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Navštivte krásný areál Štiřínského zámku, který se nachází pouhých 20min. jízdy z Prahy. 
Komfortní ubytování, konferenční sály, wellness, špičková gastronomie, unikátní 9-ti jamkové golfové 

hřistě - nazývané česká Augusta, driving range, romantické procházky, golfová klubovna, 
golfové simulátory, whirlpool, posilovna, vyjížďky na koni a mnoho dalších radostí...

Hotel • Golf • Zámek Štiřín
20 minut od Prahy

Vše se točí kolem Vás

www.stirin.cz



Tel./Phone: +420 222 002 770
Fax:               +420 222 002 778

sales@francouzskarestaurace.cz
www.francouzskarestaurace.cz

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
cateringový partner prezidenta České republiky

Díky našim dlouholetým
zkušenostem v gastronomii

Vám nabízíme catering
na té nejvyšší úrovni, a to

nejenom v sálech
Obecního domu



Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 038/796 52 01-3, fax: 038/796 52 20, e-mail: info@caviar.cz, www.caviar.cz

Cricova roze brut
Je výraběna tradiční metodou 

kvašení v lahvích, ve kterých 

zraje nejméně tři roky. Vyznačuje 

se příjemnou chutí a květinovým 

buketem s nádechem ovoce.

přírodní produkt – je 
vyráběn bez zahušťovadel, 
barviv a enzymů

malosol – minimální 
slanost 2,7–2,7%

čerstvost – výroba 
v průběhu roku

jistota – každá šarže 
kontrolována SVÚ

BIO kvalita – první 
jakost dle Ruské státní 
normy

Vítězové soutěže
Óda na sekt a kaviár
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7    Sociální ekonomika a podnikání

10    Volali nám z Bílého domu

12    Důležité, abychom spolupracovali

14    Hotel Zámek Štiřín

16    Za Město budoucnosti

18    S prezidentem Obamou

19    Summit EU – USA

24    Krumlov hostil ministry zahraničních věcí 
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36    Rožnovské slavnosti 2009

O B S A H

Významnou roli v oblasti MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences & 
Exhibitions/Events) mají stát, územní 
samosprávy, městská zastupitelstva. 
Nezřídka stěžejní. Jde hlavně o to, aby 
daná MICE a turistická metropole, resp. 
destinace, vystupovaly kompaktně. 
Aby představitelé státu a samospráv 
realizovaly dlouhodobou vizi prosazovat 
svoji kongresovou destinaci doma 
i v zahraničí. Ostatně ani jiné stěžejní 
mezinárodní obchodní kontrakty, mají-
li obstát ve výběrových řízeních, se 
neobejdou bez podpory státu. Téměř 
vždy jsou během na dlouhou trať. 

O místě konání lukrativních kongresů a ostatních MICE akcí se totiž 
rozhoduje řadu let dopředu. Čím větší podporu má MICE od místních 
až po nejvyšší správní orgány, tím větší je šance do dané země je 
dostat, aby pak celé její národní hospodářství z nich mohlo těžit. 
Nejde o prkotinu, ale o každoroční inkaso v řádu miliard eur. A jak 
je tomu v Česku? To už téměř před čtyřmi sty lety charakterizoval 
Komenský: „A nalezl sem tu velikou jedněch k druhým nepřízeň …“

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

Registrace:  MK ČR E 10797  
Vychází v nákladu 10 000 ks.
Vydavatel: PhDr. Jaromír Kainc, 
Chalabalova 1605/17, 155 00 Praha 13, 
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A nalezl sem 
tu velikou jedněch 

k druhým nepřízeň, 
závistivé na sebe 

vzhlédání

Nebo stolice ty, jakž sem řekl, po krajích stály, maličko ji 
posmekna, hned se zvrátila: a který se předtím dul, letěl dolů. 
A byly jaks na obrtlících strojené, jak se ji kde dobře dotekl, 
vrtla sebou a sedící se octl na zemi: čím která vyšší byla, tím 
snáz bylo zaklátiti jí a vypadnouti z ní. A nalezl sem tu velikou 
jedněch k druhým nepřízeň, závistivé na sebe vzhlédání, 
jedněch od druhých z stolic vysazování, regimentů vydírání1, 
korun srážení, titulů sobě vespolek smazování: takže tu jen se 
měnilo vždycky, jeden lezl na stolici, druhý z ní bud lezl aneb po 
hlavě letěl. 

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

1 násilné odnímání vlády

Všudybyl fotí 
zrcadlovkou 
OLYMPUS E-3



Hospodářské odvětví cestovní ruch 
je v Česku v drtivé míře vnímáno 

jako sféra utrácení peněz. Je však třeba 
začít vnímat, že je pro českou ekonomiku 
výrazným přínosem. Jeho nedoceňování 
až přehlížení potvrzuje i absence jakékoliv 
zmínky ve zprávě Národní ekonomické 
rady vlády ČR i programů politických 
stran, že by jednou z možností jak přispět 
k zvládání fi nanční krize a rozhýbání 
ekonomiky, tj. spotřeby, mohla být 
podpora domácího cestovního ruchu 
a incomingu – kampaň na přilákání 
spotřebitelů odjinud, aby utráceli v České 
republice. Povědomí, že cestovní ruch je 
významnou oblastí zahraničního obchodu 
a hospodářským odvětvím generujícím 
desítky miliard korun zahraničního 
inkasa ročně (kolem 5 mld. €), jsou 
v Česku mizivé. Česká republika, coby 
turistická destinace, zhodnocuje pouze 
zlomek svého potenciálu a generuje asi 
jen desetinu možného zahraničního 
inkasa z cestovního ruchu. Proto je třeba 
společensky emancipovat cestovní ruch 
jako hospodářské odvětví.
? Tímto konstatováním jsem za Exportní 

klub Ligy pro cestovní ruch zahájil 
rozhovor s prezidentem Hospodářské 
komory České republiky Ing. Petrem 
Kuželem.
! Komora odvětví cestovního ruchu 

podporuje, a to jak na centrální úrovni, 
tak na krajských a okresních. Nejen 
proto, že je v rámci Evropské unie velmi 
významným zaměstnavatelem a rezortem, 
který vytváří a indukuje obrovské množství 
podnikatelských příležitostí. V této době je 
o to významnější, že umí rozhýbat spotřebu 
prostřednictvím spotřebitelů odjinud. 
Turistů, delegátů kongresů a konferencí, 
účastníků incetnivních akcí i lidí přijíždějící 
do země za byznysem, léčením atd. Drtivá 
většina Čechů si ale neuvědomuje, že se jedná 
o hospodářské odvětví, a už vůbec ne, že jde 
o jejich vlastní peníze a sociální jistoty. Tedy, 
jak by cestovní ruch mohl přispívat k jejich 

osobnímu blahobytu, když v něm nepracují 
a nepodnikají. Že pokud bychom se v odvětví 
cestovního ruchu alespoň trochu přiblížili 
systémovému přístupu našich sousedů 
Rakušanů (a Česko má daleko víc turistických 
atraktivit než Rakousko), dostávali bychom 
každoročně do našeho ekonomického 
systému o desítky miliard korun více.

Incomingový cestovní ruch je v podstatě 
exportní disciplínou oplývající řadou výhod. 
Netýkají se ho vývozní kvóty, není třeba, 
aby byl subvencován státem či daňově 
zvýhodňován, jako je tomu u klasických 
exportů.

Co se týče outgoingu, u nás u Čechů je 
dovolená, a nejen u moře nebo ve velehorách, 
ale i v tuzemsku, výraznou prioritou. Díky 
tomu silně motivuje zaměstnance k tomu, 
aby oni sami, a tedy i jejich zaměstnavatelské 
fi rmy, uspěli v hospodářské soutěži. Aby 
si na zřejmě nejočekávanější část roku 
(např. na pobyt u moře apod.) vydělali. 
Také proto velmi podporujeme úsilí, aby 
cestovní kanceláře měly pokud možno co 
nejjednodušší podmínky pro svá podnikání.

Co se týká domácího cestovního ruchu 
a lidí, kteří v něm podnikají a pracují, před 
většinou z nich je třeba smeknout. Česká 
republika kumuluje snad nejvíc turistických 
atraktivit v Evropě. Jenže o nich světu ani 
u nás doma nedáváme mnohdy dostatečně 
vědět, a to je nutné společně s městy, kraji 
a dalšími institucemi změnit.

? Pane prezidente, hlavním tématem 
tohoto vydání je MICE.
! HK ČR je velkým 

podporovatelem MICE, 
zejména veletrhů 
a výstav a ruku v ruce 
s tím i veletržní 
turistiky. Co se týče 
kongresů, pořádá 
letos Komora velký 
mezinárodní kongres 
EUROCHAMBRES. Do 
Prahy se sjedou prezidenti 

národních hospodářských komor a jejich 
zástupci ze čtyřiceti sedmi států. 13. až 
15. května se tak v Praze sejde spolu s nimi 
přes čtyři sta delegátů s tím, že budeme 
diskutovat o evropské legislativě v podnikání, 
o podnikání bez bariér s vazbami na 
legislativu jednotlivých zemí. Nejen v Česku, 
ale i v ostatních státech evropská direktiva 
přesahuje ty národní, takže je důležité o tom 
diskutovat, protože se jako podnikatelé 
musíme naučit řešit své záležitosti v intencích 
bruselské unijní legislativy. Akce se uskuteční 
v rámci předsednictví České republiky EU.

Co se týče podpory podnikání v MICE, 
mohl bych zmínit řadu jednání s krajskými 
hejtmany, se starosty a primátory v zájmu 
podpory tohoto sektoru průmyslu cestovního 
ruchu v regionech. Nemohu opominout Prahu, 
jejíž snahou je být světovou kongresovou 
destinací a metropolí, která přijme a dobře 
obslouží hosty z domova i ze světa.Velký 
důraz Komora klade na spolupráci krajských 
a okresních hospodářských komor, 
živnostenských společenstev s odbornými 
institucemi a ministerstvy. Rád konstatuji, že 
krajští hejtmani nám vycházeli a vycházejí 
vstříc. Setkávání se lidí a diskuse nad 

aktuálními tématy, problémy a návrhy 
řešení jsou velice důležité v jakékoli 

lidské činnosti, ale pro hospodářské 
odvětví cestovní ruch je to 

momentálně ještě mnohem více 
naléhavé. 

www.hkcr.cz

Setkávání lidí 
je v byznysu 

velmi důležité

O  N Á S
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Ing. Petr Kužel, 
prezident Hospodářské komory ČR
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M I C E

? Hlavní téma tohoto vydání Všudybylu 
– MICE (Meetings, Incentives, Conferences & 
Exhibitions/Events) – není jen o řemesle, jak 
získávat a organizovat na území naší vlasti 
mezinárodní kongresy a konference a další 
akce, ale i o jejich podstatě. Ve dnech 16. až 
18. dubna 2009 se v rámci českého před-
sednictví Evropské unii v Top Hotelu Praha 
v Praze konala svou inovativní a sociálně 
integrační dimenzí jedna z velmi význam-
ných událostí – Mezinárodní evropská kon-
ference o sociální ekonomice a podnikání. 
Při té příležitosti jsem o rozhovor požádal 
čelného představitele jejího organizátora, 
předsedu Svazu českých a moravských 
družstev Jana Wiesnera.

! K uspořádání 
Mezinárodní evrop-
ské konference 
o sociální ekonomi-
ce a podnikání jsme 
byli vyzváni Fran-
couzi, kteří ji v rám-
ci svého předsed-
nictví EU pořáda-
li loni v listopadu ve 
Štrasburku. Uzná-
ní a podpora sociál-

ní ekonomiky jsou důležité zejména nyní, kdy 
se svět vzpamatovává z fi nanční krize a vlády 
řady zemí činí kroky, aby se vyhnuly plnému 
dopadu krize z nadvýroby. Za této konstelace 
je nezbytné podpořit subjekty a podniky soci-
ální ekonomiky a sociální ekonomiku , stojící 
mezi neziskovými organizacemi a standard-
ními podnikatelskými subjekt, vůbec. Je řada 
lidí, kteří jsou zdravotně postižení, či sociál-
ně znevýhodněni, např. po vyléčení z alkoho-
lismu, drogové závislosti, po návratu z vězení 
atd. Je to široká škála handicapů, které tyto 
osoby musí překonávat. Vždy jde o lidi, kte-
ří mají nějaký zbytkový potenciál pracovat 
a kteří se chtějí začlenit do společnosti. Jejich 
šancí jsou také podniky sociální ekonomiky, 
které vytváří prostor, v němž se mohou začle-
nit do majoritní společnosti. Pro stát je to rov-
něž výhodné. Když už ne jako zdroj daňových 
příjmů, tak je to levnější než vyplácení sociál-
ních aj. podpor. 

? Vámi pořádané konference se zúčastnila 
řada osobností evropské a české politiky. 
Mnohé z nich českému výrobnímu družs-
tevnictví skládaly poklonu za to, že se jako 
jediné v Česku důsledně věnuje sociální 
ekonomice.
! To vychází z více než stoleté historie čes-

kého výrobního družstevnictví. Všeobecně se 
družstvo považuje za pilíř sociální ekonomi-
ky. Máme tradici v oblasti integrace handicapo-
vaných. Řada tzv. výrobních družstev invalidů 
na našem území existovala i před rokem 1989. 
My jsme tuto štafetu převzali a postarali se o to, 
aby integrace handicapovaných spoluobčanů 
došla naplnění i v oblasti pracovního uplatně-
ní, tak jako je tomu u zemí (např. Švédsko, USA, 

Jan Weisner

Mezinárodní 
evropská 
konference
o sociální ekonomice 
a podnikání



Holandsko atd.), mezi nimiž by Česká repub-
lika jistě ráda fi gurovala jako rovný partner. 
Tedy aby byla upravena česká legislativa, která 
je základním předpokladem pro systémové pra-
covní uplatňování zdravotně a sociálně znevý-
hodněných lidí. Česká republika je na tom ale 
pořád špatně. S žádnou z vlád se nám nepodaři-
lo prosadit systémová řešení, která by komplex-
ně pokrývala začleňování postižených do nor-
mální práce. Vždy se cosi řešilo tam, kde byly 
největší problémy, bez návaznosti na ostatní. 
Pamatuji si, že když jsme v tomto začali působit 
(bylo to ještě za federace v roce 1991), tak nám 

říkali: „Musíte s tím počkat. Nejdřív uděláme to, 
aby se pracovní potenciál handicapovaných dal 
nějak měřit.“ 

Ale žádná vláda od roku 1991 to nedotáhla 
do konce, přestože jsme ministrům prezento-
vali zkušenosti z USA (protože ve Washingto-
nu máme společné podniky s Goodwillem), 
z rakouského Lince, z Holandska a řady jiných 
zemí, kde je systém vybudován. Šlo jen o to 
převzít jej a aplikovat na podmínky České 
republiky. Je zcela přirozené, že v devadesá-
tých letech jsme se začali zajímat o širší pojetí 
– družstvům vlastní. Sociální ekonomika 
a podnikání je jakýmsi vyšším stupněm, 
nejde jen o klasické pracovní uplatnění, ale 
i zodpovědné a demokratické zapojení znevý-
hodněných do ekonomického života, místního 
a regionálního trhu. 

? Švédská velvyslankyně Její Excelence 
paní Catherine von Heidenstam ve svém 
vystoupení blahopřála Svazu českých 
a moravských výrobních družstev k bez-
chybné organizaci. Jaká byla úskalí přípravy 
a realizace konference?
! Bylo nesmírně složité ji vůbec dát dohro-

mady. Jako člen Tripartity a předseda Konfe-

Sociální ekonomika
je alternativou a protiváhou eko-
nomiky globální. Podniky sociální 
ekonomiky se nevyznačují jinou 
organizační či právní podobou 
nebo vztahem k trhu, ale odlišným 
pořadím hodnot a chováním. 
Zdrojem jejich nepochopení bývá 
nečinění rozdílu mezi pojmy 
„neziskový“ (NON PROFIT) a „ne-
pro-ziskový“ (NOT-FOR-PROFIT). 
Ty neumí české názvosloví rozlišit. 
Na rozdíl od neziskových organi-
zací, u nichž dominuje dobročin-
nost a jednosměrně směrované 
solidární aktivity, sociální eko-
nomika podporuje podnikatelské 
aktivity s oboustrannou solidari-
tou mezi podnikajícím subjektem, 
zdravými zaměstnanci a handi-
capovanými zaměstnanci, kdy při 
rozdělování zisku má přednost 
demokratické rozhodování a lidé. 
Zisk je proto v sociální ekonomice 
velmi žádoucí, na rozdíl od nestát-
ních neziskových organizací.

Podnikání v prostředí 
sociální ekonomiky
je projevem podnikavosti s vyso-
kým stupněm kreativity a inovace 
nejen ve smyslu technickém, ale 
i manažersko-sociálním. Před-
mětem podnikání mohou být 
i činnosti, které by bez zvláštních 
okolností, sociálně ekonomických 
vztahů a přítomnosti sociálního 
kapitálu (zpravidla v lokálním 
a regionálním rozměru) nemohly 

být předmětem standardně tržní-
ho podnikání.

Podniky a organizace 
sociální ekonomiky
do podnikatelského prostředí vná-
šejí a posilují v něm prvek sociální 
zodpovědnosti podnikajícího sub-
jektu za sociální začleňování lidí 
ohrožených vyloučením z majorit-
ní společnosti.

Právní uznání 
sociální ekonomiky
jako sociálního partnera v rámci 
evropského sociálního dialogu celé 
EU je stěžejním úkolem. Cílem je 

prosazení specifi ckého přístupu 
v aplikaci pravidel hospodářské 
soutěže; specifi ckých forem daňo-
vé, fi nanční i nefi nanční podpory 
a podpory vhodné infrastruktu-
ry. Současná národní i místní 
protikrizová opatření by proto 
měla refl ektovat jejich zvláštnosti 
a charakter. Autonomní sociální 
podniky integrující handicapo-
vané zaměstnance totiž nesou 
významná rizika, díky jimž jsou 
zranitelnější než jiné podnikatel-
ské subjekty.

Sociální ekonomika nepovažuje 
lidi za pasivní poživatele 
sociální fi lantropie, ale vede je 
do postavení aktivních osob, 
rozhodujících o svém osudu.

M I C E
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derace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR se v rámci českého předsednictví EU 
účastním řady jednání, která se týkají různých 
problematik podnikání. Většina z nich je, stej-
ně jako tato, zahrnuta do rozpočtu akcí kona-
ných v rámci českého předsednictví EU. Jejich 
příprava a realizace je komplexně hrazená ze 
státního rozpočtu a jejich účastníci mají zpra-
vidla všechno zadarmo. V případě Mezinárod-
ní evropské konference o sociální ekonomice 
a podnikání, které se z velké části účastní nej-
chudší vrstva delegátů (např. zástupci nezisko-
vých organizací, škol, úřadů), si ale její účast-
níci museli zaplatit všechny náklady spoje-
né se svou účastí. Byť jsme jim trošku odlehčili 
tím, že jsme získali několik sponzorů a konfe-
renci výrazně dotuje Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev. To mne hodně mrzí. 
Pakliže stát u ostatních konferencí a kon-
gresů českého předsednictví státními peně-
zi fi nancuje jejich realizace včetně cestovné-
ho účastníků a jejich ubytování, recepcí a dal-
ších doprovodných akcí, určitě by při tom měl 
pamatovat i na občanský sektor, na znevýhod-
něné, např. zdravotně a sociálně. Ale i tato epi-
zoda ilustruje přístup našeho státu k proble-
matice sociální ekonomiky.

? Jak se Svazu podařilo na konferenci sou-
středit takové množství celebrit (ministry, 
eurokomisaře, poslance)?
! Co se týče českých politiků, jsem rád, že 

tady jsou a že svou účastí podtrhli význam 
konference. Nám nejde o to, kolik jich tady 
je, ale aby pochopili, že tuto oblast musí vzít 
na vědomí, řešit její místo a podporu, aby 
si to vzali za své. Aby další vlády (z čehož 
máme hrůzu, protože už jánevímpokoliká-
té jim budeme vysvětlovat základní atribu-
ty sociální ekonomiky) už došly k tomu, aby 
i v Česku získala sociální ekonomika systémo-
vou podporu. Všem těmto lidem totiž musí-
me neustále opakovat, že sociální stát slábne 
všude v Evropě, že je lepší podpořit aktivitu 
lidí než donekonečna zvyšovat sociální výda-
je. Našich několik desítek tradičních zaměst-
navatelů zdravotně postižených i další nová 
sociální družstva, která zaměstnávají na 7000 
osob (včetně osob se zdravotním postižením), 
jsou vzorem, příkladem. Pokud budou vznikat 
další a společně získají potřebnou podporu, 
tyto tisíce a dalších mnoho znevýhodněných 
neskončí ve frontách na úřadech práce.

? Jak za současné situace výrobním 
družstvům pomáháte?
! Tak jako řada ostatních fi rem, i naše 

přichází o zakázky. Poptávka klesá. Jak 
v Česku, tak v zahraničí. Nejvíce zasaženi 
jsou ti, kteří byli přímo navázáni na vel-
ké nadnárodní koncerny. Nehraje roli, zda 
se jedná o běžná družstva, nebo družstva 
sociální. Odběratelé jsou zdrženliví 
a odkládají objednávky. Proto nyní, víc než 
kdy jindy, daleko intenzivněji hledáme dal-

ší a další možnosti odbytu. Zejména se snaží-
me najít nové příležitosti v kooperacích. Pořá-
dáme akce, na kterých je možné získat koope-
rační partnery. 22. dubna šest našich družstev 
vystavuje na Autosalonu v Bratislavě, který je 
doplněný veletrhem kooperací a subdodávek 
C.S.I.L./CARplast. Na něm budeme pořádat 
semináře, na kterých budeme nabízet své vol-
né kapacity. Volné výrobní kapacity budeme 
nabízet i na trhu zaměřeném na životní pro-
středí Grüne Woche v Postupimi. To jsou jen 
příklady, jakých jsou desítky. Hledáme další 
možnosti jak členská výrobní družstva dostat 
do tendrů na státní zakázky, do výběrových 
řízení Evropské komise apod.

? Příští Mezinárodní evropské konferen-
ce o sociální ekonomice se bude konat ve 
Švédsku.
! Ano, v listopadu tohoto roku, v době jeho 

předsednictví Evropské unii. Bude navazovat na 
závěry této konference a udělá nějaký ten krok 
kupředu, hlavně v teoretické oblasti. 
Měli jsme tu silné zastoupení z Evropské unie. 
Byl tu i komisař Dr. Vladimír Špidla. Prostřed-
nictvím našich zástupců, které máme v evrop-

ském Hospodářském a sociálním výboru, chce-
me prosazovat, aby i další závěry pro uznání, 
posílení a rozvoj sociální ekonomiky souzně-
ly s našimi zkušenostmi, zájmy a potřebami. 
Aby se legislativa Evropské unie a její doporu-
čení přizpůsobily specifi ckým potřebám toho-
to sektoru a byly doporučovány národním vlá-
dám. Na to už snad budou víc slyšet. Bohužel, 
v České republice (pokud se o sociální eko-
nomice vůbec hovoří) se většina lidí domní-
vá, že je to záležitost pouze nástrojů a podpo-
ry z centra, dejme tomu vlády, ministerstev. 
Ale v zemích, kde má sociální ekonomika del-
ší tradici a základnu, hrají nesmírně důležitou 
roli regiony. Obce, města a samosprávné celky. 
Takže především jejich funkcionáři by se i v Čes-
ku měli starat o to, aby problematika podpory 
sociálního podnikání (ve prospěch jejich obča-
nů, řešení místních problémů, vyplňování děr 
na trhu poptávky) byla systémově řešena. To ale 
v Česku téměř nikomu nedochází.

? Mluvili jsme o handicapovaných, s jejichž 
zaměstnáváním máte největší zkušenosti. 
Jak v zemích s fungujícím systémem integra-
ce přistupují k handicapovaným?
! Takový člověk se nejdřív dostane do dia-

gnostického střediska, kde může strávit až 
týden. Odborní pracovníci vyhodnotí jeho 
možnosti a předpoklady vycházející z jeho dis-
pozic – zbytkového pracovního potenciálu – 
tj., v čem je schopen se zapojit do pracovního 
procesu a osobně se rozvíjet i přes svůj handi-
cap. To je první fáze. Potom jde do nějaké for-
my rekvalifi kace, kde se naučí to, co je scho-
pen dělat, a rozvíjí svoji dovednost. Třetí fází 
je, že pracuje v nějakém týmu, kde je soustře-
děno více takových lidí jako on, aby se se svou 
prací sžil. Buďto tam zůstane, anebo je začle-

něn v rámci standardních podniků do vol-
ného trhu práce. V USA jsme projeli řadu 
fi rem zaměstnávajících handicapova-
né lidi, kteří prošli tímto procesem. Nau-
čili se být soběstační, díky čemuž přesta-
li být tolik závislí na pasivní státní podpo-
ře. Zkrátka, není to tam jako v Česku: „Já 
jsem invalida, státe, starej se.“ 

www.scmvd.cz

www.seconference.cz

M I C E
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V neděli 5. 4. 2009 se v Kongre-
sovém centru Praha americký 
prezident Barack Obama setkal 
s nejvyššími představiteli sedm-
advaceti zemí Evropské unie na 
Summitu EU-USA. Společnost 
ProMoPro s.r.o. technicky kom-
pletně zajistila průběh hlavního 
jednání včetně tlumočnické tech-
niky pro tlumočení do patnácti 
jazyků. Zajistila i hlavní tiskovou 
konferenci a národní tiskové 
konference prezidentů ostatních 
zemí. V rámci summitu v Kon-
gresovém centru Praha vytvořila 
technické zázemí pro tiskové 
středisko pro sedm set novinářů, 
dodávala zvuk k přenosům ČT, 
provozovala interní televizní 
okruh CCTV, na kterém novináři 
sledovali přímý přenos projevu 
amerického prezidenta z Hrad-
čanského náměstí. Technici 
ProMoPro pod vedením vedoucí-
ho provozu pana Milana Svobody 
odvedli vysoce profesionální práci 
a celá událost proběhla bez jedi-
ného technického problému.

Společnost ProMoPro je součástí 
světové špičky půjčoven a provo-
zovatelů kongresové techniky. 
Svou vizí, know-how, lidskými 
zdroji, logistikou, technickým 
vybavením i velikostí. Profesio-
nální úroveň komplexních služeb 
umocňuje pořizováním si aktu-
álně nejprogresivnější techniky 
v oblasti obrazu, tlumočení, 
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V roce předsednictví Česka Evropské unii, 
v šestém vydání Všudybylu věnovaném 

MICE, a zejména kongresové turistice, jsem 
o rozhovor požádal spolumajitele společ-
nosti ProMoPro paní Milenu a pana Jarosla-
va Veselé.
? Přátelé, díky Obamovi se odtud z Česka 

několik hodin řídil svět a díky českému před-
sednictví dosud řídí Evropská 
unie. Jejími jednacími jazyky 
jsou všechny úřední jazyky 
členských zemí. To vyžaduje 
stále novější tlumočnická zaří-
zení. A kdo jimi v Evropě dis-
ponuje? Samozřejmě, že vaše 
půjčovna kongresové techniky 
ProMoPro. 
! Faktem je, že nás předsednic-

tví extrémně vytěžuje. Pracov-
ní jednání jsou každý den a často 
je jich i několik denně. Neustále 
se něco projednává. Připravují se 
sály. Plánuje se, jaká technika tam 
bude. Jaké ozvučení. Jaké tlu-
močení. Co v kterém bude. Sály 
se mění podle počtu lidí. V tom-
též sále jeden den novináři, dru-
hý den zasedání a opačně. Při-
pravíte sál pro pět set novinářů - 
a zanedlouho tam musí být škol-
ní uspořádání pro zasedání. Není 
to jednoduché. Ale když vezmeme 

v úvahu, jakým rokem pro někoho rok 2009 je, 
tak zaplať Pán Bůh, že ta práce je.

? Zřejmě to bude i tím, že si vás Kongreso-
vé centrum Praha vysoutěžilo coby strate-
gického partnera. A v Kongresovém centru 
Praha? Tam se tento půlrok odehrává valná 
část unijně předsednických akcí.

! S Kongresovým centrem Pra-
ha spolupracujeme velice úzce. Už 
třetím rokem jsme jeho partnerem. 
Navíc, můj manžel je jeden z mála, 
kdo tento objekt zná už od projekto-
vé přípravy. 
Je to tak. Byl jsem zmocněncem 
Kinotechniky pro jeho výstavbu. 
Coby technik jsem pro něj koncipo-
val a vybavoval kina. Ale to už je 
hodně dávno. Co je ale teď a čeho 
si moc považujeme, je, že s jeho 
generálním ředitelem Ing. Micha-
lem Kárníkem můžeme kdykoliv 
operativně konzultovat, co je tře-
ba. A třeba je toho stále dost a dost. 
S přihlédnutím, jaké akce a jaké 
osobnosti, včetně amerického pre-
zidenta Baracka Obamy (a před-
tím i George Bushe mladšího), Kon-
gresové centrum využívají pro svá 
jednání a nezřídka i pro své zásad-
ní projevy. V Kongresovém centru 
Praha jsme proto vybudovali 

Milena Veselá

Jaroslav Veselý

Den před příjezdem 
nám volali 

z Bílého domu
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pobočku ProMoPro s týmem vedeným pa-
nem Milanem Svobodou, který je bez nadsáz-
ky technickou duší tam konaných záležitostí 
českého předsednictví. Kromě toho, se samo-
zřejmě, akce českého předsednictví odehrávají 
i mimo Prahu. Technicky jsme zajišťovali Luha-
čovice, Hlubokou nad Vltavou, Mariánské Láz-
ně, Litoměřice a chystáme Brno… V Kongreso-
vém centru Praha se ale uskutečňuje osmdesát 
procent všech jednání a pracovních zasedání. 
V souvislosti s návštěvou posledního americ-
kého prezidenta to byla dvě za sebou. A ta byla 
o něčem ještě trošku jiném. Museli jsme vytvo-
řit velké zázemí pro televizní štáby, rozhlas 
a novináře. Na druhou stranu nás to nezasko-
čilo, protože ProMoPro v roce 2000 absolvova-
lo Výroční zasedání Mezinárodního měnového 
fondu a Skupiny Světové banky a dva roky poté 
summit NATO. Byť se Obamova návštěva Čes-
ka zdála být svým rozsahem hodně velká, při 
summitu NATO bylo novinářů dvakrát tolik, 
a dvakrát tolik i televizních štábů.

? Jak se vám spolupracovalo s Obamovou 
ochrankou?
! Všechny akce, kterých se má zúčastnit ame-

rický prezident, jsou připravované dlouho 
dopředu. Přístupová práva, vjezdy apod. Avšak 
jako perličku mohu říci, že když už bylo všech-
no připraveno a uzavřeno, tak nám den před 

příjezdem prezidenta Obamy volal zástup-
ce Bílého domu, že by ještě potřeboval předě-
lit nějaké sály a instalovat v nich modré deko-
rační stěny, a to na několika místech Kongre-
sového centra. Že když se prezident Obama 
někde zastaví a bude mít prohlášení, aby stál 
před modrou stěnou, aby to dobře vypadalo. 
Takže jsme na poslední chvíli zařizovali deko-
rační stěny.

? Investovali jste nejen do modrých deko-
račních stěn. Jen nové tlumočnické zařízení 
vás přišlo na víc než dvacet milionů korun… 
! Nešlo to jinak. Brusel najel na nový sytém 

tlumočení, tzv. New Generation. Tento systém 
už umožňuje, že bruselští tlumočníci, kteří jsou 
multilingvální, mohou měnit tlumočené jazyky 
přímo v kabinách. Při pražském summitu NATO 
jsme měli postavených třiadvacet tlumočnic-
kých kabin, protože každý jazyk musel mít svo-
ji kabinu. Ale na amerického prezidenta už jen 
čtrnáct, protože tlumočníci plynule přecháze-
li z jazyka do jazyka, jak bylo potřeba. A to prá-

vě umožňuje nový systém fi rmy BOSCH New 
Generation. Díky tomu, že jej máme, si můžeme 
dovolit tvrdit, že ProMoPro je nejrozsáhle-
ji vybavenou půjčovnou kongresové techniky 
v Evropě a že patříme mezi nejsilnější na světě.

? Zabezpečování akcí českého předsed-
nictví i vystoupení amerického prezidenta 
Baracka Obamy kongresovou technikou je 
jedna věc, další sférou, která vás po skončení 
předsednictví bude živit, jsou fi remní pre-
zentace a další akce MICE.

! Tak to není. V souvislosti s technic-
kým zabezpečením akcí českého předsed-
nictví jsme ostatní činnosti nijak neomezi-
li. Většina jednání předsednictví se odehrává 
v pražském Kongresovém centru, a ta zajišťu-
je náš tamní tým. Zbytek fi rmy ProMoPro fun-
guje dál rutinní agendou. Snad je trochu znát, 
že fi remní klientela upravila rozsah investic 
na prezentační akce. Pečlivě vybírá techni-
ku, nechce až tak složitou, ani nákladné deko-
race. Naším poznatkem roku 2009 je, že čím 
zásadnější řešení doba vyžaduje, tím víc jed-
nání a zasedání. Takže i z toho důvodu nám 
vlastně letos počet objednávek stoupl. 

? A máte tedy vůbec kdy na svůj oblíbený 
golf?
! Pochopitelně. Celý loňský rok dělala paní 

Frindtová golfové túry a manželce avizova-
la, aby určitě přišla na vyhlášení výsledků, že 
bude mezi oceněnými. Tak jsem si řekl: „No jo, 
zase vyhrála nějakou tu ženskou túru…“ Načež 
došlo k oceňování a stále se o mé manželce 
nehovořilo. Až pak se ozvalo: „A nyní vyhlásí-
me absolutního vítěze golfové túry roku 2008 
a na pódium (a teď jsem málem omdlel) zveme 
paní Milenu Veselou.“ Já se snažím hrát, jak 
nejlépe to jde, a přesto nic nevyhraji, a má žena 
si jde párkrát zahrát, a je absolutní vítěz. A tak 
je to u ní nejen s golfem. 

www.promopro.cz

zvuku a osvětlení. Od roku 1999 
je členem celosvětové The Bosch 
Congress Rental Network (CRN) 
– sdružující fi rmy zabývající se 
technickým zabezpečením kon-
gresů. Už v roce 2003 na zasedá-
ní CRN ve Vancouveru byla touto 
asociací vyhlášena nejlepší fi r-
mou světa této branže roku 2002, 
a to zejména díky technickému 
zabezpečení pražského Summitu 
NATO 2002.

ProMoPro nabízí:
  kompletní zabezpečení kongresů 
a konferencí technikou na klíč
  konzultace a návrhy 
technického vybavení pro 
konference a semináře
  zápůjčky kongresového zařízení
  zapůjčení tlumočnické techniky 
včetně montáže a obsluhy
  kompletní zabezpečení 
tiskových konferencí
  zapůjčení, montáž a obsluhu 
nejnáročnějších zařízení

  videopřenosy operací včetně 
oboustranného dorozumívání 
s operatérem do poslucháren
  ozvučení recepcí a rautů
  zapůjčení a montáž osvětlovací 
techniky
 zapůjčení a instalace pódií
 dopravu
 prodej kongresové techniky
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„Convention Bureau“ 
je ve vyspělých ekonomikách 
vnímáno jako institut řízení 
a podpory rozvoje kongre-
sové turistiky. Šíře aktivit 
a míra kompetencí Conven-
tion Bureau se v jednotlivých 
zemích liší. Jejich hlavním 
a společným posláním však 
je pomáhat získávat meziná-
rodní konference, kongresy, 
výstavy a incentivy pro místo, 
ve kterém se angažují.

Petr Marhoul, Všudybyl 2006/6

Je důležité, 
abychom 

spolupracovali 
? S Jade Sebek, vedoucí oddělení Kongre-

sové a incentivní turistiky České centrály 
cestovního ruchu – CzechTourism a ředitel-
kou Prague Convention Bureau, se potkává-
me 22. dubna 2009 na doporučení předsedy 
Prague Convention Bureau Jana Adámka. To 
proto, že hlavním tématem šestého vydání 
Všudybylu je MICE.
! Jade, co vás z Kanady přivedlo do Česka?

Oba moji rodiče jsou 
Češi. Do Kanady se 
vystěhovali v roce 
1968. Já jsem Čes-
kou republiku nav-
štívila v roce 1991 
a učila jsem se tady 
česky. Pak jsem se 
vrátila do Kanady, 
kde jsem vystudo-
vala marketing. Po 
ukončení studií jsem 

pracovala v reklamě. Následně jsem se v Toron-
tu setkala se zástupci CzechTourism, který zde 
dělal zajímavou akviziční kampaň na podpo-
ru příjezdů do České republiky. Tímto impul-
zem jsem se začala zajímat, jak v Čechách fun-
guje trh práce a kde bych se případně mohla 
uplatnit. Na půdu CzechTourism jsem nastoupi-
la v roce 2006, a okamžitě jsem začala připravo-
vat spolu s dalšími lidmi v týmu kongres ASTA. 

Musím přiznat, že v jeho průběhu jsem se do 
této práce zamilovala.

? Byl to pro vás velký kulturní šok přesídlit 
z Kanady do Česka?
! U mne asi ne. Moji rodiče jsou Češi, jíme 

česká jídla, slavíme české Vánoce apod. Jedi-
né, na co jsem si v českém prostředí musela 
zvyknout, je to, že Češi nejsou tak otevření jako 
Kanaďané. Já sama jsem hodně otevřený člověk 
– vždycky vyjádřím svůj názor a hodně se ptám 
– kolikrát asi lidi kolem mne šokovalo, že chci 
pořád něco vědět. 

? Aktivity CzechTourism v oblasti propaga-
ce České republiky coby turistické a samo-
zřejmě i kongresové a incentivní destinace 
v posledních letech nabírají na intenzitě.
! I já během téměř čtyř let, co jsem tady, 

registruji velký progres. Nesmírně důležité je 
zaměřit se na podstatu, na získávání byzny-
su pro české podnikatelské subjekty a pro Čes-
kou republiku vůbec. Není to jen o tom někam 
přijet, ukázat letáček a říci: „Česká republika 
je krásná“. Potenciálním zahraničním zákazní-
kům musíme nabízet produkty tak, aby je chtě-
li. To se právě teď děje. Ve spolupráci s českými 
subjekty pro zahraniční touroperátory a novi-
náře pořádáme poznávací cesty a další moti-
vační akce. Velmi důležitá přitom je spolupráce 

CzechTourism a regionálních kanceláří, s cílem 
předvést nejrůznější možnosti naší destinace 
zahraničním partnerům: „Tak takhle to může 
vypadat a za takovéhle peníze.“ Tento trend, 
domnívám se, se dříve nerazil. To se řeklo: 
„Máme krásný Karlův most, Karlovy Vary jsou 
krásné…,“ ale už tam nebylo: „Takhle může 
vypadat programový balíček pro vaše klienty,“ 
o což se už několik let snažíme.

Významným cílem vznikajícího Czech 
Convention Bureau je propagovat české regiony 
i na českém trhu. Velké množství MICE akcí 
českých subjektů se odehrává u našich sousedů 
v zahraničí. Např. ve Vídni, kde absolvují svůj 
dvoudenní kongres, protože nevědí, jaké jsou 
možnosti mimo Prahu. Nevědí, že mohou jet 
např. do Mikulova nebo Českého Krumlova 
apod. Chceme připravit komplexní webové 
stránky zaměřené na oblast kongresů, konferencí 

Jade Sebek
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a incentivy, kde budou tyto informace k dispo-
zici. Plánujeme připravit kampaň zaměřenou na 
české fi rmy a podnikatele, aby si uvědomili, že 
když odjedou do Německa, že tam český kapitál 
vezmou s sebou. Pokud ale budou akci realizovat 
v České republice, budou jejich peníze investová-
ny zpět do jejich vlastního světa.

? Protože Všudybyl z více než padesáti 
procent oslovuje směrodatné lidi mimo prů-
mysl cestovního ruchu (neboť šířit osvětu 
do vlastních řad o tom, že cestovní ruch 
jako byznys není o tom někde trajdat, ale 
vydělávat peníze, a že je součástí zahranič-
ního obchodu a že by v případě společen-
ské poptávky mohl pro Česko generovat 
mnohonásobně víc zahraničního inkasa, 
je doménou „kaličů vod“ anebo skutečně 
slaboduchých), poprosil bych vás, Jade, 
o vysvětlení, o čem je MICE byznys.
! Především o tom, abychom na území České 

republiky dostávali velké skupiny solventních 
spotřebitelů – účastníků MICE akcí. Pokud vez-
meme veškeré služby spojené s konáním akce 
a kapitál, který přinášejí, pak se nemůžeme 
divit, že rentabilita cestovního ruchu je dale-
ko vyšší než např. automobilového průmyslu. 
Bohužel, kongresový turismus a průmysl cestov-
ního ruchu vůbec nemá v Česku téměř žádnou 
společenskou, politickou a hlavně svému význa-
mu odpovídající fi nanční podporu. 

Samozřejmě, že o tuto klientelu a byznys je 
veden lítý konkurenční boj. Proto je třeba, aby 
se Česká republika s konkurenčními destina-
cemi z celého světa střetávala jako rovnocenný 
soupeř a aby nad nimi vítězila ve výběrových 
řízeních. Jde především o to, abychom do České 
republiky dostali klienty, kteří podstatnou 
měrou přispějí nejen k navyšování zahraničního 
inkasa, ale i k udržení či vytváření podnika-
telských příležitostí a hlavně pracovních míst. 
Ostatně ne náhodou cestovní ruch generuje nej-
víc pracovních míst v Evropské unii. Ale abych 
to shrnula: Kongresový a incentivní turismus je 
velký byznys, zaměřený na to, dostávat na úze-
mí daného státu solventní spotřebitele odjinud 
– vlivné lidi s vysokými příjmy.

? A jak dostávat MICE klientelu do celé 
České republiky?
! CzechTourism organizuje pro regiony road-

show a workshopy v zahraničních destinacích, 
kde mohou oslovit potenciální nákupčí. Kaž-
dý region si musí udělat analýzu svých možnos-
tí – turistických atraktivit, infrastruktury úrov-
ně služeb apod. Určitě by měl mít také strategii, 
které ze zdrojových trhů oslovovat a jakým způ-
sobem. Czech Convention Bureau jako vznikají-
cí projekt v tuto chvíli zakládá regionální kance-
láře na pěti místech České republiky. Samozřej-
mě každé místo, i malé obce mohou mít poten-
ciál na menší MICE akce. Ale velké kongresy 
bezpodmínečně vyžadují odpovídající infra-
strukturu. Nechci, aby to vyznělo, že jinde, než 
je to dnes, v České republice velký kongres být 
nemůže. Ale zatím jí, kromě Prahy, disponu-

jí především Brno, Karlovy Vary, Plzeň a Libe-
rec. Proto vzniká Czech Convention Bureau, aby 
těmto zmíněným destinacím pomohlo v jejich 
aktivitách, abychom mohli vypracovat společ-
ný marketingový plán. Spolupracovat je nesmír-
ně důležité. Je totiž kontraproduktivní realizo-
vat jednotlivé činnosti odděleně, protože poten-
ciální zahraniční klienti vnímají Českou republi-
ku jako jednu destinaci. 

? Když jsem před třemi roky v kongresovém 
Všudybylu prezentoval příspěvek Petra Mar-
houla, konstatoval na adresu tehdejšího PAK-
TU (Pražské asociaci kongresové turistiky), 
že neplní funkci kongresového bureau (viz 
www.e-vsudybyl.cz, článek „Prague Conventi-

on Bureau, vize a realita“). Jak je to teď?
! Teď je to jinak. I já jsem ale ještě zažila, jak 

fungoval starý PAKT. Pro mne je nejdůležitěj-
ší, abychom spojili síly a prosazovali Prahu jako 
kongresovou destinaci. To nám přinese nové 
příležitosti a zajistí rozvoj našeho oboru jako 
celku. Co se týká Petra Marhoula, je v součas-
né době místopředsedou představenstva Pra-
gue Convention Bureau a významně se podílí 
na rozvoji asociace.  

? Ke komu se dostávají poptávky získané 
přes Prague Convention Bureau? 
! To je vždycky velké téma. Navíc teď přichá-

zejí poptávky daleko více. V obchodním oddě-
lení Prague Convention Bureau v Rytířské uli-
ci (kde kdysi sídlil starý PAKT) pracuje šest lidí. 
Jejich úkolem je prosazovat Prahu jako kongre-
sovou destinaci v celém komplexu. Základem je 
dostávat byznys do Prahy. Pak už je na tom kte-
rém zahraničním organizátorovi MICE akce, 
aby si vybral, s kým by tady rád spolupraco-
val, a na českých subjektech, aby se chopily pří-
ležitosti. Základem však je, aby byla poptávka 
a zahraniční klienti volili právě Prahu. 

Distribuce poptávek je závislá i na typu člen-
ství. Nabízíme tři typy členství a každý subjekt 
si může vybrat, kolik chce do svého členství 
v Prague Convention Bureau investovat a jaké 

služby za to získávat. Máme typ členství, kdy 
náš člen vůbec nedostává poptávky, ale „jen“ 
patří do asociace, což je pro řadu fi rem důležité 
a dostačující. Pak je další možnost, kdy členský 
subjekt dostává poptávky do 250 účastníků. 
Pokud je to menší nebo středně velký hotel, pak 
stejně nemůže zabezpečit akce pro vyšší počet 
lidí. Nejkomplexnější je typ „platinum“ pro 
členy, kteří od Prague Convention Bureau chtějí 
čerpat nejvíce informací a získávat poptávky 
všech typů. Tento systém zužuje počty subjektů, 
jejichž nabídka je zasílána poptávajícímu. 
Prague Convention Bureau od zahraničních 
organizátorů dostává specifi kovaná zadání 
a jeho obchodní oddělní pak kontaktuje členské 
subjekty, které splňují kritéria. Zahraničnímu 
zájemci o uspořádání kongresu v Praze ve 
fi nále posíláme nabídky všech zúčastněných 
komplexně za Prahu jako destinaci. Také na 
webových stránkách Prague Convention Bureau 
www.pragueconvention.cz  máme poptávkový 
formulář, který unikátním systémem zajistí 
komunikaci mezi členskými subjekty a poptá-
vajícím, bez vstupu třetí strany. Tento systém je 
naprosto transparentní a efektivní. 

? Jaký je vztah Magistrátu hl. m. Prahy 
k pražskému kongresovému bureau?
! Nepochybuji, že kladný. Už proto, že čest-

ným prezidentem Prague Convention Bureau je 
pražský primátor. Častou otázkou je fi nancování 
jako forma podpory Prague Convention Bureau 
ze strany MHMP, které v tuto chvíli probíhá pod-
porou jednotlivých projektů. Prague Convention 
Bureau funguje z vlastních zdrojů a stále se roz-
víjí. Administrativa Prague Convention Bureau 
začínala ve dvou lidech. Teď jich je šest a za dva 
měsíce přibude další obchodník. Pokud součas-
nou podporu Prague Convention Bureau srov-
nám s jinými obdobně zaměřenými instituce-
mi ve světě, je stále ještě nepatrná. Nicméně se 
snažíme komunikací s MHMP vytvořit pro kon-
gresový a incentivní turismus systém nepřímé-
ho fi nancování, který zajistí podporu jednotli-
vých akcí konaných v Praze. Tento systém by měl 
pomoci všem, kteří usilují o získání akcí pro Pra-
hu – mohou se spolehnout na konkrétní typy pod-
pory v závislosti na velikosti a charakteru akce. 
Co se týká samotného vztahu Prague Conventi-
on Bureau a Magistrátu hl.m. Prahy, komunika-
ce je na velmi dobré úrovni a úroveň vztahů by se 
dala označit jako nadstandardní. Velkou záslu-
hu na této činnosti má především předseda Pra-
gue Convention Bureau Jan Adámek. Já věřím, 
že spolupráce s MHMP se bude pozitivně rozvíjet 
i do budoucna a společně se nám podaří vytvořit 
také systém fi nanční podpory Prague Convention 
Bureau, obdobně jako je tomu v případě našich 
konkurenčních zahraničních destinací. 

www.pragueconvention.cz
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S ředitelem Zámku Štiřín panem Václa-
vem Hrubým se potkáváme v souvislos-

ti s hlavním tématem vydání tohoto Všudy-
bylu – MICE.
? Pane řediteli, proč volit Štiřín pro MICE 

akce, a zejména pro vysoce reprezentativní 
události?

! Udělali jsme 
řadu zásadních věcí, 
aby zámecký are-
ál Štiřín byl místem 
právě pro takové-
to účely. Disponu-
je čímsi, co je těžko 
popsatelné a co 
samo o sobě sestá-
vá z řady hutných 
stavebních kamenů. 
Určitě mezi ně patří 

i historie a úžasná zahradní i stavební architek-
tura. Do renovace areálu bylo vloženo obrov-
ské úsilí a fi nanční prostředky. Právě loni jsme 
dokončili jeho kompletní památkovou obno-
vu. Dílo trvalo celých třicet let. Vznikl zámecký 
areál, o němž jsem přesvědčen, že v Čechách 
nemá obdoby. Rovněž zahraniční hosté žas-
nou. Novobarokní budova zámku navazuje na 

Salmův dvůr (bývalá hospodářská stavení), 
jehož rekonstrukci se podařilo dokončit právě 
loni. Rozšířili jsme ubytovací kapacity. Bydlení 
je na špičkové úrovni. Přibyly další sály právě 
pro potřeby realizace MICE programů. V rám-
ci zabezpečení fi remních akcí jsme pro klienta 
schopni udělat i garden party, kdy poskytnout 
servis osmi stům účastníků je pro nás samo-
zřejmostí. Ale jsme s to mít v rezervě i tzv. 
„mokrou variantu“, protože Štiřín už disponuje 
adekvátními sály.

? Co Atis?
! Ten je vystavěn ve stylu organické architek-

tury a je dalším z unikátů. Najdou se lidé, kte-
ří mají problém vzít na vědomí, že se nacházejí 
v zámeckém areálu. Je to taková ta další pohád-
ka, což byl úmysl. Zámecký park bývá místem, 
které evokuje návrat do romanticky vnímaných 
minulých staletí. A proti tomu moderní archi-
tektura budovy, kterou můžete navštívit deset-
krát, dvacetkrát - a stále objevujete něco nové-
ho, protože je úžasně nápaditá. Dům Atis štiřín-
skému areálu výrazně rozšířil možnosti uplat-
nění. Především v něm se odehrává gró zdejších 
konferenčních akcí. Jedním ze stěžejních zadá-

Václav Hrubý

Hotel
Zámek Štiřín

K O N F E R E N Č N Í  R E S O R T

Hotel Zámek Štiřín****
leží 25 km jihovýchodně od cent-
ra Prahy obklopen rybníky. Jeho 

součástí je anglický park. Rozsáhlý 
areál nabízí široké spektrum služeb 

a možností sportovního a kultur-
ního vyžití, stejně jako relaxace. 
Pokud hledáte vhodné místo pro 
konání seminářů, školení, fi rem-
ních prezentací a dalších akcí, je 
místem s dokonalým zázemím 

a službami. Hledáte-li tiché a pří-
jemné prostředí pro rodinné oslavy, 

zajeďte na Štiřín. Romantické 
prostředí přímo vybízí k uspořádání 

svatebního obřadu. Služeb Hotelu 
Zámek Štiřín využívá řada fi rem 

i osobností. Rádi se sem vracejí, pro-
tože tu nacházejí příjemné prostředí 

a soukromí.
Celková ubytovací kapacita je 
64 pokojů (125 lůžek) v pěti 

budovách: Zámek (interiéry jsou 
vybaveny originály nebo replika-
mi historického nábytku z období 

pozdního baroka); dům Salm 
(ve stylu selského baroka); dům 
Jockey (ve stylu Jockey), dům 
Arminia (v zámeckém stylu) 

a dům Atis (v unikátním archi-
tektonickém stylu inspirovaném 

přírodními motivy).

Konferenční prostory
Sály a salonky jsou v budově zám-
ku, Salmově dvoře a v domě Atis. 

Jejich kapacita je od 8 do 
250 míst. Při propojení prostor 
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ní při jeho koncipování totiž bylo přesunout 
je z korpusu historického zámeckého objek-
tu a dodat mu klid. Velké fi remní akce a konfe-
rence se pak odehrávají v objektech Salmova 
dvora. Zajišťujeme vysoce kvalitní služby. Gas-
tronomické, ubytovací i doprovodné. Jsme na 
ně perfektně vybaveni, a to nejen kvůli české-
mu předsednictví Evropské unii, kvůli kterému 
byly do Štiřína investovány značné fi nanční pro-
středky, abychom obstáli.

? Kapitola sama o sobě je váš park.
! Ano, ten byl z původních dvanácti hekta-

rů rozšířen na současných šestapadesát. Vybu-
dovali jsme tu nové golfové hřiště a loni na jaře 

bylo otevřeno na vysoce profesionální sportovní 
úrovni. Je mimořádně krásné. Rád bych připo-
mněl vyjádření amerického trenéra České gol-
fové asociace, který prohlásil, že Štiřín je tako-
vá malá Augusta. A Augusta je golfi sty považo-
vána za nejkrásnější hřiště v USA. To je pro nás 
obrovská pochvala. Že nezůstává pouze u slov-
ních vyjádření, 
ilustruje skuteč-
nost, že jeho náv-
štěvnost trvale 
stoupá. Každého 
zvu, ať se přijde 
přesvědčit. Mlu-
ví se o něm, že je 
těžké. Ale já jsem 
toho názoru, že 
každý sport má 

motivovat k výkonu. Pokud je hřiště lehké, 
není velkou výzvou.

? Vím, že jste se na jeho projektování 
sám podílel. Ale rovněž jste se podílel, 
a i nadále se podílíte na uměleckých 
hudebně interpretačních událostech.
! Ano, Štiřín se dostal do povědomí jako 

místo, kde to tak vždy bylo. Tedy, že se na 
zámku pěstovala láska k umění a podporo-

vali umělci. My na to navazujeme. Každoroč-
ně se u nás koná cyklus koncertů klasické hudby 
„Sukův Štiřín“. Dvakrát do měsíce tu jsou i kon-
certy populární hudby. Těší mě, že jsem byl 
i díky této činnosti nominován do kolegia Thálie 
a že se závěr jejího dalšího cyklu bude odehrá-
vat právě u nás na Štiříně. 

www.stirin.cz

Salmova dvora a domu Atis je mož-
né uspořádat party až pro 500 osob. 

Zahradní party lze dělat až pro 
800 osob. Dům Atis lze využít pro 

prezentační, společenské nebo golfo-
vé akce s kapacitou až 250 osob. Pro 
komorní koncerty je vhodná Zámec-

ká kaple, která pojme 45 osob.

Relaxace a zábava
V domě Atis je relaxační centrum, 
kde je fi tness (posilovna), sauna, 

whirlpooly, bio-solárium, masáže 
a kosmetika. V areálu pak antukový 

tenisový kurt, hřiště na pétanque 
a možnost zápůjčky horských kol. 
V Zahradním salonku a v Lobby 

baru jsou obří šachovnice. V blíz-
kosti hotelu je bowling, squash 

a jízda na koni v jezdeckém klubu.

Ringhoffer Golf Club 
Na štiřínském hřišti působí gol-

fový klub, který nese jméno rodu 
Ringhofferů s laskavým svolením 
posledního žijícího potomka toho-

to rodu, pana Emanuela Ring-
hoffera. Místní událostí je hlavní 
klubový turnaj Ringhoffer open, 
navazující na zdejší prvorepubli-

ková klání.
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S primátorem statutárního města Brna 
panem Romanem Onderkou se potkává-

me 24. dubna 2009 na oslavách šedesátých 
narozenin generálního ředitele akciové spo-
lečnosti Veletrhy Brno pana Jiřího Škrly.
? Pane primátore, jaký je váš vztah k osla-

venci? 
! Je to člověk, 

kterého si nesmír-
ně vážím, protože 
je patriotem, kte-
rý téměř celý svůj 
život zasvětil Brnu 
a brněnským veletr-
hům. Patří k výraz-
ným osobnostem, jež 
zúročují své schop-
nosti ve prospěch 
našeho města. Pan 

generální ředitel je člověkem, který, i když 
dosáhl tak vysokého postu, se nad nikoho 
nevyvyšoval. Vždycky stál, jak se říká, nohama 
pevně na zemi. Zůstal normální.

? Hlavní téma vydání, v němž bude 
fotoreportáž z dnešní oslavy, je MICE. Pane 
primátore, Brno se čím dál víc prosazuje 
jako kongresová metropole. 
! Zrovna nedávno jsme s panem generálním 

ředitelem Škrlou hovořili o tom, že budeme 
muset napnout síly, aby se Brno stalo destinací, 
které nepůjde pouze o vrcholové události, jako 
např. bylo setkání hlav států, ministeriáda, Vel-
ká cena nebo veletrhy. Je třeba zúročit veške-
rý náš potenciál a se světem komunikovat nejen 
prostřednictvím reklamních kampaní, worksho-
pů apod., ale i přístupem Brňanů, aby pro 
každého bylo samozřejmostí, že Brno je vstříc-
ným, přívětivým a pohostinným městem, kte-
ré stojí za to navštívit a kde je příjemné pobývat 
a vysoce přínosné podnikat a pracovat. Veletr-
hy Brno, a. s., tuto ambici dlouhodobě prosazují 
a nastává čas ji zúročit v širším měřítku.

? Statutární město Brno je spoluvlastníkem 
této akciové společnosti.
! Ano, Brno je jejich akcionářem a vlastní pět-

atřicet procent akcií společnosti Veletrhy Brno, 
a. s. Brněnský primátor je vždy členem jejích 
orgánů. Buď dozorčí rady nebo představenstva. 

Já jsem předsedou dozorčí rady. Město Brno je 
s Veletrhy Brno, a. s., svázáno pupeční šňůrou. 
Jakýkoliv vztah a zájem této společnosti rovná 
se vztah a zájem města Brna. 

? Rozvoj MICE a vůbec odvětví cestovního 
ruchu je do značné míry limitován úrovní 
dopravní obslužnosti, tj. i dopravní infra-
strukturou.
! S tou se Brno stále potýká. Ale na rozdíl od 

doby před pěti lety už máme kvalitní fungují-
cí letiště. U pozemní dopravy jsme zatím každou 
chvíli konfrontováni s důsledky přetíženosti dál-
nice D1 mezi Prahou a Brnem. Ale to se, doufám, 
do budoucna zlepší. V neposlední řadě Brno dis-
ponuje vlakovým spojením, které musíme vylep-
šit. Brno vyvíjí obrovskou energii pro to, aby 
již v příštím roce zahájilo rekonstrukci a úpra-

vu brněnského železničního uzlu. To znamená  
výstavbu moderního uzlu, který bude reprezento-
vat nejen město Brno, ale celý Jihomoravský kraj.

? Pane primátore, v souvislosti s vaším 
předchozím vyjádřením mi nedá se nezeptat, 
jak to vypadá s výstavbou nového hlavního 
brněnského nádraží.
! Ta je součástí přestavby našeho železniční-

ho uzlu. Dnes jsme ve fázi projednávání územní-
ho rozhodnutí. Předpokládám, že fi nále tohoto 
procesu by mohlo být někdy v květnu roku 2010. 
Doufám, že po udělení stavebního povolení 
budeme na první základní kámen poklepávat ješ-
tě v tomtéž roce. Nejen na základní kámen nové-
ho moderního brněnského nádraží, ale celé pře-
stavby železničního uzlu v oblasti Jižního cent-
ra. Tam se jedná o nových pětadvacet tisíc oby-

Za Město 
budoucnosti:
Vše nejlepší, Jiří!

M I C E

W W W . E - V S U D Y B Y L . C Z16

Roman Onderka



M I C E

vatel, o obchody, parky, komunikace, školy, škol-
ky, obchodně administrativní komplexy atd. Je 
to, jako kdybyste do Brna implementoval celou 
Břeclav. Tento projekt je velmi ambiciózní a jsem 
přesvědčen, že na něj město Brno má a že se spo-
lu s tím dostaví výrazné synergické efekty.

? Podmínkou získávání akcí MICE, tak 
aby z jejich četnosti mohla sídla, kde se 

konají, co nejvíc těžit posílením koupě-
schopné poptávky, udržením a vytvářením 
pracovních příležitostí apod., je dávat 
o sobě vědět. 
! Bez toho, aniž by Brno prezentovalo své 

přednosti doma i v zahraničí, nemůžeme 
uspět. Ale nejen ve vztahu k odvětví cestov-
ního ruchu, ale aby do Brna přicházeli noví 
developeři, investoři, podnikatelé. Pro Brno 
je důležité, aby u nás po absolvování zůstávali 
vysokoškoláci, kterých rok co rok v Brně studu-
je na dvaaosmdesát tisíc. Když si vezmete, že 
Brno má čtyři sta tisíc obyvatel, tak je to obrov-
ský podíl chytrých lidí. V zahraničí se Brno 
chce prezentovat nejen prostřednictvím Veletr-
hů Brno, ale děje se tak i v rámci našich zastou-

pení ve Vídni, v Cannes nebo na veletrzích. 
Prezentujeme, proč nám bylo v roce 2006 udě-
leno mezinárodní ocenění „City of the Future“ 
– Město budoucnosti.

? Při příležitosti jubilea přejí Všudybyl 
a jeho prostřednictvím i přátelé Jirkovi Škr-
lovi vše nejlepší. 
! Rád se přidám, přestože jsem Jiřímu už 

osobně blahopřál. Za člověka mluví práce. Byl 
bych strašně rád, kdyby v Brně bylo hodně tako-
vých lidí, jako je on. Za něj nemluví řeči. Za něj 
mluví činy, takže jako primátor za město Brno: 
Vše nejlepší, Jiří! 

www.brno.cz   www.bvv.cz
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? Rozhovor s generálním ředitelem Kon-
gresového centra Praha, a.s. Ing. Michalem 
Kárníkem jsem začal konstatováním, že se 
Praha na půl roku stala hlavním městem 
Evropské unie. Na pár dní i hlavním měs-
tem světa, jenž byl nějakou dobou řízen 
i z Kongresového centra Praha, když v něm 
se svým červeným kufříkem dlel americký 
prezident Barack Obama.

! No, červe-
ný kufřík potvrdit 
nemohu. Ten jsem 
neviděl. Nicméně 
velká doprovodná 
kolona s preziden-
tem Obamou tady 
byla. Jsem rád, 
že jeho návštěva 
i program v našem 
Kongresovém cen-
tru proběhly tak, 

jak měly. Že se opět prokázala připravenost 
týmů našich pracovníků i partnerských fi rem 
zabezpečovat akce takového významu na svě-
tové úrovni. Nebo ještě lépe.

? Zmínil jsem české předsednictví Evrop-
ské unii. Řada s tím souvisejících zasedání 
se koná právě u vás.
! Skoro každý den tu máme nějaké jednání 

spojené s naším předsednictvím. Ať už to jsou 
pracovní skupiny, menší konference, do toho 
neformální setkání na úrovni ministrů, pre-
miérů i hlav států. Takových zasedání by se 
v KCP během předsednického půlroku mělo 
konat na dvě stě padesát. Z toho je zřejmé, že 
jich tu někdy denně probíhá několik. Předsed-
nictví zahrnuje akce i zcela odlišného charak-
teru, než jsou klasické kongresy, konference, 
sympozia. Naší dosud nejdelší klasickou akcí 
byl památný čtrnáctidenní astronomický kon-
gres v roce 2006, který vyřadil Pluto z rodiny 
planet naší sluneční soustavy. Čisté předsed-
nictví Evropské unii trvá šest měsíců. S přípra-
vou a likvidací osm měsíců. To, jak úspěšně 
zabezpečíme zázemí pro jednání, tiskové kon-
ference apod. po celou dobu českého před-
sednictví EU, je závislé i na řadě lidí mimo 
Kongresové centrum Praha. Chtěl bych pro-
to poděkovat nejen našim zaměstnancům, ale 
i našim stálým i novým partnerům – pracovní-
kům Úřadu vlády, Police ČR i dodavatelských 
fi rem, kteří s námi operativně komunikují 
a poskytují včas informace, čímž výrazně při-
spívají k tomu, aby všechna zasedání české-
ho předsednictví dopadala dobře. Na druhou 
stranu si ale neodpustím šťouchnutí do těch, 
kteří se jen vezou. Díky nim k nám nedorazila 
a asi ještě nedorazí řada informací. A pokud, 
tak jsou zmatečné anebo neaktuální, což nám 

i našim partnerům působí obrovské problé-
my. Opravdu klobouk dolů před všemi, kteří 
se s tím dokáží vyrovnat nebo tomu díky svým 
zkušenostem předejít.

? Jaký očekáváte, že bude pro Kongreso-
vé centrum Praha letošní rok?
! Pokud by akce k českému předsednictví 

EU byly o standardní kongresové a fi remní kli-
entele, bylo by to pro náš byznys úžasné. Kon-
gresové centrum Praha ale poskytuje záze-
mí akcím, které dává dohromady vláda. Tam 
jsou podmínky trošičku jiné. Navíc jsme řadu 
požadavků našich stálých i nových klientů 
museli odmítnout a upřednostnit předsednic-
tví, které vnímáme jako letošní absolutní pri-
oritu. Již v loňském roce jsme v segmentu tzv. 
„krátkých nájmů“, tj. za kongresy, konferen-
ce apod., zaznamenali rekordní tržby. A letos 
díky ještě většímu vytížení plánujeme ná-
růst o dalších nejméně dvacet procent. Vyšší 
však budou i náklady na vstupy a zabezpeče-

Ing. Michal Kárník

Velká kolona 
s prezidentem 

Obamou

dávanější. Jeho celková kapa-
cita je až 9300 osob (20 sálů 
a 50 salonků s kapacitou od 
12 do 2764 osob). Disponuje 
výstavními plochami o celko-

Kongresové centrum Praha 
stejnojmenné akciové společ-
nosti – držitelky certifi kátu 

kvality ISO 9001:2000 patří 
mezi nejbezpečnější, největší 
a nejlépe vybavené evropské 
kongresové objekty. Vysoká 

technická úroveň, variabilita 
vnitřních prostor i exkluzivní 
výhled z kongresových foyerů 

a přilehlých sálů na panorama 
Prahy jej řadí mezi nejvyhle-
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ní chodu našeho objektu. Stoupají ceny ener-
gií, cena práce. Naše situace do budoucna je 
velmi složitá. Dluhová služba, kdy stále ještě 
splácíme půjčku na rekonstrukci objektu pro 
potřeby zasedání MMF z konce minulého sto-
letí, nás stahuje ke dnu. Není to tak, jak v jed-
né své písni zpívá pan Karel Kryl, že bychom 
„ryli držkou v zemi“, ale určitě to není na 
nějaké vyskakování. Musíme neustále bojovat 
a ruku v ruce s akcionářem, hlavním městem 
Prahou, hledat řešení. Snažíme se vše vyřešit 
tak, abychom s „vlajkovou lodí“ české kongre-
sové turistiky mohli úspěšně plout dál. 

? Bezesporu jste nejvýznamnějším 
kongresovým objektem Česka, jak ilustrují 
Summit NATO a Výroční zasedání Mezi-
národního měnového fondu a Skupiny 
Světové banky i české předsednictví EU. 
! Přesto, že je u nás v prvním pololetí toho-

to roku jedna akce Evropské unie za druhou, 
bude se v objektu Kongresového centra Praha 

odehrávat řada událostí, které s nimi nesou-
visí. Mezi jinými i velké kongresy. Na druhou 
polovinu května 2009 připravujeme prestiž-
ní dermatologický kongres pro zhruba šest 
tisíc delegátů. A také řadu kulturních akcí. 
Budou tu japonští bubeníci Yamato, rocko-
vá skupina Jethro Tull i kubánští hudebníci 
Pasión de Buena Vista nebo Buena Vista Soci-
al Club. Ve druhé polovině roku pak budeme 
hostit řadu větších, zejména lékařských kon-
gresů a dalších akcí. Vše nasvědčuje tomu, že 
rok 2009 pro nás dopadne dobře. Samozřej-
mě, že i na nás se podepisuje celosvětová situ-
ace, ale není to zdaleka tak markantní jako 
v jiných odvětvích, protože kongresy se plá-
nují a připravují s několikaletým předstihem. 
Pokud má organizátor kongresu zaplaceny 
dvě tři zálohy a potvrzenu účast řady zpravi-
dla velmi vlivných delegátů, nelze uskuteč-
nění kongresu odvolat. Uvidíme, jak to ale 
bude v dalších letech. Možná, že v kongresové 
turistice bude mít nějaká ta stagnace zpoždě-
ní. Nebo je možné, že se nás tak citelně nedo-
tkne. My samozřejmě uděláme všechno pro-
to, zejména pak naši obchodníci, aby tomu 
tak bylo. Spolupracujeme s řadou organizáto-
rů kongresů. Navíc rozvoji kongresového byz-
nysu na svém území začal pomáhat i Magis-
trát hlavního města Prahy, který schválil cca 
50 milionů korun na podporu kongresové 
turistiky. Jsou to ale peníze, na které si akcio-
vá společnost Kongresové centrum Praha sáh-
nout nemůže. Nicméně organizátoři kongre-
sů, kteří budou šikovní, mohou dostat jistou 
dotaci. A získat kongres pro Prahu tak pro ně 
bude o malinko snazší. Budou mít větší šanci, 
že uspějí v mezinárodních tendrech. Není to 
žádný nesystémový krok. Takhle se to dělá už 
řadu let ve vyspělých zemích, takže jsme se od 
nich konečně poučili.

? Pane řediteli, zdá se, že z Kongresového 
centra se stává ministerská líheň.
! To, že se o Ing. Rostislavu Vondruškovi, jed-

nomu z mých předchůdců na postu generálního 
ředitele tohoto zařízení, uvažuje jako o kandi-
dátovi na post ministra v této složité době, mne 
velmi potěšilo. Držím palce jemu i celému ces-
tovnímu ruchu. Rezervy jsou veliké, protože ať 
byl ministrem, v jehož kompetenci byl cestov-
ní ruch, ten nebo onen, všichni na něj pohlíželi 
jako na silné odvětví a fenomén, který si 

pomůže sám, a proto že vlastně není potřeba jej 
příliš podporovat. Poměrně často sleduji satelit-
ní sportovní vysílání CNN, BBC. Do jejich pro-
gramů jsou každou chvíli zařazovány reklamní 
spoty, verbování k návštěvám Rakouska, Fran-
cie, Chorvatska, Indie, Tchajwanu a dalších des-
tinací, které ekonomicky výrazně těží z cizinec-
kého ruchu: „Přijeďte k nám, u nás je to úžasné, 
u nás zažijete věci, které jinde nejsou…“. Pod-
le mého názoru ale nedokáží nabídnout o mno-
ho víc než naše vlast. V životě jsem na těch-
to globálních televizních kanálech nezaregis-
troval výzvu obdobnou té zahraniční, např.: 
„Visit USA“. O další peníze, které by toto odvět-
ví zahraničního obchodu do Česka směrovalo, 
jako by ani nebyl zájem. Nevím, v čí hlavě vznik-
lo, že český cestovní ruch není potřeba rozvíjet, 
ale zdá se, že tento názor převzali takřka všich-
ni. Je to špatně nejen v souvislosti s rozhýbáním 
spotřeby díky turistům a jejich penězům, ale 
i pro tvorbu pracovních míst. Když se podíváte 
na to, že cestovní ruch je v rámci Evropské unie 
největším zaměstnavatelem, kolik lidí je na něm 
v Česku závislých ať už přímo nebo zprostřed-
kovaně, je to k neuvěření, jak je českými hos-
podářskými stratégy trvale ignorován. Cestov-
ní ruch si zaslouží jejich daleko větší pozornost. 
Musí si uvědomit jeho potenciál a investovat do 
něj, a ne aby byl CzechTourism mezi ostatní-
mi stáními agenturami na podporu zahraniční-
ho obchodu popelkou. Aby musely státní pro-
pagaci, „Navštivte Českou republiku“ v tak vel-
ké míře suplovat soukromé subjekty nebo samo-
správy. Takže pokud někdejší generální ředi-
tel této instituce, kterou mám tu čest teď řídit, 
a pozdější šéf státní agentury na podporu ces-
tovního ruchu Ing. Vondruška bude mít coby 
ministr pro místní rozvoj šanci s tímto něco udě-
lat, bude to zcela jistě nejen ku prospěchu hmot-
né situace všech obyvatel, ale i celkové ekono-
mické situace Česka. 

www.kcp.cz
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vé rozloze 13 000 m2. Nabízí 
komplexní zabezpečení pro 
nejrůznější typy akcí – kon-
gresy, konference, veletrhy, 

gastronomické události, 
fi remní prezentace, worksho-

py, školení, veletrhy, výsta-
vy, společenské události aj. 

Hotelové služby zabezpečuje 
i v bezprostředně sousedícím 
vlastním čtyřhvězdičkovém 
hotelu Holiday Inn Prague 
Congress Centre. Jeho další 
velkou předností je výborná 
dopravní dostupnost, velko-
kapacitní parking a zejména 

špičková úroveň ostrahy, 
prověřená a oceňovaná bez-

pečnostními složkami dopro-
vodných týmů účastníků 

Výročního zasedání Mezi-
národního měnového fondu 

a skupiny Světové banky 
v roce 2000, Summitu NATO 
v roce 2002 a akcí letošního 
českého předsednictví Evrop-

ské unii. Jeho chloubou je 
Kongresový sál (2764 poho-
dlných křesel), který se díky 
vynikající akustice řadí mezi 

třináct nejlepších koncert-
ních sálů světa. Svými para-
metry je srovnatelný s lon-

dýnským Royal Albert Hall, 
montrealským sálem Wilfrid 

– Peletiera či Bostonským 
symfonickým sálem.

„Ilustrační foto archiv EU2009.CZ a KCP
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Kongresové centrum Praha hostilo
Summit EU – USA
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Návštěva města Český Krumlov byla zařazena 
do doprovodného programu tzv. Gymnichu 

– neformálního setkání ministrů zahraničních 
věcí členských zemí EU, konaného v rámci čes-
kého předsednictví Evropské unii. Pro manželky 
ministrů a manžela ministryně byl v sobotu 28. 
března 2009 připraven zajímavý program.

Starosta města Luboš Jedlička a místosta-
rostka Jitka Zikmundová je přivítali v Museu 
Fotoateliér Seidel. Absolvovali exkurzi v tomto 
jedinečném muzeu a jako překvapení na ně 
čekalo dobové fotografování.

„Návštěvu jsme fotografovali původní techno-
logií černobílé fotografi e. Exponovaný černobílý 

plochý fi lm se musel vyvolat, ustálit a následně 
z něj byly zvětšeny černobílé fotografi e ve for-
mátu 24×30 centimetrů. Fotografi e jsme potom 
usušili a zarámovali. Celý proces byl velice 
náročný na čas, protože jsme museli dodržet 
časové limity při zpracování. Těší mě, že se nám 
to podařilo a stihli jsme včas předat opravdu 
originální dárek,“ doplnil manažer projektu 
Museum Fotoateliér Seidel Petr Hudičák. 

Hosté si prohlédli také centrum Českého 
Krumlova, navštívili kostel sv. Víta a na zámku 
prošli Maškarní sál a barokní divadlo.

„Když jsem hovořil s dámami, které se dopro-
vodného programu zúčastnily, bylo patrné, že 

jsou z našeho města nadšené. Věřím, že se sem 
vrátí a objeví další krásy Českého Krumlova,“ 
sdělil starosta města Luboš Jedlička.

Město Český Krumlov spolupracovalo na 
přípravách programu s Ministerstvem zahranič-
ních věcí a s Úřadem vlády České republiky. Do 
Českého Krumlova zavítá každoročně několik 
desítek významných hostů. 

www.ckrumlov.cz

Český 
Krumlov

U  N Á S

hostil manželky 
ministrů zahraničních 
věcí zemí Evropské unie
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V rámci marketingové spolupráce šes-
ti zemí střední Evropy (Rakousko, Česká 

republika, Německo, Maďarsko, Polsko a Slo-
vensko) se letos opět uskutečnila road show 
prezentující tento region cestovním agenturám 
a touroperátorům na východním pobřeží USA, 
a to konkrétně v Bostonu, Hartfordu, Filadel-
fi i a Washingtonu D.C. Během čtyř večerů měli 
návštěvníci možnost zhlédnout krátký fi lm 
o regionu a vyslechnout si prezentace o jednot-
livých destinacích a produktech, které jsou na 
americkém trhu k dispozici. Mezi americký-
mi partnery byli jak touroperátoři, tak i letec-
ké společnosti: Rail Europe, Austrian Airli-
nes, Amadeus Waterways, American Travel 

Abroad, Avanti Destinations, Globus Family of 
Brands a Travel Bound. 

Všemi večery provázela ředitelka NY zastou-
pení CzechTourism Michaela Palková-Claudino 
společně s ředitelem Hungarian Tourism Offi ce 
Peterem Gomorim. 

Marketingová skupina Central Europe Expe-
rience (www.gotocentraleurope.com) aktivně 
propaguje na americkém trhu region střední 
Evropy formou speciální inzerce, příloh v časopi-
sech, on-line kampani, workshopů, newsletteru 
a PR akcí V roce 2006 se k této skupině přidalo 

Prezentace regionu střední Evropa 

na východním 
pobřeží USA 

Česká republika 
na palubách 
Delta Airlines
V průběhu květnu 2009 je na všech 

letech Delta airlines v rámci pětiminu-
tových reklamních spotů prezentována Čes-
ká republika jako atraktivní destinace. Na 
3 miliony pasažérů této letecké společnosti 
během této doby budou mít možnost spat-
řit záběry západočeských lázní, jedineč-
ných pražských památek, moravské vinař-
ské stezky a našich památek UNESCO. 

„Tyto způsoby propagace České republiky 
v zahraničí jsou v dnešní době jedny z neje-
fektivnějších, jelikož během jednoho měsíce 
oslovíme takovou reklamou statisíce pasažé-
rů“, komentoval kampaň ředitel agentury 
CzechTourism Rostislav Vondruška.  

www.czechtourism.cz 
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sdružení Stars of Central Europe, skupina evrop-
ských měst (Mnichov, Berlin, Drážďany, Praha, 
Budapešť, Salzburg, Vídeň ).

Jednou z nejaktuálnějších aktivit je právě 
probíhající kampaň na portálu Travelocity , 
která prezentuje region jako cenově dostupnou 
a zajímavou destinaci. 

Vice informací: Michaela Palková Claudino, 
palkova@czechtourism.com 
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Kongresová turistika se neomezuje pou-
ze na moderní hotely v centru Prahy, ale 

využívá další konferenční centra, která posky-
tují stejné, leckdy i výhodnější podmínky 
k pořádání konferencí, seminářů, společen-
ských setkání a podobných akcí. Čím se od 
sebe jednotlivá zařízení liší? Jaké máme mož-
nosti, chceme-li své obchodní partnery a hos-
ty přivítat v netypickém prostředí, tak aby 
jim naši konferenci okamžitě nezastínila jiná 
podobná akce? 

Nedaleko Mělníka byl v září 2007 veřej-
nosti zpřístupněn zámek Liblice. Jak se daří 
tomuto centru konferenčních, vzdělávacích, 
hotelových a kulturních aktivit, jsme se zepta-
li JUDr. Jiřího Malého, ředitele Střediska 
společných činností AV ČR, v. v. i., které mimo 
jiné zámecké konferenční centrum Akademie 
věd provozuje.  
? Prahu dnes můžeme považovat za světovou 

kongresovou destinaci. Vznikly zde moderní 
hotely se širokou nabídkou konferenčních 
služeb včetně veškerého potřebného zázemí. 
Jak se s takovou konkurencí vyrovnáváte?

! Už dávno nesta-
čí nabízet pouze uby-
tování a moderní 
konferenční prosto-
ry. Od začátku pro-
to klientům nabízí-
me péči profesionál-
ního konferenční-
ho manažera, který 
se stará o kompletní 
zajištění akce, tedy 
o vše, co organizáto-

rovi ušetří obrovské množství času a peněz. Spo-
lečenské události podtrhuje i kulinářský zážitek 
a mohu říci, že kuchařské týmy nejen v liblickém 
zámku, ale ve všech našich zařízeních připravu-
jí českou i světovou kuchyni na vysoké úrovni. 
O tom také svědčí ocenění, jakým je například 
Hoteliér roku 2008, které získala ředitelka zám-
ku Liblice Ivana Hampejsová. 

? Zámek je asi 40 kilometrů od Prahy. Jak 
velkým handicapem je pro vás to, že nejste 
v centru dění?
! Dojezdová vzdálenost od Prahy pod jednu 

hodinu je dnes vnímána jako standard 
a organizátoři již dnes znají výhody akcí pořá-
daných mimo Prahu. Klienti, kteří k nám při-
jíždějí, vědí, že se jim cesta vyplatí – odmění 
je zážitek z pobytu na zámku, který se nachá-
zí uprostřed krásných zahrad. Jak často máte to 
štěstí přenocovat v posteli, která je řezbářským 
dílem starým více než sto let?

? Barokní zámek, historický nábytek 
a moderní technika jsou pojmy, které k sobě 
mají hodně daleko. Nenarušují moderní 
prvky instalované na zámku z počátku 
18. století atmosféru patřící historii?
! Rozsáhlou rekonstrukci, kterou zámek před 

dvěma lety prošel, jsme prováděli ve spolupráci 
s památkáři. Vždy se našlo řešení, které zasáhlo 
tuto památku zcela minimálně a vizuálně není 
ani patrné. Například Konferenční sál pro 100 
hostů, který je vybaven nejmodernější konfe-
renční technikou, jsme vybudovali v podkroví, 
které nebylo nikdy obýváno. A v nejhonosněj-
ším prostoru na zámku, v Mramorovém sále, se 

používá přenosná konferenční technika, která 
při jiných příležitostech atmosféru neruší.

? Obchodní krize se promítá i do hotel-
nictví a kongresové turistiky. Jak zasáhla 
liblické konferenční centrum?

! Zatím jsme úbytek zákazníků nepocíti-
li. Účastníme se veletrhů jak v Čechách, tak 
v Evropě, naši obchodní manažeři spolupracu-
jí s cestovními agenturami, pro klienty připra-
vujeme speciální nabídky atd. Naší výhodou 
je také to, že se nám daří držet optimální ceny 
služeb i přes poměrně vysoké nároky na údrž-
bu zámku. Našimi hlavními klienty jsou ústa-
vy Akademie věd, protože zámecké prostře-

Zámek

M I C E

Historie zámku Liblice
Barokní zámek Liblice ve své historii 
patřil hraběnce Antonii z Valdštej-
na, která provedla rozsáhlé úpravy 
v novorenesančním stylu. V roce 1963 
se na zámku v Liblicích konala dnes 
již legendární kafkovská konference, 
která zásadně změnila vnímání díla 
Franze Kafky ve východoevropských 
státech a měla velký vliv na kulturně-
politické klima v tehdejším Českoslo-
vensku. Více než půl století je zámek 
v péči Akademie věd České republiky. 

Kapacita KC Liblice
  42 dvoulůžkových pokojů s celkovou 
ubytovací kapacitou 88 lůžek

 Konferenční sál pro 101 hostů
  Mramorový sál pro 80 hostů 
(banketní uspořádání)

  Akademický salonek pro 12 hostů 
(banketní uspořádání)

  Zámecká zahrada pro 200 hostů 
(zahradní party)

Podrobné informace o zámku 
Liblice naleznete na stránkách 
www.zamek-liblice.czOdborné konference, obchodní 

setkání i romantické dovolené

JUDr. Jiří Malý
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Konferenční centrum Akademie věd ČR



dí je reprezentativním místem pro pořá-
dání mezinárodních vědeckých konferen-
cí. Komerční klienty si zámek Liblice získal 
svou všestranností – můžete zde uspořá-
dat konferenci nebo menší seminář, kon-
cert vážné hudby nebo swingový večer, 
neformální zahradní party nebo komorní 
jednání na nejvyšší úrovni a vždy se vám 
bude zdát zámek Liblice jako ideální volba. 
Zámecká atmosféra však láká i k romantic-
ké dovolené.

? Akademie věd má pod správou ještě 
jedno zámecké konferenční centrum.
! Ano, tím je Zámecký hotel Třešť neda-

leko Jihlavy, který je na dosah i pro hosty 
z Moravy. Kromě návštěvníků konferencí či 
fi remních akcí využívají ubytování v zámec-
kém hotelu také hosté, kteří hledají netra-
diční prostředí, nádhernou přírodu a klid 
k relaxaci. Ve volných chvílích můžete 
využít půjčovnu horských kol, zahrát si 
volejbal nebo minigolf, zajít si na masáž 
lávovými kameny a večer posedět u ven-
kovního krbu. Oba zámky rozhodně stojí za 
návštěvu. 

M I C E

Město Třešť patří k vyhledávaným turis-
tickým cílům Českomoravské vrchovi-

ny nejen kvůli své tradici výroby betlémů, ale 
také proto, že se nachází v místě ekologicky 
nejčistší části České republiky. V této maleb-
né lokalitě mezi Jihlavou a Telčí se nachází 
Zámecký hotel Třešť, konferenční centrum.

Zámecký hotel nabízí roz-
sáhlé ubytovací kapacity 
s netradičním zázemím 
zámeckého hotelu, 
které jsou vhodné 
nejen pro konfe-
renční a vzdělávací 
činnost, ale i pro spo-
lečenské a kulturní akce, 
relaxaci a sportovní vyžití. 

Ubytování hotel nabízí v hlavní zámecké 
budově, ale i v přilehlé, nově zrekonstruované 
bezbariérové depandanci. Nejen hosté zámku 
mohou přijmout pozvání do zámecké restaurace, 
v letních měsících je příjemné posedět u ohniště, 
v zimním období zase v útulném prostředí u krbu.

Renesanční zámek se nachází na okraji 
rozlehlého lesoparku, v klidném prostředí, je 
tedy jako stvořený pro rekreaci nebo víkendo-
vý pobyt. Mezi osvědčené tipy na výlet patří 
návštěva betlémářství v Třešti, Třešťské vrchy 
a hrad Roštejn se sedmibokou vstupní věží, 
která nabízí mimořádný rozhled do krajiny pod 
Javořicí. Příjemný den můžete strávit návštěvou 
krásných měst, jakými jsou Telč, Dačice, Slavo-
nice nebo Jihlava. 

Zámecký 
hotel 

Třešť 
konferenční centrum 

Akademie věd ČR
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Historie zámku Třešť
Zámek byl postupně budován z původ-
ní tvrze a mezi významné majitele 
patřili baroni Sternbachové a rod pánů 
z Vrchovišť. Šlechtické sídlo prošlo od 
roku 1513 vývojem, kdy spodní trakt 
zámku byl postaven v gotickém slohu, 
první podlaží pak ve slohu renesančním 
a obytná část v barokním stylu. Vencelíci 
z Vrchovišť byli majiteli Třeště až do 
roku 1626, kdy byl jejich majetek zkon-
fi skován kvůli příslušenství k víře pod 
obojí a také pro bezdětnost posledního 
majitele panství.   
Po druhé světové válce bylo v zámku 
umístěno městské muzeum. Od roku 
1984 je zámek Třešť v péči Akademie 
věd České republiky, která zde po deseti 
letech náročné rekonstrukce otevřela 
konferenční centrum.  

Kapacita 
Zámeckého hotelu Třešť

  62 dvoulůžkových pokojů s celkovou 
ubytovací kapacitou 111 lůžek
  Konferenční sál pro 115 hostů
  Hodovní síň až pro 120 osob při rautu
  2 salonky s kapacitou do 50 hostů 
  5 salonků s kapacitou do 20 hostů

Volný čas 
v Zámeckém hotelu Třešť

 gril party  hřiště na malou kopa-
nou  lukostřelba  jízda na koních 

 půjčovna horských kol   cyklotrasy 
 minigolf  naučná stezka  volejbal 
 petanque  bowling  stolní tenis  

šipky   fi tness centrum 

Podrobné informace o Zámeckém hotelu 
Třešť naleznete na stránkách 
www.zamek-trest.cz



20. a 21. dubna 2009 se za přítomnosti více než 
tří set účastníků v Praze konal 10. ročník meziná-
rodní konference o cestovním ruchu. Záštitu nad 
ní převzal ministr pro místní rozvoj JUDr. Cyril 
Svoboda, který ji zahájil. Jejím pořadatelem 
byla, jako každoročně, fi rma MAG Consulting, 
spolupořadateli Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR a Česká centrála cestovního ruchu – Czech-
Tourism. Funkce prezidenta konference se zhos-
til náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Jiří 
Koliba. Spolu s profesionály cestovního ruchu 
na ní jednali osobnosti ze vzdělávací a výzkum-
né sféry, bankovnictví a ze státní správy zaměře-
né na cestovní ruch. Mezi nimi i poslanec Evrop-
ského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, posla-
nec Parlamentu ČR Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., 
náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské 
záležitosti PhDr. Jana Hendrichová, ze Slovenska 
představitel tamního ministerstva hospodářství 
Ing. Marián Bujna, za Ministerstvo fi nancí ČR 
ředitel odboru Ing. Pavel Kouřil, za Hospodář-
skou komoru ČR člen jejího představenstva Ing. 
Vladimír Dohnal a čelní zástupci dalších institu-
cí, krajů a zájmových korporací. 

Oproti loňskému ročníku, kdy účastníci jedna-
li především o rozvojových aktivitách a přístu-
pech k využívání evropských a domácích podpor 
a iniciativ, o prohlubování a zajištění kvalita-
tivních a kvalifi kačních požadavků ve službách 
cestovního ruchu, byla letos na pořadu akutní 
mobilizace přístupů k eliminaci důsledků fi nanč-
ní a hospodářské krize zasahující do turismu. 
Díky ní se do nové a mnohem naléhavější fáze 
dostala realizace Koncepce státní politiky cestov-
ního ruchu v ČR na období 2007 – 2013. Má-li 
tento střednědobý strategický dokument, sledují-
cí udržitelný rozvoj, mobilizaci privátních zdrojů 
rozvoje cestovního ruchu a systémový úrovňový 

přístup veřejné správy, sehrávat opodstatněnou 
roli, musí být jeho priority „šity“ na míru nových 
podmínek produkce a spotřeby cestovního ruchu 
v Česku. V té souvislosti na konferenci zazněl 
požadavek ofenzivnějšího přístupu k využívání 
a čerpání strukturálních fondů.

Značná převaha vystoupení vyzněla tak, 
že dopady krize v cestovním ruchu je třeba 
chápat jako výzvu pro uplatňování netradičních 
přístupů a nově formulovaných priorit, kdy 

nelze čekat na samočinné oživení, ale je třeba 
mu jít naproti. Relace zahraničního a domácího 
cestovního ruchu nabývá nových parametrů. Jde 
nejen o intenzivnější využití podpor z evropských 
pramenů, ale o zvyšování přitažlivosti Česka 
pro zahraniční návštěvníky, o větší diverzifi kaci 
návštěvnosti do všech krajů a míst Česka, o vyšší 
využití kapacit kongresových zařízení, lázeňství 
apod., ale i alternativních směrů turismu. 

www.magconsulting.cz

Cestovní ruch na 
prahu 3. tisíciletí
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C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř E

V souvislosti s českým předsednictvím 
Evropské unii a hlavním tématem šesté-

ho vydání Všudybylu jsem oslovil předsedu 
Asociace cestovních kanceláří ČR pana Vili-
ama Siveka. 
? Pane předsedo, jste členem Poradního 

sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast ces-
tovního ruchu. Čím se Poradní sbor zabývá?
! Mám-li začít od Adama, pak se musím vrá-

tit k letošnímu Regiontouru v Brně, kde jsem se 
zúčastnil „kulatého stolu“ s krajskými hejtma-
ny. Po jeho skončení jsem hovořil s primátorem 
Prahy Pavlem Bémem a požádal ho, s odvolá-
ním na situaci v hospodářském odvětví cestov-
ního ruchu, o svolání krizového štábu, do něhož 
bude delegován tým profesionálů, aby navrh-
li postup pro podporu incomingu a domácí-
ho cestovního ruchu. Pavel Bém i pražský radní 
pro oblast cestovního ruchu Milan Richter situ-
aci pochopili. V průběhu necelých dvaceti pra-
covních jednání, která se od ledna 2009 do této 
doby uskutečnila, vznikl Akční plán hl. m. Prahy 
pro řešení krize v incomingové turistice. Ten byl 
projednán a 21. dubna 2009 Radou hl. m. Pra-
hy schválen.

? Co obsahuje?
! Především fi nancování mimořádné 

reklamní kampaně, rozšíření prezentace měs-
ta na veletrzích a rozšíření partnerství hl. 
m. Prahy o oblast cestovního ruchu – jako 
důležitého hospodářského odvětví a význam-
né součásti domácího a zahraničního obcho-
du. Převedeno na čísla, znamená to uvolně-
ní fi nančních prostředků na realizaci projek-
tů ve výši 80 milionů korun. Jejich výsledná 
podoba bude známa až po vyhodnocení výbě-
rového řízení na vytvoření a realizaci mimo-
řádné kampaně na podporu příjezdové turis-
tiky, které bude v brzké době vyhlášeno. 
V obecné rovině lze říci, že půjde o zakoupe-
ní vysílacích časů na významných televizních 
kanálech zdrojových zemí, především v Evro-
pě. O zajištění tiskové reklamy v magazínech 
vybraných leteckých společností a bannerů na 
vytipovaných internetových portálech. Jejich 
defi nitivní výběr podléhá schvalovacímu říze-
ní, ale dá se předpokládat, že mezi stanice-
mi se vedle CNN, BBC či Euronews objeví 

i německé a ruské kanály. V oblasti internetu 
je poradním sborem preferován portál expen-
dia.com, ale já sám se kloním k názoru, aby 
byly vyčleněné fi nanční prostředky rozděleny 
mezi více vyhledávačů. Mám obavy z mono-
polizace a možného tlaku na ceny, což jsem 
dal při projednávání najevo. 

? Finance mají směřovat i na rozšíření 
prezentace Prahy na veletrzích v zahraničí 
v rámci národních expozic zajišťovaných 
státní agenturou CzechTourism.
! Ano, během krátké doby budou zveřejně-

na pravidla, která umožní přidělování fi nanč-
ních příspěvků na projekty pro posílení příjez-
dové turistiky podnikatelským subjektům včet-
ně podpory jejich vystavovatelských aktivit 
v zahraničí. Cílem Asociace cestovních kancelá-
ří České republiky je dohlížet na to, aby prezen-
tace Prahy byla smysluplná a aby peníze smě-
řovaly tam, kam mají, zkrátka aby byly dobře 
investovány.

V rámci rozpočtu hl. m. Prahy je připraven 
záměr systémového řešení podpory odvětví 
cestovního ruchu. Alokace fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu do kapitoly cestovní ruch. Na ni je 
pevně vyčleněno 50 % ročního příjmu plynoucí-
ho z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
Řešení vychází z rozhodnutí investovat část 
prostředků, které cestovní ruch městu přináší, 
do jeho rozvoje. Zřejmě poprvé v historii se tak-
to systémově podaří uvolňovat takové fi nanční 
prostředky s určením přímé pomoci subjektům 
podnikajícím v cestovním ruchu. A to je třeba 
ocenit, protože Praha je nejdůležitější vstupní 
branou nejen do Česka, ale aspiruje jí být i do 
střední Evropy. Takže první krok je vybojo-
ván. Důležité je podotknout, že stejnou výši 
prostředků bude mít odvětví cestovního ruchu 
na své krajské (tedy pražské) úrovni k dispozici 
i v příštím roce. 

? Systémové opatření 
k výpočtu přidělené částky 
počítá s rozhodným obratem 
za předminulý rok, takže část-
ka na rok 2010 se bude počítat 
z objemu roku 2007, kdy byly 
příjmy ještě nezasažené krizí.

! Ano, a jak už jsem jednou uvedl, Asocia-
ce cestovních kanceláří České republiky bude 
usilovat o to, aby krajské fi nance (tedy i peníze 
hl.m. Prahy) byly vynaloženy opravdu smys-
luplně. Aby sloužily k efektivní propagaci 
a ne k obohacení reklamních agentur. A také 
o to, aby Praha důsledně využila všech pro-
středků, i těch, které stojí jen trochu náma-
hy, jako třeba osobní podpora jejích předsta-
vitelů při získávání MICE akcí. Aby pořadate-
lé neměli problémy s vjezdy autokarů s hos-
ty k objektům, kde se akce konají. Aby inco-
mingové fi rmy měly informace o zajímavých 
událostech s dostatečným předstihem. Prá-
ce v Poradním sboru tedy nejen že nekončí, 
ale naopak. Spolupráce Magistrátu hl.m. Pra-
hy s představiteli podnikatelských kruhů ces-
tovního ruchu představuje důležitý systémo-
vý nástroj jak incoming na území samospráv-
ného kraje hl.m. Praha trvale podporovat 
a díky kvalitnímu fungování Prahy zahranič-
ní inkaso generovat také na území dalších čes-
kých samosprávných celků. Asociace cestov-
ních kanceláří České republiky proto bude usi-
lovat, aby i ostatní hejtmanství, obdobně jako 
už to pražské, část peněz vydělaných cestov-
ním ruchem investovala zpátky do tohoto pro 
celou Českou republiku perspektivního hospo-
dářského odvětví. Tj., aby incoming a domá-
cí cestovní ruch mohl daleko výrazněji při-

spívat k zachování či zvyšování 
životní úrovně nejen Pražanů, 
ale všech obyvatel Česka, i když 
v něm nepracují ani nepodnikají 
a nikdy pracovat nebudou. 

www.ackcr.cz

S Viliamem 
Sivekem 

o ACK ČR 
a Akčním plánu Prahy 
v incomingové turistice
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Pavilon P mění dispozice 
brněnského výstaviště
V západní části brněnského výstaviště vznikl 
v posledním desetiletí celek moderních výstav-
ních hal. Pavilon P tento celek doplňuje nejen 
svou výstavní kapacitou, ale také vstupním pro-
storem, parkovacími místy, restaurací a další 
infrastrukturou. Otevřením pavilonu P brněn-
ská veletržní správa vytvořila zcela novou dis-
pozici, která je prospěšná vystavovatelům i náv-
štěvníkům. V budoucnu se brána 7 vedoucí pří-
mo k pavilonu P stane jedním z hlavních a velmi 
frekventovaných vstupů.

Největší kongresová 
lokalita jižní Moravy
Pro kongresy nabízí výstaviště tři vyzkouše-
né celky – Kongresové centrum u 1. brány do 
500 osob, Rotundu s pavilonem A do 700 osob 
a komplex pavilonu E nad 700 osob. Ve všech 
třech případech jde o zákazníky velmi oblí-
bené kombinace hlavního zasedacího prosto-

ru a menších sálů pro satelitní semináře. Pavi-
lon E a pavilon A nabízejí pak ještě prostory pro 
doprovodné výstavy nebo jiné aktivity, k jejichž 
realizaci lze využít výstavní haly. Exkluzivním 
prostorem je funkcionalistická rotunda pavi-
lonu A, která je využívána pro akce nejvyššího 
významu, uskutečnilo se zde například setkání 
středoevropských prezidentů. V letošním roce 
pak bude hostit ministry zemědělství Evrop-
ské unie. Kongresovým prostorem se může stát 
jakákoliv výstavní hala, která má oproti sálům 
především výhodu velké kapacity s možností 
úprav a vybavení podle přání zákazníků.

Možnost realizace atypických a nestandard-
ních požadavků je jednou ze základních výhod 
brněnského výstaviště jako kongresové lokality. 
Nejeden zákazník už využil možnost příjezdu 
vlaku nebo přistání vrtulníku. Součástí každo-
ročně konaného sjezdu České kardiologické 
společnosti je běh, který lze díky možnostem 
brněnského výstaviště uskutečnit v těsném 
sousedství zasedacích prostor.

V největší multifunkční 
středoevropské hale 
je také kongresový komplex

K O N G R E S O V Ý  K O M P L E X

Pátého června se na 
brněnském výstavišti 
otevře největší hala 
ve střední Evropě, 
pavilon P. Tato hala 
je určena pro výstavní 
účely, současně je také 
samostatným kongre-
sovým komplexem.
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Moderní kongresový komplex 
vznikl také v pavilonu P
Nové „Péčko“ je především plně vybaveným 
výstavním prostorem s nejmodernějším vyba-
vením a novou multifunkční halou pro Brno, 
která umožní přivést do města zajímavé kul-
turní a sportovní akce. Ve všech nej.., která se 
k nové hale vážou, určitě nezaniká možnost 
realizovat i zde akci kongresového typu. Vez-
meme-li v úvahu možnost, že plocha haly bude 
hlavním zasedacím prostorem, pak je možno 
zde pořádat kongres pro více než 4500 účast-
níků. Tento hlavní prostor lze rozdělit na dvě 
části protihlukovou stěnou. V budově pavilo-
nu je také pět sálů, největší má kapacitu 150 
osob. Obrovskou výhodou je možnost využití 
sálů nezávisle na provozu hlavní haly. Za zdů-

raznění stojí několik „vychytávek“, které nabízí 
málokterá kongresová lokalita a i pro brněnské 
výstaviště jsou ojedinělé.

Největší sál P1 má kromě režie, pódia, šatny 
a další důležité infrastruktury také velký 
průhled dovnitř haly, a to z úrovně druhého 
patra. Bez nadsázky se tedy dá označit jako 
sky box, ze kterého lze pozorovat dění v hale. 
Předsálí P1 pak nabízí průchod na balkon opět 
směrem do haly, kde lze být v úrovni druhého 
patra přímým účastníkem dění v hale. Podob-
nou výhodu má sál P3, tentokrát s výhledem 
na volnou plochu Z. Toto uspořádání dává 
jedinečnou příležitost k propojení kongre-
sových aktivit s dalšími akcemi, výstavami 
nebo prezentacemi ve venkovním i vnitřním 
prostoru. Samozřejmostí jsou stravovací kapa-

city, parkování nebo prostor pro registraci, 
které jsou dimenzovány pro plné obsazení haly 
kongresovými hosty.

Otevřením pavilonu P posílilo brněnské 
výstaviště své kongresové kapacity i konkuren-
ceschopnost mezi nejmodernějšími kongreso-
vými lokalitami. 

www.bvv.cz



Na úterý 5. května 2009 Jeho Excelence 
velvyslanec Slovenské republiky pan Peter 

Brňo a jeho paní Andrea Brňová zvali na slav-
nostní recepci při příležitosti otevření nové slo-
venské ambasády v České republice na adrese 
Pelléova 12, Praha 6. Aktu přestřižení symbo-
lické pásky se v přítomnosti první dámy České 
republiky paní Livie Klausové a starosty Měst-
ské části Praha 6 pana Tomáše Chalupy zhos-
til premiér Slovenské republiky pan Robert 
Fico, premiér České republiky v demisi pan 
Mirek Topolánek, slovenský ambasador pan 
Peter Brňo, ministr zahraničních ČR v demi-

si pan Karel Schwarzenberg a ministr zahra-
ničních věcí Slovenské republiky pan Miroslav 
Lajčák. Mezi čestnými hosty z řad pražského 
diplomatického sboru, ze sféry politiky, byzny-
su či umění bylo mj. možné vidět předsedu Par-
lamentu České republiky pana Miloslava Vlč-
ka, nového českého premiéra pana Jana Fische-
ra, předsedu České strany sociálně demokratic-
ké pana Jiřího Paroubka aj. 

Z E  S P O L E Č N O S T I
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Slovensko 
otevřelo novou ambasádu

Velvyslanectví Slovenské republiky
Pelléova 12, 160 00 Praha 6
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Úžasného půldruhého dne
Když jsem se o posledním lezení na Bořni (skal-
natý masiv mezi Mostem a Bílnou) ptal parťá-
ka Luboše, zda sem půjdeme lézt i začátkem 
května, řekl, že ne. Že jede Bílinu. Že je to tak 
na dva dny a že ta řeka stojí za to. Bral jsem 
jej s velkou rezervou. Nicméně 2. května 2009 
vpodvečer v Ohníči se Strašným Pájou nasedá-
me na vodu, vyzbrojeni baterií Staropramenu 
a outdoorovým OLYMPUSem μTOUGH-8000. 
A dobře jsme udělali. Příroda z koryta řeky Bíli-
ny je romanticky fotogenická a pouze jediná 
vodácká a vodákům avizovaná hospoda na ní – 
Panský dvůr – v tvrzi obce Velvěty.

Řeka Bílina
pramení v úbočích svahů Kamenné hůrky asi 
v 785 m n. m. v Krušných horách severně od 
Chomutova. Její velké povodí čítá 1071 km2. 
Bystře spěchá mezi Krušnými horami a Českým 
středohořím loukami s břehovými porosty, pod 
řadou starodávných kamenných mostů obcí 
a městeček. Koryto řeky si uchovalo malebný 
ráz. Dokonce tak malebný, že se v něm zalíbi-
lo bobrům, kteří nám kraulovali před lodí. Tro-
chu nepozornosti - a už jsme za nimi přes palu-
bu Pálavy. Voda byla čistá, rychlá, často peřej-
natá a teplounká. Báječný relax. 

Královské pole Stadice
Naším geografi ckým cílem bylo mezipřistá-
ní ve Stadicích a Národní kulturní památ-
ka Královské pole s pomníkem Přemysla Orá-

če. Jak tam informuje deska z leštěné žuly: „…
odpradávna uctívané národní tradicí, jako mís-
to odkud pochází zakladatel prvního panovnic-
kého rodu...“ „V souvislosti se snahami českého 
národního obrození byl zde v roce 1841 zbudo-
ván pomník dle návrhu architekta F. Stauman-
na. Tvůrcem reliéfů je sochař Josef Max Zobra-
zil. V nich příchod poslů do Stadic k Přemyslovi 
a jeho uvítání na Vyšehradě kněžnou Libuší.“ 
No, pro „kolouše“ a turisty do Stadic vede také 
železnice, silnice a cyklotrasy. Ale vede nás tam 
i česká národní hrdost? 

www.olympus.cz

Panský dvůr, mobil: 724 023 499

Po řece Bílině za 
Přemyslem Oráčem

Tak přejeli hory a pláně, až třetího dne 
ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, 
kraj úzkého dolu, jímž řeka tekla.

Alois Jirásek, Staré pověsti české, O Přemyslovi
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Země nám toho o nás poví víc než všechny knihy. To 
proto, že nám klade odpor. Člověk se plně projeví, teprve 
když měří své síly s nějakou překážkou. Ale má-li ji 
zdolat, musí mít vhodný nástroj. Musí mít hoblík nebo 
pluh. Rolník obdělávající pole vyrve občas přírodě něco 
z jejího tajemství a pravda, kterou odhalí, má všeobecnou 
platnost. Stejně tak letadlo, nástroj vzdušné plavby, 
spojuje člověka se všemi odvěkými otázkami bytí.

Antoine de Saint-Exupéry 1900–1944

15. dubna 2009 se ve Vládním salonku na Starém 
letišti v Praze-Ruzyni konalo přátelské setkání při 
příležitosti životního jubilea kapitána Zdeňka Fridri-
cha. K zástupům gratulantů se připojuje i Všudybyl.
www.travelservice.aero   

Kapitán 
Zdeněk Fridrich 

Z E  S P O L E Č N O S T I
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Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

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

tel./fax: 222 232 448, 
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz
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Pomalu jsme už zcestovali celý svět. Jez-
díme za nákupy do New Yorku, na kon-

certy do Vídně a dovolenou trávíme v Kari-
biku. Ale ruku na srdce: Známe Českou 
republiku? Rozjeďme se pro změnu do něk-
terého krásného koutu naší země. Cílem 
může být lidová slavnost nebo folklorní 
festival, kterých v červnu pořádá Folklor-
ní sdružení ČR v Čechách a Moravě nepo-
čítaně: 4.–7. ve Veselí nad Moravou, 5.–7. 
v Tvrdonicích, Mělníku a Nymburce, 10.–14. 
v Plzni, 12.–14. v  Liptále, 15.–21. v Kuno-
vicích, 16.–22. ve Frýdku-Místku, 18.–21. 
v Dolní Čermné a Lázních Bělohrad, a to 
jsou jenom ty největší. Počátkem července 
se odehrává v malebném prostředí Beskyd 
historicky nejstarší festival Rožnovské slav-
nosti ve Valašském muzeu v přírodě. Rož-
novský skanzen se z původního Dřevěného 
městečka, otevřeného pro veřejnost v roce 
1925, rozrostl do unikátního areálu lidové 
architektury, a tak jsem si vzala na pomoc 
ředitele muzea i festivalu v jedné osobě Ing. 
Vítězslava Koukala, CSc.
? Pane řediteli, jak vypadá Rožnovský 

skanzen dnes?
! Valašské muze-

um v přírodě dnes 
tvoří čtyři areá-
ly. Nejstarší Dřevě-
né městečko doku-
mentuje převáž-
ně městský typ rou-
bené architektury 
na Valašsku, dru-
hý areál Valašská 
dědina vesnický 
typ roubené archi-

tektury hlavně ze vsetínského Valašska a z Kar-
lovického údolí. V loňském a předloňském roce 
došlo díky Norským fondům k výrazné obměně, 
jsou tam nové objekty, nové expozice. Rovněž 
před několika lety byl otevřen Sušák, což je stav-
ba, kde se konají výstavy a je tam dlouhodobě 
výstava o životě na Valašsku. Ve třetí části, Mlýn-

ské dolině, najdete technické stavby na vodní 
pohon, a tou poslední částí je několik kilomet-
rů vzdálený areál Pustevny, který tvoří restau-
race Libušín, hotel Maměnka a zvonička, vše od 
významného architekta Dušana Jurkoviče.

? Je to největší skanzen v České republice?
! Ano a zároveň nejstarší muzeum v přírodě 

ve střední Evropě.

? Kde všude probíhá Mezinárodní folklor-
ní festival Rožnovské slavnosti 2009  a co 
na něm návštěvník uvidí?
! Koná se od pátku 3. července do neděle 

5. července 2009 v areálu Dřevěného městeč-
ka a také na rožnovském náměstí. Na festivalu 
vystoupí dvacítka tuzemských, především valaš-
ských folklorních souborů, včetně dětských, 
a tři soubory ze sousedních zemí. Jeho návštěv-
níci mohou sledovat i fi nále soutěže v mužském 
valašském tanci odzemku. Je to strhující podí-
vaná a taneční výkony jsou obdivuhodné.

? Po shlédnutí festivalu a prohlídce 
skanzenu se budou chtít návštěvníci dobře 
najíst. Najdou stylovou kuchyni? 
! Mohou navštívit naše hospody přímo v areá-

lu Dřevěného městečka, hospodu Na posledním 
groši a Valašskou hospodu. Nebo nově otevřenou 
hospodu ze Zděchova ve Valašské dědině a vyni-
kající kuchyně je u pana Pavla v překrásné hos-
podě Libušín na Pustevnách. Všem doporučuji. 

Připravila Vlasta Cibulová.

www.folklornisdruzeni.cz   www.vmp.cz

Rožnovské 
slavnosti 2009

Ing. Vítězslav Koukal
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EST MODUS IN REBUS,
SUNT CERTI DENIQUE FINES
QUINTUS FLACCUS HORATIUS (65 - 8 PŘ.N.L.)

VŠECHNO MÁ SVOU MÍRU
A PEVNÉ HRANICE

ČSN EN ISO 9001:2001

Sídlo: SBA - Expert, a.s.
Kongresové centrum Praha

Na Pankráci 17,19/1685, 140 21 Praha 4 
tel./fax: 261 174 196

mobil non –stop: 606 635 648
e-mail: info@sbaexpert.cz

Kancelář předsedy představenstva:  SBA - Expert, a.s.
Jiráskova 371, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel./fax: 326 771 986
e-mail: najman@sbaexpert.cz

www.sbaexpert.cz

OSOBNÍ OCHRANA V.I.P.
OCHRANA OBJEKTŮ 
S PŘÍSTUPEM VEŘEJNOSTI
BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
KULTURNÍCH A V.I.P. AKCÍ
KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
ELEKTROTECHNICKÉ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
PŘEVOZ CENIN A OSOB
PRONÁJEM DETEKTORŮ KOVŮ

PERSONAL PROTECTION OF V.I.P.
GUARDING OF PUBLICLY-ACCESSIBLE BUILDINGS
SECURITY AT CULTURAL AND V.I.P. EVENTS
CONSULTING
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS
TRANSPORTATION OF VALUABLES AND PEOPLE
LEASING OF METAL DETECTORS








