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SWISS HOTELS, SWISS SERVICE, SCHWEIZ
Reisebüro-Hotels und Unterkünfte in der Schweiz

SWISS SERVICE
Masarykovo náměstí 42, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 333 300, fax: +420 517 333 301
e-mail: info@swiss-service.com

www.swiss-service.com

Funkcionalistický HOTEL AXA znovu v plné kráse
Nově zrekonstruovaný HOTEL AXA s bazénem a 125 pokoji, konferenčními prostory a lobby barem Vás zve
k příjemnému pobytu a i k posezení ve stylovém prostředí s domácí kuchyní.

TRADICE – STYL – RELAX – V CENTRU PRAHY
Těšíme se na Vás!

Adresa:
Hotel AXA
Na Poříčí 40
110 00 Praha 1

e-mail: hotel@axa-hotel.cz
tel: +420 227 085 111
www.axa-hotel.cz

NEJEN

POSLEDNÍ LYŽOVÁNÍ

Neseďte za pecí, vyrazte do Pece
a užijte si:
 stále výborné lyžařské podmínky
 vlídnou péči a příjemnou atmosféru
 skvělou gastronomii nejen ve SKY CLUBu 18
 volný vstup do bazénu, vířivky, sauny a posilovny
 mimosezónní zvýhodnění nejen pro rodiny s dětmi
 free wifi v celém hotelu nejen pro sdílení zážitků
s přáteli -

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

Povstala i pověst, že všecky rozepře k porovnání
přijíti mají: a byla otázka, kdo to konati bude?
Odpovědíno, že povolením královny Moudrosti ze
všech stavů nejsoudnější vybráni býti mají, jimž se
moc dá, aby vyslýchajíce odporných stran, při každé
věci smysly rozeznání činili, a co pravějšího jest,
vyhlašovali.
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, I. P. 1623

Aby při každé
věci smysly
rozeznání činili

N

ení očekávání, natož
společenská
objednávka, aby peníze
přivážené návštěvníky do Česka pomáhaly
rozvíjet výrobu a export, zvyšovat životní úroveň obyvatel,
aby umožňovaly víc
investovat do výzkumu, vědy a vzdělávání,
do bezpečnosti, do vyplácení vyšších starobních a invalidních
důchodů, do zvyšování
počtu dětí v rodinách,
v nichž jeden či oba rodiče pracují. Díky převažující lhostejnosti cestovní ruch zhodnocuje zlomek
potenciálu, kterým regiony Čech, Moravy a Slezska disponují. Tomu odpovídá i objem peněz plynoucích díky
této univerzální tržní platformě do veřejných rozpočtů. Byť se postavení cestovního ruchu lepší, značná
část obyvatel Česka je přesvědčována, že se peníze fasují. Nicméně stále víc lidí si uvědomuje, že v tržním
hospodářství se peníze trží. Že práce může být předpokladem je tržit, avšak aby se opravdu tržily, že je třeba
práci či její výsledky prodávat. Ostatně řada zkrachovalých fabrik, kde zaměstnanci usilovně pracovali, ale
management nechtěl nebo neuměl výsledky jejich práce prodávat, jim dává za pravdu. Proto je mobilní kupní síla zahraničních a domácích hostů, turistů, ﬁremní
klientely apod. jedním z faktorů podporujících tržní
hospodářství. Avšak jakou má šanci jím být u nás v rozhodnější míře, když politici, legislativci i ekonomičtí guruové České republiky cestovní ruch vyhlašují
a „řeší“ jako hlavně cestování a utrácení v Česku vydělaných peněz v zahraničí?
Jaromír Kainc
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hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem se potkáváme v jeho kanceláři 25. února 2015.
Pane hejtmane, Ústecký kraj zažívá renesanci turistické návštěvnosti.
Určitě patříme mezi zajímavé kraje.
Naše Pravčická brána se dostala až do celosvětového ﬁ nále ankety „Sedm novodobých divů světa“. Jsme samosprávním
územním celkem, který má turistům
a návštěvníkům co nabídnout po přírodní i kulturní stránce. Oplývá bohatou historií a má výjimečně výsostné
postavení v české mytologii. Máme zde
horu Říp, v jejímž okolí se stékají řeky

Oldřich Bubeníček
Ohře, Labe a Vltava a na niž podle pověsti vystoupil praotec Čech. V dobách
Sámovy říše a ve středověku takřka nedobytnou stolovou horu Úhošť – možné místo bitvy u Wogastisburgu. Stadice
a Královo pole, z něhož byl Libušinými
posly odveden Přemysl Oráč vládnout
na Vyšehrad. V Peruci máme Oldřichův
dub a Boženčinu studánku. To všechno
jsou místa, v nichž tkví základy české
státnosti. O pár století později, v raném
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Kraj, v němž tkví
základy české státnosti
středověku, u nás vznikala krásná města, jejichž malebné urbanistické části se
dochovaly až do dnešní doby. Historické
centrum Litoměřic a jejich nádherné náměstí a biskupství s katedrálou sv. Štěpána. Centrum Žatce. Máme tu krásné hrady a zámky. Jen v Českém středohoří co
je strážních hradů! To jsou všechno unikáty a cíle, na kterých se dá stavět. Mezi
významné pilíře výkonnosti cestovního
ruchu v Ústeckém kraji patří i bohatá programová činnost a vytváření podmínek
pro volnočasové kulturní a sportovní aktivity, přičemž bych si dovolil zmínit i aktivity mosteckého Autodromu a Hipodromu. Široce rozmanitá je i paleta galerií,
muzeí, sportovních a kulturních událostí. A samozřejmě, významnou roli hraje
i stoupající úroveň služeb orientovaných
na hosty a návštěvníky Ústeckého kraje. Jsme i krajem lázeňským a jsme hrdi
na skutečnost, že teplické lázně jsou nejstarším kontinuálně fungujícím lázeňským místem ve střední Evropě, a jak
naznačují nálezy v okolí Pravřídla, jejich slavné předlouhé historii předcházelo využívání tamních přírodních léčivých zdrojů v prehistorii.
Jen v tomto volebním období, kdy
mám tu čest být hejtmanem Ústeckého kraje, náš kraj navštívilo dvaadvacet

velvyslanců. Prezentujeme jim Ústecký
kraj nejen kvůli hospodářské spolupráci, ale i jako atraktivní destinaci cestovního ruchu a lázeňství. Když náš kraj
nedávno navštívila čínská velvyslankyně paní Ma Kequing, jejíž vyjádření
k česko-čínským vztahům jste zveřejnil v devátém vydání Všudybylu 2014
(viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Nová
a nová poprvé“), byli jsme s ní navštívit i léčebné lázně Lázně Teplice v Čechách, a. s., kde ji ubytovali. Druhý den
za ní přijeli další pracovníci čínské ambasády. Navštívili České středohoří a Národní park České Švýcarsko. Teď s její
excelencí projednáváme možnosti, co
podniknout, aby čínští turisté navštěvovali Ústecký kraj daleko víc.
Pane hejtmane, jaký byl z hlediska turismu pro váš kraj loňský rok?
Úspěšný. Byli jsme krajem, který meziročně navýšil počet turistů. I když musíme být objektivní – šli jsme z nižších čísel
než tradičně navštěvované kraje. Ukazuje se, že cesta, kterou Ústecký kraj nastoupil, přináší pozitivní výsledky. Strašně
rádi k nám jezdí Holanďané. Z Německa
k nám po Labi připlouvají výletní lodě.
Proč by nemohly připlouvat i od Prahy?
Minimálně na Střekov. Už jen ta nádhera,

Porta Bohemica, když se pluje z Lovosic
na Ústí a proplouvá mezi skalisky!
Základy úspěchu Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu jsou nejen v turistických cílech a atraktivitách, ale
i v lidských zdrojích a jejich výchově.
V minulém vydání jsem rozhovor s ředitelem hotelové školy Teplice panem Nekudou nazval „Dnes už řada ostatních
krajů Ústeckému závidí“ (viz stejnojmenný článek na www.e-Vsudybyl.cz).
Optimalizace středních škol se u nás
nedělala unáhleně. Dlouhodobě se vědělo, že děti nebudou. V roce 2014 byl nejnižší počet žáků na středních školách.
Od letošního roku se to začne mírně zvedat. V roce 2002 bylo na všech středních
školách v Ústeckém kraji 42 tisíc žáků.
Loni 27,5 tisíce a v roce 2020, kdy bude další kulminace, by to mělo být přibližně 33 tisíc žáků. Financovat prázdné školy je nesmysl. Bohužel, současný
systém ﬁ nancování škol se odvíjí od počtu žáků, takže ředitelům škol nemohu
mít za zlé, že vezmou takřka každého,
kdo se jim hlásí. Pokud ale chceme zvednout úroveň středního školství a vzdělání, nezbývá než školy slučovat. Oproti jiným krajům, kde se školy slučovaly, se
u nás nikdy nerušily žádné obory. Když
jsme sloučili dvě nebo tři střední školy, všechny obory tam zůstaly. Tím, že
z nich vytváříme větší celky, se zvyšuje
motivace dětí a máme i kvalitnější pedagogické sbory, protože na každý obor
je učitel specialista, a ne že jeden učitel
učí pět předmětů, aniž by měl na všechny aprobaci. Pro velkou školu se snáze
shánějí partneři z komerční sféry, velké firmy, zejména pro technické školy
a učiliště. Jedna ze škol v Ústí nad Labem již spolupracuje s dvaceti ﬁ rmami.
Ale takové školy jsou i v Mostě, Chomutově, kde se rovněž několik škol sloučilo. V tomhle Ústecký kraj vykročil dobrým směrem a projevuje se to i v úrovni
absolventů – nastupujících profesionálů
cestovního ruchu.
Rád bych zmínil velice dobrou spolupráci škol se Severočeskými doly, které
jim přispívají na rekonstrukce a zateplení, na plastová okna a vybavení učebními
pomůckami. Zrovna dnes jsme po rekonstrukci otevírali domov mládeže ve Šluknově, kde je Střední lesnická škola – jedna ze čtyř v Česku. V rámci středního
školství máme i další jedinečné střední
školy. V Děčíně-Libverdě je Střední škola
zahradnická a zemědělská. Rovněž v Děčíně Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, která je dokonce jediná

v republice. Ústecký kraj je majitelem veliké, zhruba šedesátimetrové školní říční lodě, která tam kotví a kam žáci této
školy docházejí na praktickou výuku.
V Rumburku je Střední odborná škola
mediální graﬁ ky a polygraﬁe. V Hamru
máme vynikající řezbáře.
Máte v kraji také firmy s českým
kapitálem?
Vynikajících výsledků v našem kraji dosahuje řada firem. A nejen nadnárodních, ale i těch s českým kapitálem.
Třeba proslulý TOS Varnsdorf, což je rodinná ﬁrma Rýdlů. Nedávno jsme v něm
byli na návštěvě s prezidentem Milošem
Zemanem. TOS Varnsdorf má své závody v Číně, v Rusku, snaží se uplatnit
v Indii, v zemích latinské Ameriky. Pozoruhodných výsledků dosahuje i Český porcelán, akciová společnost, v Dubí
(výrobce známého „cibuláku“), který se
s českým porcelánem dokázal prosadit
na japonském trhu a vyváží i do Jižní Koreje. Další česká klasika je nožířství Mikov Mikulášovice, kde se dodnes kromě
moderního špičkového nožířského zboží
vyrábějí proslulé české „rybičky“. A protože po roce 1990 řada českých ﬁrem i díky účelově zinscenovaným privatizacím
zmizela ze scény, vznikl zde prostor, který úspěšně zaplňují zahraniční investoři. Na území někdejšího vojenského letiště u Žatce vznikla krajská strategická
průmyslová zóna Triangle. Působí tam
velcí investoři. Tím největším, s nímž

Ústecký kraj má turistům co nabídnout. Je
atraktivní po přírodní a kulturní stránce.
Oplývá bohatou historií a má výjimečně
výsostné postavení v české mytologii.
byla loni podepsána smlouva a teď se čeká na potvrzení z Bruselu, je jihokorejská společnost NEXEN. V první etapě by
měla zaměstnávat kolem devíti set lidí
a v plném provozu asi dva tisíce. Pak tu
máme městské průmyslové zóny. Jedna
z prvních a největších je v Klášterci nad
Ohří. Jsou i v řadě dalších měst – v Lounech, Kadani, Lovosicích, kde jsou zahraniční investoři. Každé pracovní místo,
které se v Ústeckém kraji vytvoří, je dobré. Jen jsem přesvědčen, že pobídky, jež
české vlády dávají zahraničním investorům, by měly dávat i českým podnikatelům, kteří chtějí investovat doma.

>>> www.kr-ustecky.cz
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ambasadorem Ázerbájdžánské
republiky v Česku Jeho Excelencí panem Faridem Shaﬁyevem se
potkáváme 9. února 2015 na ázerbájdžánském velvyslanectví v Praze.
Pane velvyslanče, kde jste působil předtím, než jste byl
jmenován velvyslancem v České
republice?
V USA v New Yorku a pak dvě funkční období v Kanadě. Nejdř ív jako
pracovník velvyslanectví a pak jaFarid Shaﬁyev
k o ve l v y s l a n e c .
V diplomatických
službách jsem od roku 1996. Kromě toho
mne má práce zavedla i do dalších zhruba třiceti zemí.
Jak na vás Česko zapůsobilo?
Výrazně. V první řadě bohatou historií a vyspělou kulturou. Původní profesí
jsem totiž historik. Česká republika mne
nadchla. Kromě Prahy jsem navštívil i některá vaše další města. Už jsem byl v Brně,
Olomouci a Českém Krumlově.
Ázerbájdžán je rovněž zemí plnou památek, přírodních krás a dalších turistických atraktivit.
Nicméně, co se týče cestovního ruchu,
zatím Česko navštěvuje víc ázerbájdžánských turistů než českých Ázerbájdžán.
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Rád bych, aby se
daleko víc rozvíjela
i kulturní výměna
Samozřejmě bychom rádi, aby
Ázerbájdžánskou republiku
navštěvovalo daleko víc českých turistů. Naše země má
obrovské množství pamětihodností. Rád bych zmínil ty
zapsané na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Například národní park Gobustán s proslulými bahenními vulkány
a petroglyfy. Gobustán lidé obývají nepřetržitě deset tisíc let. To nejcennější, co
po nich zůstalo, je obrazárna ve skalním
labyrintu – víc než tisíc kamenů s šesti tisíci petroglyfy, z nichž některé měří až devět metrů. Dalšími unikáty jsou Dívčí věž
v Baku a jeho historické jádro vůbec nebo
Chrám věčného ohně Atešgah z přelomu
17. a 18. století v Suraxani. V dobách zoroastrismu ho nad vývěrem zemního plynu, věčného ohně, vybudovali dervišové,
kteří věřili v duchovní ohně. V Baku, ležícím na pobřeží Kaspického moře, můžete vidět sakrální stavby, mešity, synagogy,

křesťanské kostely a modlitebny různých náboženství. Ázerbájdžán je totiž nábožensky
vysoce tolerantní zemí. Disponuje i atraktivními místy
z hlediska ekoturismu. A rozhodně nesmím zapomenout
na naši skvělou národní kuchyni,
na niž jsme velmi hrdí.
Jste kavkazskou zemí, přičemž pětasedmdesát procent hospodářské výkonnosti celého Kavkazu je připisováno právě vám, Ázerbájdžánské republice.
To asi i proto, že Ázerbájdžán je ekonomicky a politicky nezávislou a bezpečnou
zemí. Ostatně, takových událostí, jako bylo – na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN a dalších významných celosvětových institucí – Světové fórum
o mezikulturním dialogu (o němž Všudybyl podrobně informoval, viz www.eVsudybyl.cz, článek „World Forum on Intercultural Dialogue“), nad nímž převzal

záštitu prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev, se u nás konala a bude
konat celá řada. Například v červnu letošního roku se u nás uskuteční první Evropské sportovní hry.
Ázerbájdžán je významným obchodním
partnerem Česka. A nejen proto, že nám
dodáváte celou třetinu u nás spotřebovávané ropy.
Z úspěšně se rozvíjejících obchodních
vztahů mezi Českem a Ázerbájdžánem
mám upřímnou radost. V Ázerbájdžánu
investuje řada českých ﬁrem. Na letošní
rok je naplánováno několik vzájemných
návštěv. Ázerbájdžán navštíví váš prezident, ministři a podnikatelské mise. Kromě tradiční spolupráce v oblasti strojírenství, stavebnictví atd. otevíráme i kapitolu
spolupráce v oblasti zemědělství. Vztahy
mezi našimi zeměmi jsou na velmi dobré

úrovni. I nadále chceme pokračovat v rozvíjení hospodářských vztahů mezi Ázerbájdžánem a Českem, a proto vítáme nové podněty. Rád bych ale, aby se daleko
víc rozvíjela i oblast kulturní výměny.

>>> www.azembassy.cz

Kromě tradiční spolupráce v oblasti
strojírenství, stavebnictví atd. otevíráme
i kapitolu česko-ázerbájdžánské
spolupráce v oblasti zemědělství.

třetí vydání 2015

9

90
let
Valašského muzea v přírodě

Vytvoření Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm iniciovali bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi z Malenovic.
Bohumír studoval v Novém Jičíně a při výletech do Štramberka jej zaujaly valašské
roubenky. V roce 1895 navštívil Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze, jejíž
součástí byla „výstavní dědina“ se skupinou lidových staveb z Valašska dle návrhu
Dušana Jurkoviče. V roce 1909 se bratři usazují v Rožnově. Alois navštívil tehdy vznikající muzeum v přírodě v Dánsku a poznal
i první takové muzeum na světě, Skanzen
u Stockholmu (slovo skanzen ve švédštině
znamená „hradby“, na jejichž místě bylo
muzeum postaveno). V roce 1911 byl v Rožnově založen Muzejní spolek a v roce 1913
předložen první projekt muzea. K jeho výstavbě došlo až po první světové válce. Jaroňkové využili příznivé atmosféry příprav
prvního valašského folklorního festivalu Valašský rok. Prosadili, aby se konal v areálu
vznikajícího muzea. V roce 1925 na mýtině
lázeňského parku stály Rožnovská radnice,
měšťanský Billův dům z poloviny 18. století
a několik drobných staveb. V roce 1928 přibyla Vaškova hospoda z 16. století. V roce
1933 se dostavěla kopie fojtství z Velkých
Karlovic. Za druhé světové války byla podle

v Rožnově pod Radhoštěm

S

ředitelem Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Jindřichem Ondrušem
se v tomto malebném městě potkáváme 26. února 2015. Tedy v roce, kdy jejich muzeum v přírodě slaví 90. výročí
své existence.
Pane řediteli, už před rokem jsme
na stránkách Všudybylu informovali o tom, co inspirovalo Aloise Jaroňka
k soustřeďování historických staveb (viz
www.e-vsudybyl.cz, článek: „Valašské
muzeum v přírodě v roce 2014“). Na základě našeho loňského setkání k přípravě článku jsem pak v létě ve Stockholmu
navštívil Skanzen,
díky němuž se tento švédský výraz
pro hradby používá jako terminus technicus pro
označení sbírkových souborů historických staveb.
Švédský SkanIng. Jindřich Ondruš
zen, který inspiroval bratry Jaroňkovy k vytvoření našeho rožnovského, jsem
dosud nenavštívil. Jejich iniciativa otevřít
v Rožnově pod Radhoštěm muzeum v přírodě vyústila v rámci prvních Rožnovských
slavností v roce 1925, takže i ty letos budou
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mít svých 90 let. Už tehdy se konaly ve zdejším parku, do něhož byly přeneseny první dřevěné budovy z rožnovského náměstí.
Vzhledem k řešení následků požáru 13
kilometrů vzdáleného Libušína a tomu, že
sháníme ﬁnanční prostředky na jeho obnovu, nechceme oslavy dělat nějak bombastické. Nicméně rádi bychom toto významné výročí důstojně připomenuli.
Vyjde kniha o sbírkotvorné činnosti muzea, pořádáme odbornou konferenci na téma „Muzeum a identita“, sejde se slavnostní shromáždění, na které zveme i ministra
kultury, zástupce jeho ministerstva a naše partnery – spolupracující instituce z tuzemska i ze zahraničí. Naše muzeum má
totiž poměrně širokou škálu partnerských
institucí. Těžiště oslav bude při Rožnovských slavnostech 3. až 6. července 2015.
A protože v té době jsou dva státní svátky,
budou letošní Rožnovské slavnosti o den
delší. Díky tomu získáváme prostor realizovat širší škálu pořadů, včetně těch, které
přibližují vývoj muzea. Máme připraveno
zajímavé rozčlenění do historických etap,
což nechávám jako překvapení, a přitažlivý způsob prezentování toho, co naše muzeum v přírodě v současnosti dělá.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, byť není na Seznamu světového kulturního a přírodního

dokumentace vystavěna replika dřevěného
kostela sv. Anny z Větřkovic u Příbora, který vyhořel v roce 1878. Areál muzea později
dostal název Dřevěné městečko. V 60. letech
byl na rožnovské pasece Stráň realizován
projekt areálu Valašské dědiny. Areál v tehdejší podobě byl zpřístupněn v roce 1972.
O poslední objekty byl areál rozšířen již
ve 21. století. Do roku 2010 zde přibyly Evangelický toleranční kostel z Huslenek, škola
z Velkých Karlovic – Miloňova či Hospoda
s kupeckým krámem ze Zděchova a další objekty byly přemístěny. To vše z prostředků
v rámci tzv. norských grantů. Ještě náročnější byla výstavba třetího areálu, Mlýnské
doliny, zpřístupněné v roce 1982 a přibližující technologie mlynářských, pilařských,
valchařských a hamernických prací. Všechny technické objekty jsou začleněny do vesnického urbanismu. Hlavním rysem dění
v muzeu je systematické úsilí o zachování
tradičních technik, lidového umění a obyčejů, obchodu i zábavy. Velká pozornost patří
zemědělství. Zastoupeny jsou i ovocnářství
a pěstování okrasných květin, chov tradičního dobytka. Obrovskou popularitu má
folklor. Po celý rok se v muzeu konají folklorní akce. K největším z nich patří každý
lichý rok Rožnovské slavnosti. Mezi další,
návštěvnicky vyhledávané akce patří například cyklus velikonočních či vánočních
pořadů, jarmarky.

a z Hrozenkova. Také proto, že v roce
1925 tu rovněž byla ukázka valašské svatby. Zařazujeme i program, který se jmenuje „Lázeňský výlet“ (12. 7. 2015), tedy návrat do časů lázeňského Rožnova.

dědictví UNESCO, patří k turisty nejnavštěvovanějším cílům v Česku. Tato
skutečnost, navzdory požáru nahoře
na Pustevnách, přispěla k rekordní loňské návštěvnosti Rožnova.
Skutečně, počet platících návštěvníků
Valašského muzea v přírodě byl loni z pohledu posledních let rekordní! Požár Libušína je, pochopitelně, tragická katastrofa,
jejíž následky budeme eliminovat několik
let, než se podaří Jurkovičův skvost obnovit.

Koncipujeme opatření, jak takovým situacím předcházet. Musím říci, že po požáru
na Pustevnách jsem se obával, jak bude vypadat provoz, investice a návštěvnost tady
dole v Rožnově. V určité době jsme totiž museli do médií zdůrazňovat, že vyhořel Libušín, a nikoliv Dřevěné městečko jako takové.
Když jsem se díval na výsledky pět let zpátky, loňská sezona se vydařila mimořádně!
Došlo k nárůstu návštěvníků o dvacet tisíc.
Měli jsme jich přes 264 tisíc platících, což se
odrazilo v dobrých tržbách. I v těchto nelehkých podmínkách jsme realizovali atraktivní program 43 akcí Valašského roku. Odhadujeme, že z celkového počtu návštěvníků
jich přes sto tisíc přišlo právě kvůli programům. Úspěchy Valašské muzeum v přírodě zaznamenalo i při získávání dotací. Ať
už z přeshraničních grantů, nebo od našeho zřizovatele, Ministerstva kultury České

Včetně tenkrát důsledně aplikovaného
napájení hostů ovčí či kozí syrovátkou?
To asi ne. Nicméně jsme si vědomi, že
i tato etapa je součástí bohaté historie našeho regionu. Dalším ze zařazených pořadů

republiky. Máme rozjeto několik investičních záležitostí, staveb, které zkvalitní infrastrukturu muzea. Mezi ně patří nové Badatelské a informační centrum, které bude
zahrnovat knihovnu a dokumentační badatelské centrum pro muzea v přírodě obecně. Umožní zlepšit vybavení badatelských
pracovišť a zvýšit jejich počet, což bude velké plus pro odborné návštěvníky. Upravujeme stavební dvůr, na němž stály nevzhledné
přístřešky. Za čtyřiadvacet milionů korun
tam stavíme nový objekt, který bude obsahovat garáže, technické zázemí a sklady
a nad nimi nový výstavní prostor, do něhož
chceme umístit expozici, kterou pracovně
nazýváme „Cesta dřeva“. Na podzim loňského roku jsme byli úspěšní také ve druhém
kole norských grantů a získali grant v objemu asi 20 milionů korun na novou expozici,
kterou chceme věnovat krojům. V Rožnově totiž máme druhou největší sbírku textilu v republice. Až
bude naše expozice o krojích
dokončena, což by mělo být
v březnu příštího roku, bude
svými dimenzemi unikátní.
Součástí tohoto projektu není

bude „Ve znamení ryb“ (22. 8. 2015), což je
program s lovem ryb a jejich ochutnávkami. Nezapomínáme ani na ty menší – program bude zahrnovat vodnické pohádky
a tombolu. Takže pořady, které interaktivním charakterem dokážou vtáhnout děti
a dospělé do děje a ohlasem u nich přilákat
další turisty a návštěvníky.
A co nešťastný Libušín?
25. února 2015 jsme po půl
roce soutěžení podepsali
smlouvu na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Na vypracování

Valašský rok 2015 obsahuje 43 akcí. Tím, že
ten letošní je jubilejní, jsme do něj zařadili
akce, které se osvědčily, spolu s těmi, které
léta čekají na další ohlasy publika.
pouze expozice, ale i digitalizace dokumentace a její zpřístupnění na internetu.
Pro letošní jubilejní rok jste program
Valašského roku připravili opravdu
skvostný!
Opět obsahuje 43 akcí. Tím, že rok 2015
je rokem jubilejním, jsme zařadili akce,
které se osvědčily, spolu s těmi, které léta
čekají na další ohlasy publika. O den rozsáhlejší Rožnovské slavnosti jsem již zmínil. Zařazujeme do nich i valašskou svatbu ze dvou různých oblastí, z Rožnova

dokumentů pro povolovací řízení, prováděcích projektů a soutěžních podmínek
pro dodavatele stavby je necelých devět
měsíců. S vysoutěženým dodavatelem dokumentace jsme hovořili i o tom, že jsou
některé věci, které by se daly urychlit,
takže předpokládáme, že v říjnu či listopadu 2015 bychom mohli v soutěži vybírat dodavatele vlastní obnovy Libušína, aby na začátku stavební sezony 2016
mohla začít.

>>> www.vmp.cz
třetí vydání 2015
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Česko je třeba ukotvit
na úroveň vnímání

renomované země

S

ředitelkou Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Martinou Pavláskovou
se potkáváme 24. února 2015 v její pražské kanceláři v ulici Na Příkopech.
Paní ředitelko, jaký byl pro
v á s l o ň sk ý r o k
na ministerstvu?
Ve všech směrech zajímavý. Nastupovala jsem
na ministerstvo
1. září 2014. Do konce roku jsem se poIng. Martina Pavlásková
třebovala zorientovat a zapojit
do chodu státní správy, což se podařilo.
Seznámila jsem se se všemi rozpracovanými úkoly, stanovila priority, čemu je
třeba se věnovat především a čemu v dalších etapách. Prioritou Odboru cestovního ruchu jsou samozřejmě úkoly a cíle vytyčené Koncepcí státní politiky cestovního
ruchu v České republice na období 2014–
2020. Takže úkolů jsou spousty. Čtyři
zbývající měsíce do konce roku 2014 byly
opravdu nabité, ale velmi zajímavé a měly
spád. K dalším řešeným tématům se přidala orientace na nové zdrojové trhy. Jedním z těch, na něž chceme cílit, je Čína,
kde paní první náměstkyně ministryně
pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová dne
15. listopadu 2014 v zastoupení paní ministryně podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi
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Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek
„Memorandum o spolupráci“).
Jak vnímáte postavení cestovního ruchu
v Česku?
V předchozí praxi jsem pracovala v jeho různých oblastech a oborech, a tak
jsem přesvědčena o tom, že je Česko
potřeba více ukotvit v mysli zahraničních turistů v úrovni renomované země, u níž je jako samozřejmost akceptováno to, že cena odpovídá kvalitě.
Země, která je u světové i tuzemské klientely vnímána jako nesmírně bohatá

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky je metodickým a koordinačním
orgánem pro subjekty působící v oblasti
cestovního ruchu. Směrnicí pro činnost
ministerstva v oblasti cestovního ruchu
je Koncepce státní politiky cestovního
ruchu v ČR na období 2014–2020, která
představuje střednědobý strategický dokument a vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v Česku.
Důležitým cílem ministerstva je využít
legislativní nástroje při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, pomocí jasných pravidel dosáhnout lepší
ochrany spotřebitele a stanovit pravidla
pro provoz cestovních kanceláří a agentur. Ministerstvo se významným způsobem zapojuje do aktivit mezinárodních
organizací v oblasti cestovního ruchu
a svoji činnost prezentuje na odborných
konferencích a veletrzích cestovního ruchu. Prostřednictvím České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je Česko
prezentováno v zahraničí i na domácím
trhu jako zajímavá turistická destinace.
Ministerstvo realizuje řadu projektů ﬁnancovaných ze strukturálních fondů
EU, které přispívají k rozvoji cestovního
ruchu v Česku.

kontaktu, nebudou koukat jen na to, jak
by je připravili o víc peněz, než je hodnota poskytovaného servisu. Jsem ráda,
že v tomto nastal pozitivní posun, což se
odrazilo i v pozitivnějším vnímání například v oblasti často velmi diskutované pražské taxislužby. Celorepublikově
se výrazně zlepšily turistické informační služby a vzrostla úroveň gastronomických. To, co je klíčové pro cestovní
ruch, včetně domácího, je prosazování
destinace na bázi součinnosti a společné podpory subjektů těžících z existence daného místa či regionu. Stále vidím
velkou roztříštěnost a spíše „hru jednot-

To, co je klíčové pro cestovní ruch,
včetně domácího, je prosazování destinace
na bázi součinnosti a společné podpory
subjektů těžících z existence daného
místa či regionu.
na turistické cíle, přírodu, pamětihodnosti, kulturní, sportovní a společenské události. Jako turistická destinace,
kterou se vyplatí opakovaně navštěvovat a která má turistům a návštěvníkům vždy co nabídnout. A když k nám
přijedou zahraniční turisté, že všichni,
hlavně lidé z terciární sféry – poskytovatelé směnárenských, průvodcovských,
ubytovacích a pohostinských služeb –,
kteří jsou s nimi v přímém pracovním

livců“ než pokus o týmovou spolupráci.
I když jsou samozřejmě regiony a oblasti, kde se tuto spolupráci podařilo určitým způsobem nastavit. Je potřeba, aby
se podnikatelské subjekty, ale i veřejné
instituce, jež mají ve svých zřizovacích
dokumentech podporu místního rozvoje a podporu rozvoje cestovního ruchu,
spojily a v y tvořily strategické akční
plány, které budou mít pro dané místo či destinaci významnější přínos, jak

z pohledu řízení rozvoje mikroekonomiky sídla či regionu, tak z pohledu rozvoje destinace.
Hodně se hovoří o ochraně spotřebitele
v souvislosti se zákonem č. 159/1999 Sb.,
jak tedy situace nyní vypadá?
Dosud platný zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu, řeší určité
otázky podnikání v cestovním ruchu, zejména pak ochranu spotřebitele. Stěžejní téma, od něhož se budou odvíjet další kroky, je transpozice nové evropské
směrnice o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou,
jíž se zrušuje a mění směrnice č. 90/314
EHS, ze které vyšel v platnost současný
zákon 159/1999 Sb. Tato nová směrnice
řeší ještě komplexnější ochranu spotřebitele na poli cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je samozřejmě
jejím gestorem. Účastníme se jednotlivých jednání v Bruselu, kde rokujeme
s ostatními členskými zeměmi nad konkrétními tématy. Některé z nich se zdají být i kontroverzní a vnímají to vesměs
všechny členské státy Unie obdobně,
a tak se k nim také vyjadřují. Transpozici navrhované nové směrnice z hlediska
toho, co je tam zaneseno v zájmu ochrany
spotřebitele, by se mělo podařit přijmout
v Evropském parlamentu i Evropské komisi do konce tohoto roku. Pak je osmnáct měsíců na její zapracování do legislativy každé členské země Evropské unie.
Ochrana spotřebitele by podle této směrnice měla být stoprocentní, ať si spotřebitel koupí jakoukoli cestovní službu.
Paní ředitelko, zanedlouho budete půl
roku ve funkci.
Ano, a myslím, že proces, který byl nastartován novým vedením ministerstva,
jde správným směrem. Zvládání úkolů,
na nichž Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracuje,
zdárně pokračuje. Věřím, že jsou již vidět první výsledky naší společné práce.
Na druhé straně je potřeba si uvědomit,
že každá změna, o kterou se usiluje, potřebuje určitý čas, než se naplno projeví
a může být hodnocena.

>>> www.mmr.cz

Setkání minipodniků
v Ostravě

M

ožnosti prezentovat své podnikatelské zkušenosti využili žáci
SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ve Znojmě 4. února 2015 v ostravském
hotelu Clarion. V rámci ústředního kola
AHOL CUP 2015 se zde uskutečnilo první
setkání minipodniků zapojených do projektu „Výchova k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků“, spolufinancovaného z fondů EU. Naše škola
seniorům a dětem předškolního věku. Neziskovky provozují i vedlejší činnost – pečení sušenek a výrobu relaxačních míčků.
Mladí podnikatelé všech tří škol se představili návštěvníkům a soutěžícím mezinárodní gastronomické soutěže AHOL CUP
a nabídli jim ochutnávku svých produktů.
Žáci si své zkušenosti vzájemně předávali i na workshopu. Hovořilo se o zakládání
na setkání vyslala tři dvojice žáků z jednotlivých minipodniků z oboru kuchař-číšník. Součástí týmů jsou i kouči (učitelé). Minipodnik LEDOVÉ DOUPĚ je ﬁrma
zaměřená na výrobu rautových výrobků,
především sushi, a na vzdělávání v této oblasti. Minibar WORKCOFFEE nabízí různé druhy kávy, fresh a nealko nápoje. MLSNÝ MÉĎA je cukrárna a pekárna vyrábějící

zákusky, pečivo a těstoviny. Znojemští se
setkali s kolegy ze školy AHOL – Střední
školy gastronomie, turismu a lázeňství
v Ostravě, reprezentované minipodniky
ROZMARÝNA, který se zaměřuje na pěstování a zpracování bylinek, bistrem CITY
BREAK, vyrábějícím a prodávajícím fresh
nápoje, slané i sladké pečivo, a cateringovou firmou FUNNY PIE. Spolupráci navázali naši žáci i s další školou systému
AHOL – Střední odborné školy, s. r. o., reprezentovanou neziskovými minipodniky AUREA a MIRABILIA, které poskytují služby, osvětu a poradenství především

minipodniků, o rozjezdu činnosti ﬁrem,
o očekáváních a realitě, kterou minipodniky zažívají při výrobě, prodeji a marketingu. Všichni dospěli k závěru, že minipodniky nejsou jen ﬁrmy, které produkují
výrobky a následně proﬁtují ze zisku. Žáci
se se svými kouči shodli na tom, že největším přínosem nejsou vydělané peníze, ale
zkušenosti a informace, kterých mohou
využít ve svém profesním životě.
Mgr. Dana Andelová

>>> www.sousoszn.cz
>>> www.ahol.cz
>>> www.ccho.cz
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Nově zrenovovaný funkcionalistický tříhvězdičkový městský hotel AXA v centru
Prahy v ulici Na Poříčí byl navržen a postaven architektem a stavitelem Václavem Pilcem v letech 1930–1932 jako polyfunkční budova s pětadvacetimetrovým
plaveckým bazénem, velkou a malou tělocvičnou a dalšími prostory zázemí. Jeho
sportovní koncept vypracovala manželka Václava Pilce, československá reprezentantka v plavání a skocích do vody,
profesorka Běla Friedländerová, která
v Paláci AXA vedla sportovní kurzy.
Hotel disponuje 125 pokoji včetně devíti
apartmánů, dvěma jednacími salonky
pro 24 a 8 osob, lobby barem a restaurací, ﬁtness, saunou a masážním salonem.
Nachází se pár kroků od stanic tramvaje, autobusů, metra a Ústředního autobusového nádraží Praha-Florenc. Hosté,
kteří si přímo v hotelu rezervují pokoje,
mají vstup do proslulého bazénu AXA
zdarma. V celém hotelu je volný přístup
k wi-ﬁ.

Funkcionalistický
moderní hotel AXA

S

hoteliérkou MUDr. Bělou Friedländerovou se potkáváme v jejím hotelu AXA v Praze Na Poříčí
dne 4. února 2015.
Paní doktorko, řadu let jste úspěšně provozovala stomatologickou praxi v německém Düsseldorfu. Máte pravděpod o b n ě n ej v y š š í
kvaliﬁkaci na akupunkturu v Česku. Čím to, že jste
opustila medicínu
a nastoupila dráhu hoteliérky?
Medicínu jsem
neopustila. Akupunktuře se věnuji
MUDr. Běla
dál. A hotelnictví?
Friedländerová
K tomu jsem se dostala hodně nechtěně. Hotel AXA patřil, a už zase patří, naší rodině. Děda, architekt a stavitel Václav
Pilc, ho postavil inspirován mojí babi, Bělou Friedländerovou. Kvůli ní v něm udělal pětadvacetimetrový šestidráhový bazén, v němž se ještě před pár lety konaly
plavecké závody nejvyšší kategorie. V roce 1991 moje matka, rovněž Běla Friedländerová, hotel zrestituovala za všechny tři
dcery Václava Pilce. Jenomže v roce 1993
zesnula a já hotel zdědila.
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Funkcionalistický palác AXA byl vaším dědečkem koncipován výrazně
nadčasově.
Historik architektury pan Zdeněk Lukeš jej označil za jedno z vrcholných děl
Václava Pilce. Děda se tu opravdu odvázal
a postavil funkcionalistický polyfunkční
skvost. V přízemí byl i obchodní dům, bazén a tělocvičny – malá a velká, kde moje babi, paní Běla, provozovala pohybové
kurzy pro ženy a dívky. Hotel byl vyspělý i po technické stránce. Měl vlastní prádelnu s horkovzdušnou sušárnou, klimatizaci atd.
Nakolik vás při rekonstrukci a modernizaci omezilo, že je AXA kulturní
památkou?
Vyhlášení kulturní památkou přišlo až
v průběhu rekonstrukce. Památkáři nám
samozřejmě vytyčili, co smíme a co nesmíme. Avšak na plnění jejich pokynů
jsme od státu nebo města nedostali ani korunu. Nicméně, nejen kvůli památkářům,
ale i v našem zájmu bylo zachovat to, co
v budově je, avšak uvést vše do standardu
dnešní doby. Byla provedena kompletní
hloubková rekonstrukce podle architektonického návrhu akad. arch. Ing. Rudolfa
Netíka. Projekt vypracoval Ing. Josef Fuk.
Rekonstrukce trvala dva roky. Vyměnili

jsme veškeré rozvody, odpady a většinu
podlah. Vnitřními stavebními úpravami
jsme změnili dispozice pokojů (zvětšení),
ve kterých byly nově zřízeny koupelny, jež
ladí s barvami vybavení jednotlivých pokojů. Vřelý vztah architekta Netíka k funkcionalismu se odráží i v mobiliáři pokojů
a veřejných prostor, který je součástí nového uceleného funkcionalistického interiérového designu. Jak architekt Netík
říká: „Tak, jak by to asi v současné době
koncipoval sám architekt Pilc – otevřené
prostory, světlo, chromový nábytek v legendárním stylu Bauhaus v čistých, elegantních liniích ve spojení s vysokou mírou funkčnosti…“
Ředitelku hotelu AXA Ing. Marcelu Kalousovou, MBA, jsem oslovil:
Jak informuje minulé vydání Všudybylu, hotel paní doktorky Friedländerové
byl nedávno znovuotevřen po velkorysé komplexní rekonstrukci. Kromě modernizace pokojů a apartmánů, všech
středisek, provozního a technického zázemí
jste jej dovybavili jednacími
salonky.
Ubytovací
kapacita hote lu A X A je nyní 125 pokojů
Ing. Marcela
včetně 9 apartKalousová, MBA
mánů. Nově
disponuje meetingovým prostorem pro 24 osob a salonkem pro 8 osob. Dalším střediskem
je lobby bar, který své služby poskytuje

nejen ubytovaným hostům, ale i veřejnosti. Standardně našim hostům nabízíme snídaně, které jsou součástí ceny
za ubytování. Pro skupinovou klientelu
zajišťujeme večeře na základě konkrétních objednávek. Co se týká gastronomických služeb pro konferenční hosty – coffee breaky, obědy, večeře –, ty zajišťujeme
rovněž dle objednávek. Veškeré gastronomické služby obstaráváme vlastními silami. Nepoužíváme zmražené polotovary.
Veškeré výrobky (sladké, slané, teplé pokrmy) jsou naší provenience a právě i díky naší „domácí kuchyni“ upevňuje AXA
pozici oblíbeného hotelu. Držíme se svého motta: „Jsme rodinný hotel s domácí
kuchyní.“
Hotel je tak úspěšný, jak byla jeho majitelka úspěšná při volbě top managementu. Ředitelka hotelu zase, jakými se
dokáže obklopit spolupracovníky.
Naše společnost AXA 1932, s. r. o., provozuje hotel od roku 2010. Při zahájení
činnosti byli všichni noví zaměstnanci
informováni, že hotel se uzavře z důvodu plánované kompletní rekonstrukce. Po několika měsících společné práce jsme vytvořili tým, v němž nám bylo
všem fajn, a bylo nám líto, že hotel se
uzavírá. AXA byla mimo provoz dva roky.

Téměř všichni zaměstnanci (95 procent)
se i po tak dlouhé odluce chtěli opět vrátit
a začít pracovat pro nově zrekonstruovaný hotel. Samotnou mě to mile překvapilo. Byla jsem potěšena, že staronový tým
je opět zpátky. Díky pracovnímu nasazení a elánu všech zaměstnanců byl restart
hotelu úspěšný a AXA si znovu našla svoje klienty a místo na trhu.
Jak si znovuzrozený hotel AXA oblíbily
incomingové agentury a zahraniční cestovní kanceláře?
Cestovní ruch se mění. Každý rok je jiný. Nástup nových technologií, nové formy prodeje, marketingové studie atd.

dokazují, že je třeba se přizpůsobovat době a jejím trendům. Samozřejmě v chaosu
cestovního ruchu jsou i tzv. stálice, a jsou
to právě cestovní kanceláře, které přečkaly změny a dokázaly se etablovat v současných podmínkách. Hotel AXA úspěšně
spolupracuje s lokálními i zahraničními

Podnikáte ve vysoce konkurenčním
prostředí.
Oblast služeb reaguje na stav ve společnosti. Zejména na úroveň koupěschopnosti a na to, co hosté očekávají od svých
dnů volna. Byznys klientela pak od zázemí
při plnění pracovních úkolů. Každý rok je

Otevřené prostory, světlo, chromový
nábytek v legendárním stylu Bauhaus
v čistých elegantních liniích ve spojení
s vysokou mírou funkčnosti.

cestovními kancelářemi. Ty
u nás mají alokace. Spolupráce s cestovními kancelářemi
a agenturami si velmi vážíme a jejich požadavkům vycházíme maximálně vstříc.
Po rekonstrukci jsme navázali
spolupráci i s agenturami z oblasti incentivní turistiky a také
korporátní klientely. Jsme městský hotel
na atraktivním místě a obchodní klientela
u nás nachází to, co potřebuje: vstřícný personál, příjemný interiérový design, dobrou dostupnost, příležitost kvalitně se vyspat, dobře se najíst, mít kolem sebe čisto,
případně si zajít do ﬁtness nebo zaplavat.

v cestovním ruchu turbulentní. „Pravidla hry“, která fungovala v devadesátých letech,
už na přelomu let 1999/2000
neplatila. V roce 2015 platí zase jiná, výrazně ovlivněná informačními technologiemi –
internetovou komunikací,
rezervačními a distribučními
portály. Díky široce veřejné kontrole služeb – všem dostupným referencím hostů
na síti – se zvýšil tlak na vytváření podmínek podněcujících hosty ke spokojenosti. Ta je dnes alfou a omegou pro úspěšné
podnikání v hotelnictví.

>>> www.axa-hotel.cz
třetí vydání 2015
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Ing. Jiřím Potůčkem, Ph.D., vědeckým pracovníkem a úspěšným podnikatelem v oblasti biomedicínského inženýrství, jsme se
poprvé setkali 13. února 2015 v Sedloňově v Orlických horách, v tamní proslulé restauraci penzionu Hrad na večerním jam session, kde hrál na plectrum
banjo a já na ﬂétny. Avšak muzika není
jeho jediným koníčkem, a tak nejenže
jeho rodina investovala do nákupu, renovace a rozšíření penzionu Hrad v jejich rodném Král ové h r a d e c k é m
kraji, ale i do dalšího takového místa v mém rodném
Jihočeském kraji,
na břehu rybníka
Zájezek v Chlumu
u Třeboně, které
jej oslovilo, když
jel kolem na kole.
Ing. Jiří Potůček, Ph.D.
Jiří, co ti na tom
místě učarovalo?
Malebnost! Chlum u Třeboně leží nedaleko bývalé „železné opony“. Pro turisty je
zajímavá česká i rakouská strana. Pokud si
chce někdo užívat rovin, luhů a hájů, jde
nebo jede na kole po české straně. Jestliže
ho zajímají kopcovité terény, uhne do Rakouska. Atraktivními cíli jsou samozřejmě
i tamní lázeňská historická města Třeboň
a Gmünd. Vyžití pro turistiku je v tomto regionu celoroční. Samozřejmě nejexponovanějším je, a to zejména kvůli koupání,
léto. Z hlediska pěší a cykloturistiky i jaro
a nostalgicky barevný houbařský podzim.
Školicí a rekreační středisko Zájezek využívá nejen turistická, ale i ﬁremní klientela a školy v přírodě.
Bezesporu. Dlouho jsem přemýšlel, co
s tímto krásným místem. Pouhý penzion k ubytování a pohostinství? Takových
možností je v regionu hodně. A tak jsem
dospěl ke kombinaci školicího a rekreačního střediska a veřejné hvězdárny, kterou jsme vybudovali vlastní iniciativou.
Hvězdárnu a materiály k popularizaci astronomie jsme vytvářeli ve spolupráci se
skupinou doktora Grygara. Zájemce a návštěvníky provádějí dobrovolníci astronomové, kteří byli kolegy a žáky doktora
Grygara vyškoleni.
Druhou oblastí naší vzdělávací činnosti jsou asistivní technologie a personalizovaná medicína. Zejména tato dvě odvětví byla důvodem vybudovat Školicí
středisko a technologické centrum pro asistivní a personalizovanou medicínu pro
školení zaměstnanců firem vyvíjejících
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Školicí a rekreační středisko

Zájezek v Chlumu
u Třeboně
a vyrábějících asistivní technologie. Středisko bylo vybudováno s podporou Evropské unie – grantového programu OPPI
5.2 SS. Provozuje vzorovou „chytrou domácnost“, vybavenou asistivními a medicínskými technologiemi, které využívají
senzory, nástroje, pomůcky, domácí spotřebiče a informační a komunikační prostředky schopné usnadnit každodenní život zdravotně znevýhodněným či starším
lidem. „Chytrá domácnost“ představuje
bydlení, v němž mohou obyvatelé na dálku ovládat nejrůznější zařízení včetně

kuchyňské či spotřební elektroniky. Vybavení umí sledovat zdravotní stav seniorů, chronicky nemocných nebo i žen v rizikovém těhotenství. Pacienta tak díky
senzorům a internetu mohou mít na dálku pod dohledem jeho příbuzní i lékaři.
Firmy, které vyrábějí asistivní technologie, sem vysílají školit své pracovníky, aby
tyto poznatky mohli uplatňovat u koncových uživatelů.
Nicméně zázemí školicího střediska je
v rámci řady disciplín MICE – meetings,
incentives, congresses & exhibitions industry – takřka univerzální, takže je – i vzhledem k nádhernému okolí – využíváno
rovněž k firemním školením, školám
v přírodě, sportovním soustředěním atd.
Školy v přírodě jsou důležitým segmentem. Děti využívají kvalitně vybavenou
učebnu a spolu s instruktory astronomie
navštěvují hvězdárnu. Výuku kombinují
s outdoorovými a sportovními aktivitami.
Třetí aktivita je již zmiňovaná turistika.
Zázemí pro cykloturisty a turisty je doplněno hřištěm na plážový volejbal a půjčovnou loděk, aby místo bylo přitažlivé pro
širší veřejnost. Středisku jsme dali jméno
podle rybníku Zájezek, s nímž sousedí.
Takže kromě toho, že děláš výzkum
a vývoj, podnikáš v biomedicínském
inženýrství, spolupracuješ s Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), se 3. lékařskou

fakultou Univerzity Karlovy, s Department of Pharmacokinetics and Drug
Delivery, Gröningen University (Holandsko), a s Department of Clinical Pharmacology, University of Ulm (Německo), se
z tebe stal investor a podnikatel v cestovním ruchu. Jak cestovní ruch vnímáš?
Jako univerzální obchodní, kulturní, sportovní, společenskou, poznávací
a vzdělávací platformu. Má obrovský potenciál přivádět do Česka, a to i do těch
nejzapadlejších koutů naší vlasti, prosperitu a ruku v ruce s ní rozvoj kulturního
a společenského života. Koupěschopnou
poptávkou pak umožňovat vznik a existenci podnikatelských a pracovních příležitostí, a tak upevňovat existenční jistoty místních obyvatel a přispívat ke kladné
platební bilanci Česka. Ze svého oboru i jako marketingový nástroj pro zpřístupňování nových technologií, nástrojů
a přístupů široké veřejnosti. Ostatně, kvůli tomu jsme budovali školicí a rekreační
středisko v Chlumu u Třeboně. Cestovní
ruch pokrývá jak business travel a MICE –
obchodní a pracovní aktivity –, tak leisure
travel, tedy aktivity volnočasové, na něž je
bohužel jeho vnímání širokou veřejností
v Česku povětšinou redukováno. Pro nás
je jednou z platforem umožňujících veřejnosti pochopit, co jsou to personalizovaná
medicína a asistivní technologie, a společně s astronomy vstupovat do problematiky astronomie a vesmíru.
V roce 2014 byl tvým týmem vytvořený
český program MwPharm vyhlášen jako
nejlepší na světě z hlediska přesnosti výpočtů, jednoduchosti a rychlosti použití, uživatelské přívětivosti, schopnosti
uchovávat důležitá klinická data pacientů ve strukturované databázi a komunikace s nemocničním a laboratorním informačním systémem, počtem léčivých
přípravků, jejichž dávkování dovoluje stanovit. V přehledu publikovaném
v prestižním časopise Clinical Pharmacokinetics získal MwPharm v celosvětovém hodnocení nejvíc bodů.
Ano, pracuji a podnikám v oboru bioinženýrství. Prvním produktem mého
pracovního týmu byl informační systém
Medicus pro ambulantní praxe a polikliniky. Ten ode mne odkoupila jedna z nadnárodních společností, čímž mi umožnila získat kapitál potřebný k realizaci
dalších úspěšných projektů. Naším současným zaměřením je personalizovaná
medicína a asistivní technologie. Zejména optimalizovaná farmakoterapie – nastavení podávání léků individuálně pro
každého jednoho pacienta, zejména pro

pacienty s renálním a jaterním selháním.
Původní prototyp vznikl za mého působení v IKEM Praha v osmdesátých letech
minulého století při klinických zkouškách
českého cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledviny či srdce. Jako produkt, jehož DOS verze vznikla v Holandsku, tento
systém funguje pod zmiňovanou značkou MwPharm a je aplikovatelný na široké spektrum léků. Od antibiotik, přes
imunosupresiva až po onkologické léky
a antidepresiva. Jako standard se rozšířil
v západních zemích. Ve zmiňovaném Holandsku je jako „Dutch Standard“ využíván zejména pro terapeutické monitorování léčiv. Doufám, že nejen na Západě,
ale i v Česku a zemích východního bloku
dosáhneme obdobné pozice. Nejen kvůli
omezení podávání nadbytečného (někdy
i život ohrožujícího) množství léků a plýtvání penězi za jejich nákupy, ale zejména
v zájmu co nejúčinnějšího léčení a uzdravování pacientů.
Co je principem optimalizované
farmakoterapie?
Při dávkování antibiotik, imunosupresiv atd. hraje významnou roli individualizovaná dávka. Každý jsme jiný. Zejména pro pacienty trpící ledvinovou nebo
jaterní nedostatečností nemusí být doporučená dávka farmak, kterou lékař najde
v ISLP či jiném programu, optimální. Lékař by ji proto měl individualizovat. Program MwPharm na základě simulačních
modelů kinetiky léků při zadání individuálních parametrů pacienta (zejména výšky,
hmotnosti, věku, pohlaví, funkce ledvin či
jater) umí jeho individualizovanou dávku
napočítat. S nástupem genetických vyšetření, která už jsou ﬁnančně dostupná, je
genetická informace o pacientovi (zejména u léků, které podléhají genetickým polymorﬁsmům) jedním ze vstupních parametrů pro rozhodování celého algoritmu.
Program MwPharm dá ošetřujícímu lékaři
doporučení, jak by měl být lék, který chce
podat, pro konkrétního jedince dávkován.
Na lékaři pak je z možností, které mu systém doporučí, vybrat tu správnou.

>>> www.zajezek.cz
>>> http://hradsedlonov.cz
>>> www.mediware.cz

třetí vydání 2015

17

C

estovní kancelář Swiss Service
podniká od roku 1991. Coby touroperátor se zaměřuje na Švýcarsko. V současné době působí i v Nizozemsku, Německu, Polsku a v pobaltských
zemích. Zastupuje v nich zájmy švýcarských hoteliérů a švýcarského dopravního systému. Tedy pozemní, letecké,
železniční, lodní jezerní dopravy a lanových drah. S jejím
ředitelem JUDr. Josefem Gerykem,
Ph.D., se potkáváme 27. února 2015
v ústředí Swiss
Service v moravském Vyškově.
Pane doktore,
jaké jsou tendence
JUDr. Josef Geryk, Ph.D.
v návštěvnosti švýcarských kantonů?
Jemně vzestupné. Samozřejmě, mezinárodní situace a události mají vliv i na „prodejnost“ této destinace, včetně politických
a hospodářských turbulencí na zdrojových
trzích švýcarského incomingu.
Proč Švýcarsko? Čím učarovalo vám?
Tato země je pro mne křišťálově průzračná a jasná od navázání mých prvních
obchodních vztahů po vše, co umí nabídnout. Na druhou stranu, Švýcarsko má nálepku drahé země, které by se rádo zbavilo. Vzhledem k tomu, co všechno a v jak
vysoké kvalitě nabízí, není drahé. Široká
škála základních služeb je ﬁnančně stejně
dobře dostupná jako kdekoliv jinde a příjemné je i to, že vše v této zemi funguje.
A jak funguje český Swiss Service?
Tím, že jsme na trhu od roku 1991, jsme
mezi českými turisty, podnikatelskou
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Swiss Service
a MICE klientelou, která Švýcarsko navštěvuje služebně, velice známí. Pokud
někdo potřebuje ve Švýcarsku zabezpečit cestovní službu, jsme s to mu zajistit
jak dílčí, tak plnohodnotný servis. I v době jednotného schengenského prostoru je
Švýcarsko velice speciﬁckým státem. Poznáte to už při příjezdu na hranice Švýcarské konfederace, která má společnou
hranici s Lichtenštejnskem. Schengenský prostor se týká volného pohybu osob,
ale nikoliv zboží. To je novum pro mnohé cestovatele, kteří jsou zvyklí na to, že
projíždějí unijní Evropou a neregistrují
přejezd z jedné členské země do druhé…
U Švýcarska je to jinak. Býváme stavěni

švýcarskou celní službou a kontrolováni.
Tím, že je tato alpská země speciﬁckým
členem schengenského prostoru, avšak
není plnohodnotným členem Evropské
unie, zahrnuje rozdíly, kterými si zachovává svůj ráz, ať už z turistického, nebo
obchodního hlediska.
Překročení švýcarských státních hranic
okamžitě poznáme i na kvalitě dálničního
systému, veškerých služeb a špičkové turistické infrastruktury. Do Švýcarska můžeme cestovat, což naše společnost Swiss
Service zabezpečuje, několika způsoby.
Autem, autobusem, vlakem a letadlem (zajišťujeme i prodej letenek). Všechny způsoby jsou velice soﬁstikované. Švýcarsko

na svém území netoleruje kabotáž, přepravní výkony cizích autobusových přepravců. Samozřejmě, pokud tam zahraniční přepravce veze turisty, o kabotáž
se nejedná.
Při mé první návštěvě Švýcarska mi
učarovala restaurace, v níž se natáčel
jeden z prvních dílů o agentovi 007 –
Zlaté oko.
Schilthorn je jednou z perel Švýcarska. Nachází se v Bernském středohoří.
Po přestupu na mezistanici vás lanovka
vyveze až do úrovně 2 970 m n. m. Je tam

otáčivá restaurace a spousta zajímavostí
vztahujících se k natáčení ﬁ lmu s Jamesem Bondem včetně vyhlídkové terasy.
Určitě je to jeden z velmi výrazných cílů, které je radno při cestě do Švýcarska
zahrnout do cestovního plánu. Zcela jiná
kapitola je Jungfraujoch, sedlo mezi horami Mönch, Jungfrau a Eiger v Bernských
Alpách mezi kantony Berner Oberland

do Mürren, Schynige Platte a na další zajímavá místa. U návštěvy Jungfraujoch
doporučuji cestovatelům spojit se s naší
cestovní kanceláří, kde se jim dostane řada užitečných informací, které se týkají i přípravy výjezdu do vrcholové stanice. Pobývat ve výšce tři a půl kilometru
totiž není pro Středoevropany obvyklé.
Poradíme i s cenami jízdného, protože
se tam dá cestovat i ranním vlakem, který je výrazně levnější než pozdější spoje. Lze využít i systému výrazných slev
pro děti, kdy s rodiči mohou cestovat zcela zdarma.

Jezera a hory – bratr a sestra Švýcarska…
Jezera jsou dalším drahokamem, který Švýcarsko nabízí. U každého významnějšího je město. U téměř každého jezera
jsou veřejné pláže. Přes jezera vede řada
lodních linek. Dá se přes ně cestovat nedrahou lodní dopravou. Většinu jezer lze
objet na kole po cyklostezkách.
Naše společnost Swiss Service nabízí –
ať už pro jednotlivce, ﬁremní klienty, či
cestovní kanceláře – zajištění ubytování v kompletním spektru ubytovacích

Tím, že jsme ve Švýcarsku etablovaní přes
dvacet let, jsme často schopni zajistit
ubytování za výhodnější ceny, než byste
dokázali přes globální rezervační servery.

a Valais, další z pokladů Švýcarska. Je to
nejvyšší místo v Evropě, kde je vlakové
nádraží. Stanice Jungfraujoch leží ve výšce 3 471 m n. m. Vrcholový úsek trati z nádraží Kleine Scheidegg je veden uvnitř
hory Eiger. Slavnostně ho otevřeli 1. srpna 1912 na základě projektu švýcarského
průmyslníka Adolfa Guyera Zellera. Cesta z výchozího nádraží Interlaken Ost trvá zhruba dvě hodiny. Železniční společnost Jungfraubahnen vypravuje spousty
vlaků po okolních drahách, například

kapacit. Od jednodušších hostelů po špičkové čtyř- nebo pětihvězdičkové hotely.
Tím, že jsme ve Švýcarsku etablovaní
přes dvacet let, jsme schopni nabídnout
požadované ubytování za vysoce akceptovatelnou cenu. Nezřídka jsme i pod cenami globálních hotelových rezervačních a distribučních serverů.

>>> www.swiss-service.com
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24. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World
se uskutečnil ve dnech 19. až 22. února 2015 v Praze. Na jeho billboardech
už řadu let figuruje logo ESO travel.
Jeho patrový stánek pokaždé najdete
při vstupu do střední haly Průmyslového paláce.
Předsedu představenstva ESO travel,
a. s., Ing. Tomáše Cikána, MBA, jsem
oslovil s tím, že tu ze všech vystavovatelů na Holiday World prezentují nejkomplexnější nabídku exotických destinací
a produktů.
ESO travel nabízí 136 zemí a všech šest
kontinentů, tedy i destinaci Antarktida.

Holiday World 2015
S radním pro cestovní ruch Ústeckého kraje Janem Szántó se potkáváme
na velkoryse pojaté expozici, které dominuje panorama Českého středohoří.

prezentujeme i to, že náš region je pro cestovní ruch velice atraktivní. Nejen pro české turisty, ale i pro ty zahraniční.

>>> www.ceska-trebova.cz
Pražský veletrh je pro nás jedním z nejzásadnějších. Potvrzuje to i fakt, že jsme
tu představili náš nový stánek. Rozhodli
jsme se pro koncept vzdušnosti, otevřenosti a pro velkoformátové fotograﬁe, které o Ústeckém kraji dobře vypovídají. Reakce návštěvníků na naše nabídky tu vždy
byla a je dobrá.
Jako jediní v tak širokém rozpětí exotik
nenabízíme pouze poznávací zájezdy. Sice máme širokou paletu poznávacích, jejichž počet v naší nabídce převažuje, ale
máme i pobytové zájezdy. Nejen plážové,
ale také do exotických zimních destinací.
Zajišťujeme incentivní programy, servis
pro kongresové účasti a další oblasti MICE. V posledních dvou letech jsme se rozhodli, že omezíme účast ESO travel na veletrzích. Jediný veletrh cestovního ruchu,
který jsme neopustili, je Holiday World,
který vnímáme jako svátek cestování.

>>> www.esotravel.cz
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>>> www.kr-ustecky.cz
Starosty České Třebové Jaroslava Zedníka jsem se zeptal, jak je spokojen
s veletrhem.
Česká Třebová je jeho tradičním účastníkem. Pokaždé se samostatnou expozicí.
Nabízíme zde jak obvyklé turistické cíle,
tak možnosti vyžití, pro něž naše město
v minulých letech vybudovalo kvalitní infrastrukturní zázemí (viz článek ve Všudybylu „Česká Třebová, město kultury,
sportu a turistiky“, www.e-Vsudybyl.cz).
Samozřejmě jsme součástí regionu, takže

Wolfgang Quilitz, manager for Central
Europe NOVASOL Group, účast Novasolu na veletrhu komentoval:
Už první den veletrhu byl z hlediska
návštěvnosti velmi dobrý. Očekáváme,
že tomu tak bude i v sobotu a v neděli.
Novasol každým rokem přichází s něčím novým. Letos zejména s destinacemi

a novými ubytovacími kapacitami v soukromí v Portugalsku a v Albánii. Klienti
mohou v soukromí našich chat, chalup
a apartmá trávit své dovolené, rybářské
safari či najít zázemí poskytující maximum soukromí pro pracovní pobyty téměř po celé Evropě.

>>> www.novasol.cz
Nora Dolanská, ředitelka Prague City
Tourism, převzala na Holiday World při
jeho oﬁciálním zahájení výroční cenu
Osobnost cestovního ruchu.
Je to pro mne ocenění celé mé profesní

Holiday World je pro nás zdrojem zajímavých kontaktů. Jsme tady, abychom
partnerům, cestovním kancelářím a agenturám představili naše produkty. Krom
toho, že jsme šperkaři, jsme i brusiči kamenů. Svoji práci umíme přiblížit široké
veřejnosti, mj. českým a zahraničním turistům, aby si z naší země mohli odvézt
přímý fyzický zážitek. Umíme je posadit
za hladinový brus, dát jim do rukou nedoleštěný český achátek, aby si ho mohli
vlastními silami doleštit. Naši provozovnu najdou v centru Prahy v Benediktské
ulici 5. Druhý obchůdek budeme mít v letní sezoně na Hrubé Skále.

České republiky, jejíž výsledky jsme spolu
z vítězi vyhlásili na letošním Regiontouru
v Brně. Vernisáž výstavy pohlednic proběhla hned první den veletrhu Holiday
World. Zároveň jsme udělali 2. ročník soutěže kapesních kalendáříků, protože mezi turisty jsou jejich sběratelé, a 1. ročník
turistických vizitek. Ty na Holiday World
vystavujeme poprvé.

>>> www.pohadkovekralovstvi.cz
Ředitel Parkhotelu Tosch Kašperské
Hory Jaroslav Fischer na veletrh přišel
s novinkou.

>>> www.stefany-sperky.cz
Pohádkový kancléř a jednatel Turistického a mapového centra jižní Čechy
Marcel Goetz se na veletrhu prezentoval i jako organizátor soutěží a výstav.

kariéry, mnohaleté činnosti v oblasti cestovního ruchu. Těší mne, že se na nominaci shodlo tolik profesionálů a veřejnost.
Ano, s Šumavskými bylinnými lázněmi.
Jsou založeny na přírodních produktech:
bylinkách, rašelině, jílech, na vodě, která
prochází zlatorudnými vrstvami a vyvěrá
v naší přírodní jeskyni pod hotelem. V lázních, zejména pak v jeskyni, silně vyzařuje pozitivní zemská energie.

>>> www.prague.eu
S designérkou Štěpánkou Tóth Kurﬁřtovou z ﬁrmy Stefany – autorské šperky
z přírodních kamenů jsem se poprvé setkal, když otevírali showroom v Praze.
Podruhé na letošním Holiday World.

>>> www.tosch-parkhotel.cz
Expozice Jižní Čechy pohádkové prezentuje 18. ročník turistické pohlednice

>>> www.incheba.cz
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Zpracování kamene broušením a zasazováním do šperku má na českém území mnohasetletou tradici. Karel IV. si
v chrámu Víta, Václava a Vojtěcha nechal
postavit kapli, do které se dodnes ukládají korunovační klenoty. Její stěny jsou
zdobeny českými polodrahokamy. V té
souvislosti se mohu pochlubit rodinnou
historkou, protože můj tatínek se v letech
1982 až 1983 podílel na objevení naleziště těchto vzácných hradbových ametystů
s červeným jaspisem. Do té doby, celých
618 let, to bylo záhadou. Polodrahokamy
z onoho naleziště máme zapůjčeny včetně obrazové dokumentace. Avšak nejen
ony poutají pozornost návštěvníků naší
prodejny, i příběhy vztahující se k nim
a ke Karlu IV. a mnohasetletému tajemství polodrahokamů v kapli sv. Václava

Interaktivní zážitek

z českých
polodrahokamů
Svou výjimečnost šperky STEFANY získávají už při výběru kamenů.
Proces výroby je souhrou práce mistrů, technického zázemí a letitých
zkušeností. Vše začíná u citlivého oka designéra, který musí objevit
potenciál kamene. Na stůl pro osazení se dostane z rukou brusiče. Pak
mistrovské ruce pomocí kovu, kovadliny a kladiva vytvarují celkový
design. Ne každý kámen je schopen tuto cestu zvládnout. Povede-li se to,
vznikne jedinečný šperk.

S

designérkou šperkařství STEFANY paní Štěpánkou Tóth Kurfiř tovou se v jejím pražském
showroomu potkáváme 3. března 2015.
Paní Štěpánko, vytváříte a prodáváte nádherné originální šperky z přírodních
kamenů.
Ano, je to rodinná tradice. Můj tat ínek je sběrate lem a br u sič em
polodrahokamů.
Do firmy k němu
jsem na s toupi la
Štěpánka Tóth
Kurﬁřtová
před t ř iadvaceti
lety. Za nějaký čas
už jsem navrhovala a vytvářela šperky samostatně. Ke konci loňského roku jsme v Praze otevřeli prodejnu, kde
své šperky nabízíme. Kromě toho v ní
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příchozím umožňujeme zkusit si práci
brusiče. Na hladinovém brusu, respektive leštičce, si mohou doleštit námi připravený český achát anebo svůj přinesený materiál.
Čím jste jiní oproti klasické zlatnické
práci?
Výhradně ručním zpracováním šperků.
Nepoužíváme polotovary, výsekový materiál, valcnu apod., a tak dokážeme zasadit
i nekalibrované kameny. Na každý jednotlivý kus vytváříme originální rámeček.
Dnes je módní zážitková gastronomie.
Vy razíte zážitkovou šperkařinu. Benediktskou ulici v Praze tak i díky vám se
svými skupinami navštěvuje řada průvodců, aby turistům zprostředkovala
zážitek z českých polodrahokamů.
Jsme rádi, že si nás průvodci a incomingové agentury zařazují do itinerářů.

v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Vaše šperky obdivují i v zahraničí.
Mé mu s r dc i ne j b l í ž n a S lo v e n sku. Nejdál to bylo loni na Novém Zéla ndu. Na za h ra n ičn ích velet r zích

Kráčel světem Poutník…

Č

eská a moravská pivovarnická akademie 26. února 2015
potřetí předávala své výroční ceny. Tentokrát za rok 2014, v prostorách Klášterního pivovaru Strahov
v areálu pražských premonstrátů. V kategorii „Pivovary s výstavem od 20 000
do 50 000 hektolitrů“ zvítězil partner
Ligy pro cestovní ruch, pelhřimovský
pivovar Poutník. Ředitele tohoto
závodu, pana Vladimíra Veselého,
jsem požádal o krátké vyjádření.
Tohoto úspěchu pelhřimovský
pivovar dosáhl poctivou prací zaměstnanců. To, že se takhle malý pivovar dokáže prosadit, není

zásluha velkých peněz do sponzoringu
a reklamy, ale jen a jen poctivé práce,
důsledné hygieny a umění vařit poctivé české pivo. A samozřejmě obrovského štěstí vařit jej z vynikající vody z Křemešníku! V pelhřimovském pivovaru
pracuji od vojny, od roku 1985. Naše pivo procházelo z různých důvodů řadou
vývojových fází. Jsem rád, že se pivovar
Poutník v současné době dostal
do pozice, kdy si město Pelhřimov
a náš region na Vysočině váží toho,
že nás mají, a my toho, že je úspěšně reprezentujeme.

>>> www.pivovarpoutnik.cz

prezentujeme Česko i za participace Ministerstva obchodu a průmyslu ČR. Byli jsme v severní Africe v Tunisu, na jihu
Itálie v Bari, v Lutychu v Belgii, v rakouském Grazu a samozřejmě v Mnichově, Berlíně a Stuttgartu, kde jsme vzbudili obzvlášť velký ohlas, protože nás
zaměřil televizní štáb. Měli jsme tam
totiž hladinovou leštičku a repliku středověkého brusu, na kterém si děti zkoušely, jak se ty kamínky kdysi brousily.

>>> www.stefany-sperky.cz
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Parkhotel Kašperské Hory
je jako stvořený k ubytování na Šumavě. Hotel v anglickém stylu nabízí klidný
a nerušený pobyt. Zcela ojedinělý je hotelový park s krásným výhledem na hrad
Kašperk a do Národního parku Šumava.
> 43 dvoulůžkových pokojů včetně 4
apartmánů
> lovecká restaurace, vinárna, snídaňová
restaurace, salonek pro konference
> hotelový relaxační bazén, sauna
> hotelový park, tenisový kurt
> relaxace v samostatném unikátním
středisku Šumavské bylinné lázně, které získalo certiﬁkát „Šumava originální
produkt“
> vlastní hotelové parkoviště

Okolí Kašperských Hor
láká především krásnou přírodou, četnými možnostmi sportovního a turistického vyžití: od pěší turistiky a cykloturistiky po lyžování ve ski areálu. Na své si

Navštivte
Kašperské Hory
v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských
Horách. Objevujte Šumavu spisovatele
Karla Klostermanna, malíře Josefa Váchala a dalších umělců, kteří propadli jejímu
kouzlu. Už při loučení se Šumavou se budete chtít vrátit. Přijeďte a budete vítáni.

Šumavské lázně

přijdou i milovníci běžeckého lyžování,
čekají je upravené běžecké okruhy v Kašperských Horách, ale i závodní tratě a celoročně upravená Šumavská magistrála
v nedaleké Horské Kvildě nebo Zadově.
Láká i splouvání řeky Otavy či výlety
po okolních hradech jako Rabí, Velhartice a Kašperk. Přijeďte a vydejte se po stopách zlatokopů k potokům a starým štolám. Obdivujte um šumavských sklářů

jsou v ybudovány v unikátních
prostorách, které v Česku nemají obdoby. Již pouhá přítomnost v lázních je terapií ducha

a mysli. Oprostěte se proto již při vstupu
od starostí a užívejte si odpočinku a relaxace. Nechte na sebe působit pozitivní sílu skály a kamenů. Zaposlouchejte se
do jemných zvuků kapající a volně stékající vody po skalní stěně. Vaši mysl pozitivně ovlivní zurčení živé vody pramene sv. Barbory, který po staletí protéká
podzemím. Přímý kontakt s přírodou vás
pozitivně naladí, uklidní a harmonizuje
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vaše tělo. Vraťte se v myšlenkách do doby panování krále a císaře Karla IV., který dal v těsné blízkosti postavit hrad Kašperk a významně
ovlivnil rozvoj území. Již v roce 1345
za vlády Jana Lucemburského bylo město nazýváno „městem horníků“. Bohatou
historii mají i prostory lázní, kde probíhala výroba piva pravděpodobně od roku 1539. Pod kamennou valenou klenbou z 16. století prošli možná tisíce lidí.
I oni tu čerpali pozitivní zemskou energii, která zde vyvěrá z nitra Země. Úspěšnost, zdraví, dobré vztahy, prostě vše, co
si v životě přejeme, do velké míry souvisí s tím, kolik máme energie. Lidé, kteří
jí mají dostatek, jsou oblíbení, úspěšní,
tvořiví, funguje jim intuice a snáze překonávají nesnáze.

>>> www.tosch-parkhotel.cz

R

ok 2015 je (nejen) v Praze rokem
mnoha významných sportovních
událostí – od hokejového mistrovství světa přes halové mistrovství Evropy v atletice až po ME ve fotbale hráčů
do 21 let. Nejen to je však důvodem, proč
Prague City Tourism pro letošní rok jako
jedno z marketingových témat propaguje
sport či lépe pohyb. Praha je totiž metropolí, která svou jedinečnou morfologií, velkým množstvím zelených ploch a přírodními podmínkami vytváří skvělé prostředí
pro řadu pohybových aktivit, ať už se jedná o sport v klasickém slova smyslu, nebo
o aktivity rekreačního charakteru. Jejich
kompletní zmapování a propagace jsou
cílem nového webu, který PCT počátkem
března spustilo – www.prahavpohybu.eu,
v angličtině www.pragueinmotion.eu.
„Není naším cílem image Prahy změnit
z krásného historického města na velké sportoviště,“ poznamenává Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism. „Zároveň
však chceme návštěvníkům – a koneckonců
i Pražanům – přiblížit řadu zážitků, o nichž
možná neměli tušení a z nichž mnohé je navíc možno skvěle spojit s poznáváním našeho města. Zejména ti, kdo do Prahy míří už
poněkolikáté, mají sport takříkajíc v krvi nebo zde plánují strávit více než jen onen obligátní víkend, jistě ocení širokou nabídku aktivit – ať už se jedná třeba o paddleboarding
na Vltavě, návštěvu ekomuzea s adrenalinovým výstupem na komín nebo cykloprohlídku Prahy s průvodcem.“
Obyvatelé či návštěvníci Prahy dostanou možnost seznámit se s kompletní
škálou nabízených aktivit, služeb a lokalit
na akci, která se – opět pod názvem Praha
v pohybu – odehraje na Staroměstském
náměstí 12. dubna 2015. Formou jednodenního festivalu se zde představí řada
subjektů od sportovních areálů přes půjčovny sportovního vybavení až po tělovýchovné organizace, oddíly a školy. Kromě
bohatého programu exhibic včetně slackline a lezecké stěny se zde odehraje i řada soutěží o sportovní vybavení; zájemci

Praha v pohybu startuje:
Prague City Tourism
představuje nový projekt
samozřejmě budou mít možnost otestovat si vše od kol, koloběžek a motoběžek
až po nordic walking, dětská vodní šlapadla a další více či méně známé pohybové aktivity. Akci bude moderovat bývalý
olympijský vítěz v lyžařské akrobacii Aleš
Valenta. S programem pro návštěvníky se
připojí i Staroměstská radnice, která nabídne výjimečnou možnost prohlédnout
si její historické podzemí během deseti minut za pouhých 10 korun či soutěž
o volný vstup na večerní prohlídku radnice se speciálním programem. Průvodci
Prague City Tourism uspořádají speciální vycházky s nordic holemi do okolí Staroměstského náměstí, při nichž si budou
zájemci moci otestovat tento stále populárnější (a velmi zdravý) způsob pohybu
po městě i v přírodě.
Kromě webu www.prahavpohybu.eu
a samotné akce Praha v pohybu 12. dubna
2015 vydává Prague City Tourism i brožuru a mapu sportovních možností ve městě
a dokončuje přípravy brožury-průvodce
s novými pěšími trasami pro sportovněji

laděné vycházky Prahou. „Pěší turistika je
totiž ideálním příkladem fyzické aktivity, již
lze v Praze provozovat. Naším cílem je ukázat trasy, které především zahraničního návštěvníka zavedou i mimo nejznámější místa Starého Města, Malé Strany a Hradčan.
Praha je jedinečná mimo jiné i svým kopcovitým terénem, který vytváří úžasné průhledy a panoramata, a právě tím chceme návštěvníky motivovat k tomu, aby se vydali
z centra a poznali i jiné části města,“ uvádí
Nora Dolanská. Ten, kdo Prahu zná, jistě
potvrdí, že méně známé, ale o to zajímavější pohledy na město – třeba z Vyšehra-

du, Riegrových sadů, vítkovského památníku či trojské vinice – se do paměti zapíší
stejně neopakovatelným způsobem jako
pohlednicová klasika.

>>> www.prague.eu
>>> www.prahavpohybu.eu
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Granát,
družstvo umělecké výroby,
Turnov má šedesátiletou tradici. Je největším výrobcem šperků s českými granáty. Jako jediný subjekt je držitelem
těžební licence a vlastníkem jediných
dolů na těžbu granátové suroviny. Kromě sítě vlastních prodejen spolupracuje
s prodejci na všech čtyřech trvale obývaných kontinentech. Nabízí největší
kolekci originálních šperků s českými
granáty ze zlata i stříbra. Tvoří ji modely navazující na mnohasetletou tradici
oblíbenosti těchto kamenů a šperků, ale
i futuristické unikáty. Šperkařská ﬁrma
spolupracuje se špičkovými designéry,
kteří se podílejí na vzorování atraktivních trendových modelů.

Český granát
symbolem národa

S

předsedou představenstva obchodní korporace Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Ing. Miloslavem Šorejsem se potkáváme 16. února 2015 v sídle jejich výrobního podniku v Turnově.
Pane předsedo, krom toho, že šperky
vyvážíte do řady
zemí světa, velkou
část vaší produkce zahraniční spotřebitelé nakupují přímo na území
České republiky.
Jaký byl z tohoto
hlediska pro vaši
ﬁrmu loňský rok?
Ing. Miloslav Šorejs
Úsp ěšný. L on i
do Česka přijelo rekordní množství turistů. Incoming nám
generuje značnou část tržeb. Největší podíl na tom mají turisté ze Společenství
nezávislých zemí. Nyní jejich řady rozšiřují turisté z dalších destinací. Víme, že
přijede víc návštěvníků z Čínské lidové
republiky, pro které máme propagační
materiály v čínštině. Zúčastnili jsme se
i světové výstavy Expo v Šanghaji, abychom začali víc vstupovat do jejich povědomí. Naše granátové šperky nakupují Jihokorejci a přibývají Indové, byť nejsou
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ze zemí, kde by měl český granát takový
věhlas jako v zemích SNS.
Jste výrobní ﬁrmou, která úspěšně šíří
slávu českých šperkařů a designérů.
Naši designéři jsou na světové úrovni
a šperkaři vynikající! Pravidelně vyhrávají soutěž „Šperk roku“ v rámci výstavy
„Hodiny a klenoty“. Vítězí i v řadě dalších
českých i mezinárodních soutěží.
Pokud Česko navštěvují zahraniční delegace, často nejenže od hostitelů dostávají jako prezent granátový šperk, ale
nezřídka kvůli vám navštíví Český ráj,
město Turnov a váš podnik.
Spolupracujeme s řadou vrcholových
institucí. S krajskými úřady, s městy
a obcemi, Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu České republiky,
s Úřadem vlády, s Kanceláří prezidenta
republiky a dalšími. Když vrcholilo cyrilometodějské výročí na Velehradu, naši šperkaři zhotovili křížky osázené českými granáty pro účastnící se biskupy.
Škála šperků, které jsme vyvzorovali
a dělali nejen pro státní a další podobné návštěvy, je široká. Mimo jiné jsme
ve spolupráci s panem Janem Novákem
z Úřadu vlády v yráběli dar pro prince Charlese a brož pro jeho manželku

Český granát je průsvitný až průhledný
drahokam sytě červené barvy ze skupiny pyropů. Jeho název je odvozen ze starořeckého pyropos, pyr – oheň, ops – oko,
nebo z latinského carbunculus – (žhnoucí) uhlík, granatus – zrnkovitý, anglicky
bohemian garnet, německy Böhmisches
Granat, staročesky podle Klareta zrnakoč. Je výjimečně barevně stálý, odolává
žáru a kyselinám. Císař Rudolf II. uplatňoval předkupní právo na granáty výjimečné velikosti. Roku 1679 Bohuslav
Balbín označil pyrop termínem český
granát a od té doby se pyropy nalézané
v Čechách nazývají českými granáty.
Po roce 1700 se rozšířily v klenotnictví
všeobecně. Roku 1762 císařovna Marie
Terezie vydala zákaz vývozu českých
granátů. Ochránila tak domácí monopol
jejich zpracování. České národní obrození, kdy český granát začal být atributem
českých vlastenců, jej prosadilo za mineralogický symbol naší země.

Camillu. Ve zlatých manžetových knoflících s českými granáty pro Charlese byl
vyryt český lev. Camillina brož byla zhotovena z dvojího zlata ve tvaru a se znaky
jejího rodinného erbu. Šperky jsme ale
dělali i pro papeže a další světové osobnosti. Klenoty a upomínkové předměty,
které citují krajský nebo městský znak,
vzorujeme a vyrábíme i pro samosprávy. Šperky osázené českými granáty si
zvykli dávat svým hostům a hostitelům
nejen politici, ale i české ﬁ rmy, univerzity a další instituce. Zejména pak exportéři. Řada z nich je nakupuje přímo
u nás v Turnově. Jiní v maloobchodní síti. Pokud ale někdo vyžaduje něco speciálního, vyvzorujeme mu šperk dle jeho
zadání a může to být i tak, že zůstane jedinečný. Tedy že už si nikdo další stejný
šperk či upomínkový předmět u nás nemůže nechat vyrobit.
Znamená to, že jste schopni vyrobit
šperk, který cituje ﬁ remní logo, nebo

Ve dvou velikostech děláme i miniatury českých korunovačních klenotů. Větší jsou pochopitelně reprezentativnější.
Menší a levnější jsou žádaným turistickým suvenýrem. Obě varianty jsou osázeny českými granáty.
Vaše šperky lze koupit i ve značkových
prodejnách.
Síť prodejen tvoří sedm našich vlastních obchodů a řada smluvních. Nákup
moderních technologií nám umožnil rozšířit produkci, takže zřejmě budeme otevírat další prodejnu v Brně.
Ano, výrazně jste investovali do rozvoje ﬁrmy.
Do vzdělávání zaměstnanců a technologií investujeme průběžně. Dnes je běžné vzorovat ve 3D, využívat 3D tiskárny
dokonce symbolizuje výrobek, který
exportér vyváží?
I takové věci naši designéři a šperkaři dělají. A nejen pro výrobní ﬁrmy. I pro
subjekty z terciární sféry. Pro hotely, kongresové či incomingové agentury.
Kromě granátových šperků děláte malé
bronzové skulptury. Tou nejproslulejší je dominanta pražského Václavského náměstí, sousoší se svatým Václavem pro jeho jmenovce Václava Havla.
Ano. Máme jej ve dvou velikostech. Tu
větší od nás opravdu dostal pan prezident Havel. Do výroby jsme dali i levnější variantu, o trochu menší. Svatý Václav
se totiž rychle stal žádaným prezentem
symbolizujícím Českou republiku a Prahu. Děláme i miniaturní busty významných osobností. Například Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka a dalších.

Šperky osázené českými granáty si zvykli
dávat svým hostům a hostitelům nejen
politici, ale i české ﬁrmy. Zejména pak
exportéři.
na modelaci šperků – a ani my v tom nezaostáváme. Nicméně při využití moderních technologií i nadále ctíme tradiční
ruční výrobu, která je granátovým šperkům blízká. Takže propojujeme výhody
moderních technologií s více než stovky let osvědčenými postupy. Investujeme
i do těžby. Snižujeme energetickou náročnost dolování granátové suroviny, čímž šetříme životní prostředí. Naleziště máme
zabezpečena zhruba na třicet let dopředu.
V současnosti se nám daří navazovat v lokalitě, kde už jsme těžili, v Dolní Olešnici. Máme tam chráněné ložiskové území
se schválenou EIA. V letošním roce by mohl být dobývací prostor schválen.

granátu jsou přisuzovány i další vlastnosti, třeba že hojí rány, čistí a podporuje vitalitu. A samozřejmě je stále symbolem
našeho národa. Každý by tak měl mít doma alespoň jeden granátový šperk.

>>> www.granat-cz.com

Co lidi fascinuje na českém granátu?
Světová pověst a jedinečné vlastnosti. Je tradičním českým vzácným kamenem. Granáty osázené šperky jsou typické pro naši zemi i pro některé státy, které
s námi sousedí. Šperky s českými granáty jsou jedinečné! V loňském roce se nám
podařilo nakoupit vybroušené velké české granáty a nyní z nich vytváříme unikátní soupravy. Je na ně báječný ohlas,
zejména na to, jaký v sobě mají oheň. Český granát je jedinečný svými vlastnostmi. I v malém zrníčku má jasně červenou
barvu, která je nazývána barvou holubičí krve. Vydrží žár třináct set stupňů Celsia, při kterém diamant shoří. Českému
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Máme obrovskou
výhodu místa památky
UNESCO

S

tarostu obce Lednice RNDr. Libora Kabáta jsem přijel navštívit 18.
února 2015 v souvislosti s hlavním tématem třetího vydání Všudybylu 2015.
Pane doktore, jak
u vás v Lednici
vnímáte cestovní
ruch?
Hosté a turisté
jsou u nás velmi vítáni. Už dávno jsme
se totiž rozhodli, co
je a bude pro naši
RNDr. Libor Kabát
obec prioritou. Cestovní ruch se přímo nabízel. Možnosti, které u nás jsou,
zámek, park, lázně, cyklostezky, vinné
sklepy, přírodní rezervace atd., představují nádherné a lákavé cíle. Máme obrovskou
výhodu místa památky UNESCO, Lednicko-valtického areálu. To vše turisty přivádí i na delší pobyty. Navštěvují nás nejen
kvůli památkám, ale i kvůli volnočasovým
aktivitám, například vinařské turistice či
cykloturistice. Nabídka regionu je široká
a tomu odpovídá i vysoká návštěvnost. Byli bychom málo prozíraví, kdybychom si
kdysi neřekli, že cestovní ruch je naší největší příležitostí pro kulturní a hospodářský rozvoj. Jedním z výrazně limitujících
prvků je sezonnost cestovního ruchu. Donedávna to byl významně limitující regulativ. Jedním z projektů, kterým nízké
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turistické sezoně čelíme, je rozvoj lázeňství, jež již sedmým rokem nabízí celoroční služby, čímž podporuje uplatnění aktivit dalších místních podnikatelů. V tuto
chvíli k objektům Lázní Lednice přibyl v lázeňské zóně další dům s kapacitou zhruba sto lůžek a lázeňská kolonáda. Naše
lázně jsou nejmladší v republice. Rozšiřujeme programovou nabídku zámku. Ten je
o víkendech přístupný po celý rok. Otevřeli jsme v něm multifunkční centrum, jehož expozice návštěvníkům přibližují naše území. Umožňuje realizovat konference
a výukové programy. Statistiky napovídají, že se nám tak daří zvyšovat návštěvnost
Lednice i v zimní sezoně.
K úspěšné návštěvnosti Lednice výrazně přispívá terciární sféra. Mezi jinými
podniky s regionální kuchyní.
Jižní Morava je sama o sobě hodně pohostinná. Co se naší gastronomie týče,

Obec Lednice má bohatou historii. Její
katastr se částečně rozkládá v nivě
řeky Dyje, částečně na vysoké terase
a zasahuje i do nivy potoka Včelínku.
Dyje tu vytváří soustavu bočních ramen a kanálů, které svírají pás lužních
lesů a nivních luk. Význačné hnízdiště
vodních ptáků chrání národní přírodní
památka Pastvisko. V nivě Včelínku byla
ve středověku vybudována soustava
rybníků, které jsou hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva. Dnes je
zde národní přírodní rezervace Lednické
rybníky. Okolí lichtenštejnského zámku
bylo na počátku 19. století přebudováno
v rozsáhlý anglický park, který je příkladem citlivého využití potenciálu krajiny
v sadovnické tvorbě. V parku najdeme
kromě domácích dřevin bohatou sbírku
cizokrajných stromů a keřů. Parkově
upraveny jsou i břehy lednických rybníků. Krajinářský význam má rovněž
Bezručova alej, spojující Lednici s Valticemi. Vysokou hodnotu území vyjadřuje zapsání Lednicko-valtického areálu
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1996.
Památkovou ochranu v Lednici požívá
37 objektů. Počínaje komplexem zámeckých budov přes romanticko-klasicistní
salety, stavby a plastiky v zámeckém
parku, několik novogotických domů z poloviny minulého století až po nádražní
budovu z konce 19. století, postavenou
podle návrhu lichtenštejnského stavitele
Karla Weinbrennera. Skloubení architektury s krajinou dalo vyniknout kráse
Lednice i jejího okolí, která se tak stala
jedním z turisticky nejnavštěvovanějších
míst v Česku. V roce 2004 byl obci Lednice udělen znak a vlajka.

v Lednici je to plejáda nejen moravských
specialit, ale i světové kuchyně. Ve spojení s kulturou vína je to opravdu významný faktor, který oslovuje návštěvníky naší
obce. Podnikatelé si stále víc uvědomují,
že jsou s obcí „na jedné lodi“. O dalším
směrování obce se radíme a vzájemně
si pomáháme. Aby obec mohla rozvojové projekty realizovat, je třeba, aby byl
zdejší region schopen generovat ﬁnanční prostředky, které jsou k tomu nezbytné. Turisté je k nám přivážejí. Jejich útraty, respektive koupěschopná poptávka
významně přispívají k nízké míře nezaměstnanosti na území Lednice. Část peněz generovaných díky cestovnímu ruchu
získáváme i pro obecní rozpočet. Na oplátku obec Lednice v maximální míře podporuje projekty zaměřené na budování turistické destinace a rozvoj cestovního ruchu.
Jaký byl z hlediska turismu pro Lednici loňský rok a na co se návštěvníci vaší
obce mohou těšit letos?
Návštěvnost odvozujeme především
od prodaných vstupenek do lednického

zámku. Je v něm několik návštěvnických
okruhů. Patří k nim i skleník, minaret
a Janohrad. S potěšením mohu konstatovat, že mezi památkami jsme na prvním místě. Programovou nabídku zámku a parku dál rozšiřujeme. Spousta lidí
k nám přijíždí opakovaně. Zámek už navštívili, a tak objevují další a další cíle. To
je pro náš region důležité. Uvědomujeme si, že musíme nabízet nové možnosti, takže díky velké investici z prostředků
Evropské unie do hospodářské části zámku, do jízdáren, jejichž rekonstrukce a renovace jsme se ujali společně s Jihomoravským krajem za podpory obou krajských
univerzit, v nich vznikly zajímavé expozice. Ty by se mohly v letošní hlavní turistické sezoně stát dalším významným
lákadlem, protože disponují potenciálem zaujmout dospělé i děti. Dospělé řadou informací, například tím, jak se zdejší krajina vyvíjela, jaké jsou její hodnoty.
Dozvědí se tam spoustu informací o Lichtenštejnech, i takové, které dosud nebyly publikovány. Expozice jsou atraktivní
i pro děti včetně těch menších, zejména
interaktivními prvky. Zkrátka, jsou cílené

na rodiny s dětmi, což může být pádným
důvodem jejich návštěvy Lednice.
Předloni jsem využil služeb vašeho turistického informačního střediska. Jeho
personál byl profesionálně fundovaný
a vstřícný.
To jsem rád. V hlavní turistické sezoně je o služby informačního centra tak
veliký zájem, že jeho osazenstvo musíme posilovat. Informační centrum jsme

Možnosti, které u nás jsou, zámek,
park, lázně, cyklostezky, vinné sklepy,
přírodní rezervace kolem nivy Dyje atd.,
představují nádherné a lákavé cíle.

personálně stabilizovali, a tak věřím, že
ve vysoké úrovni poskytovaných služeb
bude pokračovat.

>>> www.lednice.cz
>>> www.mczl.cz
>>> www.lednicelazne.cz
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Miloslav Ransdorf
v Evropském parlamentu pracuje
od roku 2004.

>> Z jeho iniciativy se komisařka
Viviane Redingová chopila regulace
roamingu a přenosu dalších dat.
Snížené ceny za roaming pocítilo
380 milionů klientů ve všech zemích
Evropské unie. Byl jediným Čechem,
který byl u závěrečných třístranných jednání, kdy šlo o úpravu cen
směrem dolů.

>> Má klíčový podíl na tom, že jednání

Český poslanec
Evropského parlamentu

o třetím energetickém balíčku skončila pro český průmysl snesitelným
kompromisem. Mimo jiné prosadil
odstranění tzv. dvacetiprocentní
klauzule – ta požaduje povinné
rozdělení podniků s nejméně dvacetiprocentním podílem na trhu.
V případě rozdělení ČEZu by to
totiž znamenalo rapidní zvýšení
cen za energii pro ﬁnální spotřebitele. Opět byl jediným českým
poslancem, který byl u závěrečných
třístranných jednání mezi EP, EK
a Evropskou radou.

>> Pomohl vyjednat vyšší emisní kvóty

M

iloslav Ransdorf je v Evropském parlamentu členem politické skupiny GUE/NGL (European United Left - Nordic Green Left).
Léta předtím působil na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy a v Prognostickém
ústavu ČSAV. Odborné činnosti se nevzdal
ani po vstupu do politiky. Vydal pětadvacet odborných publikací a další připravuje. V Evropském parlamentu pracuje jako
místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Je náhradníkem ve Výboru pro mezinárodní záležitosti (AFET). Členem stálé delegace pro
Ukrajinu a delegace pro Střední Asii. Je
viceprezidentem Evropského energetického fóra. V Bruselu hájí zájmy českého průmyslu, neboť jak tvrdí, jeho vývoj je pro

30

www.e-Vsudybyl.cz

Česko a existenční jistoty obyvatel rozhodující. Sleduje i věci týkající se energetiky (v minulosti třetí energetický balíček,
povinné zásoby ropy, spolehlivost dodávek plynu atd.), stejně jako věci spojené
s vědou, výzkumem a inovacemi (sedmý
a osmý rámcový program, EUROSTARS
2). Nemenší pozornost věnuje digitálním
technologiím. Osobně inicioval regulaci
roamingu, kterou navzdory velkému odporu nadnárodních operátorů prosadila
komisařka Redingová. K tomu, aby mohl
zvládat tak rozsáhlou agendu, mu pomáhá pět asistentů a vedoucí kanceláře.
Pan Ransdorf hovoří patnácti jazyky
a v řadě dalších je schopen studovat literaturu. Sleduje mnoho vědních oborů.
Novinářům se svěřil: „Co mne v Evropském parlamentu v yděsilo, byla
a je skepse poslanců a politiků vůči vědě a výzkumu. Chybí tam něco, co bych
nazval průkopnickým duchem (pioneering spirit). Průkopnický duch a odvaha k novým, netradičním řešením totiž
byly základem dějinného úspěchu Evropy. V této složité době je proto nutno
hájit evropské hodnoty. Racionalismus,
humanismus a úctu k lidské důstojnosti. Evropská integrace by v tom měla
hrát významnou roli, ale obávám se, že
správné cíle jsou realizovány špatnými

pro Česko v prvním období obchodování s emisními povolenkami.
Tuto problematiku sleduje i nadále,
protože se jedná o tzv. backloadingu – nových pravidlech pro využívání emisních povolenek.

>> Podílel se na výsledné podobě sedmého a osmého rámcového programu pro vědu a výzkum, bez něhož
by nefungovala centra základního
výzkumu, a podporoval komisaře
Barota v jeho boji za záchranu programu Galileo.

>> V Evropském parlamentu prosadil
zprávu o nanovědách a nanotechnologiích s vědomím, že je to pro
českou vědu klíčový obor. Podal 52
pozměňovací návrhy u regulace chemického průmyslu REACH, z nichž
30 bylo přijato (REACH sice není ideální, ale jeho původní podoba byla
pro český průmysl daleko horší).

>> K jeho prioritám patří i ochrana
zájmů České republiky v boji proti
porušování Schengenských dohod
z německé strany, viz korespondenci s předsedou Evropské komise
Barrosem a především úsilí o podporu pozic českého průmyslu, kdy
svou činností v Bruselu už českému
průmyslu ušetřil miliardy korun.

Do Evropského parlamentu jsem nastoupila v roce 2004 společně s Miloslavem Ransdorfem. Znala jsem ho už z dřívějších dob a byla jsem ráda, že jsem ho
v Bruselu potkala. Každý, kdo s ním přišel do kontaktu, si uvědomil, jakým je
mimořádným člověkem. V Evropském
parlamentu o něm hovoříme jako o všestranném vzdělanci. Miloslav Ransdorf
je autorem řady knih a studií. O dějinách
reformace (Hus a Komenský), o Marxovi
a Che Guevarovi, o původu americké politické kultury, o Kurtu Konrádovi, o společenském myšlení od Luthera po Jeffersona. Nezáleží na tom, na které téma
s ním diskutujete, z každé debaty odcházíte obohaceni o nové poznatky a odkazy na odborné výzkumy. Dává přednost
komunikaci v rodném jazyce svého protějšku. Jednou jsem ho dokonce zastihla studovat perský slovník, zatímco jiní
si četli noviny. Ve výboru, který se v Evropském parlamentu zabývá průmyslem,
výzkumem a energetikou (ITRE), je proslulý odbornými znalostmi. Jeho fundovanost mu vynesla zvolení do funkce místopředsedy. Stejnou funkci zastává také
v Evropském energetickém fóru. Ne vždy
s ním souhlasím, nicméně je složité čelit jeho odborným argumentům. V tomto
volebním období je rovněž aktivním členem Výboru pro zahraniční věci, kde se
zaměřuje zejména na země východní Evropy. Nechci uvádět všechny jeho funkce
v této oblasti, nicméně musím vyzdvihnout jeho angažovanost týkající se Ukrajiny. Cestuje do různých regionů této země,
setkává se s místními obyvateli a diskutuje s nimi. Podobné informace týkající se
každodenního života lidí a jejich poměrů
na Ukrajině má málokdo. Miloslav Ransdorf se rozhodně neschovává za nějaké
teoretizování odtržené od života. Angažuje se v každé ze zvolených oblastí, motivován výrazným politickým a sociálním
závazkem.

metodami a že Evropská unie naléhavě
potřebuje institucionální reformu. Problém byrokracie určitě nevyřešíme tím,
že ustavíme protibyrokratickou komisi.
V poslední době ale Evropská komise
přišla s některými iniciativami, které je
třeba vítat. Zjistila totiž, že akciová spoluúčast zaměstnanců zvyšuje jejich motivaci a že tyto podniky činí odolnějšími vůči krizi. Významný je také zájem Evropské
komise o podporu družstevnictví, protože
družstevní podniky si vedou v krizi nadprůměrně úspěšně. O problematice participace a spolurozhodování zaměstnanců
při řízení podniků na základě americké,
japonské a západoevropské zkušenosti teď
píši ve své poslední knize, která čeká na vydání. Snažím se v ní o spojení mikroekonomického a makroekonomického hlediska.
Rád bych se také někdy vrátil k některým ﬁ lozoﬁckým otázkám. K problematice evropské racionalistické tradice a otázkám, jak vznikají a prosazují se
nové myšlenky. Po mém soudu evropská a zejména česká politika není na výši

současné doby. Chybí jí odvaha. Panuje
bezbarvost a myšlenková vyprahlost. Říká se tomu krize vůdcovství. Ale což nepsal Komenský, že i omyl je účasten pravdy? Evropská komise nemá skutečnou
průmyslovou politiku. Ve vědě a politice,
stejně jako v oblasti energetiky je mnoho
nedostatků. Bez důkladných a promyšlených investic do lidského kapitálu se krize
vůdcovství zvládnout nedá. Pro Evropu
je zapotřebí, aby obnovila svoji identitu na pevných základech. I k tomu bych
chtěl přispět podle svých sil a možností.“

>>> www.guengl.eu
>>> http://europa.eu/index_cs.htm
>>> www.ransdorf.com

Gabriele Zimmer,
předsedkyně GUE/NGL
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Mistr Jan Hus

2.

600. výročí upálení
Po návratu z Francie
začal Hus přednášet na univerzitě. Pro jakýkoliv další postup bylo nutné, aby byl
vysvěcen na kněze, což se stalo v r. 1400.
Zdálo se, že jeho kariéra bude výhradně
akademická, alespoň začátky k tomu jednoznačně ukazovaly. V akademickém roce 1401/1402 byl zvolen děkanem artistické fakulty (fakulty svobodných umění,
tj. ﬁ lozoﬁcké). Tento vývoj byl zcela
neočekávaně nar ušen tím, že se
v r. 1402 Hus stal
kazatelem v Betlémské kapli, která byla založena
na konci 14. století
proto, aby se v ní
prof. ThDr. Jan
kázalo česky a aby
Blahoslav Lášek, dr. h. c.
došlo k duchovní
obnově prostých
lidí. Lidé viděli život církve, ale nevěděli, co s tím, jak přispět k nápravě v „hlavě i údech“ organizace, která obepínala
jejich život. Působení v Betlémě se stalo pro Husa osudným. Když kritizoval
kněžstvo na různých synodách a mluvil o nutnosti nápravy latinsky, byl pro
arcibiskupa i krále žádaným kritikem.
On však začal kritizovat církevní poměry česky z betlémské kazatelny, což vzbuzovalo někdy velmi silné reakce. Nedá se
v žádném případě říci, že by docházelo
k nějakým vzpourám, ale problémy církve i společnosti začaly být diskutovány
i na nejnižší laické rovině. A lidé měli
v rukou mocnou zbraň, daleko mocnější
než jakékoliv bojové zbraně: církev měla
díky nim dobré příjmy a porušovala etické principy, neboť na její provoz ﬁnančně
přispívali. A tady jsou počátky všech konﬂiktů. Hus pro potřeby svých posluchačů
upravil české náboženské písně a kolem
roku 1408 jsou napsány jeho české spisy
jako Devět kusů zlatých, O sedmi smrtelných hříších, Zrcadlo hříšníka menší,
které u nich nacházely velký ohlas.

dědictví anglického reformátora Jana
Viklefa (1330–1384), jehož spisy přinesl
do Prahy pravděpodobně z Oxfordu v r.
1402 Jeroným Pražský. Viklef zastával ﬁlozoﬁcký realismus, tj. že obecné pojmy
mají svůj reálný předobraz a nejsou to
pouhá jména; dále pak právo světských
pánů udělat v církvi pořádek, když tam
není. Dále učil, v rozporu s obecnou tradicí církve, že světská i církevní autorita závisí na stavu milosti. Kdo v tomto
stavu není, vládnout nemůže (Viklefův
spis O světském panování z r. 1376). V několika spisech Viklef také tvrdil, že jediným měřítkem církevní nauky je Bible.
O svatém přijímání pak učil, že nedochází k přepodstatnění chleba a vína v tělo
a krev Kristovu, ale kladl důraz na duchovní přítomnost Ježíše Krista při tomto úkonu. Hus Viklefovo učení opravdu
přijímal, ale zcela odmítal právě jeho názor na svaté přijímání.

Viklef vyvolal řadu sporů
na pražské univerzitě, čeští mistři jej
hájili, cizinci poukazovali na to, že je
to kacíř. Arcibiskup šíření Viklefových
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myšlenek v r. 1406 zakázal. Husovi byl
Viklef sympatický, ale právě protože nepřijal jeho učení o večeři Páně, arcibiskup jej povolal v letech 1406 a 1407 jako
kazatele na synodu duchovenstva. Počínaje rokem 1408 začíná odklon arcibiskupa od Husa – Hus byl neustále svými
nepřáteli osočován ze šíření Viklefových
myšlenek.

I situace obecné církve,
která měla dva papeže, Benedikta XIII.
v Avignonu a Řehoře XII. v Římě, byla
v této době složitá. Český král Václav IV.
spolu s francouzským králem Karlem VI.
podporovali návrh pařížské univerzity,
aby se oba papežové vzdali svého úřadu a byl zvolen papež nový. Václav IV.
chtěl prosadit stanovisko v tomto smyslu
na pražské univerzitě, ale cizí mistři byli proti. Proto král vydal v r. 1409 Dekret
kutnohorský, kterým bylo přiznáno právo většiny hlasů na univerzitě českým
mistrům. Hus krále aktivně podporoval,
cizí mistři však odešli a založili v témže
roce univerzitu v Lipsku. Na podzim r.
1409 byl pak Hus zvolen rektorem pražské univerzity.

Jeden z pražských farářů,

Byl tu ještě jeden problém:
na evropských univerzitách se počátkem
15. století vedla diskuse o myšlenkovém

Hus káže na koncilu v Kostnici,
Litoměřice, graduál, 1515–1517

Hus na kazatelně, Jenský kodex

Jan Protiva, znovu Husa obvinil u arcibiskupa z vikleﬁsmu. Papež vydal zákaz
kázání mimo hlavní chrámy, což bylo
zaměřeno proti Husovi v Betlémské kapli. A arcibiskup dal ve svém dvoře spálit Viklefovy knihy, na což Hus nemlčel:
napsal na jeho obhajobu traktát O čtení
kacířských knih (1410) a svolal k tomuto
tématu univerzitní disputaci. V Betlémě
kázal pochopitelně dál. Arcibiskup vyhlásil nad Husem klatbu, dal si ji potvrdit

Následky byly zlé. Nad Prahou byl vyhlášen papežský zákaz bohoslužeb (interdikt), nad Husem zostřena klatba. Papež
by jistě neváhal vyhlásit za kacíře i krále, kdyby Husa nadále podporoval a trpěl
jeho pobyt v Praze.

Hus musel z Prahy,
Husovo odsvěcení, Richenthalova
kronika kostnického koncilu
papežem a v roce 1411 ji vyhlásil ve všech
pražských kostelích. Král chtěl mít pokoj,
proto vyhnal arcibiskupa z Prahy. Ten
na cestě za Zikmundem do Uher zemřel.
Zatím se tedy Husovi nic nestalo.
Jak tomu často bývá, bylo potřeba nějaká událost, která by vše uvedla do pohybu. Tou událostí byl prodej papežských
odpustků v létě r. 1412. Papež potřeboval peníze na válku a dal vybírat odpustky. To samozřejmě musel povolit král,
který měl zjevně z prodeje také zisk.
Hus vystoupil proti odpustkům v Betlémě i na univerzitě. Obrátili se proti němu někdejší přátelé Štěpán Páleč a Stanislav ze Znojma s tím, že argumentuje
viklefsky. Během prodeje odpustků došlo
také ke shromažďování lidí, byli zatčeni
a popraveni tři posluchači z Betléma: Jan,
Martin a Stašek. Hus je v Betlémské kapli
pohřbil. Nyní se od Husa odklonil i král.

než však odešel, odvolal se 18. října 1412
k instanci, kterou tehdejší kanonické právo neznalo – odvolal se ke Kristu. Zdržoval se pak na venkově, psal celou řadu
spisů, z českých například Výklad víry,
desatera a páteře, Provázek třípramenný, O svatokupectví, Zrcadlo člověka
hříšného větší, Dcerka, O šesti bludech.

Co následovalo, je známé:

Město Kostnice, konec 16. století

Psal i spisy latinské, kterými se bránil
proti útokům svých nepřátel. Na počátku roku 1413 napsal latinský spis O církvi (De Ecclesia), kde vyložil, jak rozumí
církvi a co se mu na daném stavu věcí nelíbí. Spis dal číst v srpnu 1413 v Betlémské kapli.

V r. 1414 byl svolán koncil

Nejstraší dochované vyobrazení
Husova upálení, Martinická bible,
kolem roku 1430

Hus je veden na hranici,
Richenthalova kronika
kostnického koncilu

do Kostnice, který měl v církvi udělat konečně pořádek. I Hus byl vyzván, aby se
dostavil. Zatímco on doufal, že se ve veřejném slyšení obhájí, nepřátelé byli realisticky přesvědčeni o tom, že bude jednou provždy zlikvidován. Mistr Jan se
dostavil do Prahy, dal si potvrdit, že nikdo proti němu nic nemá, od krále Zikmunda si nechal vystavit glejt pro zajištění bezpečné cesty. V doprovodu českých
pánů Jana z Chlumu, Václava z Dubé,
Jindřicha Lacemboka a dalších odjel
11. října 1414 do Kostnice. Asi tři týdny
po příjezdu byl však zatčen, vězněn v dominikánském klášteře a ve tvrzi Gottlieben na Bodamském jezeře. Ve vězení mohl částečně psát, ale veřejného slyšení se
mu nedostalo. Třikrát byl sice předveden
před koncil, ale požadovali na něm, aby
bez výhrad odvolal. Neodvolal a 1. července 1415 vydal prohlášení, proč tak nemůže učinit: to, co se mu předkládá, není pravda, netvrdil to, nehájil ani neučil.
Je to vykonstruovaná lež.

odsouzení, odsvěcení, smrt 6. 7. 1415.
Emotivně tyto konce vylíčil Husův přítel M. Petr z Mladoňovic ve svém díle
Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici. Husův postoj navždy poznamenal nejen církevní, ale i státní, právní i etický
život na našem území. V době nedávné
ještě rozděloval Čechy, ale po změně pohledu římskokatolické církve na jeho odkaz (1999) je osobností, která může svým
zářným důrazem na svědomí všechny
spojovat.
Děkan Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, dr. h. c.

>>> www.htf.cuni.cz

Husovo upálení na hranici, Jenský
kodex, začátek 16. století
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Boj o hegemonii v Čechách
druhé poloviny 9. století se již neodehrával
jako lokální kmenová válka. Čím dál větší
měrou se země zvaná Bohemie dostávala
do sféry zájmu okolních mocností, na západě Východofranské říše krále Ludvíka
II. a z východu prvního státu Slovanů, počínaje rokem 871 Svatoplukovy Velké Moravy. Oba rivalové měli ambice svou politikou zasahovat do dění v nepokřtěném
kraji kolem Řípu a soupeřit o váhu sil mezi nástupci římského císařství, latinským
západem a byzantským východem.

Kulturní vlivy
po staletí přicházející z Římského impéria podněcovaly především vojenskou
aristokracii tzv. barbarských národů
k vyšším standardům života; od záliby
v drahocennostech (bohatství na odiv)
po nové pojetí mocenské dominance. Vývoj se ubíral ke vzniku časně středověkých států na územích, jež ztrátou pozic
Říma pozbyly i jeho svrchované vlády.
Válečnictví bylo výsadou nejsilnějších,
ale s osvojením taktiky již také vzdělaných a bystrých mužů. Například legendární drtivou porážku tří římských legií
v Teutoburském lese (r. 9 po Kr.) v provincii Germania zosnoval a vedl germánský vůdce Arminius. Syn náčelníka kmene Cherusků prožil dětství v Římě jako
rukojmí, tam se latinizoval nejen v jazyce a kultuře, ale získal znalosti i v římské
politice a vojenství. V naší rané historii
byl obdobným vojevůdcem Sámo. Muž
cizího původu, nejspíše z franské kulturní oblasti, se kolem r. 629 postavil do čela
slovanských kmenů, s nimiž potlačil nejen nadvládu Avarů, ale roku 631/2 u Wogastisburku uštědřil porážku i franské
armádě krále Dagoberta I. Sámova domovina kdesi v Galii opravňuje k domněnce, že mu nebyly cizí ani ideje křesťanství, neboť na západ od Rýna nové římské
náboženství zakořenilo již ve 4.–5. století. Tehdejší zakladatel Franské říše král
Chlodovík přistoupil na křesťanskou víru z vděčnosti k „mocnějšímu“ z bohů,
když r. 486 v bitvě u Soissons čelil neodvratné porážce od římského krále Siagria.
Stará božstva otců Chlodovíka opustila,
avšak prosba ke křesťanskému Bohu mu
zachránila život a přispěla k zázračnému vítězství Franků. O tři sta let později se na pomyslný vrchol královské moci postavil jeho křesťanský pokračovatel,
od roku 800 císař Karel Veliký. Z perspektivy vládců raného středověku Bůh stál
na straně vítězů. S rostoucí naléhavostí
tento problém vnímali i předáci Bohemie; dávná božstva pod tíhou franského
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Nedaleko kláštera Klosterneuburg (Nový hrad) se nad Dunajem zvedá výběžek
Vídeňského lesa s horou Kahlenberg. Nevelká pevnost na vrcholu mohla být „Starým
hradem“, který byl v kronikách zmíněn jako Monte Comiano.
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Lucké války II –
mezi Moravou a Řeznem
meče neobstála, naopak Bůh křesťanů byl
příslibem moci i bohatství.

Křesťanská víra
ve slovanském Naddunají zprostředkovávaná někdy od 7. století osamělými misionáři ještě nepřinášela všelidový odraz.
Po generace neměnné pohanské rituály v usedlé agrární společnosti zajišťovaly plodnost i úrodu, vícero božstvům byl
podřízen koloběh života od jara do zimy,
od zrození po cestu do zásvětí. Uctívání bohů mělo charakter přírodního kultu, tradiční svátky zemědělského roku provázely všelidové zvyky praktikované běžným
obyvatelstvem. Vůdčí duchovně založená
stránka náboženství však byla projevem
i výsadou nemnoha jedinců. Autorita kněží svým vlivem promlouvala do osudu celého kmene. Římské vlivy a přesuny celých
etnik napříč Evropou však nezadržitelně
mění i zvyklosti dosud pohanských zemí,
úloha kněžstva se přizpůsobuje novým potřebám sjednocování. Vojenská aristokracie tu začíná vystupovat nejen jako vládnoucí moc, ale také si osvojuje výsady
a práva náboženské elity. Ve slovanském
prostředí se pro tyto přední vládce vžilo
pojmenování knjaz – kněz a současně i kníže. Titul mohl nést pouze jediný muž v nově hierarchizované struktuře knížecí moci.
Nejúspěšnější, zpravidla vítěz v boji, se stával vládcem a současně duchovním vůdcem pro všechen, tedy i válkou porobený
lid. Když v roce 831 moravský kníže Mojmír přijal křesťanství, byl tento akt franským králem i pasovským episkopátem
vnímán jako přijetí víry vším moravským

lidem, vstup celé země do sféry vlivu Východofranské říše a její církevní organizace. Křest čtrnácti „knížat“ Bohemie v Řezně roku 845 tento důsledek však nepřinesl.
Země nebyla jednotná pod svrchovaným
vládcem s autoritou jediného knížete. Bohemie musela projít procesem, který započaly již lucké války; výběrem domácího –
nebo dosazením cizího – hegemona.

S pochybami o víře otců
mohla být spojována i porážka pěti vojvodů Bohemie v roce 872 kdesi u břehů
Vltavy. Východofranské vojsko proniklo do nitra české kotliny a rozprášilo síly
zdejších slovanských rodů, známe i jména poražených předáků; Svatoslava, Vítězslava, Heřmana, Spytimíra a Mojslava.
Bez silného spojence byla země otevřena dalším útokům Franků, nejspíše byla
obnovena i povinnost odvádět tribut. Naproti tomu rok 874 znamenal obrat v politice východofranského krále Ludvíka II.
Němce k moravskému knížeti Svatoplukovi. Na říšském sněmu ve Forchheimu
byl mezi oběma znesvářenými stranami
sjednán mír, u něhož vedle Moravanů byli přítomni i zástupci Čechů (Boemi). To
muselo vojvodům Bohemie nesmírně imponovat, cesta vstříc Svatoplukovi byla otevřená. Vše uspíšil vývoj v Polabí, které bylo vůči Bohemii v generačním předstihu.
Možná již za knížete Rastislava se vlivu Moravy podřídilo východní Polabí s pevností Gradič na soutoku Labe a Orlice, pokud
však staviteli opevněného Hradce nebyli
sami Moravané. Zdejší rody nejspíše přistoupily i na křesťanství, zprostředkované

moravskou církví biskupa Metoděje. Dokladem může být nejstarší kostel v Hradci
Králové zasvěcený sv. Klimentovi, patronu
Metodějovy slovanské misie. Kmenové elity v Polabí, mezi něž patřili i Slavníkovci,
přijaly „Moravu“ o léta dřív než centrum
Bohemie. Nemůžeme opomíjet ani kulturní vlivy zajištěné rodovými svazky mezi blízkými slovanskými zeměmi. K roku
871 byl ve franských letopisech zaznamenán přepad bohatého svatebního průvodu
vypraveného z Bohemie na Moravu, který
měl být proveden kdesi na východobavorském pomezí. Naopak z hradiště u Želánek
nedaleko Duchcova známe hrob křesťanky patrně z Moravy provdané do významného rodu v Podkrušnohoří. Přesto nejdále působnosti Moravanů zůstávalo Lucko,
silný kmenový svaz v Poohří, který sužoval lid Čechů neméně než cizí Frankové.

Karlem III. Tlustým. Mírové jednání bylo nejspíše i obhajobou Svatoplukovy expanze do Panonie, zájmového území Franské říše. Významným předpokladem však
bylo zajištěné vlastní zázemí, kdy mocenská i hospodářská centra Moravy se ocitla
příliš blízko operačnímu okruhu staromaďarských bojovníků. Svatopluk se s nimi
pokoušel o jakési spojenectví, když sílícímu náporu kočovného lidu propůjčil či postoupil východní část země v Potisí. Nejspíš
ale tušil, že příval nezastaví. Nejmladší syn
Ludvíka II. (prvorozený Karloman zemřel
r. 880, Ludvík III. r. 882) Karel III. zvaný
Tlustý nedosahoval vojenských ani politických kvalit svých razantních předchůdců.
Právě proto nedaleko Vídně „na hoře Komianské“ mohla zaznít nová dohoda o Svatoplukových zájmech v Bohemii.

Rostoucí moc Svatopluka,
moravského knížete, v 80. letech 9. století musela v Bohemii jistě rezonovat. Svatopluk měl práva a uznání křesťanského
panovníka stejně jako král Franků, avšak
původem byl Slovan a stálo za ním slovanské vojsko, mocnější a větší než kdy dříve.
Z dobových kronik vychází i odhad, že jeho
armáda operující v letech 883 a 884 v Panonii čítala 25–50 tisíc mužů ve zbrani včetně jezdectva. Taková hotovost se nemohla
rekrutovat pouze z centra říše v Pomoraví.
Pokud vládnoucí rod a také rody dalších
moravských předáků pojily v Polabí i Bohemii příbuzenské svazky, část vojska byla sebrána jistě i na západě. Ovládnutí celé
země bylo jen věcí politické dohody mezi
svrchovaným moravským a východofranským panovníkem, kdy oba si činili nárok
na jistý vliv v české kotlině.

Z hlediska vnitřních záležitostí
Bohemie byl ve druhé polovině 9. století
zdánlivě nepodstatný sílící tlak staromaďarských nomádských kmenů na západ.
V roce 881 je zmiňován již druhý ničivý nájezd obávaných jezdců na střední Podunají, který dosáhl až k Vídni. Významné zpravodajské informace o pohybu kočovných
kmenů ze stepí na západ od Černého moře musel ze své cesty do Konstantinopole
v letech 881–882 přinést také arcibiskup
Metoděj, který se s těmito nomády setkal
ještě společně s bratrem Konstantinem
při diplomatickém vyslání do Chersonu.
Moravský vládce si patrně byl vědom nebezpečí i vojenských rizik, které se valily
z východu. Na podzim roku 884 se Svatopluk, možná v doprovodu stárnoucího arcibiskupa Metoděje, sešel v Monte Comiano kdesi na Dunaji s nástupcem Ludvíka
II. na východofranském stolci, s císařem

Dobové vyobrazení hory zde zvané
Kalenperk. V popředí středověký most
k branám Vídně.

Stejně jako Frankové
potřebovali i Moravané stabilní správu
v Bohemii, kterou by jim pomohl udržovat
svrchovaný kníže domácího rodu, s podmínkou však křesťanského vyznání. Jenže
takového Bohemie neměla. Pokus o jeho
nastolení patrně zinscenovaly obě strany,
franská i moravská. Svatopluk si z nějakého důvodu vybral Bořivoje a někdy v roce 882–883 jej nechal pokřtít. Křest metropolitou Metodějem je zaznamenám v tzv.
Kristiánově legendě, kmotrem mu mohl
být sám kníže Svatopluk. Můžeme se jen
dohadovat, zda Bořivoje pojily příbuzenské svazky s některým z moravských rodů, větší váhu však nabýval vztah kmotra
s novokřtěncem, v křesťanské symbolice
středověku závaznější než pokrevní příbuzenství. Ochranou Moravanů a poutem Svatoplukovým získal jeden z vojvodů legitimitu knížete Bohemie. Bořivojovi
se pak měli podřídit ostatní. Máme-li věřit
Kristiánově legendě, vše neproběhlo, jak si
Svatopluk a Bořivoj představovali. Bořivoj
byl záhy ze země vyhnán, neboť na domácím sněmu jej odmítli pro údajnou zradu
víry otců. Stařešinové si za předáka zvolili jakéhosi Strojmíra, povolaného z ciziny,
nejspíše od „opačných“ sousedů ze západu. „Vzdorkníže“ totiž za svého odloučení

zapomněl rodnou řeč, pro lid byl němý –
Němec. Nemenší potíž však vyvstává, zda
muž z předního rodu, který velmi dlouho
žil či vyrůstal v Bavorsku nebo ve Francích, mohl zůstat pohanem. Bořivoj i Strojmír nejspíše oba již byli křesťany, jeden
však pokřtěný u krále Ludvíka a druhý
u knížete Svatopluka. Za vyhnáním Bořivoje tak patrně nestál odpor vojvodů proti nové víře, důvod hledejme v boji o vliv.

Návrat Bořivoje z Moravy,
kam se po útěku uchýlil, proběhl nejspíše
až v rámci dohod z Monte Comiano na podzim 884. Avšak Bořivoj jistě neměl podporu všech předáků a jejich družin, nejméně těch, kteří dříve podporovali Strojmíra.
Navíc bylo potřeba se vypořádat s možností další vzpoury proti Svatoplukovi, jehož v Bohemii Bořivoj pouze zastupoval.
Jak takový návrat k moci vypadal, si můžeme živě představit. Žádný takový děj plný
krve a násilí však kroniky neuvádějí. Nebo přece? Možná tu pomůže vypravěč Kosmas a jeho pojednání o vyvrcholení luckých válek, boj tzv. Čechů (Boemi) s Lučany
na Turském poli. Letopisec děj zaznamenává bezmála o tři století později. Bitvu samu
nedatuje, ale obsazuje ji osobou bájného
knížete Neklana, kterého v „přemyslovské
genealogii“ uvádí jako předchůdce Hostivíta, otce Bořivoje (hypoteticky kolem r. 850).
Avšak úvod do turských událostí počíná
křtem vládnoucího knížete Bořivoje, následuje popis luckých výbojů proti Čechům
zakončený bitvou na Turském poli. Povšimnout bychom si měli i velmi zvláštní
okolnosti, že ještě v předešlé kapitole Kosmas uvádí Neklana v pouhé posloupnosti
jmen a k němu i ostatním se staví zdrženlivě až kriticky: „O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak že se oddávali břichu
a spaní, byli nevzdělaní a neučení, podobali
se tudíž dobytku, takže zajisté proti přírodě
tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž…“ Bájný
Neklan coby účastník legendární bitvy je
proto nejspíše Kosmovou vsuvkou, jak se
vyhnout (problematické) dataci do Bořivojovy doby. Pokřtěný kníže přece v kronikářově podání nemohl stát na žádné ze stran,
neboť Lučané i Čechové byli ještě pohany.
Ale Kosmase, horlivého služebníka latinské
církve, trápil i jinak: Bořivoj byl přívržencem Svatoplukovým a křtěncem východní
Moravské církve. Více o smyslu turských
událostí proto vypovídá naše znalost konkrétního místa v těsném sousedství „hrádku Čechů“, jenž je zván Levý Hradec a byl
údajně Bořivojovým sídlem.
Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/
pocatky-nasi-statnosti

>>> www.boheminium.cz
třetí vydání 2015
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Náhrada újmy
za narušení dovolené
NOVOMĚSTSKÝ

PIVOVAR

Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou
raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst
v atraktivních
rozsáhlých prostorách.
Vlastní výroba 11° piva
– kvasnicový nefiltrovaný světlý
a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně
Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

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

www.npivovar.cz
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ozvolný příchod jara představuje
pro většinu lidí období, kdy přistupují k výběru letní dovolené, představující důležitý zdroj načerpání energie
na zbytek pracovního roku. Je-li k jejímu
zajištění zvolena například cestovní kancelář (tzv. pořadatel zájezdu), je jistě žádoucí znát alespoň základní práva zákazníka pro případ, že cestovní kancelář
nedostojí slibům obsaženým v katalogu
svých zájezdů a dlouho očekávaná dovolená bude úplně nebo podstatným způsobem zmařena.
Úprava institutu újmy za narušení
dovolené (tzv. náhrada za ztrátu radosti
z dovolené) byla do občanského zákoníku převzata po vzoru dalších členských
států Evropské unie. Jedná se bezesporu o jednu z nejvýznamnějších změn,
kterou oblast cestovního ruchu v rámci nové úpravy občanského zákoníku
zaznamenala. Pořadatel zájezdu dle nové úpravy není vůči zákazníkovi odpovědný pouze za škodu na majetku, ale
rovněž za újmu nemajetkovou – psychickou, která zákazníkovi vznikla v důsledku porušení povinností pořadatele zájezdu, zejména byl-li zájezd zmařen
nebo podstatně zkrácen. Náhrada újmy
za narušení dovolené tak přichází v úvahu spíše v závažnějších případech porušení povinnosti pořadatele zájezdu, kdy
došlo ke zmaření samotného účelu dovolené, tj. typicky v případech zmaření
zájezdu či jeho zkrácení. Na hraně pak
budou případy nedodržení slibů cestovních kanceláří, například garantování
určitého typu pláže, vzdálenost hotelu
k moři nebo nemoc vzniklá v důsledku
porušení hygienických předpisů v hotelovém komplexu. Naproti tomu banální
případy typu krátkého zpoždění letu či
nepříznivého počasí ani okolnosti, které
vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelné a neodvratitelné náhody, nemohou být v rámci náhrady újmy za narušení dovolené kompenzovány nikdy.
Výše náhrady škody za narušení dovolené není stanovena paušálně a závisí zejména na míře a intenzitě porušení
smluvních podmínek ze strany pořadatele zájezdu. Další skutečnosti, které je
nutné při určení výše kompenzace zohlednit, jsou délka zájezdu, jeho cena či
dopad do osobní sféry zákazníka. Pokud

však škodná událost vznikla následkem
okolností, které se přičítají zákazníkovi, povinnost nahradit škodu se poměrně sníží. Uplatnění nároku na náhradu
újmy za narušení dovolené nevylučuje nárok zákazníka na náhradu škody
majetkové, oba nároky lze uplatnit současně. Pokud třeba cestovní kancelář

nedopraví zákazníka na smluvené místo dovolené, je zákazník oprávněn kromě nároku na v rácení ceny zájezdu
požadovat rovněž náhradu újmy za narušení své dovolené. Lhůta pro uplatnění vad zájezdu počíná běžet od skončení
zájezdu a je pouze jednoměsíční – po jejím marném uplynutí dochází k promlčení práv z vad zájezdu. Rozhodně lze
doporučit vady vytknout co nejrychleji.
Účelem zavedení institutu újmy za narušení dovolené je účinná korekce nabídky pořadatelů zájezdů, zejména cestov ních kanceláří, která by měla co
nejvíce odpovídat skutečnosti a slibovat
zákazníkům pouze ty služby, které může reálně splnit. Nakolik se však tento
institut ukáže v praxi využitelným, bude záležet zejména na zákaznících a jejich odhodlání dožadovat se svých práv,
včetně náhrady za narušení dovolené.
JUDr. Lucie Kolářová,
Advokátní kancelář Vácha & Kolář

>>> www.vacha-kolar.cz

Mezinárodní portál www.kdelovit.cz přináší unikátně zpracované informace. Cílem projektu je sdílet informace
o možnostech poplatkového lovu v jednotlivých zemích bez zprostředkovatelských stran. Otevírá se tak prostor
pro uživatele honiteb nejen prezentovat nabídku honitby, ale také seznamovat širokou veřejnost s dalšími
aktivitami, které se v místě a regionu konají (setkání, soutěže, závody, plesy apod.), a tím přilákat větší
množství návštěvníků. Web denně přináší zajímavosti z mysliveckého světa.

Nechte se inspirovat
a sdílejte zážitky
ze světa myslivosti online

ve spolupráci s Vinařskou asociací ČR
u příležitosti 750. výročí založení města České Budějovice

20. - 21.3. 2015
www.vcb.cz
třetí vydání 2015
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Sdružujeme silnou skupinu výrobních družstev v ČR
a jsme členy mezinárodních družstevních organizací.
Základem dobře hospodařících států jsou podniky
výrobních družstev a malé a střední ﬁrmy.
Výrobní družstva jsou ryze české ﬁrmy
s českými pracovníky a hlubokou
podnikatelskou tradicí sahající
až do 19. století.

Výrobní družstva

nabízí široký sortiment výrobků a služeb:
Stavby a stavební práce

Kosmetika a chemické výrobky

Stroje, nástroje a zařízení

Oděvy a obuv

Nábytek a výrobky ze dřeva

Kožedělné výrobky

Potřeby pro dům a hobby

Hračky, Obaly

Potřeby pro zemědělce a zahrádkáře

Dárkové a umělecké předměty

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
www.scmvd.cz, marketing@scmvd.cz
tel.: 224 109 111, fax: 224 230 319

NABÍDKY, POPTÁVKY, INFORMACE

na www.scmvd.cz

SVATBY RAUTY RODINNÉ OSLAVY
CATERING FIREMNÍ VEČÍRKY
EXKLUZIVNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK
NABÍDKA VYSOCE
KVALITNÍCH VÍN

Nová Ves 42, Branžež
294 02 Kněžmost
tel.: 725 854 356
e-mail: info@cernalouze.cz

www.cernalouze.cz
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&estazataMePstYtPpRORGraKRkaPĤ

Firma s rodinnou a krajovou tradicí se sídlem v
ýHVNpP 5iML Y\UiEt RULJLQiOQt ãSHUN\ ] SĜtURGQtFK
NDPHQĤ]þHVNêFKLVYČWRYêFKQDOH]LãĢ
9OWDYtQ\þHVNpDFKiW\DPHW\VW\MDVSLV\ODEUDGRULW\
PDODFKLW\
9ãHYMHGLQHþQêFKGHVLJQHFKâSHUN\MVRXYSUDYpP
VWĜtEĜH $J    QHER Y UKRGLRYDQpP
ELåXWHUQtPNRYX

9QDãHPREFKRGČYiVþHNi]DMtPDYê]iåLWHN0ĤåHWH
VLVDPL]NXVLWSUiFLEUXVLþHDRSUDFRYDWþHVNêDFKiW
QDKODGLQRYpOHãWLþFH
8NiåHPH YiP Y]iFQp PLQHUiO\ ] YODVWQtFK VEtUHN
6WHMQp ]GREt VWČQ\ NDSOH VYDWpKR 9iFODYD YH
VYDWRYtWVNp NDWHGUiOH QD 3UDåVNpP KUDGČ 9ãH
MH GRSURYi]HQR YêNODGHP L ]DMtPDYêP URGLQQêP
SĜtEČKHP

)LrePntprRGeMna-%eneGLktskiXOLceþ.3raKa-6tarp0ČstRteO
]DREFKRGQtPGRPHP.RWYDPLQRG1iPČVWt5HSXEOLN\

www.stefany-sperky.cz

