoořříímm  oo  iinntteerrnneettoovvéémm  wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz..  VVššeecchh
jjeehhoo  ooddbběěrraatteellůů  ssee  vvššaakk  vvííccee  ččii  mméénněě  ttýýkkaajjíí  ddaallššíí
ppoojjiiššťťoovvaaccíí  pprroodduukkttyy,,  kktteerréé  zzddee  nnaa  ččeesskkéémm  ttrrhhuu
ZZüürriicchh  PPoojjiiššťťoovvnnaa  aa  ddaallššíí  úússttaavvyy  rreeaalliizzuujjíí..

MMeezzii  nneejjddůůlleežžiittěějjššíí  pprroodduukkttyy,,  kktteerréé  ZZüürriicchh
PPoojjiiššťťoovvnnaa  nnaabbíízzíí,,  ppaattřříí  ppoojjiiššttěěnníí

pprrůůmmyysslloovvýýcchh  aa  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  rriizziikk
Tzn. ochrana movitého

a nemovitého majetku proti
poškození a zničení. Ať povodní,

požárem etc. Potom to jsou škody, které mohou
vzniknout v důsledku přerušení výroby či přerušení
provozu. V případě, že je firma postižena požárem,
nemůže vyrábět. I tyto škody se u nás dají pojistit.
Nabízíme tzv. strojní nebo technická pojištění -
pojištění strojů proti technickým vadám, pojištění při
výstavbě a přestavbě budov. Odpovědnostní
pojištění - jak všeobecná odpovědnost, tak i
odpovědnost za výrobek. 

HHootteelloovváá  rriizziikkaa
Do této sféry patří i hotelová rizika, která

u pojišťoven nejsou zrovna ta, která nejraději
pojišťují. V České republice jsou však i hotely
na velmi vysoké úrovni zabezpečení (ty,
které jsme měli možnost posoudit). Patří
mezi ně např. hotel Inter.Continental či  Four
Seasons, který byl nedávno otevřen aj.

Podle našich interních kritérií získaly tyto
objekty nejvyšší ohodnocení bezpečnosti.

Jejich bezpečnost je stoprocentně srovnatelná
se světovými standardy, které jsou dány

strukturou vlastníků nebo klientely, která je
navštěvuje. Každý mezinárodní hotelový řetězec dělá
rozsáhlá bezpečnostní protipožární opatření. Už
proto, že kdyby v jeho hotelu z důvodu požáru
zahynul nějaký, dejme tomu americký občan, výše
odškodného, která by mohla být uplatňována v USA,
by mohla být astronomická. Proto pojišťovny trvají
na velmi vysokém zbezpečení. Jsou zde i české
řetězce, které se velmi pečlivě starají o bezpečnost
svých hostů. Pochvalně se mohu se zmínit o skupině
Cimex Group, která má vysoce profesionálního
bezpečnostního pracovníka - Ing. Kováře, jemuž se
každým rokem daří proinvestovat několik milionů
korun na zvýšení bezpečnosti hotelů Orea.

EEkkoollooggiicckkáá  rriizziikkaa
V blízké budoucnosti připravujeme  pojištění proti

následkům ekologických škod. Také pro tento druh
pojištění se už prý připravuje nějaký pool. Zürich
Pojišťovna však už teď zastává názor, že ani do něj
nevstoupí. Disponujeme totiž vysoce
kvalifikovanými experty, kteří dovedou posoudit
a ohodnotit rizikovost daného provozu. V současné
době už nevidíme téměř žádné jiné pojišťovny, které
by měly takto rozvinutý přístup k „risk
managementu“. Z tohoto důvodu nechceme jít do
poolu. 

PPoojjiiššttěěnníí  mmoottoorroovvýýcchh  vvoozziiddeell
Vedle tzv. průmyslových rizik pojišťujeme motorová

vozidla. Jak havarijně, tak v oblasti zákonného
ručení. Je pravdou, že se zákonným ručením jsme
přišli jako jedna z posledních pojišťoven. Důvod byl
ten, že nebyly k dispozici vůbec žádné statistiky,
které by pojišťovnám umožňovaly  zkalkulovat
oprávněnost sazeb stanovených Ministerstvem
financí ČR. Dotčený zákon dokonce zakazoval
přístup k předmětným statistikám, což je značný
nedostatek tohoto zákona  a české legislativy vůbec.
Pojišťovny totiž staví na tom, že pracují s čísly
a s dlouhodobými údaji, aby mohli odhadnout míru
rizika. Jistě není tajemstvím, že stále ještě není
u konce diskuse o rezervách, které přešly z České
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Kaûd· pojiöùovna
by si mÏla vÏ¯it,

¯Ìk· gener·lnÌ ¯editel Z¸rich Pojiöùovny

Jaroslav BoËek
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pojišťovny na Českou kancelář
pojistitelů. 

CCoo  cchhyyssttáámmee  ddoo  bbuuddoouuccnnaa??
Připravujeme rozšíření o služby

občanům - pojištění domácností,
úrazové pojištění, individuální cestovní
pojištění. Krok za krokem se z nás
stává univerzální pojišťovna, i když už
teď můžeme říci, že životní pojištění
zatím u nás není v agendě.

PPaannee  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteellii,,  jjaakk  ssee  vváámm  jjeevvíí
ooddvvěěttvvíí  ččeesskkééhhoo  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu??
VVnníímmááttee  ii  vvyy  mmáálloo  vvyyuužžíívvaannýý  kkaappiittááll
ppřříírrooddnníícchh  ddiissppoozziicc  aa    ttuurriissttiicckkýýcchh
aattrraakkttiivviitt,,  jjeejjiicchhžž  zzhhooddnnooccoovváánníímm  ((ččii
aalleessppooňň  nneeiiggnnoorroovváánníímm  jjeejjiicchh  vvýýzznnaammuu
pprroo  zzaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd))  bbyy  ČČeesskkáá
rreeppuubblliikkaa  mmoohhllaa  zzcceellaa  oobbrrááttiitt  sscchhooddeekk
ssvvéé  ppllaatteebbnníí  bbiillaannccee,,  kkddyybbyy  ttoommuu
cchhttěěllaa??

Jde o dlouhodobý proces. Proces
výstavby každého odvětví
i průmyslového, se nejdříve odvíjí tam,
kde je to nejrentabilnější.
Podnikatelské aktivity v oblasti
cestovního ruchu se proto prioritně
koncentrují v Praze plus v několika
málo lokalitách, kam hosté ze
zahraničí již tradičně jezdí. Něco jiného
jsou  lokality, jakoby vyhrazené pro
tuzemskou klientelu. Tam to bude trvat
ještě několik let, ne-li desítek, než se
podaří dát o nich v zahraničí
dostatečně vědět a vytvořit takový
standard služeb, s nímž se běžně
setkáváme v Rakousku či Švýcarsku.
Je to otázka vývoje a akumulace
finančních prostředků. Není to otázka
neschopnosti českých občanů
v podnikání. Finanční prostředky
nejsou k dispozici v takových
dimenzích, jakých by bylo zapotřebí. 

Nesmíme zapomenout, že
propagace státu jako turistické
destinace, je totiž i o jiných věcech,
než jen o tom, kolik peněz
proinvestujeme. Pokaždé, když se
vracím do Čech ať ze severu, ze
Skandinávie z letní dovolené, nebo
přes Bavorský les, vždycky konstatuji,
že již neprojíždíme pohraničním
pásmem, ale prostitučním pásmem.
Takovou ostudu, kterou Česká
republika sama sobě dělá silniční
prostitucí, tu v žádné jiné evropské
zemi nezažívám. Příjezdovému
cestovnímu ruchu by určitě jen
prospělo, kdyby se tento „uvítací“ jev,
s nímž je přijíždějící do České
republiky konfrontován, podařilo
pozitivně změnit.

JJoosseeffaa    JJaallůůvvkkyy,,  ooddssttuuppuujjííccííhhoo  ppoossllaannccee  aa  mmííssttooppřřeeddsseeddyy
PPooddvvýýbboorruu  pprroo  oobbcchhoodd  aa  cceessttoovvnníí  rruucchh  PPoossllaanneecckkéé
ssnněěmmoovvnnyy  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR,,  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  jjaakkýý  mmáá  ppoocciitt
zz oobbddoobbíí  vv  nněěmmžž    bbyyll    vv  PPaarrllaammeennttuu??

Nejdříve k cestovnímu ruchu. Předsevzetí, která jsme
učinili v Podvýboru pro obchod a cestovní ruch se
podařilo naplnit, ale pouze zčásti. Parlament rozhodně
není ten, který by mohl prosazovat některé věci, pokud
naráží někdy na nechuť, jindy na  nedostatek nápadů
u těch, kteří by se měli především starat o kteroukoliv
oblast, rozvoj cestovního ruchu nevyjímaje,
u představitelů exekutivy. Přesto, že se některé věci
podařily,  přetrvávající resortismus zamezuje
koordinovanému postupu všech, kteří by mohli
cestovnímu ruchu přispět. Jsou to ministerstva, jimi řízené
organizace a hlavně jednotliví lidé-úředníci. Doufám, že
nastane doba i v zájmu o věc, kdy tito lidé-úředníci budou
přinuceni přistoupit na to, že je třeba komunikovat.
Nevymýšlet bariéry a zdůvodňovat, proč co nejde, ale
hledat, jak to udělat, aby to šlo. Že budou dělat daleko
více pro to, abychom otevřeli brány České republiky,
důstojně a účinně nabízeli její turistické možnosti.

PPeettrruu  BBeennddlloovvii  jjsseemm  řřeekkll::  VVáášš  ššééff  ssii  ppoosstteesskknnuull,,  žžee  ssoottvvaa  ssii
vvááss  vvyycchhoovvaall,,  uužž  jjddeettee  zzppááttkkyy  ddoo  tteerréénnuu..  PPřřeessttoo,,  žžee
nneemmuussííttee  ((oobběě  ffuunnkkccee  llzzee  vvyykkoonnáávvaatt  ssoouubběěžžnněě)),,  vvzzddáávvááttee
ssee  ppoossllaanneecckkééhhoo  mmaannddááttuu  aa  ooddcchháázzííttee  dděěllaatt  hheejjttmmaannaa..
SS jjaakkýýmmii  ppoocciittyy??

Smíšenými. Odcházím proto, že jsem to v případě svého
zvolení hejtmanem slíbil a sliby se mají plnit. Smíšenými
proto, že tu mám spoustu známých a kamarádů. Od
kamarádů a známých se těžko odchází, byť to v mém
případě není příliš daleko. 

VVááccllaavvuu  KKllaauussoovvii    jjsseemm  ppoolloožžiill  oottáázzkkuu::  JJee  VVáámm  ttoo  llííttoo,,  ppaannee
ppřřeeddsseeddoo??

Když se na to dívám jako šéf a jako pan předseda, který
věděl, že když poslanci přijdou, že jim trvá určitou dobu,
než se zorientují, než dozrají, pak ano. Teď už bych chtěl
sklízet plody jejich dozrání a oni odcházejí. Určitě je to
škoda. Na druhé straně je evidentní, že svých
poslaneckých zkušeností využijí dále a že v krajských
funkcích osvědčí, že se tu ledacos naučili.

VVllaassttiimmiillaa  TTlluussttééhhoo  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,    ccoo  ppřřeejjee  ooddssttuuppuujjííccíímm
ppoossllaannccůůmm??

Aby se jim dařilo. Je to dnes sice oslava, ale pro mne
smutný okamžik. Jsou to dva lidé, se kterými se dobře
komunikovalo. Byli součástí mladé posádky ODS
v Parlamentu. Osvědčili se. Věřím, že se uplatní ve svých
nových funkcích v krajích, kde to rozhodně nebudou mít
snadné.

LLuucciiee  TTaallmmaannoovvéé  jjsseemm  ssee  ppttaall  oobbddoobbnněě..  
Bude se nám po nich stýskat, protože oba dva jsou

velmi výrazné osobnosti klubu ODS v poslanecké
sněmovně. Neloučíme se s nimi, ale budou nám tu
chybět.

MMiirroossllaavvaa  BBeenneeššee  ppaakk,,    jjaakk  vvnníímmáá  kkrrookk  PPeettrraa  BBeennddllaa
aa JJoosseeffaa  JJaallůůvvkkyy,,  kktteeřříí  vvoolliillii  bbuuďď  aa  nneebboo..

Vysoce si cením toho, že lidé, kteří řekli, že někam
odjedou, drží slovo. Jsem rád, že se vrací do exekutivy.
Docela jim rozumím i v tom, že moc zákonodárná není
úplně to pravé ořechové.

Ve st¯edu 28. ˙nora jsem byl pozv·n na

rozluËkov˝ veËÌrek. V jeho pr˘bÏhu jsem

pak hovo¯il s nÏkolika lidmi v souvislosti

s tÌm, ûe Petr Bendl a Josef Jal˘vka,

opouötÏjÌ role poslanc˘, aby se mohli

plnÏ vÏnovat rolÌm hejtmana

st¯edoËeskÈho hraje a mÌstohejtmana

kraje ostravskÈho.  

VeËÌrekVeËÌrek
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ZZmmiiňňoovvaall--llii  jjsseemm  ssee  ppřřeedd  ssvvýýmmii  zznnáámmýýmmii  oo  úúvvěěrroovvéémm
ppoojjiiššttěěnníí,,  zzpprraavviiddllaa  nneevvěědděěllii,,  kktteerráá  bbiijjee..  GGeenneerráállnnííhhoo
řřeeddiitteellee  ČČEESSCCOOBB,,  úúvvěěrroovvéé  ppoojjiiššťťoovvnnyy  ppaannaa  JJúúlliiaa
KKuuddllyy  jjsseemm  ssee  pprroottoo  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss
hhllaavvnníímm  ttéémmaatteemm  ččttvvrrttééhhoo  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  zzeeppttaall,,  oo  ččeemm  žžee
úúvvěěrroovvéé  ppoojjiiššttěěnníí  vvllaassttnněě    jjee??

Je o znalosti informací a
jejich využití. Doložím to na
jednoduchém příkladu.
Coby vývozce (dnes už to
tak musí dělat každý)
poskytujete tzv.
dodavatelský úvěr -
odloženou splatnost
faktury 90 nebo i více
dnů.  Abyste netrnul,
jestli po (např.) 120
dnech dostanete
zaplaceno,  uzavřete
smlouvu s úvěrovou
pojišťovnou. Ta na sebe
přebírá riziko, že v případě,
že za oněch 120 dnů vám z
důvodů platební neschopnosti
nebo z  platební nevůle, odběratel

neuhradí fakturu, uhradí ji pojišťovna. Pochopitelně
s tím, že na svůj vrub pak pokračuje ve vymáhání
pohledávky. Síla úvěrové pojišťovny je ve znalosti
odběratelů. ČESCOB úvěrová pojišťovna, má kvalitní
databázi a může s vysokou mírou pravděpodobnosti
říci, že za firmou XY může jít tolik a tolik splatitelných
a zatím nezaplacených faktur. Úvěrové pojištění se
dá aplikovat na export i na domácí trh.

IInnccoommiinngg  ddoo  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ppřřiinnááššíí  iinnccoommiiggoovvýýmm
ffiirrmmáámm  rriizziikkaa  eexxppoorrttéérrůů,,  oo  nniicchhžž  jjssttee  ssee  zzmmiiňňoovvaall..
VVeellkkéé  zzaahhrraanniiččnníí  úússttřřeeddnnyy  ssii  oodd  ččeesskkýýcchh    ddooddaavvaatteellůů
nneecchháávvaajjíí  kkoommpplleexxnněě  zzaajjiiššťťoovvaatt    kkoonnggrreessyy,,  iinncceennttiivvnníí
aakkccee,,  zzaasseeddáánníí  sspprráávvnníí  rraaddyy  vvččeettnněě  rroozzssááhhllýýcchh
ddoopprroovvooddnnýýcchh  pprrooggrraammůů  aappoodd..  jjaakk  jjiinnaakk,,  nneežž    nnaa
úúvvěěrr  ss  ttíímm,,  žžee  jjeejjiicchh  ppllaatteebbnníí  mmoorráállkkaa  bbýývváá    rrůůzznnáá  bbaa
ii hhrrůůzznnáá..  VVíímm  oo  kkaauuzzáácchh,,  kktteerréé  ssee  ttááhhnnoouu  řřaadduu  lleett..
OOnnii  „„vvyyppeeččeenníí  zzaahhrraanniiččnníí  ppaarrttnneeřřii““  ddoobbřřee  vvěěddíí,,  žžee
žžááddnnáá  zz  ččeesskkýýcchh  iinnccoommiinnggoovvýýcchh    ffiirreemm  ssii  nnaappřř..
nneennaajjmmee  vv  UUSSAA  pprráávvnnííkkaa,,  aabbyy  zz  nniicchh  nneeddoobbyyttnnoouu
ppoohhlleeddáávvkkuu  vvyymmááhhaall..    PPaannee  řřeeddiitteellii  ddoovveeddeettee  ssii
ppřřeeddssttaavviitt  úúvvěěrroovvéé  ppoojjiiššttěěnníí  sslluužžeebb  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu??

Ano, dovedu, i když se na nás dosud nikdo s
takovou žádostí neobrátil. Otázkou je, jak se na
takovýto druh pojištění budou dívat zajistitelé.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna totiž musí respektovat

jistá pravidla, která nám stanovují zajistitelé.
Pojištění, jak ukazují případy z nedávné

historie, je hra o dokonalém zajištění. Tzn.
dokáže-li ta která pojišťovna dostát svým

závazkům. Jinak musím konstatovat, že
na úvěrové pojištění  v sektoru

podnikatelských aktivit cestovního
ruchu -  hotelů, restaurací je
pohled různý. Ze strany pojistitelů
je cestovní ruch vnímán jako
sektor náročný - rizikový.

JJaakkáá  jjssoouu  vv  cceessttoovvnníímm  rruucchhuu
nneejjvvýýzznnaammnněějjššíí  rriizziikkaa??

Z pohledu klientského je
můžeme rozdělit do dvou oblastí.

Jedna je fluktuace kurzu měn. Ta
se ale zřejmě dá zajistit určitými

instrumenty v bankách. Do úvahy by
přicházel klasický hedging. Druhá věc

je, že tento sektor je svojí stabilitou
velice křehký. Nastávají v něm  nenadálé

a nepředvídatelné věci, které se těžko dají

PRVNÍ
NOVOMĚSTSKÝ
RESTAURAČNÍ

PIVOVAR
Otevřený v minulém století 

na Novém Městě Pražském

Novoměstský (kvasnicový) 

ležák světlý i tmavý 11°

Novoměstský pivovar s.r.o.

Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 02/2223 2448

02/2223 1662

e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

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

Motto:

V kruzích úvěrového pojištění se traduje, že v době nedávné prý

byli v Brazílii najímáni lidé, aby se tvrdošíjně pohybovali s

maskou kohoutí hlavy na hlavě  v těsné blízkosti velkých

dlužníků. Nenapadali sice autonomní zónu daného člověka, ale

stále mu byli v patách. Dotyčný se tak dostával pod jistý tlak.

Bylo to vtipné a účinné.

⁄vÏrovÈ pojiötÏnÌ rozhodÏ nenÌ na
evropskÈm trhu v oblasti

pojiöùovnictvÌ nov˝m produktem.
Akciov· spoleËnost »ESCOB,

˙vÏrov· pojiöùovna, a.s. je z 50 %
vlastnÏna »eskou pojiöùovnou a.s.

a z 50 %  nejvÏtöÌ belgickou
˙vÏrovou pojiöùovnou  COBAC, S.A.,

kter· je souË·stÌ skupiny Euler
Group. »ESCOB, ˙vÏrov· pojiöùovna
je s nÌ datab·zovÏ spojena a Ëerp·
jejÌ kow-how. SpoleËnost COBAC,

S.A. byla zaloûena v roce 1927. Od
tÈ doby funguje nep¯etrûitÏ. 
P¯ed II. svÏtovou v·lkou  byla

zaloûena mezin·rodnÌ asociace
˙vÏrov˝ch pojistitel˘. JejÌm

zakl·dajÌcÌm Ëlenem tehdy byla
»esk· pojiöùovna. Po roce 1948, kdy

byl v »eskoslovensku zahraniËnÌ
obchod monopolizov·n, ˙loha
˙vÏrovÈho pojiöùov·nÌ zanikla. 

A dnes?

TakovÈ
zmrzlÈ penÌze
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spočítat. Proto si myslím, že většina pojišťoven
zaujala střízlivý a zdrženlivý postoj  k tomu, jak
řešit otázky spojené s jištěním cestovních
kanceláří.

VVaaššee  bbeellggiicckkáá  mmaatteeřřsskkáá  ffiirrmmaa  CCOOBBAACC,,  SS..AA..
ffuunngguujjee  kkoonnttiinnuuáállnněě  oodd  rrookkuu  11992277.. JJaakk  rroozzssááhhlloouu
ssííťť  ssee  jjíí  uužž  ppooddaařřiilloo  ddoo  ddnneeššnníícchh  ddnnůů  vvyyttvvoořřiitt??  KKaamm
vvššuuddee  ddoossááhhnneettee??

Společnost COBAC, S.A. a uskupení Euler Group
zachycuje 41 %  trhu úvěrového pojištění na světě.
Její síť je velmi rozsáhlá. Přes kooperační smlouvy
dosahujeme na všechny významné trhy
a ekonomicky významná teritoria. Pro ilustraci
bych mohl uvést, že v databázi podniků skupiny
Euler Group je přes 45 milionů subjektů. V exportu
umíme odhadnout rizika na českém trhu. Od
svého založení, v roce  1997, buduje akciová
společnost ČESCOB, úvěrová pojišťovna
informační databázi, kterou skupina Euler Group
využívá. Nejedná se o databázi fyzických osob, ale
podniků. Je o tom, kolik úvěrového zajištění na
sebe mohou vzít. Kolik může ten který podnik ze
skupiny Euler Group pojistit rizika. Česká
republika je relativně v pohodě. Nepatří k tzv.
těžkým teritoriím. U takových je pak
nezastupitelná role státu. Tam úvěrová pojišťovna
nemůže podnikat, protože se jedná o tržně
nezajistitelné riziko. 

VVee  ddrruuhhéé  ppůůllccee  mmiinnuullééhhoo  ssttoolleettíí  ddooššlloo  kk  ppřřeerruuššeenníí
kkoonnttiinnuuiittyy  úúvvěěrroovvééhhoo  ppoojjiiššťťoovvnniiccttvvíí  nnaa  nnaaššeemm
úúzzeemmíí..  MMoožžnnáá  ii  ttaattoo  sskkuutteeččnnoosstt  ppřřiissppěěllaa  kk  ttoommuu,,  žžee
ddoo  ddnneeššnníícchh  ddnnůů  mmáá  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  vv  řřaadděě  zzeemmíí
ssppoouussttyy  nneeddoobbyyttnnýýcchh  úúvvěěrrůů..  DDookkáážžee  ČČEESSCCOOBB,,
úúvvěěrroovváá  ppoojjiiššťťoovvnnaa  ppooddnniikkaatt  úúččiinnnnéé  kkrrookkyy  pprroo
jjeejjiicchh  vvyymmoožžeenníí??

ČESCOB, úvěrová pojišťovna musí vycházet
z licence Ministerstva financí ČR, kterou má. Ano,
tato služba je možná i retro. Ale výhradně pro
naše klienty. Nemůžeme prohlašovat, že bychom
uměli ošetřit záležitost někoho, kdo přijde s tím, že
tam a tam někde má takové a takové zmrzlé
peníze. To opravdu nemůžeme. Firma musí být
naším klientem. Pokud je a měla kdy takové
problémy, mohu s jistým zadostiučiněním
konstatovat, že i zde máme poměrně vysokou
míru úspěšnosti mimosoudních vymáhání
pohledávek.Jsou to operace, při nichž se dají
zohlednit různé zápočty a brát v úvahu různé
faktory, které synergie sítě Euler Group poskytuje.

ZZaaččíítt  mmaassoovvěě    ppooddnniikkaatt    ssee  ddáá  bbuuďď  ppoo  vváállccee  nneebboo
ppoo  rreevvoolluuccii..  UU  nnááss  vv  ČČeesskkuu  nnaassttaalloo  oobboojjíí..  PPřřiiššllaa
rreevvoolluuccee  aa  kkrroomměě  ppoozziittiivv  sseebboouu  ppřřiinneessllaa
rroozzvvrráácceennéé  aa vvyyrraabboovvaannéé  ddrruuhhddyy  pprroossppeerruujjííccíí
ffaabbrriikkyy,,  jjeejjiicchhžž  ppřřeeddvváálleeččnnoouu  pprroosslluulloosstt
nneezzddeecciimmoovvaalloo  aannii  5500  lleett  ttoottaalliittyy..  OObbrroovvsskkáá  ssííllaa
lliiddíí  ddoossttaallaa  ššaannccii  zzaaččíítt..  NNeejjeenn  nneeddoobbyyttnnéé
ppoohhlleeddáávvkkyy  zz  ddoobb  ttoottaalliittyy,,
aallee  rroovvnněěžž  rraaddiikkáállnníí
lliibbeerraalliizzaaccee  ttrrhhuu  ppřřiinneessllaa
ssppoouussttyy  nneeddoobbyyttnnýýcchh
ppoohhlleeddáávveekk..

Situace na Českém trhu je skutečně svérázná.
Kdo chce nyní podnikat, měl by se zamyslet, jak
bude mít zajištěno to, že skutečně dostane
zaplaceno. Situace se sice zlepšuje, ale zdaleka
není ideální. Vymahatelnost práva není na
patřičné úrovni. Aspekt možnosti snižování rizika
na českém trhu je velmi významný. Dnes již
většina bank, když poskytuje úvěry, chce, aby byly
prokazatelně jištěny, a náš produkt - úvěrové
pojištění -  pro ně zpravidla bývá dodatečnou
jistotou.

VV  ČČeesskkuu  ssee  vv  oobbllaassttii  ddooddaavvaatteellsskkoo--ooddbběěrraatteellsskkýýcchh
vvzzttaahhůů  hhrraajjee  ttaakkoovváá  pprraazzvvllááššttnníí  llootteerriiee::  mmáášš--llii
ššttěěssttíí,,  ppoossttoouuppíí  ttvváá  ffaakkttuurraa  ddoo  uužžššííhhoo  vvýýbběěrruu  kkee
sslloossoovváánníí  oo zzaappllaacceenníí..

Tento český folklór je spíše k zamyšlení pro
zákonodárce nebo pro orgány činné v trestním
řízení. Jsou paragrafy (ale ty se notoricky porušují)
o upřednostňování věřitelů. Znovu opakuji,
s každým se dá jednat. Dodavatelům hodně
pomáhá, když jejich odběratelé ví, že jsou
pojištěni.

ČČEESSCCOOBB,,  úúvvěěrroovváá  ppoojjiiššťťoovvnnaa,,  mmuussíí  bbýýtt  zzddee
vv ČČeesskkuu  jjaakkoo  rryybbaa  vvee  vvoodděě..  NNiiccmméénněě,,  žžee  ČČeesskkoo
nneenníí  vvýýjjiimmkkoouu  ddoossvvěěddččuujjee  vveellkkýý  zzáájjeemm  oo  oobbddoobbnnéé
sslluužžbbyy  ppooddnniikkůů  EEuulleerr  GGrroouupp  vv  zzaahhrraanniiččíí..

To je skutečnost, která naše podnikatele
začátkem 90. let minulého století ani nenapadla.
Myslelo se v dimenzi, že vše, co je  za západní
hranicí, je  v pořádku. Že bankroty a  podvody jsou
záležitostí 19. století a předválečných let
dvacátého. Na to mám jednoduchou odpověď.
Naše sesterská společnost SFAC, která je
jedničkou na francouzském trhu registruje ročně
72 až 75 tisíc bankrotů. Je snadné si dovodit, že si
i český exportér může začít s někým, kdo v daném
roce skončí. Škodní průběh je na trzích Evropské
unie kupodivu větší, než v České republice.

VVýýzznnaammnnýýmm  ffaakkttoorreemm  ssttaabbiilliittyy  ssppoolleeččnnoossttii  jjee
ssttřřeeddnníí  ppooddnniikkaatteellsskkýý  ssttaavv..  VV  ČČeesskkuu  ssee  oo  nněěmm
oobbččaass  hhoovvoořříí  ((nneeppřříílliišš)),,  aallee  hhllaavvnněě  ssee  pprroo  nněějj,,  vvee
ssrroovvnnáánníí  ss  cchhrroonniicckkyy  kkoollaabbuujjííccíímmii  ggiiggaannttyy  nniicc
nneedděělláá..  PPřřeeddlluužžeennáá  vveellkkáá  ffiirrmmaa  ddoossttaannee  úúvvěěrr
ttéémměěřř  vvžžddyy..  SSttřřeeddnněě  vveellkkáá  zzddrraavváá  ffiirrmmaa  vvěěttššiinnoouu  ssee
zznnaaččnnýýmmii  oobbssttrruukkcceemmii..  JJaakkýý  jjee  ppřřííssttuupp  vvaaššíí
ppoojjiiššťťoovvnnyy  vvůůččii  mmaallýýmm  aa  ssttřřeeddnníímm  ffiirrmmáámm??

Dovolil bych si vám oponovat v tom, že se dnes
již úloha státu, co se týče malých a středně
velkých firem, zlepšila. Nicméně, státní parketa to
zcela jistě není. Důležitý je přístup bank. Vím
minimálně o pěti bankách, které začaly fungovat
v oblasti rozvoje malého středního podnikání
v poskytování úvěrů. Jedná-li se o zajímavé
objemy, tak i tyto banky nám nabízejí spolupráci.
A obráceně. Tedy, když my máme klienta,
u kterého cítíme, že by se jeho situace dala zlepšit

tím, že by mu byl poskytnut
úvěr, je bance naše pojištění
dostatečnou zárukou.

➤➤ www.cescob.cz

2211..  bbřřeezznnaa  ssllaavviill  pprraažžsskkýý    hhootteell
PPrraahhaa  ddvvaacceett  lleett  zzaahháájjeenníí
pprroovvoozzuu..  ZZ  ttoohhoo  vvííccee  jjaakk  ddeesseett  lleett
ffuunngguujjee  ppoodd  nnoovvýýmm  vvllaassttnnííkkeemm
MMěěssttsskkoouu  ččáássttíí  PPrraahhaa  66..  PPoožžááddaall

jjsseemm  pprroottoo  ssttaarroossttuu  PPrraahhyy  66  MMUUDDrr..  PPaavvllaa  BBéémmaa
oo kkrrááttkkéé  vvyyjjááddřřeenníí..

Hotel Praha
mám rád už
proto, že se
nachází na
území krásné
městské části.
Také proto, že
je naprosto
jedinečným
hotelovým
zařízením. Ze
všech jeho
124 pokojů je
vidět
panorama
Prahy tak, jako odnikud odjinud. To hotelu dává
obrovský kredit a budoucnost. K jeho dvacetinám
mu přeji jenom to nejlepší. Pochopitelně, žijeme
v době, která je pro hotelový trh často dramatická.
Jsem však přesvědčen, že náš hotel má svou
bonitou, kvalitou současného managementu a vším
mimořádným, co nabízí, všechny předpoklady být
tím, který uspěje.

Dvac·tÈ
narozeniny

hotelu
Praha

Starosta Městské
části Praha 6 pan

Pavel Bém 
s ředitelkou 

hotelu Praha 
paní Zdenkou

Haškovou.

h o t e l y

Dvac·tÈ
narozeniny

hotelu
Praha

Pan Zdeněk Svěrák s chotí přišli
rovněž poblahopřát.
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➤➤ JJaann  FFiilliipp

GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  
Holiday Inn Prague Congress

Centre je obrovskou šancí ke

zúročení našich zkušeností

z mezinárodních hotelů. Budujeme

špičkový tým, ve kterém dáváme možnost mladým,

protože vysoké kvality se dá dosáhnout jedině

týmovou prací. Mám radost, že se nám krok za

krokem daří, být důstojnou součástí velké rodiny,

která čítá více než 2900 hotelů a 480 tisíc pokojů

po celém světě.

➤➤ JJaann  ŠŠttěěppáánneekk

EExxeeccuuttiivvee  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  
Holiday Inn Prague Congress

Centre je velmi důstojnou

scénou pro každého, kdo kdy

v oblasti hotelnictví působil.

Umožňuje nám dle standardů

společnosti Holiday Inn realizovat kongresový hotel

našich představ. Je výzvou pro každého, kdo se

účastní. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí  jeho

top managementu. 

➤➤ OOnnddřřeejj  NNoovvoottnnýý

DDiirreeccttoorr  ooff  SSaalleess  &&  MMaarrkkeettiinngg  
Už mám zkušenost s hotelem,

který je součástí tohoto

mezinárodního hotelového řetězce. Holiday Inn

Prague Congress Centre je typicky kongresový hotel.

Disponuje všemi vymoženostmi, které se od

kongresového hotelu očekávají. Nejen špičkovou

komunikační a kancelářskou technikou, patřičně

dimenzovanými sekretářskými službami, ale i

komplexním security systémem apod. K tomu

všemu je nutno přičíst nový náboj v podobě

originálního moderního designu interiérů. Proto

mne velice lákala a láká jedinečná šance  budovat

zde obchodní úsek od samého prvopočátku.  

➤➤ JJaarroossllaavv  VVaaccuullkkaa

RRoooomm  DDiivviissiioonn  MMaannaaggeerr
Po působení v hotelu Forum

(posléze Corinthia Towers),

v hotelu Renaissance  a po

absolvování mezinárodního institutu

turismu a managementu, je otvírání nového hotelu

skvělou šancí zažít něco nového pod vedením

generálního ředitele JUDr. Jana Filipa.

➤➤ MMiicchhaall  VVeevveerraa

HHuummaann  RReessoouurrcceess  &&  TTrraaiinniinngg
MMaannaaggeerr
Má funkce je spjata

s náborem personálu a jeho

vedením podle standardů Bass

Hotels and Resorts. Přesto, že jsem

již na obdobné pozici pracoval v hotelu Holiday Inn

Prague, uvědomuji si, že zde se nacházíme ve fázi,

která je pro každý hotel naprosto klíčová. Úspěšný

chod hotelu tkví v motivaci a týmové součinnosti

lidí.  Celý opening tým se proto velmi pečlivě věnuje

výběru spolupracovníků a jejich přípravě na naše

společné poslání.

➤➤ MMaarrttiinn  PPoocchhmmaann

FFoooodd  &&  BBeevveerraaggee  MMaannaaggeerr
Práce, kterou dělám, mne

baví. V hotelu Renaissance

Holiday Inn 
Prague Congress

Centre
äance z˙roËit zkuöenosti 

V dubnu letoönÌho roku zahajuje
provoz nov˝ hotel u KongresovÈho
centra Praha. Uû mnohokr·t jsem
na str·nk·ch Vöudybylu tvrdil, ûe

nejvÏtöÌm z·zrakem vesmÌru je
organizace. To, ûe vöechno funguje

jaksi samo sebou. Pokud se co
lidem da¯Ì, je tomu proto, ûe

vÏdomÏ Ëi mimovolnÏ respektujÌ
objektivnÌ chod vÏcÌ, z·kony

p¯Ìrody i rozliËn· z·koutÌ
z·konitostÌ v chov·nÌ sebe sam˝ch.

⁄spÏönÈ nastartov·nÌ novÈho
hotelu je o v˝bÏru lidÌ. Z·konitÏ
musÌ b˝t i o vytv·¯enÌ podmÌnek
pro rozvoj jejich schopnostÌ ve

prospÏch firmy. O po¯·dku,
rozdÏlenÌ kompetencÌ, tedy

o organizaci pr·ce. Bezprost¯ednÏ
p¯ed otev¯enÌm hotelu Holiday Inn 

Prague Congress Centre jsem 
si proto dovolil poû·dat o velmi

kratiËk· osobnÌ vyj·d¯enÌ 
(vÌcemÈnÏ spoleËenskÈho

charakteru) Ëleny jeho opening
t˝mu (uû proto, ûe oni jsou TÏmi,
kte¯Ì budou organizovat a ¯Ìdit)
s ËÌm ûe vstupujÌ do tÈto etapy

svÈho ûivota.
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jsem prošel veškerými stravovacími středisky a poté absolvoval

mezinárodní institut managementu a turismu - ITM. Málokomu se

v životě  podaří ověřit si v nových špičkově vybavených střediscích

výroby a odbytu čerstvě nabyté vědomosti. Naším cílem zde je,

postavit dobře fungující F&B úsek uplatňující v gastronomii progresivní

moderní trendy.

➤➤ JJiiřříí  PPaaiicchhll

SSyysstteemm  MMaannaaggeerr  
Přišel jsem z hotelu Palace Praha.  I zde mám na

starosti platformu informačních technologií, tedy

i fungování hotelového informačního systému.

Hotel je napojen na globální rezervační systém

Holidex.  Holiday Inn Prague Centrum je pro mne

velikou výzvou,  o to větší, že je vybaven naprosto špičkovou

technologií.

➤➤ BBoožžeennaa  BBeerraannoovváá

EExxeeccuuttiivvee  HHoouusseekkeeeeppeerr
Housekeeping, který mám na starosti, je

zodpovědný za to, aby byl hotel čistý, útulný

a příjemný. Na tomto úseku jsem již pracovala

v hotelu Inter.Continetal. Podílela se na přípravě

otevření a provozu hotelů Forum a Palace. Práce mne

velice baví,  zajímá a přináší radost,  když vidím, že jsou hosté s jejími

výsledky spokojeni.

➤➤ ZZddeenněěkk  NNoovváákk

FFiinnaannccee  MMaannaaggeerr
V hotelové branži působím od roku 1996. Až do

této doby jsem vždy nastupoval do již fungujících

hotelů. Pracoval jsem v Diplomatu, v Palace

Hotelu aj.  Holiday Inn Prague Congress Centre  je

výzva, která mne láká. Člověk zde může být od

začátku u něčeho velkého. 

➤➤ MMaarrttiinn  ČČíížžeekk

EExxeeccuuttiivvee  CChheeff  
S kuchařinou jsem začínal u nás v Hořicích

v Podkrkonoší. Pak jsem postupně působil

v pražských hotelích Renaissance a Mövenpick.

Přes dva roky jsem byl v Německu ve vládním

hotelu Petersberg v Bonnu a v hotelu Maritim

v Kolíně nad Rýnem. Těším se, že budu moci dělat práci

na nejvyšší úrovni. 

➤➤ MMiillaann  JJůůzzaa

CChhiieeff  EEnnggiinneeeerr
Protože „si“ hotel stavím ze všech kolegů

nejdéle, mám k němu pevný citový vztah.

Starám se o celou technickou a technologickou

část. Přesto, že jsem mnoho let působil v hotelích

Forum a Holiday Inn Prague, a rád na tu dobu

vzpomínám, toto je období daleko zajímavější. Výstavba

hotelu je jedním z mých největších pracovních úkolů a pevně věřím

v její úspěšné dokončení.  Měl jsem to štěstí, že jsem se  zúčastnil

úplných začátků realizace. Nebyla to vždy jednoduchá situace. Díky

spolupráci mých kolegů se naše myšlenky daří realizovat ku prospěchu

budoucích hostů.

Adresa:

Holiday Inn 
Prague Congress

Centre
Na Pankráci 15/1684

140 00  Praha 4 - Nusle
tel.: 02/ 61 17 50 01
(pre-opening office)
fax: 02/ 41 40 64 72
(pre-opening office)

e-mail:
holidayinn_pcc@hotmail.com 

POLOHA
➤ V klidné části Prahy

pouze 2 minuty chůze od
staroslavného Vyšehradu;

od stanice metra C
Vyšehrad cca 100 metrů

➤ Přímé propojení
s Kongresovým Centrem

Praha (cca 50 metrů)
➤ Vzdálenost k letišti

30 minut  
➤ Centrum města 5 minut

(pouze 2 zastávky metra na
Václavské náměstí)

➤ Vzdálenost na hlavní
nádraží 7 minut

➤ Přímý výjezd z dálnice
D1 (Praha - Vídeň)

UBYTOVÁNÍ
➤ 251 pokojů 
na 6. patrech 

➤ Kuřácké a nekuřácké
pokoje 

➤ Bezbariérové pokoje
➤ Individuálně

nastavitelná klimatizace 
➤ Minibar

➤ Pokojový trezor
➤ Kabelová TV

➤ Data port a hlasová
služba 

➤ Vysouseč vlasů
➤ Telefon z přímou

provolbou
➤ Varná konvice na čaj

a kávu
➤ Špičkové protipožární

zabezpečení
➤ Kompletní

bezpečnostní systém

KONFERENČNÍ
PROSTORY 

➤ 2x salónek 70 m2, možnost
propojení

➤ 1x sálonek 90 m2

➤ 1x salónek 50m2

OSTATNÍ
SLUŽBY

➤ Business centrum 
➤ Pokojová služba
➤ Delikatess shop

➤ Obchod
s dárkovými předměty

➤ Fitness centrum 
➤ Podzemní garáže
s kapacitou 100 míst

➤ Čerpací stanice
(ÖMV) s mycí linkou

➤ Prádelna
➤ Půjčovna
automobilů

➤ Doprovodné služby
pro turisty 

➤ Bankomat

STRAVOVÁNÍ
➤ Restaurace se

širokou nabídkou
české i mezinárodní
kuchyně - kapacita

210 osob
➤ Lobby bar 



Kentucky - 15. st·t Unie
Už více než dvě století působí rodina Beamů

v obchodě a výrobě nejprodávanějšího bourbonu na
světě.  V roce 1788 byla schválena a vstoupila
v platnost Ústava Spojených států. Ve stejném roce
se Jacob Beam rozhodl odejít za lepším živobytím na
západ země. Na svůj opotřebovaný vůz naložil
všechny věci a destilační přístroj a vydal se na
strastiplnou cestu tam, kde cítil, že by mohl najít
lepší život. Cesty mnoha farmářů v té době
směřovaly do Kentucky, kde začali osidlovat
panenskou krajinu bourbonského kraje. Nalezli tam
úrodnou půdu, mírné a teplé deště a sladkou
pramenitou vodu - všechny potřebné náležitosti pro
pěstování kukuřice. Brzy přišli místní osadníci na to,
že se tento kraj také výborně hodí pro výrobu
bourbon whisky. Jacob Beam se usadil v kopcovité
krajině krátce poté, co byla v roce 1792 Kentucky
přijata do Unie jako patnáctý stát. 

Whisky - nejekonomiËtÏjöÌ zp˘sob
Odvážný farmář začal pěstovat kukuřici a chovat

prasata a ovce. Zanedlouho vybudoval také mlýn,
kde mlel nejenom svou vlastní kukuřici, ale také
kukuřici svých sousedů. Ti mu za tuto službu
přenechávali určité procento z úrody. Zrní se ovšem
v té době jen těžko prodávalo a ani metody
uskladnění nebyly dostatečně vyvinuty. Nejjistější
a nejekonomičtější způsob, jak nadbytek kukuřice
využít, znamenal nechat jí vyzrát jako whisky. Whisky
měla celou řadu výhod: nepodléhala plísním, dala
se lehce přemístit a platila za stabilnější měnu než
tehdejší kontinentální platidlo. Zboží i služby se daly
získat za několik lahví dobré whisky. 

LepöÌ neû penÌze
Beam začal vyrábět whisky jantarové barvy ze

směsice kukuřice, žita a sladu. Produkt byl po
kentuckém Bourbon Country, kde během občanské
války pobývali převážně Francouzi, nazván bourbon.
První sud prodal Jacob Beam v roce 1795. „Whisky
byla tehdy lepší než peníze. Navíc šla vypít, což se
hodilo hlavně v dobách inflace. Spotřebováním
whisky bylo zkrátka po inflaci,“ komentoval tehdejší
situaci o mnoho let později T. Jeremiah Beam,
prapravnuk Jacoba Beama.  

Do pr˘myslovÈ Èry
V prvních desetiletích devatenáctého století trh

s whisky ohromně narostl, ve státě Kentucky pracovaly
zhruba dvě tisíce lihovarů. Jacob Beam a jeho rodina
se měli dobře. Roku 1820 předal Jakob rodinné
tradice výroby bourbonu a vedení lihovaru synu
Davidovi. David, jeho žena a deset dětí v práci na
rodinném podniku pokračovali. Během doby, kdy byl
David hlavním lihovarníkem, vstoupil stát do
průmyslové éry. Samuel Morse objevil telegraf, lidé
poznali parní technologii a rok 1825 byl otevřením Erie
Canalu na Mississippi považován za přelomový. Vlny
přistěhovalců a jednodušší přeprava zboží otevírali
cesty pro nové expandující podnikatelské aktivity. 

Rodinn˝ recept 
V roce 1850 převzal lihovar a rodinný recept na

výrobu bourbonu David M. Beam, syn Davida a vnuk
Jacoba. V té době ovšem cloumala Amerikou
občanská válka, která prosperitě podniku příliš
nepomáhala. Armáda odebírala pro své vojáky
alkohol, vzhledem k jejich nadměrné zátěži, únavě
a ohrožení však denní příděly whisky musela snižovat
a nakonec skončila jen u používání whisky pro
lékařské účely.  

Když v roce 1894 zamřel Davidův otec, využil David
první příležitosti a přestěhoval lihovar do Nelson
County v Kentucky tak, aby byl co nejblíže první
státní železnici. Nový domov pojmenoval Clear
Spring Distillery, po pramenité vodě kterou nalezl
v nedaleké řece. Do obchodu zasvětil David svého
syna, legendárního Jamese „Jima“ Beauregarda
Beama, když mu bylo šestnáct let. Naučil ho všemu,
co se sám naučil od svého otce. Rodinný podnik
převzal Jim ve třiceti letech v roce 1894. Celých dva
a padesát let pak pokračoval v udržování, ochraně
a předávání tradic a rodinného receptu na výrobu
bourbonu. 

Prohibice
Nebyla to lehká doba. Na konci devatenáctého

a začátku dvacátého století musel Jim Beam čelit
zvýšeným vládním regulacím. V roce 1897 schválil
Kongres návrh zákona o stáčení, na základě kterého
museli výrobci pečetit lahve zeleným kolkem.
O několik let později vstoupil v platnost zákon
o potravinách a léčivech, výroba whisky začala díky
němu podléhat federální regulaci. V roce 1909 vydal
prezident William Howard Taft zákonné usnesení
definující typy whisky. 

Na začátku dvacátého století přesto společnost
Jima Beama pokračovala v růstu a prosperitě. Ranou
pro podnik bylo zavedení prohibice v roce 1919.
Agonie trvala čtrnáct let. Během této doby prodal
Jim Beam všechen svůj lihovarnický majetek,
věnoval se pěstování citrusů na Floridě, těžbě uhlí
a vápencovým dolům.

P·t· generace 
Po zrušení prohibice v roce 1933 se

sedmdesátiletý Jim Beam navrátil k lihovarnictví.
14. srpna 1934 založil v Clermontu ve státě
Kentucky společnost The James B. Beam Distilling
Co. Vnuk Jima Beama, Booker Noe, je přesvědčen,
že se dědeček vrátil k výrobě bourbonu jenom proto,
aby mohl předat rodinné žezlo svému synovi,
T. Jaremiahu Beamovi. Tradici tak převzala pátá
generace rodiny Beamů. 

204 roky jeden recept na stejnÈ pitÌ
V další generaci převzal vedení firmy Booker Noe.

Za období jeho čtyřicetiletého řízení podniku se
produkce whiskey zmnohonásobila. Podařilo se mu
také udržet standard kvality, který zavedl v roce
1795 jeho praprapradědeček Jacob Beam. V roce
1987 představil Booker svou vlastní exklusivní
značku Booker's Bourbon. 

Jim Beam Bourbon měl vždy mnoho příznivců.
„Je to úžasný pocit pozorovat lidi, kteří si dnes
vychutnávají to samé, co jejich rodiče a prarodiče
vychutnávali roky před nimi,“ říká Booker Noe.
„204 roky si předáváme v rodině Beamů jeden
recept na stejné pití.“
➤➤ www.jimbeam.com

b o u r b o n
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Frederick Booker Noe III. (stojící) je ze sedmé generace
rodiny Beamů. Stejně jako jeho otec Booker Noe je i on

hlavním lihovarníkem společnosti Jim Beam Brands.

204 roky 
jeden recept 

na stejnÈ pitÌ
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VVššee,,  ccoo  zzddee  nnaajjddeettee,,  ookkoouuzzllíí
lleehhkkoossttíí,,  vvůůnníí  aa ppoohhooddllíímm  aa  uummoožžnníí
vváámm    ppřřeennéésstt  ssee  ddoo  rráázzoovviittéé  pprroovveennssáállsskkéé
vveennkkoovvsskkéé  aattmmoossfféérryy..  NNaa  llaavviiccíícchh    ppeessttrroobbaarreevvnnéé
nnaaddýýcchhaannéé  ppoollššttáářřee,,  zzee  ssttrrooppuu  pprroovvaazzccee
ččeessnneekkoovvýýcchh  ppaalliicc..  OObbkkllooppuujjíí  vvááss  vvěěccii,,  kktteerréé  bbyy
mmoohhllyy  vvyypprráávvěětt  lleettiittéé  ppřřííbběěhhyy..  

PPrroottiippóólleemm  ttééttoo  ppookklliiddnnéé  aattmmoossfféérryy  ssee  vvee
vveeččeerrnníícchh  hhooddiinnáácchh  ssttáávváá  „„CCrraazzyy  bbaarr““  --  BBaannaannaa  ccaafféé
aa  TTaappaass  bbaarr,,  kkddee  mmůůžžeettee  vvyycchhuuttnnaatt  aattmmoossfféérruu
nnooččnnííhhoo  žžiivvoottaa  aa  ppeessttrroosstt  kkaažžddooddeennnníícchh  pprrooggrraammůů
mmóóddnníícchh  ppřřeehhllííddeekk,,  ttrraavveessttyy  sshhooww,,  ttaanneeččnníícchh
vvyyssttoouuppeenníí  aappoodd..

LLaa  PPrroovveennccee  nneenníí  jjeenn  rreessttaauurraaccíí..  JJee  mmíísstteemm
sseettkkáávváánníí  pprroo  kkaažžddééhhoo,,  kkddoo  nnaacchháázzíí  uussppookkoojjeenníí
vv ppřřííjjeemmnnéémm  pprroossttřřeeddíí  aa  aattmmoossffééřřee,,  oo  ččeemmžž  vvyyppoovvííddáá
zzeelleennáá  kknniihhaa  hhoossttůů,,  kktteeřříí  ppřřiiššllii,,  zzaažžiillii  aa  řřeekkllii……

PPaannee  HHeeddrriicchhuu,,  úúnnoorroovvýý  kklluubboovvýý  ddeenn  AACCKK  ČČRR  ssee
kkoonnaall  vv    ppřřííjjeemmnnéémm  pprroossttřřeeddíí  vvaaššeehhoo  rreessttaauurraannttuu  LLaa
PPrroovveennccee..  JJeehhoo  ssccéénnáářř  nnáálleežžeell  kk  ttěěmm
zz nneejjzzddaařřiilleejjššíícchh..  MMiinniisstteerrššttíí  úúřřeeddnnííccii  ii  ddaallššíí  řřeeččnnííccii
hhoovvoořřiillii  ssttrruuččnněě  aa  kk  vvěěccii..  KK  ppoohhooddoovvéémmuu  pprrůůbběěhhuu
ppřřiissppěěll  nneejjeenn  ssttřříízzlliivvýý  pprrooggrraamm,,  aallee  ii  ((ddííkkyy  ddeecceennttnněě
iinnssttaalloovvaannéé  ffuunngguujjííccíí  aauuddiiootteecchhnniiccee))  ddoobbrráá

ssllyyššiitteellnnoosstt..  PPrroočč  jjssttee  ssee  rroozzhhooddllii  bbýýtt
hhoossttiitteellii  úúččaassttnnííkkůů  kklluubboovvééhhoo  ddnnee  AAssoocciiaaccee

cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí??
Abychom v předvečer oslav 6. výročí

otevření restaurantu La Provence cestovním
kan-celářím prezentovali své možnosti.  Po
dobu téměř 6 let jsme zde totiž něco
vytvářeli. Něco, co v začátcích nebylo
dokonalé. Do současné doby jsme  ale
vypilovali i ty nejmenší detaily. Kterýkoliv

gastronom vám potvrdí, že gastronomie se
skládá z detailů. Pokud máte v pořádku

základní věci a můžete se věnovat detailům, jste
na dobré cestě stát se dobrou, populární, hosty

vyhledávanou restaurací. Díky tomu se La Provence
řadí k nejlepším restauracím současné Prahy.

SSllaavvííttee  ššeessttéé  vvýýrrooččíí  --  ššeessttiilleettoouu  cceessttuu..  JJaakk  jjssttee  vv  nníí
ffiigguurroovvaall  vvyy  oossoobbnněě??

Já? Od základu jsem si zde prošel prakticky
všechno. Než jsem do La Provence nastoupil,
pracoval  jsme s lidmi, kteří tuto restauraci otvírali.
Před tím jsem byl v restauraci Praha hotelu Hilton
Prague. Chtěl jsem být tam, kde bych se mohl cele
profesionálně realizovat. Do La Provence jsem
nastoupil jako číšník a pak jsem pomáhal  otevřít
restauraci Bazaar Mediterranée v Nerudově ulici.
Tam jsme za půltřetího roku zvedli chod restaurace,
zahrady a celého objektu na vysokou úroveň, která
tam panuje dosud. Když jsem v listopadu loňského
roku přišel sem,  dostal jsem nabídku, abych převzal
vedení restaurace. La Provence byla a stále je to pro
mne velikou výzvou i odměnou za mé dosavadní
obětavé služby této společnosti.

PPaannee  HHeeddrriicchhuu,,  zzaa  ttoo  ssee  aallee  vv  žžiivvoottěě  oobbvvyykkllee  ttvvrrdděě
ppiikkáá..  NNiiccmméénněě,,  ppřřeessttaannuu  nneejjaappnněě  ffiilloozzooffoovvaatt  aa  rraadděějjii
zzaavveedduu  hhoovvoorr  nnaa  ttoo,,  ccoo  bbyylloo  nnáámm,,  úúččaassttnnííkkůůmm

kklluubboovvééhhoo  ddnnee  AACCKK  ČČRR,,  sseerrvvíírroovváánnoo::  ttyyggřříí  kkrreevveettyy,,  
úússttřřiiccee,,  vvýýbboorrnněě  ooššeettřřeennéé  vvíínnoo  eett  cceetteerraa..

To, co jste mohli dnes ochutnat, od  tygřích krevet
ve slanině, ústřic, tatarského bifteku, tataráku
z lososa aj. (předvedli jsme jen malou část
sortimentu),  zde běžně máme v kterýkoliv den.
Nabízíme to v nejlepších úpravách a (ač je chuť smysl
vysoce individuální) té nejlepší chuti. La Provence má
stálý jídelní lístek. Mimo to 2x v týdnu měníme denní
nabídky, které se skládají ze tří jídel: předkrmu, dvou
hlavních a dezertu - každé pondělí a čtvrtek v nové
podobě.  Na začátku zde působil francouzský
šéfkuchař, od kterého se současný chef de chef pan
Martin Klikar naučil spoustu věcí. Pokud člověk tuto
práci dělá se zápalem a patří mezi vyvolené jako
Martin, je to na kvalitě  a následném zájmu hostů
opravdu znát.  Martin se od francouzského
šéfkuchaře naučil vše, co se jen dalo. Dnes se v naší
kuchyni čaruje ještě zdařileji, než tomu bylo před
rokem za jeho vynikajícího předchůdce. 

VVaaššee  rreessttaauurraaccee  jjee    pprroossttoorrnnáá,,    vv  ppoohhoodděě  ssee  sseemm,,
kkrroomměě  ddeennnníí  hhoossttůů,,  vveejjddoouu  ddvvaa  aauuttoobbuussyy  ttuurriissttůů..  VVyy
jjssttee  aallee  rroovvnněěžž  nnaazznnaaččoovvaall,,  žžee  ffuunngguujjeettee  ttaakkéé    jjaakkoo
mmííssttoo,,  kktteerréé  nnaavvššttíívvíí  mmnnoohhoo  lliiddíí  bběěhheemm  oobběěddůů..

Co se týká obědů, zajišťujeme je pro zaměstnance
firem, úřadů a bankovních domů z okolí. Hosté, kteří
k nám pravidelně docházejí na oběd, jsou spokojení
a jejich pozitivní reference k nám přivádějí další
zákazníky. Kromě osobních doporučení, nás díky
internetové prezentaci (www.laprovence.cz) či
náhodně objevují individuální turisté. Měli jsme zde
např. klienty z Dánska, kteří nám říkali, že restaurace
La Provence je místem, po kterém lidé sami touží jej
navštívit. Ať do Prahy cestují z Dánska, Švédska,
Finska či dalších zemí. Reklama funguje i tímto
způsobem. Nejlepší reklama  je poskytovat lidem
jako službu něco navíc. 
➤➤ www.ackcr.cz

Restaurant La Provence se

nach·zÌ nedaleko

StaromÏstskÈho n·mÏstÌ

v centru starÈ Prahy. NabÌzÌ

provens·lskou a tradiËnÌ

francouzskou kuchyni

i gastronomickÈ

speciality. VÌno si zde

m˘ûete vybrat

z bohatÈho vinnÈho

lÌstku, v nÏmû jsou

zastoupeny vöechny

v˝znamnÈ vina¯skÈ
oblastÌ.

La 
Provence 

nÏco navÌc
Nejlepší reklama je

poskytovat lidem jako
službu něco navíc. 

L.H.



Na veletrhu ITB BerlÌn jsem na
ËeskÈ expozici navötÌvil Dr. VÌta
Buchtu, ¯editele »edoku Frankfurt.
M· û·dost o kr·tkÈ vyj·d¯enÌ pro
Vöudybyl vy˙stila v sled zajÌmav˝ch
post¯eh˘, o kterÈ se s v·mi
Vöudybyl r·d podÏlÌ.

ČČeeddookk  jjee  vv  NNěěmmeecckkuu  vvííccee  nneežž  ttřřiicceett  lleett
Centrálu má ve Frankfurtu nad Mohanem

a pobočku v Berlíně. V době, kdy mnoho klientů
bukuje přímo po internetu, není nutné mít v dané
zemi více  než jednu či dvě pobočky. V podnikání jde
vždy o efektivitu, tedy o poměřování nákladů
a výnosů.Značka Čedok je v Německu natolik
zavedená a akceptovaná klientem, že společnost
Čedok bude i nadále  profitovat z její
jednaosmdesátileté tradice. Jde jen o to jak dlouho
a jak intenzivně. S tímto stavem ale mohou být
spojeny i některé negativní aspekty. Například
zdlouhavá restrukturalizace a osvojování si
moderních způsobů práce založených na
standardních informačních technologiích.
Konkurence, která pak staví na zelené louce, je
oproti takovýmto firmám jistým způsobem
zvýhodněna svou nezatížeností  tradicí. 

SSiittuuaaccee  ČČeeddookkuu  jjee  vv  NNěěmmeecckkuu  ssttaabbiilliizzoovvaannáá
Máme řadu nových partnerů. Některé jsme

i ztratili třeba i díky tomu, že řada
předchozích ředitelů německých
zastoupení Čedoku si založila
vlastní firmy či odešla pracovat
k jiným a odvedla si s sebou
část klientely. Řada kontaktů
odtekla k německým
konkurentům - bývalým
partnerům Čedoku. Podařilo
se však,  a stále se daří,
vytvářet nové slibné vztahy a je
jen na Čedoku, jak je bude
rozvíjet.

ČČíímm  ddééllee  mmáámm  ttuu  ččeesstt  uummoožžňňoovvaatt
lliiddeemm  vvzzáájjeemmnnoouu  kkoommuunniikkaaccii  aa
zzpprroossttřřeeddkkoovváávvaatt  jjiimm  ppoozznnáávváánníí  jjiinnýýcchh  kkrraajjůů
aa mmrraavvůů,,  ttíímm  vvííccee  vvnníímmáámm  ddeessttiinnaaccii  ČČeesskkoo  jjaakkoo
oobbrroovvsskkoouu  nnoottoorriicckkyy  pprroommaarrňňoovvaannoouu  ššaannccii..  TToo,,  ccoo
jjiinnddee  ddoohháánněějjíí  pprroopprraaccoovvaannoouu    pprrooppaaggaannddoouu
aa aannttiipprrooppaaggaannddoouu,,  ččii  ddookkoonnccee  ssttrraatteeggiicckkoouu
ddookkttrríínnoouu  ssttááttuu    ((  jjaakkoo  nnaappřř..  uu  nnaaššiicchh  jjiižžnníícchh
ssoouusseeddůů)),,  ČČeesskkoo  zzvvllááddáá  jjeenn  ssvvoojjíí  ppooddssttaattoouu  --  ttíímm,,  žžee
jjee..  JJee  ttoo  zzřřeejjmméé  ii  zzddee  nnaa  ččeesskkéé  eexxppoozziiccii  nnaa  IITTBB  BBeerrllíínn
22000011..  

A to je stánek vyrobený MIP  tím nejlepším, kterým
jsme se kdy na veletrzích v Německu prezentovali.
Česká republika je opravdu
v oblasti turistiky ve fázi
expanze. Není však radno
hřešit na to, že např. lázeňská

turistika, která prožívá nesmírný boom a Praha,
která je samostatnou kapitolou,  se budou prodávat
jako samostatné destinace. Proto mne mrzí, že
podpora státu do oblasti cestovního ruchu nebyla

a není na odpovídající úrovni. Doufám ale, že se
blýská na lepší časy. Noví lidé na

Ministerstvu pro místní rozvoj panem
doktorem Sajdou počínaje a jinými
obdobně smýšlejícími lidmi konče,
vzbuzují jistou naději. Chci tomu
alespoň věřit. 

KKddyybbyy  mměěll  ččeesskkýý  oobbččaann  mmoožžnnoosstt  vviidděětt
nnaa  vveelleettrrzzíícchh  

(kterých ročně absolvuji 15 - 20 po
Německu) expozice Polska a Maďarska,

ale i Mongolska, Rumunska a dalších
postkomunistických zemí, asi by si

uvědomil, že jsme ne na třetím místě, ale
mnohem více vzadu mezi adepty na přijetí do

Evropské unie. Že nám neustále chybí ne krok, ale
celá míle k úrovni prezentací maďarských
a polských sousedů i mnoha dalších. To mne velmi
mrzí. Jako český patriot žijící tři roky v Německu,
hrozně trpím tím, že neustále musím vysvětlovat, že
určité procesy u nás trvají nesrovnatelně déle, než
v jiných zemích. Že v ČR není až tak zle, jak se na
prvni pohled zdá, či jak to prezentují média. Že se
zcela jistě srovnáme s určitými požadavky Evropské
unie. Tedy snad...

DDeevvaallvvuujjeemmee  ssee  ddoo  rroollee  ssttááttuu,,  kkddee
sslluužžbbyy  ppoosskkyyttuujjeemmee  nneeoocchhoottnněě,,
nneepprrooffeessiioonnáállnněě..

Mám takový dojem, že my Češi,

v e l e t r h y
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ée n·m 

chybÌ 
cel· mÌle

● ZnaËka »edok je v NÏmecku dob¯e zaveden·

● letoönÌ st·nek M.I.P. zatÌm nejlepöÌ ● »esk·

republika ve f·zi expanze ● mezi adepty na

p¯ijetÌ do EvropskÈ unie jsme pozadu ● m·me

sklon vysvÏtlovat, ûe to dÏl·me nejlÈpe ● 



Renesance pozn·vacÌch z·jezd˘
S nástupem nového tisíciletí dochází v Česku

k renesanci  poznávacích zájezdů. Progres
v cestování je odrazem jistého pokroku v životní
úrovni, stylu a standardu středních příjmových
vrstev obyvatel. Zvyšuje se koupěschopnost
a poptávka. Své ovoce proto v míře daleko
hojnější nyní přináší společný projekt cestovních
kanceláří NEMO a SLAN tour, který vyústil ve
společném katalogu poznávacích zájezdů: „„SSvvěětt
nnaa  ddoossaahh““. Týmy těchto firem v čele se svými
řediteli RNDr. Ladislavem Peškou (SLAN tour)
a Ing. Janem Treutlerem (NEMO) se tímto
směrem vydaly již před 6 lety. Je možné upřímně
konstatovat, že nebyly ani první a ani poslední,
kdo se o něco takového více či méně úspěšně
pokoušel.

VÏrohodn˝
produkt

Jak dokládá
zájem nejen
jejich vlastních,
ale i klientů
smluvních
partnerů -
provizních
prodejců, podařilo
se cestovním
kancelářím NEMO
a SLAN tour vytvořit
věrohodný produkt.
Kouzlo úspěchu,
obzvláště v těch
poněkud méně
příznivých časech,
totiž netkví „jenom“
tom, sestavit atraktivní
trasu, zajistit cenově
výhodné leč důstojné ubytovací, stravovací
a další služby, být skvěle připraven, co se týče
vědomostí  turistických informací a zkušených
průvodců bravurně zvládajících leckdy nečekaně
obtížné situace a mezilidské konflikty. Kouzlo
úspěchu tkví nejen ve vypsaných, ale především
v uskutečněných zájezdech. Kdo kdy poznávací
zájezdy organizoval, jistě se buď osobně nebo
zprostředkovaně setkal s folklórem - „zájezd se
pro nedostatek zájmu ruší“. Organizátoři pak na

všechny strany rozehrávali hru - „škatule,
škatule, hejbejte se“ horečně sháněli či
přenechávali  klienty jiným tzv. touroperátorům,
u nichž  se jevila větší pravděpodobnost, že
danou zemi či dokonce slibovanou trasu
skutečně odjedou. Projektu „„SSvvěětt  nnaa  ddoossaahh““ se
dařilo realizovat drtivou většinu svých záměrů.
Díky tomu si během 6 let získal renomé a tolik
potřebnou důvěru provizních prodejců.

Na Ñpozn·vaËkuì i letecky
Poznávací zájezdy jsou převážně vnímány jako

relativně levné autokarové počiny. To je v případě
projektu „„SSvvěětt  nnaa  ddoossaahh““ pouze část pravdy.
Zejména letos stoupl zájem o dražší letecké

poznávací zájezdy. V rámci projektu
se osvědčila spolupráce
i s dalšími cestovními
kancelářemi zejména při
organizaci některých
náročnějších zájezdů. Katalog
poznávacích zájezdů „„SSvvěětt  nnaa
ddoossaahh““ najdete na pultech více
než 300 cestovních agentur po
celé republice a počet jeho
prodejců stále stoupá.
Oceňují nejen přehledně
zpracovaný katalog, dostatek
propagačních materiálů
a podrobný prodejní
manuál, ale
zejména.vysokou garanci
realizace zájezdů
a profesionalitu služeb.
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máme neustále sklon všem vysvětlovat, že to
děláme nejlépe. Služba zákazníkovi  je v mnoha
případech lidmi pracujícími ve službách buď
nepochopena nebo vnímána zcela jinak. Často se
jeví jako obtěžování bytosti, která službu poskytuje.
Jsme pověstní tím, že se neustále snažíme člověka
jaksi doběhnout či dokonce podvést - poskytnout
mu službu, která není hodnověrná. V Německu
obvyklý termín Preisleistungsverhältnis neboli
vyváženost ceny a kvality je u nás v řadě případů
opravdu diskutabilní. A to i ve výše zmíněných
prioritních turistických destinacích v České
republice.

TToo,,  ccoo  řřííkkááttee,,  mmnnee  ppřřiivvááddíí  kk  ppoozziittiivvnníí  úúvvaazzee
oo nneeččeerrppaannýýcchh  rreezzeerrvváácchh..  BBoohhuužžeell,,  aažž  ssee
rroozzhhoouuppeemmee  aa  ssttáátt  zzaaččnnee  ddůůsslleeddnněě  pprroossaazzoovvaatt
ppoolliittiikkuu  eexxppoorrttnnííhhoo  iinnkkaassaa  zz  kkoommooddiitt  cceessttoovvnnííhhoo
rruucchhuu,,  mmoožžnnáá  uužž  bbuuddee  ppoozzdděě..

Česká republika, jako destinace, má obrovskou
budoucnost. I my se dostaneme na evropská
a světově uznávaná statistická čísla, kdy jeden
člověk z dvaceti pracuje ve službách a terciální
sféře. Ale měli bychom si uvědomit, že naše
sebestřednost je obrovskou nevýhodou. Jsme malý
stát, který ve světě nehraje žádnou zásadní roli.  Ani
naši vládní představitelé nejsou tak velice důležití
pro stanovování   evropských  politických směrů
a trendů. Daleko užitečnější  pro celek  by  bylo se
ze všech sil snažit o to, abychom se v některých
věcech velmi rychle přiblížili našim (v dřívějších
dobách) stejně postiženým sousedům, kteří udělali
v rozvoji turistiky a ve vnímání evropské reality
daleko větší kus práce než Česká republika. Naše
země a její kulturní tradice si to jistě zaslouží.

Jiû 6 let je  

SvÏt na dosah
P¯ipraveno 55 program˘ autokarov˝ch

i leteck˝ch pozn·vacÌch z·jezd˘

● NÏmecko ● Holandsko ● Belgie ● Lucembursko ● äv˝carsko ●
Rakousko ● Slovensko ● MaÔarsko ● Chorvatsko ● Slovinsko ● It·lie ●

Francie ● Velk· Brit·nie ● Norsko ● ävÈdsko ● Island ● ÿecko ●
äpanÏlsko ● Portugalsko ● Egypt ● Tunisko ● 

KKoonnttaakkttyy  nnaa  cceennttrráállyy::  
CCKK  SSLLAANN  ttoouurr, Wilsonova 597, 274 01 SLANÝ
tel.0314/520084, fax:0314/523210
e-mail:info@slantour.cz

CCKK  NNEEMMOO, Panská 3,111 21 PRAHA1
tel.02/24211666, fax:02/24219607
e-mail:zajezdy@nemo.cz



CestovnÌ kancel·¯
s dominantnÌ pozicÌ

28. února se v Domě slovenské
kultury v Praze  uskutečnila
prezentace turistických možností
Slovenska v podání  Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch a slovenské
cestovní kanceláře SATUR, a.s. Cestovní
kancelář SATUR vznikla 1. listopadu 1993
jako právní nástupce Čedoku na  Slovensku.
Dnes je akciovou společností s dominantní
pozicí na slovenském trhu cestovního ruchu.
Má 47 poboček na Slovensku a 4 majetkové
účasti v zahraničí - v Karlových Varech
s pobočkou v Praze, ve Vídni, Budapešti
a v Berlíně. SATUR je velkou univerzální cestovní
kanceláří. Nabízí pestré komplexní služby domácí
klientele ve sférách outgoingu a domácího
cestovního ruchu a úspěšně operuje i v oblasti
incomingu do Slovenské republiky. 

Na sezÛnu 2001 jiötÏn˝ produkt
Rok 2000 pro cestovní kancelář SATUR

představuje dvě další úspěšné sezóny. Své služby
poskytla kolem 180 tisícům  klientů, z čehož zhruba
88 tisícům v rámci domácího cestovního ruchu
a 70 tisícům v outgoingu.  22 tisícům klientů pak
zajistila incomingový servis na území Slovenska.
V roce 2000  SATUR rovněž zaznamenal další
zvýšený zájem českých občanů  o Slovensko
a realizoval pobyty pro početné klienty z České
republiky. V této oblasti spolupracuje s rozsáhlou
agenturní sítí  českých prodejců, kterých je na dvě
stě. Právě pro ně, na jejich podporu, uskutečnil
27. února v Brně a den nato v Praze, spolu se
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch prezentaci
Slovenska a  kolekce nabídek domácích pobytů
z vlastních katalogů. Při této příležitosti své provizní
prodejce i veřejnost (prostřednictvím novinářů)
seznámil s kroky, které zastoupení SATUR, s.r.o.
v České republice již učinilo pro získání koncese
cestovní kanceláře v souladu s českým zákonem
159/1999 Sb. 

V˝herce Campana Tour do Smokovce
Na závěr prezentace proběhlo slosování vizitek

zúčastněných provizních prodejců o týdenní pobyt
v Apartmánu SATUR ve Starém Smokovci.  

AAssiisstteennttkkyy  ggeenneerráállnnííhhoo  řřeeddiitteellee  aakkcciioovvéé  ssppoolleeččnnoossttii
SSAATTUURR  IInngg..  DDaarriinnyy  KKmmeeťťoovvéé  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall,,  ccoo
SSAATTUURR oodd  ččeesskkééhhoo  ttrrhhuu  ooččeekkáávváá??

Veríme, že sa nám podarí úspešne nadviazať na
spoluprácu z  roku 2000 a z predchádzajúcich rokov,

kedy SATUR získal viac ako 200 zmluvných
partnerov, ktorí majú vo svojej ponuke náš produkt
- pobyty na Slovensku. Aj ich zásluhou sa nám
vlani podarilo zrealizovať služby pre viac ako 5000
klientov z Českej republiky. Títo nesmerovali iba do
pobytových miest uvedených v našich katalógoch.
Zabezpečovali sme aj mnohé poznávacie zájazdy,
služby pre školskú mládež a rôzne špeciálne
pobyty. Tešíme sa, že v tomto roku budeme
v úspešnej tradícii pokračovať, i keď
s prihliadnutím na zákonné úpravy v cestovnom

ruchu v ČR prevezme funkciu touroperátora SATUR,
s.r.o. Karlovy Vary, konkrétne jeho pobočka v Prahe.

PPaanníí  EErriikkyy  KKoossttoolláánnyyiioovvéé,,  řřeeddiitteellkkyy  pprroo  ddoommááccíí  cceessttoo--
vvnníí  rruucchh,,    jjsseemm  ssee  ppaakk  zzeeppttaall,,  jjaakkoouu  ppoonnuukkuu  ppřřeeddkkllááddáá
SSAATTUURR  vv  rrooccee  22000011  kklliieenntteellee  zz  ČČRR??

Pri oslovení klientov z Českej republiky
vychádzame zo skúseností minulých rokov.
Vieme, že Slovensko už tradične radi navštevujú
a naše ponuky sa im veľmi páčia. Lákajú ich
pobyty v letnom i zimnom období. Teraz sme prišli
propagovať predovšetkým letnú sezónu, kedy
českých návštevníkov Slovenska priťahujú
predovšetkým naše vodné plochy. Stále obľúbené
sú Zlaté piesky, Senec, vodné plochy na
východnom Slovensku Zemplínska šírava
a Domaša, ako aj pobyty s využitím termálnych
kúpalísk - Dunajská Streda, Vincov les, Komárno,
Patince, Veľký Meder a mnohé iné. Pobyty
v horách, prakticky vo všetkých významných
strediskách Nízkych a Vysokých Tatier, či
v Slovenskom raji patria už tradične medzi
najvyhľadávanejšie. Našou novinkou v roku 2001
je široká ponuka aktívnej dovolenky pri vode
i v horách. Dáva veľa tipov milovníkom pešej
turistiky, cykloturistiky, vodných športov, lovu rýb,
tenisu, jazdy na koni, golfu, skalolezenia,
paraglidingu, raftingu, speleológie, splavu na
pltiach, či rekondičných pobytov. Slovensko je
krásne -  je tam stále čo robiť, či vidieť a práve
preto pozývam všetkých k návšteve Slovenskej
republiky.

➤➤ www.satur.sk
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Na fotografii ředitelka útvaru DCR paní Erika
Kostolányiová předává výherkyni Petře
Hasoňové z pražské pobočky cestovní kanceláře
Campana Tour pobytový poukaz do Vysokých
Tater.

● SATUR pr·vnÌ n·stupce

»edoku na Slovensku ●

180 tisÌc  klient˘ ● p¯es

200 smluvnÌch partner˘ v »R

● SATUR, s.r.o. »R uËinil

kroky pro zÌsk·nÌ koncese

cestovnÌ kancel·¯e ● »eöi na

Slovensko tradiËnÏ r·di ● 

Loni na
5000Ëesk˝ch       

klient˘

Zleva: asistentka generálního ředitele SATUR, a.s., Bratislava
Ing. Darina Kmeťová,  vedoucí pobočky SATUR, s.r.o. Karlovy

Vary v Praze Ing. Irena Dvaliová, ředitelka  útvaru DCR SATUR,
a.s., Bratislava Erika Kostolányiová a reprezentantka

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Ing. Gabriela Užovičová.
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PPrroočč  NNáárrooddnníí  ffeeddeerraaccee  hhootteellůů
aa  rreessttaauurraaccíí  ČČRR  ppaarrttiicciippuujjee  nnaa
ssoouuttěěžžii  GGaassttrroo  jjuunniioorr  BBrrnnoo
22000011  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall  ččlleennaa
VVýýkkoonnnnééhhoo  vvýýbboorruu  IInngg..
FFrraannttiišškkaa    BBaaččii..
Gastronomie v posledních
letech zaznamenala celou

řadu změn a trendů, které bychom
rádi promítli i do naší praxe. Proto
NFHR podporuje takové soutěže

a odborné akce, které jsou správnou cestou, jak
se udržet ve světové elitě. V této souvislosti bych
rád podtrhl význam otázky, které zazněla při
vyhlašování výsledků: „Kde mizí mladí odborníci,
kteří se soutěže účastní?“ Při těchto soutěžích
totiž mladí odborníci ochutnávají význam a kouzlo
prestiže oboru, což by mělo vést k tomu, aby se
místa kuchařů, cukrářů a číšníků v praxi více
obsazovala mladými lidmi, kteří by měli tvořit
základ české moderní gastronomie.

OObbcchhooddnnííhhoo  řřeeddiitteellee  aakkcciioovvéé
ssppoolleeččnnoossttii  BBrrnněěnnsskkéé  vvýýssttaavvyy
aa  vveelleettrrhhyy  IInngg..  BBřřeettiissllaavvaa
FFaabbiiáánnaa  jjsseemm  ppoožžááddaall
oo kkrrááttkkéé  vvyyjjááddřřeenníí,,  pprroočč  jjeejjiicchh
ssppoolleeččnnoosstt  ppooddppoorruujjee  GGaassttrroo
jjuunniioorr  BBrrnnoo  22000011..
Gastro junior Brno je soutěž,

která si během 7 ročníků našla
pevné místo v rámci mezinárodních
gastronomických veletrhů. Soutěží
zde finalisté z krajských kvalifikací.

Jsou zde nejlepší z nejlepších v oborech kuchař,
cukrář, číšník - servírka. Jsou to lidé, kteří budou
v příštích letech hrát rozhodující roli na straně
poptávky. Budou určovat, od koho a jaká zařízení
budou v jejich vlastních podnicích či popř.
v mezinárodních hotelích. Budou nakupovat
vybavení, což úzce souvisí s gastronomickými
veletrhy. Se Salimou z pohledu surovin, s Intecem,
co se týká vybavení restaurací a kuchyní atd.
Naše akciová společnost BVV, coby servismané,

chce touto formou napomoci
oborům a vystavovatelům
v uzavírání příštích obchodů.

TToo,,    jjaakkéé  ssee  uužž  nnyynníí  dděěllaallyy  oobbcchhooddyy  iilluussttrruujjee
vvýýppoovvěěďď  IInngg..  PPaavvllaa  MMaallááččee  mmaajjiitteellee  ffiirrmmyy  PPaavveell
MMaallááčč..
Inteco se letos poprvé konalo v pavilonu V.  My
všichni,  kteří zde pravidelně vystavujeme, jsme
měli obavy z nízké návštěvnosti, už proto, že
máme poměrně široký sortiment strojů a zařízení
pro vybavení cukráren, gastronomických provozů,
obchodů a pekáren. Návštěvnost byla úžasná.
Obchody, které jsme tady uzavřeli (denně řádově
v milionech korun), předčily všechna očekávání.

MMaarrkkaa  SSvvoobbooddyy,,  ššééffaa
ggaassttrroonnoommiicckkéé  ddiivviizzee  pprroo
ČČeesskkoo  aa  SSlloovveennsskkoo  ssppoolleeččnnoossttii
NNOOWWAACCOO  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall::  pprroočč
NNOOWWAACCOO  ffiigguurruujjee  mmeezzii
hhllaavvnníímmii  ssppoonnzzoorryy??
Proč podporujeme mladé

kuchaře a cukráře? Je to
náš vklad nejen do jejich,
ale i do naší budoucnosti.

Oni jsou též perspektivou firmy NOWACO. Je velmi
pravděpodobné, že až nastoupí do praxe,  budou
požadovat vysoce kvalitní suroviny a že už budou
mít zažito, kdo je jim schopen přesně takové
dodat. NOWACO nejenom, že do České republiky
dováží produkty ze severských moří. Snažíme se
hlavně zásobovat retailový a gastronomický trh co
nejširším výběrem potravin, jak mražených, tak
chlazených. Již 3 roky do Česka dovážíme
chlazené mořské ryby, což je nejtěžší logistická
část, kterou jakákoliv firma v našem oboru musí
zvládat. A že se nám to daří, ilustruje skutečnost,
že se nejen v tomto ročníku, ale i v příštích se
budeme podílet na motivaci mladých nadějí
české gastronomie.  

P¯ed zavedenÌm programu
Před vlastním zavedením programu dochází

k vyhodnocení stávající vzduchotechniky
v gastronomických zařízeních, následovně určen obraz
proudění vzduchu a flexibilně vymezeny zóny kuřácké
a nekuřácké tak, aby se cigaretový kouř neměl šanci
k nekuřákům dostat a zároveň aby kuřáci nebyli
vystaveni diskriminaci. Jednotlivé stoly jsou označeny,
personál plně vyškolen, poskytnuty a průběžně
dodávány veškeré propagační materiály. Zařízení se
navíc dostane bezplatné propagace na webových
stránkách IH&RA.

Kdo je v programu ÑMoûnost volby jako
sluûba z·kaznÌk˘mì 

Přinášíme seznam zařízení, která se již do programu
zapojila. Chtěli bychom tímto poděkovat za ochotu při
spolupráci jejím představitelům. 

Hotel Adria v Praze, hotel Arnika ve Špindlerově
Mlýně, hotel Bellevue - Tlapák v Poděbradech, hotel
Central ve Špindlerově Mlýně, hotel Amber Černigov
v Hradci Králové, Days hotel v Lednici, hotely De Saxe
a Thermal v Teplicích, hotel Devět Skal v Milovech,
hotely Diplomat a Esplanade v Praze, hotely Harmony
a Horal ve Špindlerově Mlýně, Holiday Inn v Praze,
hotel Horizont v Peci pod Sněžkou, hotel Imperial
v Ostravě, hotely InterContinental, Palace a Parkhotel
v Praze, Grandhotel Pupp v Karlových Varech, hotely
Pyramida, Radisson SAS, Regina, Savoy a U tří
korunek v Praze, hotel Voroněž v Brně, hotel Zlatá
Hvězda v Třeboni, Francouzská a Plzeňská restaurace
v Obecním domě v Praze.

Za¯ÌzenÌ, kter· se rozhodla
Vážíme si také rozhodnutí představitelů zařízení,

která se rozhodla program v nejbližší době instalovat:
hotel Hilton a restaurace U Vladaře v Praze, hotely
Holiday Inn Congress Centre, Paříž a Grandhotel
Bohemia v Praze, hotely Boby a International v Brně.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  kk  pprrooggrraammuu  „„MMoožžnnoosstt  vvoollbbyy““::
SSmmaarrtt  ccoommmmuunniiccaattiioonnss
tel.: 02/ 21 87 52 50
e-mail: vladimira.pavlickova@smartcom.cz  

S brzk˝m p¯Ìchodem novÈho z·kona
Ministerstva zdravotnictvÌ se palËiv·
ot·zka ¯eöenÌ konfliktu souûitÌ mezi
ku¯·ky a neku¯·ky dost·v· st·le
ËastÏji do pop¯edÌ z·jmu.
NaötÏstÌ se zaËÌn· pod ochrann˝mi
k¯Ìdly IH&RA a pod patron·tem
Philip Morris i v »eskÈ republice
rozöi¯ovat celosvÏtovÏ uzn·van˝
program ÑMoûnost volby jako sluûba
z·kaznÌk˘mì, jenû hoteliÈr˘m
a restauratÈr˘m umoûÚuje vyjÌt
rovnocennÏ vst¯Ìc vöem sv˝m host˘m. 

ÿeöenÌ
je zde!

Fin·le 
soutÏûe 
GASTRO JUNIOR
BRNO 2001

Kdo vyhrál? Všichni! Blahopřeje prezident
Asociace kuchařů a cukrářů Július Dubovský
(šéfkuchař Corinthia Towers Hotel Praha).

g a s t r o n o m i e



Od mÈho poslednÌho interview
s ¯editelem ËeskÈho a slovenskÈho
zastoupenÌ KLM doölo k ¯adÏ zmÏn.
Dnes je jeho v Ëele pan Frantiöek
äiling. NavÌc, od prvnÌho kvÏtna
bude praûsk· kancel·¯  Kr·lovskÈ
leteckÈ spoleËnosti umÌstÏna
v obchodnÏ administrativnÌ budovÏ
Myslbek. 

PPaannee  ŠŠiilliinngguu,,  jjaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  kkee  KKLLMM??
Letadla mne přitahovala již od dětství. Ačkoliv

jsem vyrůstal mimo Prahu, bylo pro mne vždy
velikým zážitkem jet se podívat  na Ruzyňské letiště
a pozorovat letadla. Práce v cestovním ruchu mě
vždy přitahovala, a proto jsem se ve třiceti letech
rozhodl, že to zkusím. Tak trochu i proto, že tato
práce souvisí s cestováním, což je jeden z mých
velkých koníčků. Modrá barva našich letadel byla
jedním z podnětů, proč jsem
se o práci ucházel právě
v KLM. V pozici ředitele
českého zastoupení KLM
působím necelý rok. Před tím
jsem zde pracoval 3 roky na
pozici obchodního zástupce.
Zastupovat leteckou
společnost a prodávat místa

v jejích letadlech mne dodnes
nepřestalo bavit. 

KKLLMM  jjee  vvnníímmáánnaa  jjaakkoo
gglloobbáállnníí  lleetteecckkáá
ssppoolleeččnnoosstt,,  kktteerráá  ttaakk,,  jjaakkoo
hhoollaannddsskkáá  nnáámmoořřnníí
oobbcchhooddnníí  fflloottiillaa  ((ttaa  aallee  jjiižž
oodd  úússvviittuu  nnoovvoovvěěkkuu)),,
ooppeerruujjee  ddoo  ššiirrooššiirrééhhoo
ssvvěěttaa..  TTřřii  ppííssmmeennaa  KKLLMM
vv mmnnoohhýýcchh  zz  nnááss  vvyyvvoolláávvaajjíí
aassoocciiaaccii  ddáállaavv  aa  eexxoottiikkyy..
DDííkkyy  ttoommuu,,  žžee  KKLLMM  oodd  rrookkuu
11993355  llééttaajjíí  zz  AAmmsstteerrooddaammuu  ddoo
PPrraahhyy,,  mmaajjíí  ččeeššttíí  ppaassaažžééřřii  nnaa
ppaalluubbáácchh  mmooddrrýýcchh  ssttrroojjůů  KKLLMM
mmoožžnnoosstt  llééttaatt  ii  ddoo  ttěěcchh  nneejjvvzzddáálleenněějjššíícchh
ddeessttiinnaaccíí..

KLM je společností, u které
převažuje přeprava tranzitních
cestujících. Holandsko je ani ne
2x tak velké jako Česko a domácí
síť tam de facto neexistuje.
Cestující proto ve většině případů
přepravujeme z jedné země přes
Holandsko do dalších. V minulosti
mělo Nizozemské království

nespočet kolonií. Z toho důvodu je
naše síť orientována i do karibské

oblasti. Na Arubu, Boneir a Saint
Maarten jsou linky KLM brány
jako domácí. Holandské Antily
jsou stále součástí
holandského království.
Obdobně pevná vazba existuje
na Dálný Východ – Indonésii,
kde nám stále jako jednomu
z evropských dopravců zůstává

spojení do Jakarty.

NNeežž  ssee  zzeeppttáámm  ccoo  jjee  nnoovvééhhoo
uu KKLLMM,,  zzeeppttáámm  ssee,,  ccoo  jjee  ssttaarrééhhoo??
KLM - Královská letecká společnost

je nejstarší společností na světě létající
pod původním názvem. Předloni jsme

oslavili 80. výročí založení KLM coby jedné
z nejprestižnějších světových leteckých společností
vůbec, jejíž historie začala již v roce 1919. 

KKLLMM  ssii  ppoottrrppíí  nnaa  ssyymmppaattiicckkoouu  iimmaaggee……..
Kromě výborných služeb KLM, ať už na palubách

letadel nebo na zemi, pomáhají našemu image
nápadité reklamní kampaně. Po mnoho roků je
maskotem KLM elegantní labuť. Objevuje se
v našich televizních a filmových reklamách a na
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● KLM nejstaröÌ spoleËnostÌ

na svÏtÏ lÈtajÌcÌ pod

p˘vodnÌm n·zvem ● labuù

vyvol·v·  asociace ladnÈho

a bezpeËnÈho lÈt·nÌ ●

s Northwest Airlines od poË·tku

90. let ● nÏkdy p·r centimetr˘

p¯edstavuje obrovsk˝ rozdÌl ● 

modr·
je

dobr·
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tištěných materiálech. Labuť, vyvolávající v lidech
asociace ladného a bezpečného létání. 

EEkkoonnoommiicckkéé  vvýýsslleeddkkyy    kktteerrééhhookkoolliivv  lleetteecckkééhhoo
ddoopprraavvccee  jjssoouu  úúzzccee  pprroovváázzáánnyy  ss  vvýýkkoonnnnoossttíí  jjeehhoo
aaggeennttuurrnníí  ssííttěě..  AA  ttoo  ii  ddnneess,,  vv  ddoobběě  eexxppaannzzee
iinntteerrnneettuu..  JJaakk  ssee  KKLLMM  zz  ttoohhoottoo  ppoohhlleedduu  ddaařříí
vv ČČeesskkuu??

Spolupracujeme jak se všemi IATA agenturami na
českém trhu, tak i se značným množstvím non-IATA
agentur. Ty si letenky na lety KLM zpravidla
objednávají prostřednictvím IATA agentur či přímo

v naší kanceláři. Musím říct, že spolupráce
s agenturami je na českém trhu velmi dobrá.

KKLLMM  ssee  vveellmmii  ččaassttoo  vvyysskkyyttuujjee  vv  ttěěssnnéé  bbllíízzkkoossttii
aammeerriicckkéé  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoosstt  NNoorrtthhwweesstt  AAiirrlliinneess..
PPrroočč??

KLM a Northwest Airlines jsou partnery, kteří
spolupracují již  řadu let. Northwest se v USA řadí
mezi dominantní letecké společností. Naše letové
řády jsou sladěny tak, aby lety na sebe vzájemně
navazovaly. Spolupracujeme hlavně na
transatlantických spojích do USA. Všechny lety do
i po Spojených státech jsou „code shareovány“.
Jsou operovány buď modrými letadly KLM nebo
červenými Northwest. Tato spolupráce funguje již od
počátku 90. let. V roce 1997 byla aliance
KLM a Northwest vyhlášena nejlepší
leteckou aliancí roku. Poprvé v historii se
této cti dostalo alianci. Do té doby byly
vyhlašovány vždy pouze jednotlivé letecké
společnosti.

AA  nnaa  zzáávvěěrr,,  ppaannee  řřeeddiitteellii,,    ccoo  jjee  uu  KKLLMM  nnoovvééhhoo??
KLM se, stejně tak jako Notrhwest Airlines,

rozhodly vylepšit svou Business class. Cestující tak
nyní  mají pro sebe až o 50 % více místa.  Sedačky
jsou pohodlnější, bylo sestaveno nové jídelní
a nápojové menu i nový audiovizuální program. Celá
kampaň je provázena  vtipným a chytrým sloganem:
„Někdy pár centimetrů představuje obrovský rozdíl“.
Určitě to tak je. Zvláště na transoceánských letech
přijde každých pár centimetrů osobního prostoru
velmi vhod.

➤➤ www.klm.cz

KLM prvnÌ v EvropÏ

11992244 transport zvířete - býka Nico - 
z Rotterdamu do Paříže

11993344 celokovový stroj Douglas DC-2

11993366 Douglas DC-3 (nejrozšířenější 
dvoumotorové letadlo)

11994466 letový řád mezi Evropou a severní 
Amerikou po II. světové válce  

11996600 Douglas DC-8

11997711 Boeing-747B (těžší a s větším 
doletem než Boeing-747)

11997755 (na světě) Boeing-747 Combi 

11998899 Boeing 747-400

11999900 širší sedadla v business class 

11999911 frequent flyer program v rámci 
Evropy

11999944 celosvětová spolupráce ve World 
business class společně 
s Northwest Airlnes

11999977 (na světě) vyhlášeny spolu 
s  Northwest Airlines nejlepší 
leteckou aliancí roku (poprvé 
v historii se této cti dostalo 
alianci)



NNaa  IITTBB  vv  BBeerrllíínněě  ssee  ppoottkkáávváámm  ssee  ddvvěěmmaa  řřeeddiitteellii
ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí..  SS  ppaanneemm  PPaavvlleemm  HHrrddlliiččkkoouu,,
řřeeddiitteelleemm  pprroo  sseevveerrnníí  aa  vvýýcchhooddnníí  NNěěmmeecckkoo,,  
aa  ss  ppaanneemm  ZZddeeňňkkeemm  ŠŠppoonnaarreemm,,  řřeeddiitteelleemm  ČČSSAA
CChhaarrtteerryy..  CCoo  vvááss,,  ppaannee  ŠŠppoonnaarree,,  nnaa  tteennttoo  vveelleettrrhh
ppřřiivveeddlloo??

ITB Berlín je největší světovou burzou turistiky. Je
jediným místem v Evropě, možná i na světě, kde lze
komunikovat na jednom místě v krátkém časovém
sledu s představiteli všech našich zahraničních
partnerů. Zde je možné se podívat, co dělá
konkurence, jaké jsou trendy. Komu a kam nejde
prodej, komu naopak jde. Vzhledem k rozvoji
charterů, nejenom v Evropě, ale v celém
ekonomicky silném světě, je to ideální možnost
získat ucelený obraz o branži před hlavní sezónou
a před přípravou sezóny 2002.

VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  jjssttee  bbyyll  ddlloouuhhoolleettýýmm
zzáássttuuppcceemm  ČČSSAA  vv  NNěěmmeecckkuu,,  ddoovvoollíímm  ssii  zzeeppttaatt  ssee
vvááss,,  ppaannee  ŠŠppoonnaarree,,    jjaakkéé  ttoo  bbyylloo  ttěěssnněě  ppoo  ppáádduu
BBeerrllíínnsskkéé  zzddii??

I v Německu to bylo období restrukturalizace
a migrace obyvatelstva. Občané bývalé NDR se učili
cestovat, využívat jiných konkurenčních aerolinií,
než povinného Interflugu nebo společností bývalého
„východního bloku“. Doba bouřlivá, ale krásná.
Všechno se měnilo. Berlín se stal hlavním městem
Spolkové republiky Německo. Letiště se otvírala,
jiná zavírala. ČSA měnily flotilu létající do Berlína.
Obchod kvetl.

JJaakk  jjssttee  zzaa  ttééttoo  ssiittuuaaccee  ppřřeessvvěěddččoovvaallii  nněěmmeecckkoouu
kklliieenntteelluu,,  aabbyy  llééttaallaa  pprráávvěě  ss  ČČSSAA??

Pokračovali jsme v trendech zahájených
v západních spolkových zemích. Tzn. prodej přes
IATA i non-IATA agentury. Pracovali jsme s etniky.
Přesvědčovali jsme nárůstem destinací a posléze
i počtem frekvencí. Mimo Frankfurtu a Berlína jsme
začali létat Hamburg, Hannover, Stuttgart, Mnichov,
Norimberk atp.

PPaannee  HHrrddlliiččkkoo,,  ččíímm  ddnneess  ČČSSAA  zzíísskkáávvaajjíí  ppoozziittiivvnníí
bbooddyy??

Německo je velmi zajímavou destinací. Němci rádi
a hodně cestují. České aerolinie si v očích
německých pasažérů udržují image, o němž se již
zmínil pan Šponar, a to spolehlivé, stabilní
společnosti, která zde již dlouhodobě operuje. ČSA

mezi Prahou a Berlínem létají
od roku 1924. Základem
úspěchů ČSA na německém
trhu je zájem byznys
klientely, jíž nabízíme
akceptovatelné odletové
časy a přiměřené ceny. 

VVee  ttřřeettíímm  vvyyddáánníí
VVššuuddyybbyylluu  22000011  ((nnaa
ssttrraanněě  2288))  pprreezziiddeenntt
ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí  ppaann
MMiirroossllaavv  KKůůllaa  mmjj..  řřííkkáá::
„„VVeellmmii  ssee  nnáámm  ddaařříí
vv úúddrržžbběě  lleettaaddeell,,  kkddee
mmáámmee  uuzzaavvřřeennyy  ssmmlloouuvvyy
ss ttaakk  rreennoommoovvaannýýmmii
lleetteecckkýýmmii  ddoopprraavvccii  jjaakkoo

jjee  DDeeuuttsscchhee  LLuufftthhaannssaa,,  HHaappaagg--LLllooyydd  aa  řřaaddoouu
ddaallššíícchh..  JJssmmee  pprrůůkkooppnnííkkyy  nnoovvééhhoo  pprroojjeekkttuu
„„wwiinngglleettyy““..  TToo  jjssoouu  zzaakkoonnččeenníí  kkřřííddeell  BBooeeiinngguu  773377
nnoovvéé  ggeenneerraaccee,,  kktteerréé  nneebbyyllyy  ppůůvvooddnněě  zz  vvýýrroobbyy..  NNyynníí
jjee  BBooeeiinngg  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  ddaallššíí  ffiirrmmoouu  vvyyvviinnuull..  ČČSSAA
jjssoouu  úúppllnněě  pprrvvnníí  nnaa  ssvvěěttěě,,  kkddoo  pprroovveeddll  iinnssttaallaaccii
wwiinngglleettůů..  PPrroo  mmnnee,,  jjaakkoo  pprrooffeessiioonnáállaa  zz  ttoohhoottoo  oobboorruu,,

jjee  ttoo  vveellkkýý  mmeezznnííkk..  ČČSSAA  jjssoouu  zzaassee  oo  kkrrůůččeekk  ddááll
vv  nnaappllňňoovváánníí  ppřřeeddssttaavvyy  ČČeesskkýýcchh  aaeerroolliinniiíí,,
jjaakkoo  ššppiiččkkoovvéé  lleetteecckkéé  ssppoolleeččnnoossttii  ssee

ššppiiččkkoovvýýmmii  ddoopprroovvooddnnýýmmii  sslluužžbbaammii..““
Ano, dlouhodobě vytvářené renomé

Českých aerolinií jako vysoce
spolehlivé a bezpečné společnosti,
umocňuje i tento fakt. V očích
německé veřejnosti, k jejímž

hodnotovým prioritám patří
důkladnost a důslednost, je
to velmi pádný argument.

České aerolinie mají navíc
tradici prezentující její

ekonomickou
soběstačnost

navzdory různým
peripetiím

osobní letecké
přepravy

v Evropě. To
České aerolinie

v očích pasažérů řadí
do skupiny těch
společností, s nimiž
se cestuje, aniž by
cestující uvažoval,
zda má do letadla
nastoupit nebo ne.

AA  jjee--llii  jjiižž  ppaassaažžéérr  nnaa  ppaalluubběě  ssttrroojjee  ČČSSAA……??
Pokud se cestující např. mezi Frankfurtem

/Düsseldorfem/Mnichovem/Stuttgargem a Prahou
obrátí na agenturu, ta mu vyhledá a nabídne let
s Lufthansou nebo s ČSA. Díky úzké spolupráci
nehraje roli, jaké to je letadlo. Tak jako cestující
s Luthansa Miles & More kartou létají našimi
letadly, cestující s kartou OK Plus létají linkami ČSA,
i když to může být letadlo Lufthansy. Pokud ale
budu hovořit o servisu na palubách letadel ČSA
a o našem skvělém palubním personálu, velmi nám
nahrává fakt, že my Češi máme s Němci hodně
společného. Známe německou mentalitu
a respektujeme ji jaksi nějak více z podstaty, než se
to daří personálu většiny konkurenčních
zahraničních leteckých dopravců.

➤➤ www.csa.cz
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● svÏt jako na dlani skuteËnÏ aû na

ITB BerlÌn ● »eskÈ aerolinie si

v NÏmecku udrûujÌ image spolehlivÈ,

stabilnÌ spoleËnosti ● ˙drûba letadel

Lufthansy a Hapag-Lloydu  p·dn˝m

argumentem ● zn·me

nÏmeckou mentalitu

a respektujeme ji ● ˙zk·

spolupr·ce Lufthansy a »SA na

link·ch mezi »eskou republikou
a SRN ●

Od roku 1924
mezi

Prahou 
a

BerlÌnem
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Air Ambulance 2001
Ve dnech 18. a 19. května proběhne na letišti
v Hradci Králové - Správčicích unikátní přehlídka
umění všech složek integrovaného záchranného
systému pod názvem Air Ambulance 2001. Jde sice
už o třetí ročník ukázek záchranné letecké činnosti
v Hradci Králové, ale poprvé bude i setkáním
mladých záchranářů a studentů vyšších
zdravotnických škol - obor diplomovaný záchranář.
První den akce (pátek 18.5.) je věnován odborné
veřejnosti.

Helicopter show 2001
Druhý den (sobota 19.5.) je atraktivní podívanou
pro širokou veřejnost pod názvem  Helicopter show
2001. Profesionální záchranáři; členové horské
služby, civilní obrany, hasičských záchranných
sborů, kynologičtí záchranáři, příslušníci policie
i armády zde budou nacvičovat v těsné spolupráci
s leteckou, pozemní a vodní záchrannou službou na

modelových situacích záchranu lidí při hromadných
nehodách a požárech. V programu budou
předvedeny ukázky záchrany osob z vodní hladiny,
z těžko dostupného terénu - skalního masivu,
vyprošťování osob z hořících vraků autobusu či
osobních automobilů, evakuace osob a techniky
z hořícího hangáru, předvedení vodního vznášedla,
výcvik záchranářských psů a další simulované akce. 

Veletrh speci·lnÌ zdravotnÌ
a z·chran·¯skÈ techniky
Současně se cvičením záchranných týmů bude
v areálu probíhat i tématicky zaměřený veletrh
speciální zdravotní a záchranářské techniky. Mimo
jiné budou předvedeny nástavby a úpravy
záchranných vozů i vrtulníků, vyprošťovací technika
a další.

Div·ck· show
V rámci doprovodného programu slibují pořadatelé

nevšední podívanou: vystoupení akrobatické
skupiny Sky Box, přehlídku historických
a akrobatických větroňů, ukázky různých typů
letadel od kluzáků přes ultralehká aerodynamicky
řiditelná letadla až po vrtulníky atd. Návštěvníci
budou mít, například, možnost svézt se na
motocyklu Harley - Davidson,  v terénních
bugginách, či záchranářském nafukovacím člunu.
Na Air Ambulance 2001 tak bude možné nejen
mnohé vidět, ale i strávit příjemný den mezi těmi,
kteří často riskují své životy pro záchranu druhých
a jimž většinou není čas poděkovat.

IInnffoorrmmaaccee  
Další informace u ředitelky kanceláře HHEEMMSS  
(Sdružení nestátních provozovatelů vrtulníků letecké
záchranné služby) Barbory Tachecí
e-mail: btacheci@hems.cz
mobil: 0603 202 002

Air 
Ambulance

200118. a 19. kvÏtna z·chran·¯i 

v Hradci Kr·lovÈ

● 18. a 19. kvÏtna  z·chran·¯i v Hradci Kr·lovÈ ● SdruûenÌ

nest·tnÌch provozovatel˘ vrtulnÌk˘ leteckÈ z·chrannÈ sluûby ●

evakuace osob a techniky z ho¯ÌcÌho hang·ru ● vodnÌ vzn·öedlo ●

veletrh speci·lnÌ zdravotnÌ a z·chran·¯skÈ techniky ● akrobatick·

skupina Sky Box ● moûnost svÈzt se na motocyklu Harley -

Davidson Ëi v terÈnnÌch buggin·ch ● 



»esk· republika dodnes rozkvÈt·
kaûd˝ mÏsÌc na venkovÏ
i v nÏkter˝ch mÏstech mnoha
projevy tradiËnÌ lidovÈ kultury. Zima
to jsou v·noËnÌ a novoroËnÌ zvyky,
plesy a masopustnÌ maökarnÌ
pr˘vody, jaro kvete zase nejen
v naöich zahrad·ch a sadech kr·sou
stromovÌ, ale takÈ promÏnou
v˝roËnÌch kolednÌch zvyk˘. JarnÌ
vodou opl˝vajÌcÌ potoky a ¯ÌËky
odn·öejÌ do d·li symbol zimy -
Smrtku a do ulic dÏti p¯in·öÌ
ozdoben˝ stromek - symbol jara
a novÈho ûivota LÈteËko. StavÏnÌm
a k·cenÌm m·j˘, p·lenÌm
svatoj·nsk˝ch ohÚ˘, doûÌnkami,
doËesnou, vinobranÌm, posvÌcenÌm
oûÌvajÌ v pozdnÌm jaru, bÏhem lÈta
a na podzim celÈ vsi spoleËnou
lidovou slavnostÌ. RoËnÌ zvykoslovn˝
v˝roËnÌ kruh se uzavÌr· zvyky

adventnÌmi a v·noËnÌmi. Rok
jako kruh, v p¯ÌrodÏ jako v lidskÈm
ûivotÏ, znamen· promÏnu
stereotypu ve veselÈ spoleËnÈ
proûÌv·nÌ kr·sy lidov˝ch zvyk˘,
naplnÏn˝ch moudrostÌ p¯edk˘,
ozvÏnou pÌsnÌ a star˝ch tradic, p¯i
nichû spoleËn˝ proûitek zaujÌmal
v˝znamnÈ mÌsto v ûivotÏ kaûdÈho
z n·s. 

Ve znamenÌ sv·tk˘ jara
Duben je každý rok ve znamení svátků jara -

velikonoc. Velikonoční obchůzky s ozdravným
šleháním dívek a žen opentlenými vrbovými pruty
(žilami) nebo očistným poléváním
pramenitou vodou probíhá snad
v každé vísce a městě
o velikonočním pondělí
(23. dubna). Jarní zvyky však
začínají o Smrtné neděli
vynášením Smrtky a přinášením
Létečka (8. dubna). Zažít to můžete
např. v  Hradci Králové, v Brně, ve
Vyškově nebo v Šumperku. Koncem měsíce
si pak připomeňte staré - téměř pohanské zvyky -
pálení ohňů, které jsou dnes spojeny se slavností
pálení čarodějnic. Slavnost se koná večer po
stavění máje (30. dubna) v mnoha lokalitách
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Velikonoční
výstavy a prodejní trhy se stávají místy nejen výuky
dovedností při zdobení obřadního velikonočního
pečiva, vázání žil nebo malování či vyškrabování
symbolu jarních svátků - kraslic, ale také místem
nákupů drobností pro domácnost či potěšení
blízkých. Velikonoční jarmarky a výstavy se konají
před velikonočním týdnem v Opavě, Hradci Králové,
Přerově, Uherském Hradišti, Prešticích a jinde, např.
ve skanzenech Veselý kopec u Hlinska v Čechách,
Rožnov pod Radhoštěm či Strážnice. Zde můžete

také shlédnout nejen krásy a krajové proměny
lidové architektury, ale také zajímavosti tématických
národopisných výstav.

FolklÛrnÌ p¯ehlÌdky
Duben je také měsícem mnoha vystoupení

a přehlídek především dětských folklorních
souborů. Konají se totiž okresní a regionální
postupové přehlídky: Slovácka - okresu Hodonínu
(Velká nad Veličkou a Hodonín, 6. 4.), Karlovarska
(Karlovy Vary, 7. 4.), Horácka (Jihlava, 7. - 8. 4.),
Valašska (Frenštát pod Radhoštěm, 11. 4.), Lašska
(Frýdek - Místek, 20. 4.), severovýchodních Čech
a Hané (Červený Kostelec a Prostějov, 21. 4.),
jižních Čech (České Budějovice, 27. 4.) a Slovácka
(Uherský Brod, 28. 4.). Z dalších akcí doporučuji

historickou zajímavost. Jistě jí pro mnohé z vás
budou Velké vojenské manévry. V rožnovském

skanzenu se této akce zúčastní (27. -
29. 4.) mnoho skupin historického šermu
a dobových vojenských jednotek
v historických vojenských kostýmech, které

jistě předvedou nejednu „nekrvavou“ bitvu. 

Informace o folklÛru
Vážení čtenáři, máte-li zájem o bližší informace

k uváděným termínům a akcím, obraťte se
s důvěrou na pracovníky Folklorního sdružení ČR,
kteří vám poskytnou pro vaši cestu, výlet nebo
zájezd další potřebná data (kontakty na pořadatele,
příp. též informace k průběhu). Věříme, že vás
návštěva vystoupení folklorních souborů i živých
lidových zvyků potěší a naplní dobrou pohodou.

u  n · s
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FFoollkklloorrnníí  ssddrruužžeenníí  ČČRR
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
tel.: 02/2410 2218, fax: 02/2421 4647
e-mail:psenica@adam.cz

Text a foto: © František Synek

Za
folklÛrem

Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu Všudybyl 
P ř e d s t a v e n í  p r o j e k t ů

Redakce a příjem inzerce: Chalabalova 1605, 155 00 Praha 13, e−mail: kainc@mbox.dkm.cz, mobil:  0603/ 177 536, fax: 02/ 652 29 06
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Internetový časopis lidí 

a o lidech v cestovním ruchu



Praha - Kysak - Bardejov
//2222..  99..  22000000//  Vyrážím na noc od nás ze Stodůlek.
S báglem zabírám ve voze metra dvě místa. Přestup
z trasy „B“ na trasu „C“ rozhodně není bezbariérový.
Na Hlavním nádraží si není kam sednout. Jen
u hracích automatů. Ty zabírají celé křídlo nádražní
haly. Konečně zaléhám do lůžkového vagónu
Ex 125. 
//2233..  99..  22000000//  Probouzím se za Ružomberokem.
Touhle dobou jsme měli být v Margecanech. S více
než hodinovým zpožděním vystupuji v Kysaku.
Osobáčkem do Prešova a odtud autobusem do
Bardejova. Vrcholky kopců tonou v temných
mračnech. Teprve v  historickém centru Bardejova si
uvědomuji, že jsem tu kdysi byl. Na koncertním turné
Vojenské hudební školy. V Bardejove nám tehdy dali
večerní vycházku. Chtěli jsme si  jít zahrát na
varhany.  Ale kostel opravovali a tak jsme si „jen“ asi
hodinu povídali s farářem.

O p¯epadlÈm bubenÌkovi
Ono to tenkrát vůbec byla odvaha - vypustit nás do
města. Mám nesmrtelný zážitek z obdobné
neprozřetelnosti ve Spišské Nové Vsi, kde jsme
(coby vyvrcholení turné) hráli  pro generalitu
tehdejšího Východního vojenského okruhu. „A ne
abyste pili pivo!“ nabádali nás velitelé po generální
zkoušce. Ve stanovený čas jsme se vrátili. Téměř
všichni. Mohl za to Šariš.  A neměli jsme na něj ani
celou hodinu.  Někteří evidentně unavení spolužáci

šli na test. Kdo dokázal přepočítat  pulty na noty, šel
hrát. A tak se stalo, že třetí klarinety vůbec
nenastoupily.  I další sekce byly neúplné. Seděli
jsme na praktikáblech stupňovitě proti hledišti.
V poslední řadě, na nejvyšším, sekce bicích.
Reflektory to do nás praly a ve tmě za nimi…? Náš
dirigent Zdeněk Janda, to komentoval:
„Optimismus! Není proč mít trému. Ti tam  tomu
stejně houby rozumí.“   Koncert probíhal bez
evidentnějších problémů. Posledním kusem byla
kultovní skladba Vojenské hudební školy  - Vít
Nejedlý: „Vítězství bude naše“.  Muzika postupně
graduje přes mezzoforte až do forte fortissima, které
vrcholí mocným úderem hráče od velkého bubnu
paličkou do činelu  nastaveného činelistou.
I v normálním provedení divácky vysoce efektní.
Tehdy v novoveskospišském divadle ještě
efektnější! Činelista nastavil poklici, leč bicista,
jehož smysl pro rovnováhu byl podlomen Šarišem
i hodinovým postáváním u „velkého vaška“, šel
mimo rytmus. Činelista  ucukl,  bubeník promáchl
a přepadl dolů, mezi nás.

Nejsem doktor Jesenius
Bardejovské náměstí neztratilo nic z historické
malebnosti. Ve středověku byl Bardejov státem ve
státě. Měl monopol na vývoz plátna a právo meče.
Při prohlídce staré radnice, kde je teď muzeum, se
zavěšené popravčí nástroje v mé přítomnosti
nepohnuly. Autobusem odjíždím do Zborova. Bytuji
ve výklenku v nejvyšší partii hradu. 
//2244..  99..  22000000//  Mám svátek a zmoklý spacák

v nohách. V noci jsem absolvoval několik živých snů
a obchůzku „po hradbách“. Probouzím se za svítání.
Už nemrholí. Vítr se utišil. Oblaka jsou o poznání výš.

Od Zborova
Červená značka je sice na 28 let staré mapě poblíž
hradu, ale kde je skutečně? Nabral jsem azimut a
našel se až v Dlhej Lúke na opačné straně kopce,
než  jsem mířil. Prošel jsem hodný kus obce a první
možnou skulinkou v předlouhé, souvislé řadě plotů
jsem nabral směr Cesty hrdinov SNP - Andrejová.
Prodírám se trnitými křovisky. Ocitám se na louce.
Nádherně fialové ocúny. I kdyby jen kvůli nim… Ten
den jsem kufroval ještě několikrát. Noc jsem pak
strávil na okraji strže v bukovém lese u vydatného
pramene vody vynikající chuti.  

Bukov˝m pralesem
//2255..  99..  22000000//  Vyrážím po osmé. Prodírám se vzhůru
cestou vedoucí souběžně s roklí. Možná natrefím
červenou. U země až deseticentimetrové kmínky
břízek napovídají, že se cesta moc nepoužívá.
Ocitám se na oblém kopci v prostředí jakoby
pohanského posvátného háje. Pouštím se dolů do
sedla. Horou zní roztoužená volání jelenů. Sbírám
houby. Najednou mám dojem, že kráčím opět po té
samé cestě vzhůru. Pocit se mění v jistotu.  Po půl
desáté jsem našel červenou značku. Na další
pasece podle sluníčka zjišťuji, že jdu sice svižně, leč
na západ. Radím se s mapu a buzolou. Vracím se.
Heuréka! Čierna Hora (667 m n.m.) Nádherné
počasí. Je jedenáct hodin. Zapisuji se do vrcholové
knihy. Procházím bukovým pralesem. Bizarní tvary
pokroucených bříz, staleté buky. Půl hodiny od
Svidníku mne zastihlo pravé poledne.

Na Duklu
Ze Svidníku odjíždím do Vyšného Komárnika do
Dukelského průsmyku. Podél silnice sedí místní lidé
s plnými košíky překrásných hub. Autobus mne
vysazuje na čáře. Tak tady jsem byl naposledy na
jaře 1974.
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Purkyňova 4, 110 00 Praha 1 
tel.: 02/2494 6082, fax: 02/2494 6082, e-mail: sacr@sacr.sk, www.sacr.sk

Na Duklu

d e s t i n a c e  S l o v e n s k o



NNiizzoozzeemmsskkoo::  Koninkrijk der Nederlanden,
konstituční monarchie 
RRoozzlloohhaa::  41 864 km2

PPooččeett  oobbyyvvaatteell::  15 685 000
HHllaavvnníí  mměěssttoo:: Amsterdam (752 500 obyvatel)
SSííddeellnníí  mměěssttoo  kkrráálloovvnnyy:: Den Haag
MMěěnnoovváá  jjeeddnnoottkkaa:: holandský gulden - florin (NLG) 

= 100 centů
ÚÚřřeeddnníí  jjaazzyykk::  nizozemština

(domluvíte se anglicky, německy)
MMPPZZ:: NL

CestovnÌ formality
Pro pobyt do 3 měsíců není u občanů ČR
požadováno vízum, stačí platný pas, platný
minimálně 3 měsíce ode dne překročení
nizozemských hranic. Děti do 18 let, cestující
v doprovodu dospělé osoby české národnosti,
v jejímž cestovním dokladu jsou uvedeny, nemusejí
mít samostatný pas.

Dokumenty pro ¯idiËe a motorovÈ
vozidlo
Řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu
vozidla a mezinárodní poznávací značka CZ. Také je

nezbytné se na vyžádání prokázat dokladem
o zaplacení pojištění zákonné odpovědnosti,
tzv. zelenou kartou. 

CelnÌ p¯edpisy
Bezcelně je povolen  dovoz předmětů osobní
potřeby odpovídající délce pobytu, účelu cesty
a ročnímu období. Na osobu : 200 cigaret nebo
50 doutníků nebo 250 g tabáku, 1 litr alkoholu nad
22% nebo 2 litry alkoholu pod 22% nebo 2 litry
vína a 2 litry stolního vína, 50 g parfému a 250 ml
toaletní vody, 500 g kávy  či 200 g kávového
extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu
a další zboží v hodnotě 380 NLG.

RychlostnÌ limity
V obci platí pro všechna vozidla limit 50 km/hod.
Někde mohou být tyto limity značkami změněny.
Mimo obec:

Parkov·nÌ
Ve většině měst se k parkování dá využít
parkovacích hodin nebo disků (disky k dispozici na
místních úřadech). 

D·lniËnÌ sÌù, d·lniËnÌ poplatky
Většina silnic je v dobrém stavu a je velmi pečlivě
udržována. Vzhledem k proslulým vodním kanálům
je silniční síť propojena řadou mostů a tunelů.
Mýtné se na dálnicích neplatí, platí se pouze za
některé tunely a mosty. 

D˘leûit· telefonnÌ ËÌsla
112 - tísňové volání (centrála pro policii, první
pomoc i hasiče)

SilniËnÌ sluûba
Motoristé se dovolají pomoci vytočením čísla 
0800-0888. Telefonní operátoři mluví anglicky
a německy. Pokud není motorista členem AIT,
zaplatí za pomoc 190 NLG. Platit se také musí
odtažení, pokud je nutné. Tarif činí 5 NLG za km.  
Na dálnicích lze pomoc zavolat také z nouzových
telefonů podél dálnic. Soukromý odtah je povolen.

Hotely
Uvedené ceny jsou pouze orientační, jednotlivé
hotely i oblasti se liší.

Priv·tnÌ
ubytov·nÌ
Zahrnuje vždy pokoj
se snídaní
a možnost použití
sociálního zařízení.
Orientační cena
(DBL BB za
osobu/noc): 
35-50 NLG.

DalöÌ ubytovacÌ moûnosti
BBuunnggaalloovvyy
V Nizozemsku se nachází asi 350 kempů
s bungalovy. Jde o ubytování rodinného typu pro 
4-8 osob. Orientační cena (6 osob/týden): 
500-1300 NLG.

HHoollaannddsskkéé  YYoouutthh  HHoosstteellyy
Ubytovny s jednoduše zařízenými převážně
vícelůžkovými pokoji. Orientační cena 
(BB za osobu/noc): 20-40 NLG.
TTrreekkkkeerrsshhuutttteenn
Jednoduché dřevěné chatky umístěné v kempu.
Orientační cena (srub pro 4 osoby/noc): 
60-90 NLG.
KKeemmppyy
V Nizozemsku je na 1400 kempů, od malých,
prostých míst ke stanování až po luxusní kempy
s nadstandardním vybavením. Orientační cena (za
2 osoby/stan/noc): od 15 NLG výše podle místa
a vybavenosti kempu.

d e s t i n a c e  N i z o z e m s k o
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ddáállnniiccee hhllaavvnníí  ssiillnniiccee oossttaattnníí  ssiillnniiccee

vozidla do 3,5 t   120 km/hod 100 km/hod 80 km/hod
autobusy, 
vozidla 
s přívěsem 80 km/hod 80 km/hod 80 km/hod

Nizozemsko
ddvvoouullůůžžkkoovvýý  ppookkoojj
*****     450 - 575 NLG
****           170 - 300 NLG
***               35 - 210 NLG
**       110 - 175 NLG
* 90 - 140 NLG
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Cenu vÏnujÌ Kr·lovsk· holandsk·
leteck· spoleËnost KLM
a Holandsk· a Flandersk·
turistick· informaËnÌ kancel· .̄

❶ Ze které země pocházejí tulipány?

❷ Co je to polder? 

❸ Ve kterém městě najdete nejvyšší kostelní 
věž Holandska?

❹ Kdy slaví Holanďané Den královny?

❺ V čem spočívá rozdíl mezi sýry typu edam
a gouda? 

❻ Kolik pasažérů přepraví KLM na palubách 
svých letadel ročně?
a) více než 10 miliónů cestujících
b) více než 13 miliónů cestujících
c) více než 20 miliónů cestujících

❼ Odkud kam se uskutečnil 1. let 
společnosti KLM?
a) na trase Londýn - Amsterdam
b) na trase Amsterdam - Londýn
c) na trase Amsterdam - Paříž

❽ Ve kterém roce začala společnost KLM 
pravidelně létat do Prahy?
a) v roce 1927
b) v roce 1935
c) v roce 1937

❾ Jaká je kapacita letadla společnosti KLM 
typu Boeing 747-300?
a) 297 cestujících
b) 424 cestujících
c) 466 cesujících

❿ Jaká je vzdálenost mezi sedadly v nové 
„Business Class“ KLM na mezimárodních 
letech?
a) 120 cm (48 palců)
b) 152 cm (60 palců)
c) 170 cm (68 palců)

Na anketní otázky laskavě odpovídejte
prostřednictvím internetového časopisu 
wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz, v němž se nachází odpovědní
formulář. Anketa bude vyhodnocena 
15. května 2001. Jméno vylosovaného výherce -
autora správných odpovědí přineseme ve čtvrtém
vydání Všudybylu 2001 a v internetovém 
wwwwww..ee--vvssuuddyybbyyll..cczz.

KvÌz
o t˝dennÌ 
z·jezd letecky
(business class) 
pro 2 osoby do
NizozemÌ

Pron·jem obytn˝ch motorov˝ch lodÌ
K řízení obytné motorové lodi není v Nizozemsku
nutný kapitánský průkaz. Kompletně vybavené lodě
jsou určeny pro 4-8 osob; před vyplutím je posádka
obeznámena s řízením a poté je možno s lodí projet
velkou část země. Orientační cena pronájmu (loď
pro 4-8 osob/týden) od 1600 NLG výše podle
sezóny a vybavenosti lodě.

D˘leûitÈ adresy
VVeellvvyyssllaanneeccttvvíí  NNiizzoozzeemmsskkééhhoo  kkrráálloovvssttvvíí  vv  ČČRR
Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6
tel.: 02-243 121 90, fax: 02-243 121 60

VVeellvvyyssllaanneeccttvvíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vv  NNiizzoozzeemmsskkuu::
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag,  Nederland
tel.:  0031-70-346 97 12, 364 76 38,
fax: 0031-70-356 33 49,
služba 24 hodin denně: 0653-867 971

KKoonnzzuulláárrnníí  oodddděělleenníí  vv  AAmmsstteerrddaammuu::
Consulat van de Tsjechische Republik, World Trade
Center, Strawinskylaan 1/509, 1077 XX Amsterdam
tel.:  0031-20-575 30 16, fax: 0031-20-575 30 16   

Sv·tky a dny pracovnÌho klidu
11..11., Velký pátek, Pondělí velikonoční (svátky
pohyblivé), 3300..44.. (Den královny), 55..55..  (Den
osvobození), Nanebevstoupení páně, Svatodušní
svátky (svátky pohyblivé - sedmé pondělí po
velikonocích)), 2255.. a 2266..  1122... Dále řada
regionálních svátků.

LÈka¯skÈ zajiötÏnÌ
Před cestou se doporučuje uzavřít pojištění
léčebných výloh při cestě do zahraničí a havarijní
pojištění v zahraničí. Platí se totiž veškerá
poskytnutá ošetření i převozy sanitními vozy.

Cyklistika
Ploché Nizozemsko je ideální zemí pro cyklistiku.
S kolem se běžně cestuje i po železnici, neboť vlaky
mají zvláštní vagón k tomu určený. Železniční
zastávky jsou i nejvhodnějším místem, kde si lze
kolo půjčit. Poplatky za zapůjčení činí orientačně:
8 NLG za kolo na den, 32 NLG za kolo na týden,
25 NLG za dvoukolo na den. Vždy je vyžádána
záloha ve výši 50 - 200 NLG u kola a 300 NLG

u dvoukola. Kola lze vracet i na jiných místech, než
kde byla vypůjčena. Všechny informace se dozvíte
v brožuře Stichting Fiets, která je k dispozici zdarma
v informačních středicích VVV.

FLORIADE 2002
Floriade 2002 je světová zahradnická výstava, která
se v Holandsku koná každých 10 let. V roce 2002 to
bude už popáté. Organizátoři očekávají, že ji od
poloviny dubna do poloviny října 2002 navštíví na
3 miliony lidí. Místem, kde se tentokrát bude
výstava konat, je oblast Haarlemského jezera,
vysušeného před 150 lety.
Na Floriade budete moci obdivovat všechny stránky
nejen holandského zahradnického umění: od
zeleniny a ovoce až po pěstování hub, od šlechtění
cibulek, květin a nejrůznějších rostlin až ke stromům
a keřům. Holandští a zahraniční vystavovatelé
vytvoří na ploše 65 ha více než 300 skutečně
výjimečných podívaných, mezi jinými také údolí
plné květin z více než jednoho milionu cibulek.

Holandsk· a Flandersk· 
turistick· informaËnÌ 

kancel·¯

Táboritská 23, Hotel Olšanka
130 87 Praha 3-Žižkov

tel.: 02/ 670 92 290 / 692 / 748
fax: 02/ 670 92 650

e-mail: info@holandsko.cz
info@flandry.cz

internet: www.holandsko.cz
www.flandry.cz

d e s t i n a c e  N i z o z e m s k o
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KKLLMM  RRooyyaall  DDuuttcchh  AAiirrlliinneess

Na Příkopě 13, 110 00 Praha 1

(od 2. 5. 2001 Palác Myslbek, Na příkopě 21)

tel.: 02/33090933

www.klm.cz

KLM zvÏtöilo v obchodnÌ t¯ÌdÏ mÌsto pro Vaöe nohy, vÌce neû o 50 %.
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ävÈdovÈ opÏt na KarlovÏ mostÏ
Ještě ani pořádně nezaschla „tiskařská čerň“

minulého vydání Všudybylu, kde ve stati „Město
Pražského Jezulátka“ na str. 22 uvádíme: „Víra v
zázračnou moc Jezulátka byla posílena při vpádu
Švédů na Hradčany a Malou Stranu v roce 1648.“
A už jsou tu zase! A opět na Karlově mostě. Právě
v místech, kde v průběhu třicetileté války proběhlo
rozhodující střetnutí mezi Pražany a Švédy. Tuto
scénu si do dnešních dnů připomínají tisíce
návštěvníků expozice „Maroldovo panoráma“ 
na pražském Výstavišti. Po mnoha letech se
Švédové na Karlův most vrací. Tentokrát
s ušlechtilými záměry vybudovat nové, trvalé vztahy
k tomuto místu. 

Za p¯Ìtomnosti velvyslance 
ävÈdskÈho kr·le

24. března 2001 v 15 hodin byl za přítomnosti
velvyslance Švédského království Jeho excellence
pana Ingmara Karlssona slavnostně otevřen nový
hotel Rezidence Lundborg.  Je situován ve více jak
600 let starém domě (dříve „U modrého lva“) na
malostranském konci Karlova mostu, v samém
středu historické Prahy. První zmínka o budově
pochází z roku 1336. O několik desetiletí později
objednal Karel IV stavbu nového mostu, aby
nahradil starý Juditin, který byl zničen nepříznivým

počasím a záplavami v roce 1342 (zbytky Juditina
mostu jsou k vidění v lobby baru,  jídelně a vinném
sklepě hotelu). Budova byla renovována kolem roku
1770. Překrásné stropní malby v mnoha
místnostech pocházejí právě z této doby.

Rezidence Lundborg je öpiËkov˝ hotel
V roce 1999 byla budova převzata společností

Walter Lundborg Byggnads AB, která provedla
rozsáhlou rekonstrukci. Objekt byl citlivě přestavěn.
Disponuje  krásnými exkluzivně vybavenými pokoji
a apartmány. Mimořádné úsilí pak bylo věnováno
restaurování četných nástropních maleb.
Architektonickým skvostem a světovým unikátem je
právě část zrestaurovaného Juditina mostu
z 12. století. Dochovaný oblouk i vozovka byly
objeveny při rekonstrukci a citlivě zakomponovány
do celkové architektury areálu.  Rezidence
Lundborg je špičkový hotel světové úrovně. Každý
pokoj i apartmán je vybaven moderním mobiliářem,
počítačem s přímým přístupem na internet, kuchyní
a jacuzzi. 

»ty¯patrov˝ hotel m· celkem 13 apartm·n˘

rozdÏlen˝ch do 6 kategoriÌ: Junior 30 m2, Ladies 40 m2,

Executive 44 m2, De Luxe 66 m2, Royal Family 76 m2

a Imperial 140 m2.

Rezidence
Lundborg

★★★★

Jeho excellence
velvyslanec
Švédského království
pan Ingmar Karlsson
přestřižením stuhy
slavnostně otevřel
nový hotel Rezidence
Lundborg. Pan Hakan
Lundborg (napravo).

Velvyslanec Švédského království Jeho
excellence pan Ingmar Karlsson (napravo),

maminka pana Lundborga paní Gerd Lundborg
(uprostřed) a pan Hakan Lundborg (nalevo).

Majitel pražských
restaurací  Pravda

a Barock pan Tommy Sjöö
(nalevo) se švédským

architektem panem
Mikaelem Lindahlem

(napravo), který navrhoval
interiéry hotelu.

Pan Hakan Lundborg se
svou chotí paní Jitkou.

RREEZZIIDDEENNCCEE  LLUUNNDDBBOORRGG  PPRRAAHHAA********
U Lužického semináře 3 (Karlův most), 118 00 Praha 1
tel.: 02/ 570 119 11, fax: 02/ 570 119 66
e-mail: rezidence@lundborg.cz
➤➤ www.lundborg.cz
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P¯i p¯Ìleûitosti 
slavnostnÌho otev¯enÌ hotelu

Rezidence Lundborg, jsem
prezidentu spoleËnosti Walter
Lundborg Byggnads AB panu
Hakanu Lundborgovi poloûila

nÏkolik osobnÌch ot·zek. 

PPaannee  LLuunnddbboorrgguu,,    jjsseemm  ssii  jjiissttaa,,  žžee  ddnneess  pprroožžíívvááttee
jjeeddeenn  zzee  ssllaavvnnoossttnníícchh  ookkaammžžiikkůů  ssvvééhhoo  žžiivvoottaa..  

Ovšem,  jsem opravdu šťasten. Před deseti lety
jsem v Praze poznal svou nynější ženu. Asi před
4 lety jsme začali uvažovat o koupi  malé budovy
v Praze. Po delší době se nám podařilo najít právě
tento krásný dům.  

TTíímm  ssee  vvyyssvvěěttlluujjee  vváášš  bbllíízzkkýý  vvzzttaahh    kk  ČČeecchhůůmm..  CCoo  ssee
VVáámm  nnaa  nniicchh  llííbbíí??

Češi jsou  milí, přirození lidé, chovají se otevřeněji
ve srovnání s chladnějšími Švédy. České ženy jsou
krásné.

AA  zzeemměě??
Žijete tu volněji. U nás je právo velmi přísné.

Posuďme třeba jen prodej alkoholu. Ten je ve
Švédsku k dostání jen ve vybraných obchodech od
pondělí do pátku.  

ŽŽiijjeettee  zzddee  nneebboo  vvee  ŠŠvvééddsskkuu??
Už dva roky mám v Praze apartment. Střídavě žiji

v obou státech.

VVaaššee  oobbcchhooddnníí  zzáámměěrryy??  
Máme dlouhodobé cíle a investujeme do

hotelového průmyslu  podstatně větší částky, než
ostatní zde v Praze.

SS  jjaakkýýmmii  kklliieennttyy  ppooččííttááttee??
Budou to především  významní obchodníci ze

Švédska, Norska, Finska a Dánska. Část naší
klientely budou Italové.    

CCoo  jjiimm  mmůůžžeettee  nnaabbííddnnoouutt??
Máme tu moderní internetové  centrum. Pokoje

jsou vybaveny computery umožňující připojení na
internet, které našim hostům poskytujeme zdarma.
Technologie a znalosti, které jsme shromáždili,
umožňují využití centra pro základní kursy v ECDL
(European Computer Driving Licence), stejně tak
jako pro mnohem pokročilejší. Můžeme nabídnout
česky, švédsky i anglicky mluvící instruktory.

PPřřeejjee  vváámm  ii  ssttáállee  ssee  zzvvyyššuujjííccíí  ppřříílliivv  ttuurriissttůů..    PPrraahhaa  jjee
jjeejjiicchh  oobbllííbbeennýýmm  ccíílleemm..    

Ano, i Švédové navštěvují Českou republiku stále
hojněji. Všem ji  mohu vřele doporučit.

PPřřeejjii  hhooddnněě  ššttěěssttíí  aa  dděěkkuujjii  zzaa  rroozzhhoovvoorr..
Ptala se Vanda Štichová

»eöi 
jsou milÌ,

p¯irozenÌ lidÈ

Pan Janne Jaffe (napravo)
s chotí a pan Pavel Gabriel.

Pan Hans Sternbeck, coby
švédský rytíř s chotí Ildike.

V popředí pan Mats Rydén, Tomáš Richter ze
společnosti VingCard s chotí a zcela vlevo ředitel

hotelu Rezidence Lundborg pan Petr Polakovič.

Ředitel zastoupení ČSA pro
Skandinávii a Finsko pan Pavel
Janků (vlevo) v rozhovoru s panem
Hakanem Lundborgem.

Pan Martin Eriksson
hovoří s panem
Ludborgem a Jeho
excellencí, švédským
velvyslancem panem
Karlssonem. 

Hejtman
Göteborgského
kraje pan Göte

Bernardsson
(nalevo) s podává

ruku s panem
Benke Aikellem.

Majitel švédské cestovní kanceláře Tjeckien
Experten pan Jiří Poláček (napravo) ve společnosti

části redakce Všudybylu - paní Vanda Štichová
(nalevo) a Jaromír Kainc (uprostřed).


