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www.ERVpojistovna.cz

Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme 
to jinak, protože cestováním žijeme. 
Už více než 100 let. Každý rok osobně 
prověřujeme úroveň lékařské péče  
v zahraničí. Vybudovali jsme síť center 
pomoci na všech kontinentech. Škody 
vyplácíme férově do 7 pracovních 
dnů. 750 tisíc klientů ročně z nás dělá 
českou jedničku.  

Vy cestujete. My se staráme.

Kdo vám na cestách  
kryje záda?



+420 487 809 711
www.hotelport.cz

Dovolená s jistotou u nás na horách i u vody

+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz
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Peníze příchozích 
spotřebitelů, res-
pektive cestovní 

ruch, se výrazně podí-
lí na úspěšnosti mnoha 
výrobních a nevýrobních 
oblastí a na fi nancování 
veřejného sektoru. Tedy 
i na udržení a vytváření 
pracovních míst mimo 
sfér u poskytovatelů 
služeb hostům a turis-
tům a volného času. 
A do jakých zemí že bude 
směřovat mobilní kupní 
síla, cesty a útraty domá-
cích a zahraničních turis-
tů? Rád bych před hlavní 
turistickou sezonou při-

pomněl, že země příběhů – Česká republika – má (vyjma 
společenské poptávky) téměř veškeré předpoklady, aby 
peníze vozili utrácet právě k nám. Z hlediska bezpečnos-
ti, četnosti a bonity turistických cílů jsme jednou z nejbo-
hatších zemí světa. Ještě kdyby tak obyvatelé Česka, kteří 
nepracují a nepodnikají v terciární sféře cestovního ruchu, 
chtěli být bohatší prostřednictvím zhodnocování unikát-
ních dispozic své vlasti. Z hlediska markantnějšího využí-
vání univerzální tržní platformy cestovního ruchu je totiž 
třeba daleko víc dávat najevo, že Česko není jen Praha. Že 
ho tvoří regiony tří úžasně disponovaných historických 
zemí, jejichž heraldické znaky – stříbrný dvouocasý lev 
ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí Českého krá-
lovství v červeném poli, stříbrno-červeně šachovaná orlice 
se zlatou korunou a zlatou zbrojí Markrabství moravské-
ho v modrém poli a černá orlice se stříbrným půlměsícem 
zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se 
zlatou korunou a červenou zbrojí Slezského velkoknížec-
tví ve zlatém poli – jsou součástí velkého státního znaku 
České republiky. 

Jaromír Kainc 

Aby sobě naň z cela 
nejprv pohleděl 
a jeho spořádání 
vyrozuměl

Obsah

Všudybyl fotí fotoaparátem
OLYMPUS OM-D E-M1

třetí vydání 2016

I dí mi můj vůdce Všudybud: „Nu, tu máš, poutníče, 

milý ten svět, na nějžs se podívati žádostiv byl. Proto 

sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň 

z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl.“

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

z cela nejprv pohledě

L

SPA APHRODITE
RAJECKÉ TEPLICE
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Před hlavní turistickou sezonou, 
1. dubna 2016, jsem o rozhovor 
požádal náměstkyni ministry-

ně pro místní rozvoj České republiky 
pro řízení Sekce regionálního rozvoje 
Ing. Kláru Dostálovou.
Paní náměstkyně, Česko upevňuje pozi-
ci bezpečné turistické destinace.

Česká republika je desátou nejbez-
pečnější zemí světa. Pro mezinárod-
ní klientelu jsme lukrativní destina-
cí.  Navštěvuje nás tak i čím dál větší 
množství turistů ze vzdálených mimo-
evropských zemí, kteří chtějí poznávat 
starý kontinent. Ti své seznamování se 
s Evropou nezřídka začínají na Letiš-
ti Václava Havla Praha, jehož úspěšná 
expanzní obchodní politika vyúsťuje 
v narůstající počet leteckých linek pro-
pojujících Česko s dalšími a dalšími 
zeměmi a novými destinacemi.

Minulé vydání Všudybylu informo-
valo o podpisu protokolu o spolu-
práci v oblasti aktivit v cestovním 
ruchu v rámci českého předsednictví 
V4 a o plánovaných marketingových 
aktivitách visegrádských zemí v roce 
2016 na zámořských trzích (viz www.e-
Vsudybyl.cz, článek „Spolupráce vise-
grádské čtyřky v cestovním ruchu pro 
rok 2016“).

Hosté ze zámořských a dálněvýchod-
ních zdrojových trhů incomingu rádi 
poznávají i další státy střední a východ-
ní Evropy, což je jedno z témat, o kterém 
mluvíme s visegrádskou čtyřkou: jak se 
vzájemně podporovat, jak koncipovat 
turistické balíčky tak, abychom návštěv-
níky Evropy co možná nejdéle udrželi 
na území našich států. Co je pro Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR hodně vel-
kou prioritou, je rozvoj cestovního ruchu 
v regionech. Již jsem konstatovala, že vět-
šina letecky se dopravujících návštěvní-
ků České republiky přilétá do Prahy, což 
je logické už proto, že pražské meziná-
rodní letiště se stává významným evrop-
ským leteckým hubem. Praha je samozřej-
mě velkým magnetem i pro cestovatele, 
kteří využívají dalších druhů přepravy. 
Avšak i ostatní regiony Čech, Moravy 
a Slezska skýtají neméně úžasné zážitky 

a nabízejí atraktivní pobyty. Proto z úrov-
ně ministerstva řešíme, aby i tyto regiony 
měly fi nanční prostředky na zkvalitňová-
ní infrastruktury, protože vedle turistic-
kých atraktivit a programové nabídky 
je její úroveň významným faktorem při 
rozhodování se turistů k opakovaným 
 návštěvám a k tomu, zda na daném místě 
budou trávit více dní.

Roste i domácí cestovní ruch.
Rozkvět domácího cestovního ruchu 

nás těší. Pro letošní sezonu jsme proto 
připravili další inspirativní trasy, tipy 
a doporučení, při jejichž komunikování 
s veřejností hodně sázíme (i když nejen) 
na oblíbený a hojně navštěvovaný por-
tál www.kudyznudy.cz. Jeho prostřednic-
tvím cestovatelům a dovolenkářům nabí-
zíme to nejlepší, co je v rámci regionů 
Čech, Moravy a Slezska k vidění. Stavíme 
na našich krásách a atraktivitách, nejen 
kulturních a památkových, ale i na pří-
rodních. Doporučujeme možnosti tráve-
ní volného času včetně témat pro aktivní 
dovolenou v České republice.

Autor Kroniky české, Beneš Krabi-
ce z Weitmile, zaznamenal, že jeho 
panovník ve svých padesáti letech 
„…zbudoval a vyzvedl rybník podivu-
hodné velikosti, jakési veliké vodstvo 
pod hradem Bezděz“. Letos si tak připo-
mínáme nejen 650 let založení Mácho-
va jezera, ale především 700. výročí 
narození Karla IV.

Ano, spousta letošních aktivit a pro-
gramů se týká karlovských témat včet-
ně putování po místech spjatých s císa-
řem a králem Karlem IV. Příští rok pak 
bude ve znamení českého baroka a v roce 
2018 bude samozřejmě hlavním téma-
tem sté výročí vzniku naší republiky, kdy 
na akcích k němu budeme hodně spolu-
pracovat s kolegy ze Slovenska.

Paní náměstkyně, tržní platformě ces-
tovní ruch se přiznává, že tvoří tři pro-
centa hrubého domácího produktu.

Avšak multiplikační efekt cestovní-
ho ruchu, to, co synergicky vytváří, 
dělá sedm až osm procent HDP. Každý 
turista v České republice utratí nějakou 
tu korunu. A nemusí to být malé část-
ky (například u čínských  turistů se 
 útraty  pohybují mezi 15 až 25 tisíci 

korun za týden), které se tak dostávají 
do české ekonomiky nebo v ní v přípa-
dě domácího cestovního ruchu zůstáva-
jí. Přítomnost mobilní kupní síly na čes-
kém území se pozitivně odráží ve všech 
odvětvích. Z inkasa, které se díky příjez-
dům turistů dostává do našeho ekono-
mického systému, těží jak široká podni-
katelská sféra, tak veřejný sektor, neboť 
část z jimi utracených peněz na našem 
území jde prostřednictvím daní a odvo-
dů do veřejných rozpočtů.

>>>www.mmr.cz
>>>www.kudyznudy.cz

Regiony Čech, Moravy a Slezska 

skýtají úžasné zážitky

Hodně sázíme na portál www.kudyznudy.cz. 

Jeho prostřednictvím obyvatelům Česka 

nabízíme to nejlepší, co je v rámci regionů 

Čech, Moravy a Slezska k vidění.

Ing. Klára Dostálová
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Karel IV. 
si uvědomoval hospodářský a politický 
význam severních Čech a potřebu dohlížet 
na mocnou severočeskou šlechtu. A tak se 
Bezděz dostal na seznam královských hra-
dů, které nesměly být šlechtě nikdy zasta-
veny. V podhradí u městečka Hirschberg 
nechal založit rybník. Jak zaznamenal kro-
nikář Beneš Krabice z Weitmile: „Toho 
roku a v tom čase (říjen 1366) císař, meš-
kaje v Norimberce, ustanovil generálním 
vikářem Svaté říše římské pro Německo 
svého bratra Václava… a vrátiv se do Čech, 
zbudoval a vyzvedl rybník podivuhodné 
velikosti, jakési veliké vodstvo pod hradem 
Bezděz.“ Vznikl tak Velký rybník o rozloze 
350 ha. Jak neromantické jméno! Vždyť ani 
básníkovi K. H. Máchovi se název Velký ryb-
ník (v jeho době už pouze Großer Teich) 
nepozdával a vodní plochu sice nazýval 
rybníkem, ale Hiršperským. „Od východu 
nový měsíc vycházel a veliký Hiršperský 
rybník se skvěl polou v  sluneční záři, polou 

ve mdlém světle měsíce. Nad Hiršperkem 
hustý se dmul kouř…“ (Večer na Bezdězu). 
V jeho básnické skladbě Máj je už z rybníka 
jezero. „Jezero hladké v křovích stinných 
zvučelo temně tajný bol…“

V 80. letech 19. století 
se krajina pískovcových skal a bizarních rok-
lí, z nichž i v parném létě vane vlhký chlad, 
krajina borových lesů prostřídaná hustým 
starobylým bukovým porostem, jíž se prů-
mysl téměř nedotkl, stává místem, kam lidé 
(především z velkých měst) jezdí relaxovat. 
Oblast mezi Doksy, Dubou, Kokořínem 
a Ralskem se dostává do hledáčku léka-
řů, kteří ji doporučují jako ideální místo 
k odpočinku, k léčení pocuchaných nervů, 
revmatismu a srdeční slabosti. Největší roz-
voj lázeňství a turistiky začíná po 1. světové 
válce, kdy jsou Doksy, Hradčany (Kummer) 
a Dubá doporučovány jako příjemná letovis-
ka pro dlouhodobý ozdravný pobyt.

Dokská Lázeňská správa 
v roce 1931 vydává první česky tištěný pro-
spekt o Doksech. V něm se píše o Severo-
českých jezerních lázních a dokském Vel-
kém jezeře s tím, že v závorce je uvedeno 

Máchovo jezero! V roce 1932 se na strán-
kách vlastivědného časopisu Bezděz rozho-
řel spor o přejmenování Velkého rybníka 
na Máchovo jezero. Tehdy Bohumil Kinský 
uveřejnil stať „Máchovo jezero“, v níž říká: 
„… není jistě hříchem, když jezero u Doks 
budou hraničáři zváti jezerem Máchovým 
i proto, že opěvuje-li Mácha krajinu skuteč-
nou, pak skoro všechny přírodní obrazy 
najde zde v Podbezdězí.“ Boj o přejmeno-
vání Velkého rybníka na Máchovo jezero 
vyvrcholil v roce 1936, kdy si Češi připomí-
nali 100 let od úmrtí K. H. Máchy a 100 let 
od prvního vydání Máje. 

Po druhé světové válce 
je název Velký rybník zapomenut. V roce 
1947 vychází průvodce Bohumila Kinského 
„Máchovo jezero – naše moře“. V jeho závě-
ru lze číst: „Jistě nejkrásnějším uctěním 
pěvce Máje jest, že český lid všeobecně zná 
jen jediné pojmenování Velkého rybníka: 
Máchovo jezero!“ Všechny knižně vydané 
turistické průvodce o Máchově kraji použí-
vají v popisu pouze název Máchovo jezero, 
avšak na mapách to tak jednoznačné není. 

V současné době
se Máchovo jezero i okolní krajina těší vel-
kému zájmu turistů, neboť si zachovávají 
romantickou tvář a nabízejí řadu lákadel 
pro rodiny s dětmi. Krom čtyř písčitých 
pláží, koupání a lodních plaveb si přijdou 
na své v muzeu Čtyřlístek a na naučné 

stezce „Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku“. 
Zhruba kilometr jižně od Máchova jezera 
v lesoparku Masarykovy sady v Doksech 
našly útočiště lesní bytosti. Šest soch skřít-
ků musejí děti dle plánku najít, přečíst si 
jejich příběh a ti pak jim splní tajné přání. 

V Památníku K. H. Máchy,
nejstarší roubené budově Doks, se lze 
seznámit s životem a vztahem K. H. 
Máchy ke zdejší krajině, dnes protkané 
sítí cyklostezek. Běžci si mohou zatréno-
vat v lesích na červeném (10 km) a žlutém 
(4 km) okruhu. Ctitelé golfu najdou svou 
parketu na hřišti obklopeném lesy s výhle-
dem na Bezděz. S přírodními památkami 
seznamuje Naučná stezka SWAMP. Dok-
sy nabízejí řadu kulturních akcí i přímo 
na plážích Máchova jezera nebo v areálu 
zámeckého parku. Protože Máchovo jeze-
ro slaví čtvero výročí, zveme na řadu kul-
turních akcí spjatých s císařem Karlem IV. 
První taková, na níž opět založí Máchovo 
jezero a pozdraví jeho návštěvníky, bude 
v sobotu 21. května „Otvírání jezera“, kte-
ré zahájí letní turistickou sezonu.

PhDr. Renata Mauserová 

>>>www.doksy.com

650 let 
Máchova jezera

V roce 2016 si Doksy připomínají čtyři velká výročí, která se vztahují 

k největší vodní ploše severních Čech – k Máchovu jezeru: 650 let 

od jeho založení; 700 let od narození Karla IV. (14. května 1316), 

který Velký rybník pod hradem Bezdězem v podstatě nechal založit 

ke svým padesátinám (1366); 180 let od prvního vydání Máchova Máje 

(23. dubna 1836) a 180 let od úmrtí Karla Hynka Máchy (6. listopadu 1836).
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Rozhovor s primátorem sta-
tutár ního města  Olomou-
ce doc. Mgr. Antonínem Staň-

kem, Ph.D., s nímž se potkáváme 
31. března 2016, jsem začal připome-
nutím o dvanáct století dřívějších dějů, 
k nimž Radek Míka ve Všudybylu uvá-
dí: „Pronikání kulturních vlivů přerost-

lo v mocenskou přítomnost Moravanů 

také v Hornomoravském úvalu. Význam-

nou obchodní stanicí jantarové stez-

ky ve středním Pomoraví bylo hradisko 

Povel, existující již v době předvelkomo-

ravské, jež v průběhu 9. století přerost-

lo v rozsáhlý sídelní celek, z něhož vzešel 

hrad a metropole Hané, město Olomouc.“ 

(Viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Počátky 

naší státnosti 39“.) 

Pane primátore, Olomouc odjakživa 
patřila mezi naše nejvýznamnější měs-
ta. Jaký byl pro ni z hlediska cestovního 
ruchu loňský rok 2015?

Úspěšný. Usku-
tečnilo se tu mno-
ho v ýznamných 
akcí, které nejenže 
k nám přiváděly 
kupní sílu tuzem-
s k ý c h  n á v š t ě v -
n í k ů a t u r is t ů , 
ale do Olomouce 
kvůli nim ve vel-
kém na vícedenní 
pobyty přijížděli 
i zahraniční hosté. 
Z ranku sportovních událostí k nim urči-
tě patří tradiční Olomoucký půlmaraton. 
Bezesporu i Mistrovství Evropy ve fotba-
le hráčů do 21 let, kdy se v Olomouci hrá-
ly zápasy jedné ze skupin. A když už jste 
začal až tak vzdálenou historií, v době 
mistrovství jsme si tak měli možnost při-
pomenout, jak asi mohla Olomouc vypa-
dat po dobytí Švédy. To je samozřejmě 
nadsázka. Oproti svým předchůdcům, 
kteří naše město „navštívili“ před necelý-
mi čtyřmi staletími, tu švédští fanoušci 
po sobě zanechali výrazně menší či spíše 
žádné škody. Navíc svými útratami pod-
pořili mikroekonomiku naší metropole 
a nadšením pro placení spotřební daně 
z alkoholu i státní kasu. V Olomouci se 
odehrála taky řada kulturních akcí včet-
ně výstav, koncertů a dalších projektů. 
Rok 2015 byl svým způsobem předskoka-
nem výročími nabitého roku 2016, který 
je pro Olomouc významný hned z něko-
lika hledisek, jež mají evropský, ne-li svě-
tový význam.

Olomouc si svou historickou státotvor-
ností, bohatstvím kulturního dědictví, 

odkazy předků a potenciálem tvoři-
vých lidí určitě zaslouží, abychom k její 
historii přistupovali s velkou úctou 
a respektem.

Ano, letos si tak připomeneme tři sta let 
od chvíle, kdy byla zahájena stavba čest-
ného sloupu Nejsvětější Trojice, monu-
mentu, jenž se stal symbolem olomouc-
kého patriotismu a hrdosti a byl zapsán 
na Seznam světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Tím se Olomouc proslavila 
opravdu celosvětově. Vedle této událos-
ti si 14. května budeme připomínat 700. 
výročí narození císaře Svaté říše římské, 
českého krále Karla IV., který je s Olo-
moucí spjat coby Karel, markrabě morav-
ský, prvorozený syn Jana Lucemburské-
ho a Elišky Přemyslovny. Právě udělením 
titulu markraběte legitimizoval král Jan 
postavení svého syna v království, kte-
ré do té doby nebylo až tak jednoznač-
né. S trochou nadsázky a patriotismu lze 
říci, že Karel IV. se učil vládnout právě 
na Moravě a také z Olomouce.

2. listopadu si připomínáme 250. výro-
čí narození Josefa Václava Radeckého 
z Radče, velitele olomoucké vojenské 
pevnosti v letech 1829 až 1831.

O Radeckého slavnostech (18. 
a 19. srpna 2016) jsme se zmi-
ňovali už v minulém inter-
v iew (viz www.e -Vsudybyl .

cz, článek „22. Podzimní festi-

val duchovní hudby“). Postava 

Josefa Václava Radeckého k Olomou-
ci neodmyslitelně patří. Oslavy maršá-
la Radeckého se uskuteční i letos v září 
včetně Mezinárodní přehlídky vojen-
ských hudeb. Současně si budeme připo-
mínat také 185 let od ukončení působe-
ní Radeckého v olomoucké pevnosti, kde 
měl podle vize císaře Františka II. dožít 
svůj život. Nicméně historické události 
v Itálii přiměly císaře k tomu, že v roce 
1831 Radeckého aktivizoval a jmenoval 
velitelem rakouských vojsk na Apenin-
ském poloostrově. Na počest jeho tam-
ních vítězství pak Johann Strauss starší 
složil roku 1848 slavný Radeckého marš.

Pane primátore, dnes, 31. března, se 
večer koná ve zdejším Arcibiskupském 
paláci slavnost, na níž bude předsta-
ven domněle ztracený obraz ztvárňují-
cí abdikaci císaře Ferdinanda I. Dobroti-
vého ve prospěch Františka Josefa.

V letošním roce tomu bude 140 let 
od chvíle, kdy byl tento obraz s největ-
ší pravděpodobností dokončen. Upomí-
ná na jednu z nejvýznamnějších událos-
tí spojených s naším městem, císařskou 

abdikaci v olomouckém Arcibiskup-
ském paláci v roce 1848. Nový císař 

František Josef zde sice nastou-
pil na trůn, slavnostní koruno-
vace na rakouského císaře se 
ovšem uskutečnila až ve Víd-

ni poté, co se tam po půlroč-
ním pobytu v Olomouci císařský 

Karel IV. se učil 
vládnout z Olomouce

doc. Mgr. Antonín 
Staněk, Ph.D.  
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dvůr vrátil. Nicméně František Josef I. 
měl k Olomouci i nadále velmi vlídný 
vztah a naše město několikrát navštívil 
i jako císař. V pamětní knize města Olo-
mouce tak na její první straně máme jeho 
císařský podpis. 

Zmiňovaný obraz má zvláštní historii. 
Když totiž poslední olomoucký rakous-
ko-uherský starosta nechal rekonstru-
ovat radnici, rozhodlo se, že v prosto-
rách kaple sv. Jeronýma bude muzeum. 
Avšak už se nenašly fi nance na obnovu 
jejích překrásných freskových maleb, 
a tak bylo usneseno, že budou překry-
ty novodobými obrazy (tedy z 2. polo-
viny 19. století). Jeden z nich, umístěný 
v lunetě nad vchodem do kaple, zobrazo-
val, jak Ferdinand I. předává vládu Fran-
tišku Josefovi. V kapli visel do roku 1947, 
kdy se přistoupilo k restaurování fresek. 
Od té doby se mělo za to, že se nenávrat-
ně ztratil. Řízením osudu 140 let poté, co 
byl namalován, se v loňském roce poda-
řilo zjistit, že se nachází v pracovně pri-
mátora Opavy. Při své návštěvě našeho 
arcibiskupského paláce se totiž opavský 
primátor zmínil, že nějaký takový obraz 
s Františkem Josefem má u sebe v kance-
láři. Badatelé následně zjistili, že se sku-
tečně jedná o originál ztraceného obra-
zu, a to v podobě, která skrývala jeho 
původ. Původně totiž svým formátem 
korespondoval s lunetou, v níž visel, 
avšak pravděpodobně proto, že se s tako-
vým atypickým tvarem obtížně umisťu-
je do interiéru, byl ořezán a dnes má kla-
sický obdélníkový formát. 

Obraz teď bude vystaven v Arcibis-
kupském paláci a později ve Vlastivěd-
ném muzeu Olomouc. Moc bych si přál 

se s primátorem Opavy dohodnout ne-li 
na jeho trvalém zapůjčení do Olomouce, 
tak na vytvoření jeho kopie.

Novogotická kaple sv. Jeronýma na olo-
moucké radnici v sousedství pracovny 
primátora, kde obraz visel, byla znovu 
vysvěcena v roce 1991.

8. prosince si připomeneme toto čtvrt-
stoleté výročí. Sama kaple sv. Jeronýma 
ale byla dokončena už v roce 1488 a popr-
vé vysvěcena před 525 lety roce 1491.

Další letošní výročí, které se váže k císa-
ři Františku Josefu I., je 100 let od jeho 
úmrtí.

Ano, zemřel 21. listopadu. Přestože náš 
pohled na tehdejší postavení zemí Koruny 
české v rámci rakouské monarchie není 
nejpozitivnější, byla to doba, v níž se usku-
tečnil jistý rozkvět českých zemí a kdy se 
Olomouc úspěšně rozvíjela. A to i z hledis-
ka životního prostředí, protože poslední 
dva rakouští starostové, ať už to byl Josef 

von Engel, nebo Karl Brandhuber, byť mož-
ná byli odpůrci čehokoli českého, pokud 
šlo o město, vždy se snažili o jeho rozvoj.

Neposlední upomínkou na výročí mimo-
řádných dějinných událostí v roce 2016 
bude připomenutí si 95 let od návštěvy 
Olomouce prvním československým pre-
zidentem T. G. Masarykem. Tato návště-
va se uskutečnila 18. a 19. září 1921. TGM 
sice Olomouc navštívil už předtím za dob 
Rakouska-Uherska, avšak jako českosloven-
ský prezident v roce 1921 poprvé. Byl tu 
přijat prvním českým starostou Olomouce 
Karlem Marešem, který v roce 1919 nastou-
pil po Brandhuberovi po prvních volbách, 
v nichž konečně dostali šanci i olomoučtí 

Češi. Masaryk u nás navštívil také Moravské 
divadlo. Pro Olomouc to byla velká sláva.

Ke všem těmto výročím budeme přistu-
povat tak, abychom je nepřehlédnutelně 
připomněli Olomoučanům i turistům. 
V této době, kdy se Evropa radikálně pro-
měňuje, je to velmi aktuální úkol. Posled-
ních sedmdesát let jsme totiž Evropu zna-
li spíše jako takovou poklidnou oblast. 
V souvislosti s tím, co se kolem nás děje, 
je namístě připomínat si své kořeny a his-
torické události, ať už s pozitivním, nega-
tivním, nebo neutrálním zabarvením, 
a budovat, zejména u mladých generací, 
vztah k místu a zemi, v níž žijeme.

>>>www.olomouc.eu
>>>http://tourism.olomouc.eu

V souvislosti s tím, co se kolem nás 

děje, je namístě si připomínat své kořeny 

a historické události a budovat vztah 

k místu a zemi, v níž žijeme.
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S generálním ředitelem Orea Hote-
lu Voroněž Ing. Zdeňkem Kova-
říkem se potkáváme 22. března 

2016 na slavnostním otevření nového 
hotelového FITNESS.
Pane řediteli, čtyřhvězdičkový servis 
poskytujete v Orea Hotelu Voroněž již 
řadu let. Jakým 
způsobem ovliv-
ní nové hotelové 
FITNESS kvalitu 
vašich služeb?

Věřím, že nové 
hotelové FITNESS 
může ovlivnit roz-
hodování poten-
ciálních klientů 
ve výběru hotelu 
p r o  s v ů j  p o by t 
v Brně. FITNESS bylo vybudováno v prů-
běhu několika posledních týdnů a je v rám-
ci brněnských hotelů jedním z nejmoder-
nějších. Naši hosté si v něm mohou zaběhat 
na pásech, najdou zde slušnou kardiozó-
nu, multifunkční posilovací zařízení, pro-
stor pro strečink a lehkou gymnastiku, pří-
padně si mohou zajít do sauny. Orea Hotel 
Voroněž díky Pisáreckému tunelu těží 
z dobré dostupnosti od dálnice D1, a ačko-
liv se nachází v bezprostředním sousedství 
výstaviště, není výhradně veletržním hote-
lem. Slouží širokému spektru hostů, mezi 
nimiž převažuje obchodní klientela, která 
vyhledává další aktivní vyžití. Proto věřím, 
že FITNESS je pro ni zajímavým přínosem.

 
Kromě nového FITNESS v Orea Hotelu 
Voroněž jsme dnes navštívili i moder-
ně vybavené wellness centrum v Orea 
Resortu Santon na Brněnské přehradě.

Ano, dne 1. listopadu 2015 jsme v příze-
mí hotelu Santon otevřeli wellness cent-
rum. Disponuje bazénem s protiproudem 
a masážním chrličem, whirlpoolem s tep-
lotou okolo 38 °C a hydromasážními trys-
kami. V saunovém světě si můžete dopřát 
bylinnou a fi nskou saunu, kde se můžete 

uklidnit pohledem na plápolající oheň 
v krbu, a v neposlední řadě parní kabinu 
s příjemnou vůní eukalyptu. Služby dopl-
ňují dvě moderně vybavené masážní míst-
nosti. Wellness centrum hotelu Santon má 
od prvního dne provozu vysokou návštěv-
nost. Je oblíbené nejen u ubytovaných hos-
tů, ale i obyvatelů města Brna. Ještě v prů-
běhu letošního roku zde otevřeme další 
část fi tness & wellness. Saunový svět dopl-
níme o venkovní ochlazovací a relaxační 
prostor včetně bazénku v hotelovém atriu. 
Takto koncipovaným unikátním prosto-
rem Orea Resort Santon získá další kon-
kurenční výhodu.

Pane řediteli, jak jste se dostal k oboru 
hotelnictví?

Svoji hotelovou kariéru jsem zahájil 
na konci 90. let v Londýně, kde jsem při 
studiu začal pracovat v jedné zajímavé 
restauraci na Covent Garden. Po té jsem 
pracoval na ekonomickém úseku v hote-
lu Corinthia v Praze, v roce 2006 jsem 
pak byl jmenován obchodním ředitelem 
pražského hotelu Crown Plaza. V dalších 
letech jsem působil na Balkánu v hote-
lových řetězcích Kempinski a Rasidore 
Group, v chorvatském Splitu a v Dubrov-
níku jsme otevřeli dva nové kongreso-
vé hotely, a to přímo na pláži jmenova-
ných měst. Do Prahy jsem se vrátil v roce 
2011, kdy jsem necelé tři roky pracoval 
jako Director of Business Development 
pro Mamaison hotely a rezidence. V roce 
2013 jsem přijal nabídku pracovat pro spo-
lečnost Orea Hotels, počátkem roku 2015 
jsem byl jmenován generálním ředitelem 

Orea Hotelu Voroněž, Orea Hotelu Voro-
něž II a Orea Resortu Santon. Rád jsem 
se po mnoha letech vrátil do Brna. Brňa-
né jsou srdeční lidé a velmi zodpovědně 
přistupují k řešení věcí. Orea Hotels má 
ve všech svých brněnských hotelích vyni-
kající týmy, s nimiž je radost pracovat. Ale 
stejně tak mě samozřejmě těší spolupraco-
vat i s ostatními lidmi z Brna a širokého 
okolí, podnikatele nevyjímaje.

Předchozí vydání Všudybylu přineslo 
dvě fotoreportáže z Orea Hotelu Voroněž, 
a to z vyhlašování vítězů degustační sou-
těže „Pivo roku“ a ze slavnostního večera 
Asociace dopravních, spedičních a servis-
ních fi rem Čech, Moravy a Slezska.

Ano, všechny tři brněnské Orea hote-
ly – Voroněž I, Voroněž II a Santon – jsou 
čím dál častějším zázemím široké škály 
MICE (meetings, incentives, congresses & 
exhibitions industry) akcí včetně meziná-
rodních kongresů a konferencí. Jsem rád, 
že Orea Hotel Voroněž je řadu let stabilní 
součástí kongresové mapy. Spousta akcí tu 
probíhá opakovaně. Díky velké ubytovací 
kapacitě, kongresovým sálům a řadě jed-
nacích místností máme zajímavé poptáv-
ky z celé republiky. Dělat kongresový byz-
nys mne baví! Tímto segmentem jsem se 
intenzivně zabýval již předtím, než jsem 
byl jmenován generálním ředitelem Orea 
Hotelu Voroněž, v době, kdy jsem praco-
val pro mezinárodní řetězce provozující 
kongresové komplexy. Kongresový byz-
nys je pro Orea Hotel Voroněž stěžejní. 
Kapacita jeho největšího sálu – 850 míst 
v divadelním uspořádání – a moderní 

Dělat kongresový 
byznys mě baví

Ing. Zdeněk Kovařík
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zázemí jej předurčují být v rámci kon-
gresových hotelů lídrem jižní Moravy, 
a to i proto, že jeho kongresovému záze-
mí výborně sekundují cateringové a dal-
ší služby. Organizátoři kongresových akcí 
(PCO) a hosté nejenže rádi využívají mul-
tifunkčnost našich kongresových prostor, 
ale oblíbili si i kvalitu kuchyně, a v nepo-
slední řadě je naší devízou sehraný, vyso-
ce profesionální personál, pro který je 
host vždy na prvním místě.

Vzhledem k vašim mezinárodním zku-
šenostem se vás, pane řediteli, dovolím 
zeptat: Je pro zahraniční zadavatele 
kongresů a konferencí Česko perspek-
tivní destinací, anebo pouze Praha?

Česká republika je v současné složité 
mezinárodní situaci považována za bez-
pečnou a důvěryhodnou zemi. Infrastruk-
tura MICE a servis se v Česku v posled-
ních letech velmi zlepšily. Obrovské 
množství atraktivních cílů, míst, včetně 

těch  zapsaných na Seznam UNESCO; svě-
tově ceněné přínosy vědců, umělců, léka-
řů, architektů; výkony sportovců; pro-
slulost českých vladařů, nejen Karla IV., 
jehož 700. výročí si vzdělaný svět letos při-
pomíná, či Rudolfa II., ale i renomé Vác-
lava Havla; a samozřejmě plejáda českých 
světově uznávaných kongresových amba-
sadorů zasedajících v boardech celosvě-
tových asociací, to vše dává Česku dobré 

předpoklady těžit z kongresového byzny-
su. V něm Česká republika dobře benefi -
tuje v rámci evropského trhu a má poten-
ciál, aby dál rostla. 

A co se týče kongresové Prahy? Praha 
má vynikající pozici, a to nejen kvůli svě-
tovému věhlasu, ale i díky Kongresovému 
centru Praha (KCP), díky němuž Česká 
republika hostí mnohatisícové celosvěto-
vé kongresy, jež by se bez existence KCP 
odehrávaly mimo naše území. Díky Kon-
gresovému centru Praha mohla být úspěš-

ná česká kandidatura na  mnohatisícový 
56. kongres Mezinárodní  asociace 
 kongresových center ICCA v roce 2017. A to 
je z hlediska MICE dobré i kvůli upevně-
ní pozice Brna a ostatních regionů Česka 
coby kongresových destinací. Internatio-
nal Congress Convention Association totiž 
sdružuje nejen kongresová centra, ale také 
profesionální organizátory kongresů, obo-
rové a profesní asociace. Významné kro-
ky ve prospěch rozvoje MICE činí i samo 

Statutární město Brno. Veřejné zprávy 
z brněnské radnice jsou velmi povzbuzují-
cí. Cílem města je podporovat kongresovou 
a veletržní turistiku. Za Orea Hotel Voro-
něž jsme dobře připraveni podporovat tyto 
aktivity, ať už kvalitním servisem, hotelo-
vými kapacitami, či aktivním přístupem 
k jakékoliv potenciální obchodní výzvě. 

>>> www.oreahotelvoronez.cz 
>>> www.hotelvoronez2.cz
>>> www.resortsanton.cz
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S generálním ředitelem čtyřhvěz-
dičkového Clarion Congress Hote-
lu Prague Ing. Miroslavem Bukvou 

se potkáváme 30. března 2016 na party 
Ligy pro cestovní ruch k 424. výročí na-
rození Jana Amose Komenského.
Pane řediteli, o tom, že jste kongreso-
vým hotelem, svědčí nejen akce Ligy pro 
cestovní ruch… (Viz www.e-Vsudybyl.cz, 

např. článek „Pod 

záštitou Federa-

ce židovských obcí 

v České republice.“)

Kongresový byz-
nys a firemní akce 
j s o u  t a h o u n e m 
našeho podniká-
ní. Díky oživení 
ekonomiky jsme 
v roce 2015 dosáhli 
špičkových výsled-
ků, především zásluhou segmentu MICE 
(meetings, incentives, conferences, exhibi-
tions). V hlavní turistické sezoně jsme sice 
měli 93% obsazenost, avšak její hospodář-
ský výsledek nepředčil výsledky kongreso-
vé sezony. Turistická klientela totiž utratí 
podstatně míň peněz než kongresová, jejíž 
celodenní program se odehrává v hotelu, 
kde mají účastníci řadu schůzek a poseze-
ní, využívají doplňkové služby, pronajímají 
si sály a salonky, technické vybavení, mají 
kávové přestávky, obědy, večeře, společen-
ské akce apod. I proto je náš hotel platino-
vým členem Prague Convention Bureau, 
která se velmi angažuje ve věci propagace 
a podpory pořádání kongresů v Praze. 

Velmi dobré vztahy máte i se sportovci 
a jejich asociacemi. 

Zejména s Českým svazem ledního hoke-
je, jenž sídlí u nedaleké O2 arény. V době 
Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 tak 
s výjimkou ruské sborné a českého týmu 
u nás bydlely všechny ostatní hokejové 
týmy a hokejoví funkcionáři. Myslím, že 
si týmy pobyt u nás opravdu užívaly. Kaž-
dý tým měl salonek s vlastním vybavením. 
Švédové například s oblibou 
hráli ping-pong. Kanaďané, kte-
ří měli početný doprovod pří-
buzných a přátel, se ve svém 
salonku společně setkávali 
a bavili. Opravdu vynikali úžas-
ným týmovým duchem a mis-
trovství jasně vyhráli. Poté 

v restaurantu Benada, kde má dnes Liga 
pro cestovní ruch narozeninovou párty, 
dokázali v rámci krátké oslavy utratit hodně 
přes čtvrt milionu korun. Také reakce ostat-
ních národních reprezentací a Mezinárod-
ního svazu ledního hokeje byly pozitivní. 
Díky jejich referencím se tak už u nás ubyto-
vala řada dalších sportovních týmů. Možná 
i proto, aby vyzkoušely hotel, v němž byd-
lely takové hokejové hvězdy, jako je mladý 
nástupce hokejového krále Wayna Gretz-
kého Sidney Crosby. Kromě hokeje máme 
výborné vztahy i se zástupci dalších spor-
tů. Bydleli u nás téměř všichni účastníci 
halového atletického mistrovství Evropy 
v březnu 2015, spolupracujeme s basket-
balisty, fl orbalisty a velmi si vážíme spolu-
práce s fotbalisty. Kromě hlavních partne-
rů, jimiž jsou FAČR a Sparta Praha, u nás 
bydlely i další týmy z české i evropské ligy. 

Je to sedm let, co jste nastoupil do Clarion 
Congress Hotel Prague, a dovoluji si podot-
knout, že to bylo sedm úspěšných let.

Jsem rád, že Clarion Congress Hotel Pra-
gue paří mezi renomované evropské kon-
gresové hotely. Této pozice jsme dosáhli 
díky strategii našich akcionářů a dobrému 
vedení společnosti v čele s předsedou před-
stavenstva a generálním ředitelem CPI 
Hotels, a. s., Ing. Janem Kratinou (viz např. 

www.e-Vsudybyl.cz, článek Evropská expan-
ze CPI Hotels). Směrování je jasné: vytvářet 
harmonický vztah mezi hosty a zaměstnan-
ci. Tedy abychom díky špičkovým službám, 
v nichž se nemůže neodrážet vztah zaměst-
nanců k zastávané práci a zaměstnavateli, 
měli co nejvíc spokojených hostů. Výrazně 
se zaměřujeme i na corporate social respon-
sibility čili společenskou odpovědnost fi r-
my. Tou je vstřícnost k zaměstnancům, 
podpora společensky prospěšných akti-

vit, spolupráce s okolní komu-
nitou včetně podpory zdravot-
ně a sociálně znevýhodněných 
osob, zejména pak dětí, i ochra-
na životního prostředí. Několik 
let spolupracujeme s nedalekou 
mateřskou školkou při oslavách 
Dne dětí. Zaměstnanci včetně 

vedení hotelu se osobně pravidelně účast-
ní akce Engage Day, během níž pomáhá-
me vlastní prací. Například jsme pomoh-
li vymalovat dětem ekologickou školku 
v Toulcově Dvoře anebo při úklidu parku. 
V okolí našeho hotelu je hodně zeleně a to 
nás přivedlo k myšlence vybudování vlast-
ních včelínů na střeše hotelu. Překvapilo 
mne, s jakým nadšením se někteří zaměst-
nanci problematice včelařství věnují. A o to 
více mne potěšilo, že neváhají svůj volný 
čas věnovat ve prospěch hotelu a vlastně 
nás všech.

Clarion Congress Hotel Prague podporu-
je několik nadací a projektů. Pátým rokem 
je to projekt Human Friendly Places neboli 
Přátelská místa. Ten je zaměřen na doved-
nostní průpravu zaměstnanců, kteří jsou 
v přímém kontaktu s hosty, aby umě-
li obsluhovat zdravotně postižené klien-
ty, neboť interakce s nimi obvykle vyvolá-
vá frustraci na obou stranách. Zdravotně 
postižení hosté mívají obavy, zda budou 
obslouženi tak, jak potřebují; zaměstnan-
ci si pak nebývají jisti, jak s postiženým 
hostem jednat. V rámci principu Train 
the Trainer pak proškolení zaměstnanci 
školí ostatní. Tím se nám i přes personál-
ní obměnu daří zajišťovat, že mezi zaměst-
nanci je vždy někdo, kdo tuto problema-
tiku ovládá a učí další. Třetím rokem se 
podílíme na projektu Srdcerváči. Na pří-
bězích lidí, které potkala životní tragédie 
(například museli kvůli havárii podstou-
pit amputaci), pomáháme ukazovat, jak se 
s tím lze porvat a žít kvalitní život. Zdra-
votně postižení lidé totiž chtějí a většinou 

mohou pracovat a postižení z nich často 
dělá velmi silné osobnosti, které se nebo-
jí porvat za dobrou věc. Určitě bych v tom-
to výčtu neměl opomenout naši letitou 
podporu Nadačního fondu Impuls, který 
pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.

Ve spolupráci s Asociací hotelů a restau-
rací ČR se Clarion Congress Hotel Pra-
gue v rámci jejího projektu Start do živo-
ta zaměřuje na podporu dětí z dětských 
domovů. Nadace AHR ČR v čele s laure-
átkou ceny Hoteliér roku České republi-
ky paní Ivanou Němcovou těmto dětem 
pomáhá při studiu oborů cestovního 
ruchu, hotelnictví a gastronomie a usnad-
ňuje jim start profesní dráhy. Součástí čin-
nosti Nadace AHR ČR je i fi nanční podpo-
ra vybraných aktivit dětských domovů. 

>>>www.clarioncongresshotelprague.cz

Sedm úspěšných let

Ing. Miroslav Bukva 

Směrování je jasné. Vytvářet harmonický 

vztah mezi hosty a zaměstnanci.
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Před hlavní turistickou sezo-
nou, 10. března 2016, se potká-
vám s ředitelem Wellness Hotelu 

Pohoda Josefem Michálkem.
Pane řediteli, vedle toho, že jste front-
man hardrockové kapely „Forrest 
Jump“, jste členem luhačovického ochot-
nického divadelního souboru „Jednou 
za rok?“, jemuž 
byla při oslavách 
stého výročí pro-
h l á š e n í  L á z n í 
Luhačovických 
za místo léčebné 
v katastrech Luha-
čovic a Pozlovic 
Vyhláškou císař-
s k o k r á l o v s k é -
ho místodržitele 
na Moravě Okta-
viana Regnera von Bleyleben z 21. květ-
na 1915 svěřena role hraběte Otto Seré-
nyiho, jehož řeč začínala slovy: „Vážený 
pane hejtmane, dámy a pánové kraj-
ští radní, starostky a starostové, je pro 
mě velkou ctí, že jste si pro místo svého 
rokování vybrali z Luhačovského Zále-
sí městys Pozlovice, dřívější hospodář-
ské a kulturní centrum našeho panství.“

Ano, podporujeme marketingovou 
značku Resort Luhačovice. Marketin-
gově to tady totiž z logiky věci nazývá-
me Luhačovice. Nestavíme hranice mezi 
Luhačovicemi a Pozlovicemi. Je doba 
spojování a toto osvědčené, několikaset-
leté spojení těžko může být považováno 
za globalizaci. Věřím, že i do budoucna 

budou Luhačovice a Pozlovice spolupra-
covat tak, aby celá naše lázeňská destina-
ce vzkvétala.

Po rekonstrukci v roce 2012 začal Well-
ness Hotel Pohoda prakticky od nuly.

První dva roky byly náběhové. Rok 2015 
už začal plnit původní očekávání. Pohoda 
se dostala na zajímavá čísla a vše nasvěd-
čuje tomu, že tento trend bude pokračo-
vat i v roce 2016 a v letech následujících. 
Nejen na hlavní sezonu – jaro a léto –, ale 
i na zbývající roční období máme při-
pravenu spoustu akcí. Příroda Vizovické 
vrchoviny je nádherná a Resort Luhačo-
vice krásný a živý, proto není třeba pře-
svědčovat k jeho opakovaným návštěvám. 
Ten, kdo v Luhačovicích byl, ví, že tu na-
jde bohatý kulturní a společenský život. 
Čím dál víc k nám jezdí rodiny s dětmi 

a lidé v produktivním věku. Nachází tu 
nejen relax v rámci spa & wellness proce-
dur, ale i spoustu sportovních příležitostí, 
krásné terény pro kola, na túry a vycház-
ky, pro in-line brusle atd. Nabídka kultur-
ního vyžití se neskládá jen z tanečních 
večírků. Rádi k nám zajíždějí mladé kape-
ly. Takže i pro mladé lidi a rodiny s dětmi 
je tu spousta zábavy.

Vzhledem k tomu, že Wellness Hotel 
Pohoda má kvalitní konferenční zázemí, 
daří se nám dobře spolupracovat také 
s fi rmami. Nejen z regionu, ale i ze vzdále-
nějších míst naší země. Ať už je to Ostrav-
sko, jižní Morava, či Praha, severní Čechy. 
Velmi často se jedná o školení a teambuil-
dingy. Daří se nám i v oblasti zaměstna-
neckých pobytů. V tomto směru jsme 
spolupráci navázali i s několika velkými 
renomovanými korporacemi. Oslovilo je 
krásné prostředí, kvalitní služby, příjemní 
lidé. Moravská nátura, soudím podle reak-
cí hostů z Čech a zejména Prahy, je jedním 

z důvodů, proč k nám rádi jezdí. Název 
hotelu Pohoda vystihuje pocit, který se tu 
u nich dostavuje. Náš personál totiž ví, že 
host hotelu Pohoda téměř všechno může 
a téměř nic nemusí.

Když jsem se nedávno potkal s jednateli 
Vyšší odborné školy Havířov, vyzdviho-
vali vaši pomoc jejich škole.

Pocházím z jižní Moravy. Prošel jsem 
mnoha regiony Slezska, Čech a Moravy 
a několik let strávil na studiích v Ostra-
vě a Havířově. Na havířovskou školu rád 
vzpomínám. Dodnes spolupracujeme 
v rámci praxí, přednášek a diskusí se stu-
denty. Vždy je to velmi příjemné.

>>>www.pohoda-luhacovice.cz

Náš host téměř 
všechno může 

a téměř nic nemusí

Josef Michálek

Příroda Vizovické vrchoviny je nádherná 

a Resort Luhačovice krásný a živý. 

Jsme pyšní, že první návštěva většinou 

vyvolá tu další.
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Český poklad
Kúpele Spa Aphrodite sú medzi klien-
telou známe a obľúbené nielen svojimi 
liečebnými procedúrami, ale aj luxusným 
ubytovaním, perfektnou gastronómiou 
a skvelou večernou zábavou v novootvo-
renom bare Cabaret Aphrodite, ktorý 
slúži ubytovaným hosťom i verejnosti 
pre rôzne zábavné spoločenské poduja-
tia pod názvom ,,Cabaret Show“. Pries-
tor však slúži nielen na  skvelé víkendové 
kabaretné programy (speváci, imitátori, 
kúzelník, tanečnice...), ktoré si hostia uží-
vajú plným dúškom, ale jeho technické 
vybavenie je vhodné aj pre organizáciu 
rôznych konferencií, seminárov a even-
tov. Luxusná miestnosť je reprezentatív-
na aj pre medzinárodné podujatia a pre 
korporátne akcie. Práve spomínaný Caba-
ret Aphrodite skrýva zaujímavú históriu, 
o ktorej sa veľa nevedelo... V miestnosti 
zostali pôvodné vstupné trezorové dvere, 
za ktorými bol určitý čas na jeseň v roku 
1938 tajne uložený československý štát-
ny poklad, korunovačné klenoty českých 
kráľov ako svätováclavská koruna, žez-
lo, jablko, kríž, rúcho, meč a ďalšie zlaté 
cennosti.

Blahodarné účinky
Termálna rajecká voda je klasifikovaná 
ako prírodná liečivá, stredne minerali-
zovaná, hypotonická, hydrogénouhliči-
tánovo vápenato-horečnatá, s teplotou 
38 stupňov na prameni. Lieči choroby 
pohybového ústrojenstva, zápalové ocho-
renia centrálneho nervového systému, 
nervovo-svalové degeneratívne choroby 
aj choroby z povolania – ochorenia kos-
tí, kĺbov, svalov a šliach. Nie náhodou 
objavili priaznivé účinky rajeckej vody 
už v 14. storočí. Dnes môžu klienti využí-
vať termálnu liečivú vodu vo forme celé-
ho radu liečebných procedúr – vodoliečby, 

balneoterapie, hydromasážnych, perličko-
vých, termálnych alebo uhličitých vaňo-
vých kúpeľov. Účinok kúpeľa spočíva 
v zmiernení bolestí pohybového systé-
mu, relaxácii svalstva, zlepšení prekrve-
nia a metabolizmu svalov, šliach a kĺbov, 
drenáži lymfatického systému ale aj deto-
xikácii a aktivácii imunity.

Pitné kúry
Liečebná procedúra ,,Pitná kúra“ historic-
ky existovala v kúpeľoch Rajecké Teplice už 
v devätnástom storočí. V publikácii z roku 
1895 sú uvedené lekárske správy „o dosa-
hovaní prekvapujúcich výsledkov pitných 
kúr pri chronických ochoreniach obličiek 
a žalúdočných ťažkostiach.“ Dlhodobé 

Balzam pre telo i dušu

Ak potrebujete utiecť pred hektikou dnešných dní do skutočnej oázy 

pokoja, rozhodne zavítajte do rozprávkových Rajeckých Teplíc, ktoré 

sú doslova perlou na Slovensku. Kúpele Spa Aphrodite budujú značku 

luxusného kúpeľného zariadenia určeného pre tú najnáročnejšiu 

klientelu. Nezabúdajú preto neustále na inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu 

a rozsah poskytovaných služieb pre božský relax. Jedinečný vodný 

a saunový svet, liečebné procedúry, blahodarné účinky termálnej 

liečivej vody, ozdravné pitné kúry a beauty pre nežné pohlavie. To všetko 

je doslova nezaplatiteľný balzam na vaše telo i dušu.

Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice ponúkajú 
blahodarné účinky liečivej termálnej vody
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pitie tohto „elixíru mladosti“ vytvára zása-
dité prostredie v organizme, čím dochádza 
k účinnej detoxikácii a odkysleniu s násled-
ným spomalením starnutia tkanív. Ideál-
nym zložením kalcia a magnézia v pomere 
2:1 č iastoč ne pokrýva dennú dávku týchto 
životne dôležitých minerálov. Pôsobí pre-
ventívne proti chronickému stresu, civili-
začným chorobám a má priaznivé protizá-
palové účinky na tráviaci trakt. Prítomnosť 
prírodného CO2 vo vode prispieva k lepši-
emu vstrebávaniu minerálov. Kremík 
obsiahnutý vo vode je zas potrebný pri 
tvorbe kostí, spojivových tkanív, zdra-
vých nechtov, kože a vlasov. Nízky obsah 
sodíka je vhodný aj ako prevencia srdco-
vo-cievnych chorôb.

Luxusné ubytovanie
Návštevníci kúpeľov majú k dispozícii 
pohodlné ubytovanie v kúpeľných hote-
lových zariadeniach rôznej kategórie. 
Pýchou kúpeľov je luxusný štvorhviezdič-
kový kúpeľný hotel Aphrodite Palace 
s vlastnou kulinárskou reštauráciu, ktorý 
je situovaný v centre kúpeľného mesteč-
ka. Premostením je priamo spojený s kú-
peľným domom v antickom štýle Aphro-
dite, v ktorom hostia absolvujú všetky 

procedúry. Požiadavky najnáročnejších 
klientov uspokojí pohodlie a luxus, kto-
rý nájdu v prezidentských apartmánoch 
päťhviezdičkového Royal Apartments 
Aphrodite Palace. Nachádzajú sa v bez-
prostrednej blízkosti vonkajších bazé-
nov. V ponuke je aj trojhviezdičkový hotel 
Malá Fatra, či menšie ubytovacie zariade-
nia Villa Margaréta a Villa Flóra. Kúpeľ-
ný dom Spa Aphrodite, ktorého interiér je 
upravený v antickom štýle, je magnetom 

pre domácich a zahraničných návštevní-
kov. Jedným slovom – kto chce zrelaxovať 
a omladnúť, a kto chce zažiť balzam pre 
telo i dušu – rozhodne si vyberie kúpele 
Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach!

Viac informácií je na 

tel.: +421 41 5494 256-7

e-mail: spa@spa.sk

>>> www.spa.sk
SPA APHRODITE

RAJECKÉ TEPLICE
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První jarní den roku 2016 se v Dok-
sech na břehu Máchova jezera 
potkávám s ředitelem hotelu Port 

Vladimírem Burešem.
Pane řediteli, Velký rybník alias Mácho-
vo jezero nechal Karel IV. založit 
ke svým padesá-
tinám. Vzhledem 
k tomu, že si letos 
připomínáme sed-
misté výročí jeho 
narození, jubile-
um má i tato vod-
ní plocha, a to šes-
tisté padesáté.

Ano, k tomuto 
výročí mají město 
Doksy i náš hotel 
připravenu řadu akcí označených logem 
650 let Máchova jezera. A samozřejmě 
si také připomínáme nejen 700. výročí 

narození Karla IV., ale i 180. výročí první-
ho vydání Máchova Máje. V letošním roce 
se nás tedy dotýkají tři významná jubilea, 
v jejichž duchu se částečně ponese i naše 
hlavní a největší akce, pátý ročník Vino-
braní u Máchova jezera. Tento symbolický 
závěr letní sezony na Máchově jezeře, kte-
rý budeme pořádat v areálu našeho hotelu 
již popáté, navštěvuje rok od roku víc lidí. 
První rok jich bylo kolem tisícovky a loni 
již téměř dvakrát tolik. K 650 letům Mácho-
va jezera se nám od letošní sezony podaři-
lo také obnovit na jezeře sportovní rybolov. 
Od 1. dubna lze pořídit rybářské povolen-
ky jak u nás v Portu, tak na dalších čtyřech 
místech. Jednodenní stojí 200 Kč, týdenní 
1 200 Kč a roční 2 000 Kč. Souvztažnost hote-
lu Port a jezera je nasnadě. Nacházíme se 
přímo na jeho břehu a pohled z hotelových 
teras a oken na okouzlující, rozlehlou vodní 
plochu je jednou z našich největších devíz.

Jste jediným, a navíc čtyřhvězdičkovým 
hotelem na břehu Máchova jezera. Obli-
ba Portu tkví i v jeho architektonickém 
konceptu.  

V roce 2012 proběhla jeho rekonstruk-
ce a dostavba. Při přípravě stavby a výběru 
architekta jsme dbali na to, aby byl zacho-
ván ráz hotelu a nebyla narušena poklidná 
malebnost břehu Máchova jezera „nějakým 
betonovým monolitem“, a myslím, že se to 
povedlo. Z jezera se hotel Port jeví jako dvě 
zakotvené lodě naproti sobě. Rekonstruk-
ce a dostavba podtrhla jeho prvorepubli-
kový funkcionalistický základ a proběhla 
velmi citlivě. Troufám si tvrdit, že celkově 
nová stavba od počátku působí velmi vlíd-
ně a přívětivě. O tom nakonec svědčí i to, že 
hotel v roce 2012 získal ocenění Stavba roku 

Vladimír Bureš

Moderní čtyřhvězdičkový 
hotel Port 
se nachází přímo u pláže Máchova jeze-

ra, v parkovém areálu se sportovišti, 

místem pro grilování a venkovním 

bazénem. V roce 2012 prošel kompletní 

rekonstrukcí a dostavbou. Nabízí kom-

fortní ubytování s širokou škálou hote-

lových služeb včetně wellness. Disponuje 

172 lůžky v 62 pokojích včetně 2 apartmá, 

1 junior suite a 1 bezbariérového pokoje. 

Kvalitní a zároveň velmi přátelské záze-

mí poskytuje vedle individuální kliente-

ly i fi remním zákazníkům. Centrem jeho 

moderních konferenčních prostor je více-

účelový sál Komodor až pro dvě stě osob. 

Hotel má bohatě vybavenou půjčovnu kol 

a elektrokol, lodiček, šlapadel a plachet-

ních katamaránů. Máchovo jezero a Má-

chův kraj jsou ideálním místem pro rela-

xaci, turistiku i další sportovní vyžití.

Prvorepublikový 
funkcionalistický základ
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Libereckého kraje a zároveň i cenu sympa-
tií občanů. 

Příjemný je i váš personál.
Lidé, to je úplný základ. Může být sebe-

lepší hotel na sebeatraktivnějším místě, 
avšak pokud v něm nepracují příjem-

ní a profesně zdatní zaměstnanci, hos-
té se mu vyhýbají. Na výběr svých kole-
gů a práci s nimi kladu velký důraz a zdá 
se, že se daří. Obliba Portu a jeho obsa-
zenost stoupá. Máme hodně loajálních 
hostů, kteří se k nám opakovaně vrace-
jí a jezdí i v podzimních a zimních měsí-
cích. K naší vysoké obsazenosti i mimo 
hlavní sezonu přispívají také firemní 
akce a programy jako třeba Port Dan-
ce, taneční pro dospělé, které pořádá-
me přes zimu, plesy a různé další. Vče-
ra u nás například hrálo dětské divadlo 
Minor. Podzim a zimu již nebereme 
jako mimosezonu, ale jenom jako obdo-
bí mimo hlavní sezonu.

Co dalšího může svým hostům hotel 
Port nabídnout?

Další naší silnou stránkou a magne-
tem pro individuální i fi remní klientelu 
je moderní gastronomie, kterou zajišťu-
je tým vedený paní šéfkuchařkou Irenou 
Nikodémovou. Restaurace hotelu Port je 
v Libereckém kraji jednou ze tří, která se 
opakovaně zúčastňuje Grand Restaurant 
Festivalu Pavla Maurera, a v právě pro-
běhlém ročníku jsme oproti předchozímu 

zaznamenali skoro stoprocentní nárůst 
návštěvnosti.

Hotel Port je ideálním zázemím pro 
aktivní dovolenou.

Máchův kraj je nesmírně malebný, roz-
manitý a atraktivní. S manželkou  jsme 
sem přišli před čtrnácti lety. Okouzlil nás 
natolik, že jsme se tu usadili natrvalo. 
Nádherné je nejen nejbližší okolí Mácho-
va jezera, ale i krajina směrem na Ralsko 
a Lužické hory, Kokořínsko, Jizerské hory. 
Vše v dojezdové vzdálenosti do půl hodi-
ny. Každý rok tu nacházíme nová a nová 
zákoutí a podmanivé scenérie a objevují 
je i hosté. Přímo v hotelu máme půjčov-
nu kol, lodiček a katamaránů, v zimě pak 
půjčovnu bruslí a běžek. V loňském roce 
jsme rozšířili hotelové přístavní molo tak, 

aby u nás mohla přistávat i největší loď 
Máchova jezera – Máj. Místní fl otila čtyř 
výletních lodí je totiž další atraktivní mož-
ností, kde pořádat fi remní a společenské 
akce, rauty či svatby. Od letošní hlavní let-
ní sezony rozšíříme nabídku sportovní 
půjčovny o elektrokola, která i netrénova-
ným hostům umožní v pohodě absolvovat 
celodenní cyklistický výlet. Pro cykloturis-
tiku je Máchův kraj jako stvořený.

>>>www.hotelport.cz

VČeském centru Praha v Rytířské 
ulici se 5. dubna 2016 konala Bur-
za produktů českých lázní a lázeň-

ských míst, kterou organizovala Česká 
centra ve spolupráci s agenturou Czech-
Tourism, Sdružením lázeňských míst ČR 
a Svazem léčebných lázní ČR. Iniciátorem 
myšlenky byl generální ředitel Českých 
center Zdeněk Lyčka, který na 7. seminá-
ři Sdružení lázeňských míst 2. října 2015 
v Teplicích nabídl možnost spolupráce 

a propagace prostřednictvím Burzy lázeň-
ství, na niž budou pozvání velvyslanci 
zemí, z nichž se rekrutuje lázeňská klien-
tela. Akci spolu se Zdeňkem Lyčkou zahá-
jili náměstek ministra zahraničních věcí 
pro řízení sekce mimoevropských zemí, 
ekonomické a rozvojové spolupráce Mar-
tin Tlapa, ředitel odboru Regionální part-
nerství a vztahy B2B agentury CzechTou-
rism Aleš Pangrác, primátor Karlových 
Varů a předseda Sdružení lázeňských 
míst ČR Petr Kulhánek a prezident Svazu 
léčebných lázní Eduard Bláha.

>>>www.czech.cz

>>>www.czechtourism.cz

>>>www.jedemedolazni.cz

>>>www.lecebne-lazne.cz/cs

Burza produktů 
českých lázní 
a lázeňských 

míst 2016
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S obchodním ředitelem Priess-
nitzových léčebných lázní v Jese-
níku Tomášem Rakem se potkává-

me 19. března 2016 v době, kdy v jejich 
lázních probíhají programy k Meziná-
rodnímu dni vody.
Pane řediteli, včera večer před koncertní 
show houslového virtuosa Pavla Šporc-
la s Gipsy Fire jsem byl na přednášce 
„Priessnitzovy procedury“ Mgr. Micha-
la Kaliny. Konstatoval, že zdejší lázeňské 
území a jeho oko-
lí disponují jed-
ním z nejčistších 
ovzduší v Evropě. 

Zdejší klima je 
v Česku opravdu 
prokazatelně nej-
čistší. Dokumen-
tují to pravidelná 
měření meteorolo-
gické stanice umís-
těné přímo v láz-
ních, která jsou dostupná na webových 
stránkách www.priessnitz.cz. Ale  abych 
byl přesnější a korektní, musím říci, že 
v tomto primátu se v průběhu let pravi-
delně střídáme s nedalekými lázněmi 
v Karlově Studánce.

Jedinečnou devízou Priessnitzových 
léčebných lázní jsou ovšem tektonic-
ké zlomy, jimiž do ovzduší z nitra Země 
prostupují biogenní prvky. Hlavní geolo-
gické zlomy se například nacházejí pod 
hlavním sanatoriem v okolí bylinkového 
inhalatoria nebo v okolí Bezručova prame-
ne. Pobyt v těchto místech pomáhá lidem 
a hlavně dětem s astmatem. Podle tvrze-
ní lékařů i maminek potom děti celý rok 
vydrží v daleko lepší kondici. Jižní svah je 
pak zvláštní tzv. pozitivní geoenergií. Zdej-
ší specifi cké podmínky mají pozitivní účin-
ky i při léčbě štítné žlázy a namáhaných 
hlasivek, takže k nám jezdí i hodně učitelů. 

Vaše čisté životní prostředí má příznivý 
vliv na schopnost reprodukce.

Pravda je, že spojení místních podmí-
nek, lázeňských procedur a speciálních 
terapií je v tomto ohledu skutečně účinné. 
Více by vám k tomu jistě řekla paní dok-
torka Biljaková, která se léčbou neplod-
nosti zabývá a se svými klienty naše láz-
ně navštěvuje.

K přednášce magistra Kaliny je dobré 
dodat, že tradiční vodoléčebné procedu-
ry a Priessnitzův odkaz byly na sklonku 
roku 2014 zapsány na seznam nehmot-
ného kulturního dědictví České republi-
ky. I to je důkaz, že jeho terapie jsou nad-
časové a nejsou jen jedním z důležitých 
pilířů balneologie, ale také naší historie. 

Proto bychom se měli snažit toto jedineč-
né dědictví zachovat a rozvíjet i pro další 
generace. Velice aktivní jsou v této oblasti 
v Německu. Letos totiž byly bavorské lázeň-
ské městečko Bad Wörishofen a Kneippovy 
procedury zapsány na seznam světového 
nemateriálního dědictví UNESCO.

My postupně také usilujeme o to, aby 
byl Priessnitzův odkaz více znám a doce-
něn. Potvrzením je třeba právě již zmiňo-
vaný zápis na národní seznam. Priessnitz 
si zaslouží minimálně stejnou pozornost 
jako Sebastian Kneipp. Málokdo totiž ví, 
že když Priessnitz v roce 1822 začal léčit, 
Sebastian Kneipp se teprve ten rok narodil. 

V prvním vydání Všudybylu roku 2016 
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček 
řekl: „Považoval jsem za velikou chybu, 

když přechozí vedení Ministerstva zdra-

votnictví ČR neuváženě seškrtala mož-

nosti lázeňské léčby v neprospěch zejmé-

na chronicky nemocných. Dětí i dospělých. 

Svými kroky české léčebné lázeňství téměř 

zahubili. Pro balneologii i pro další obory 

medicíny platí a bude platit, že člověk léčí, 

příroda uzdravuje – obnovuje autoregu-

lační mechanismy organismu, jimiž člověk 

disponoval předtím, než onemocněl.“ (Viz 

www.e-Vsudybyl.cz, článek „Svatopluk Něme-

ček Osobností českého lázeňství“.)

Zásadním důvodem, proč Priessnitzovy 
léčebné lázně v Jeseníku dokázaly přečkat 
těžká období českého léčebního lázeňství, 
je fakt, že jsme vlastněni českými akcio-
náři, kteří o svou společnost intenziv-
ně pečují. Klíčovou roli hraje také dobrá 
spolupráce s institucemi, jichž se téma-
ta lázeňství nebo Priessnitz dotýkají. Své 
aktivity tak můžeme rozvíjet a realizo-
vat díky Městu Jeseník, Olomouckému 
kraji, ale také díky Společnosti Vincenze 
Priessnitze či Státního okresního archi-
vu Jeseník.

V posledních pěti letech jsme tak díky 
těmto partnerům otevřeli naši chlou-
bu – venkovní Balneopark, revitalizo-
vali Ripperovu promenádu, vysadili 
bylinkové inhalatorium, zvýšili komfort 
ubytovacích kapacit, pravidelně pořádá-
me zajímavé a realizačně náročné kultur-
ní a sportovní programy, společně popu-
larizujeme Priessnitzův odkaz.

Ovšem nesmím zapomenout ani 
na druhý zásadní důvod, proč  jsme 
výše jmenované období přečkali . 

Mgr. Tomáš Rak

Kde energie Země, 
vzduch a voda léčí
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Na skutečnost, že nejsme klasickými 
městskými lázněmi. Host se tu probou-
zí do úchvatného horského panoramatu, 
jemuž vévodí Praděd, a jedinečného kli-
matu. Když k nám totiž jednou přijedete, 
musíte se pravidelně vracet.

Široké škále příjmových skupin dostup-
ný komfort v nádherné přírodě. I tak 
se dá specifikovat aktivní dovolená 
v Priessnitzových léčebných lázní v Jese-
níku s prvky spa & wellness.

Kromě toho, že jsme léčebným lázeň-
ským zařízením, je tato část Českého 
Slezska místem zajímavým i z hlediska 
turistiky a outdoorových aktivit. V létě 
a na podzim se stáváme rájem houbařů. 
V okolí je řada sjezdovek a bikových trai-
lů. Je zde rozsáhlá síť zimních běžkařských 
tras, letních pěších tras a cyklostezek. Tuto 
turistickou infrastrukturu jsme v průběhu 
uplynulých pěti let obohatili o Balneopark 
Vincenze Priessnitze, který byl v roce 2012 
vyhodnocen jako „Nejinspirativnější pro-
jekt roku 2011“ a v roce 2015 jako „Nejinspi-
rativnější projekt Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polsko 2007–2013“. Je to veřejně přístup-
ná vodní zahrada Priessnitzových metod 
a v provozu je v době, kdy to umožňují roč-
ní období, počasí a dostatek vody.

Zhruba polovinu našich hostů tvoří děti 
s doprovodem. Ty u nás najdou nejen dět-
ské lázeňské domy, ale i spoustu volnočaso-
vých aktivit počínaje dětskými hřišti, her-
nami, ale i lázeňským vláčkem či dětský 
svět s muzeem kostek. Vybudovali jsme 
i discgolfové hřiště. Pro dospělé, a zejmé-
na seniory, tu máme fi tpark, který vychá-
zí z Priessnitzových principů: pohybovat se 
na čerstvém vzduchu a nechat na sebe půso-
bit horské prostředí. Uvědomujeme si, že ať 
už klient komplexní či příspěvkové lázeň-
ské péče, který u nás pobude  jedenadvacet 

či  osmadvacet dní, nebo klient dovolenkář 
by za svými koníčky a aktivitami neměl 
odjíždět, ale měl by mít možnost realizovat 
se v našem areálu a v jeho okolí.

Řada českých i nadnárodních společností 
k vám posílá své zaměstnance na rekon-
diční a léčebněpreventivní pobyty.

Ano, část z těchto pobytů vychází 
z legislativy, kdy společnosti napříč růz-
nými odvětvími mají za povinnost vysí-
lat zaměstnance na preventivní rehabili-
tace, a tyto služby soutěží. Našimi klienty 
jsou však i společnosti, které k nám vysí-
lají pracovníky, aniž by tuto zákonnou 
povinnost měly. Uvědomují si totiž, že 
motivovaní, fyzicky a psychicky zdatní 
lidé podávají vysoké výkony. Jsme hrdí 
na spolupráci s takovými fi rmami, jako 
jsou například ŠKODA AUTO, a. s., TŘI-
NECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Elektrárny 
Opatovice, a. s., Vítkovické železárny, oce-
lářská skupina ArcelorMittal apod. Speci-
ální program nabízíme i pro zaměstnance 

skupiny Agrofert. A nejen to. Díky přírod-
nímu prostředí, lázeňské infrastruktuře 
a kvalitnímu konferenčnímu zázemí  jsme 
se stali vyhledávaným místem fi remních, 
společenských a kongresových akcí. 

13. až 15. května 2016 budete zahajovat 
169. lázeňskou sezonu.

Ano a čtenáře Všudybylu zvu na její slav-
nostní zahájení. Hlavní část oslav, za  účasti 

Vincenze Priessnitze a jeho choti, s odpo-
ledními programy pro děti a dospělé, se 
uskuteční 14. května. Bude mít dva vrcholy: 
odpolední koncert Věry Špinarové a májo-
vý bál v přírodě, přesněji na Ripperově pro-
menádě. Chceme tak založit novou tradici 
bálů pod širým nebem, inspirovanou noč-
ním plesem v přírodě v roce 1839. Tehdy 
ples zorganizovala lázeňská šlechta v čele 
s princem Nasavským a knížetem Lichten-
štejnem. Gräfenberk prý zářil do dáli jako 
moře plamenů. 

>>> www.priessnitz.cz

Léčebný účinek nemá chlad jako takový, 

ale teplo, které je studenou vodou 

následně vyvoláno. Vincenz Priessnitz

Priessnitzovy léčebné 
lázně v Jeseníku 
jsou vůbec prvním vodoléčebným ústa-

vem světa. Nacházejí se ve Slezsku, v nej-

severnějším cípu Olomouckého kraje. 

Proudění mořského vzduchu z Baltu 

nad polskými rovinami, prosyceného 

stopovými prvky, se tu do cesty staví 

horská bariéra – Hrubý Jeseník a Rych-

lebské hory. Za jedno z nejčistších ovzdu-

ší v Evropě vděčí Priessnitzovy léčebné 

lázně v Jeseníku také rozsáhlým lesům, 

které dodávají kyslík a záporné ionty. 

Zdejší příznivé klimatické faktory sti-

mulují imunitní systém. Lidé se tu oci-

tají v prostředí, kde nejsou pod palbou 

těžkých alergenů. Areál lázní se nachá-

zí na území tektonických zlomů a uzlů, 

kde se stýkají mladší druhohorní a tře-

tihorní geologické struktury. Vrbenské 

desky z alpsko-karpatské oblasti Evro-

py se starším prvohorním hřebenem 

Hrubého Jeseníku, jeho desenskou klen-

bou, formující se na přelomu starohor 

a prvohor. Tyto geologické anomálie 

ovlivňují klima, vlastnosti vody i geoe-

nergii. Léčebný potenciál umocňuje 

výskyt biogenních prvků (např. sodíku, 

draslíku, vápníku, hořčíku, lithia, žele-

za, zinku aj.), prostupujících do ovzduší 

ve vysokých množstvích z hlubokých vrs-

tev zemské kůry. Působí především při 

léčbě dýchacích cest, štítné žlázy a psy-

chických poruch. Klima lázní je podob-

né tak vyhlášeným oblastem, jako jsou 

rakouský Bad Gastein nebo Carlsbad 

Cavity v USA. Světovou raritou je Balne-

opark Vincenze Priessnitze, vodní zahra-

da, v níž se lze brodit potůčky, vyzkoušet 

Priessnitzovy lavičky nebo Priessnitzovy 

střiky. Síla zdejších horských pramenů 

spočívá v jejich molekulární struktu-

ře, která z nich vytváří doslova „živou 

vodu“. Molekuly vody se obecně shluku-

jí do tzv. klastrů a tyto klastry jí dávají 

schopnost „paměti“. Příznivé vlivy okolí 

vodu oživují (její molekuly tvoří složitěj-

ší klastry), nepříznivé ji „umrtvují“ 

(klastry se rozpadají). Podle výzkumů 

lichtenštejnské laboratoře Hado Life 

Europe prameny v okolí lázní vykazují 

vysokou „živost“. Tím „nejživějším“ je 

Finský pramen. Priessnitzův, Slovanský 

a Jitřní pramen pak jsou charakteristic-

ké slabou, zdraví prospěšnou radioakti-

vitou. Ne náhodou Priessnitz několikrát 

prohlásil, že lidi neléčí on, ale tento kraj 

a vše, co k němu patří.
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Inspirací k pojmenování časopisu Všu-
dybyl byla jedna z hlavních postav 
„Labyrintu světa a ráje srdce“ Jana 

Amose Komenského, jehož 424. výro-
čí narození si účastníci Narozeninové 
párty Ligy pro cestovní ruch připomně-
li 30. března 2016 v pražském Clarion 
Congress Hotelu Prague. Všudybyl, jeho 

partneři a přátelé jednadvacátým rokem 
iniciují společenskou poptávku, aby mobil-
ní kupní síla víc přispívala k prosperitě 
Česka. Tedy i k prosperitě oborů, profe-
sí a oblastí, které s turisty a hosty nepři-
cházejí do bezprostředního obchodního či 
pracovního kontaktu. Originalita a tradi-
ce jsou významnými devízami. Proto jsou 
vesměs příznivě přijímány bezmála čtyři 
sta let aktuální alegorie patrona Všudybylu 
Jana Amose Komenského, z nichž víc než 
dvacet let čerpají úvodníky Všudybylu. 

>>>www.clarioncongresshotelprague.cz
>>>www.drapalovoslamovevino.cz
>>>www.templarske-sklepy.cz
>>>www.pivovarpoutnik.cz
>>>www.atelierlayout.cz
>>>www.kmbpartners.cz
>>>www.e-Vsudybyl.cz
>>>www.vinosd.cz
>>>www.ujak.cz
>>>www.lpcr.cz 

Narozeninová 
párty 

Ligy pro cestovní ruch
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Roadshow Asociace hotelů a restaurací ČR v pražském 
hotelu Atremis 6. dubna 2016 zahájili prezident AHR ČR 
Ing. Václav Stárek, generální ředitel hotelů Olympik Hol-

ding, a. s., Vlastislav Šos a ředitelka Prague City Tourism Nora 
Dolanská, která představila aktivity chystané pro Prahu. Zúčast-
nilo se jí přes osmdesát majitelů a manažerů restaurací, penzionů 
a hotelů. Největší úspěch měla přednáška o aplikaci elektronické 
evidence tržeb v praxi vedoucího oddělení 1504 – Elektronická evi-
dence tržeb a regulace daňového poradenství Ing. Martina Šabo. 
Na dotazy technického rázu odpovídal Ing. Filip Kühnel ze spo-
lečnosti Hotel Time. Součástí programu byla i přednáška o tren-
dech v personalistice, přímých rezervacích či online hodnocení 
zákazníků. Jako již tradičně byla součástí AHR Roadshow prezen-
tace garantovaných dodavatelů. 

>>>www.ahrcr.cz

V portfoliu hotelového řetězce EA Hotels najdete nejvíc 
z jeho čtyřhvězdičkových hotelů v centru Prahy na Vác-
lavském náměstí a v jeho okolí. Ředitel Ladislav Jirsa řídí 

dva z nich. EA Hotel Sonatu, který se nachází na rohu Sokolské 
a Žitné ulice, a EA Hotel Downtown na rohu Žitné a Legerovy uli-
ce. Oba hotely poskytují pohodlné ubytování ve 114 pokojích. Dis-
ponují restauracemi, konferenčními prostory a wellness centry. 
Pokud si budete chtít dopřát příjemnou relaxaci, využijte rezer-
vace na stránkách www.privatniwellness.cz. Jsou na nich i ostat-
ní wellness centra EA Hotels v České republice. 

>>>www.hoteldowntownprague.cz

>>>www.hotelsonataprague.cz

>>>www.eahotels.cz.cz 

>>>www.privatniwellness.cz

EA hotely Sonata 
a Downtown 

EuroAgentur Hotels & Travel, a. s. 

provozuje významný český hotelový řetězec EA Hotels, kte-

rý je na trhu cestovního ruchu přes 25 let. V atraktivních 

obchodních a turistických lokalitách Česka, na Slovensku 

a v Rusku provozuje na čtyřicet hotelů a resortů. EA Culi-

nary team prezentuje českou kuchyni doma i v zahraničí. 

Incentivní oddělení zajišťuje kulturní, společenské a spor-

tovní akce. Poskytuje i kompletní servis spojený s inco-

mingem. Za dobu svého působení už EuroAgentur Hotels 

& Travel získala řadu prestižních ocenění.

AHR Roadshow

EA Hotel Downtown
Žitná 53, Praha 1
tel.: 222 900 099
e-mail: downtown@eahotels.cz

EA Hotel Sonata
Sokolská 68, Praha 2
tel.: 221 966 588
e-mail: sonata@eahotels.cz 
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Clarion Congress Hotel Prague při-
vítal 4. dubna na sto padesát účast-
níků z řad vedoucích stravovacích 

provozů zdravotnických zařízení, vězeňské 
služby, domovů pro seniory, hotelů, restau-
rací, školních jídelen, nutriční terapeuty, 
zástupce odborných škol a mnohé další, 
kteří se profesionálně zabývají problemati-
kou veřejného stravování. Jedenáctý ročník 
odborné konference moderovali primářka 
MUDr. Vilma Benešová z Fakultní nemoc-
nice v Motole a jednatel fi rmy HASAP Con-
sulting Miloš Žáček. Rok 2016 se v oblasti 
hygieny provozu a nakládání s potravina-
mi setkal se spoustou změn, a tak byl pro-
gram konference plný informací o nových 
vyhláškách, předpisech a legislativě a pre-
zentací příkladů z praxe profesionálů gast-
ronomických provozů a dozorujících orgá-
nů. O legislativě a postupu při kontrolách 
stravovacích provozů z pohledu Státní 
veterinární správy hovořil ředitel Odbo-
ru veterinární hygieny a ochrany veřejné-
ho zdraví MVDr. Jan Váňa. Značná část jeho 
přednášky se věnovala zařazování zvěřiny 
do jídelních lístků a nakládání s ní. O zku-
šenostech s dodržováním správné výrobní 
praxe z pozice executive chef nadnárodní-
ho hotelového řetězce se podělil prezident 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a WACS 
Continental Director for Central Europe 
Bc. Miroslav Kubec. Představitel společnos-
ti ADERA, členky skupiny HASAP ®, Michal 
David upozornil na stále rozšířenější jev – 
kontaminaci surovin a výrobních prostor 

škůdci. Svůj příspěvek zaměřil na správ-
né nastavení systému DDD (dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace) v potravinářství 
a gastronomii.

Po reprezentativním pracovním obě-
dě, který byl ukázkou umu kuchařů Cla-
rion Congress Hotelu Prague, vedoucí 
lékař Oddělení léčebné výživy FN v Moto-
le a současně prezident Společnosti pro 
výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc., přednesl 
příspěvek o nutričních hodnotách potra-
vin včetně rizikových faktorů, které ma-
jí přímý vliv na zdraví strávníka. Závěr 
bloku přednášek a příspěvků patřil komu-
nikaci a rozvoji mezilidských vztahů 
na pracovišti na téma vztahu nadřízený 

versus podřízený, který poutavě přednesl 
reprezentant fi rmy Krauthammer Czech 
Republic Ing. Richard Dobeš. Závěrečné-
ho slova konference se zhostila primářka 
MUDr. Vilma Benešová. 

Konferenci coby hlavní partneři podpo-
řily společnosti CPI Hotels a Vitana. Dal-
šími partnery byly Abasto, AG FOODS 
Group, Aramark, Biomedica ČS, ELECTRO-
LUX, FIALA – PRAHA, GAMA HOLDING 
Praha, JIVA Jirák, Kdelovit.cz, Krautham-
mer Czech Republic, MONTYCON gastro, 
Pekařství Mervart a Střední škola hotelnic-
tví a gastronomie Praha-Klánovice. 

>>>www.hasap.cz

Standardy 
v rámci stravovacích 

služeb EU a CZ
Jedenáctý ročník konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU 

a CZ“ oslovil na dvě stovky profesionálů veřejného stravování. Záštitu 

konferenci poskytly Česká asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů 

ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR.

HASAP Consulting, s. r. o. 
Česká republika 
Vranská 620/18
142 00 Praha 4 – Kamýk 
tel.: + 420 261 220 532 
fax: + 420 261 220 498 

Slovenská republika
Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
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Znojmo

Smím prosit,  Výsosti?
Karel IV. jako velký znalec vína rozšířil pěstování 

vinné révy po celém Českém království a vždy 

rád přijal pozvání na moravské vinobraní spojené 

s velkolepou tradiční zábavou. 

 www.ceskozemepribehu.cz

Zažijte chvíle Karla IV. i vy.

Spuštění šifrovací hry 
„Královské mysterium“ je jednou z akti-
vit, které agentura CzechTourism jako 
marketingový koordinátor oslav pro 
letošní letní turistickou sezonu připravu-
je. Hra zavede účastníky na Nové Město 
pražské za tajemnou symbolikou, kterou 
do svého opus magnum nechal Karel IV. 
kdysi vepsat. 

Hráči při ní procházejí 
předem připravenou trasou, na níž luští 
šifry, logické úkoly a získávají hesla, která 
jim dovolí zjistit polohu následujícího sta-
noviště. Hra je určena pro dvou- až pěti-
členné týmy. 

Průvodcem hráčům 
je online herní systém, do něhož je nut-
né se předem registrovat na adrese www.
kralovske-mysterium.cz, kde jsou pravidla 
hry a základní informace. Dále už stačí si 
jen vyzvednout herní brožurku v poklad-
ně věže Novoměstské radnice (otevřena 
každý den kromě pondělí). K průchodu 
hrou je nezbytný alespoň jeden mobilní 

telefon či tablet s připojením na inter-
net, tužka a doporučujeme také papír 
na poznámky. 

První šifra 
čeká na hráče přímo na nádvoří Novo-
městské radnice. Trasa „Královského 
mysteria“ vede napříč Novým Městem 
pražským přes šest zastavení a nabízí 
také dvě bonusové šifry. Absolvovat hru je 
možné v českém nebo anglickém jazyce.

Hru „Královské mysterium“, 
která navazuje na sílící oblibu podob-
ných logických a šifrovacích her, připra-
vily agentura CzechTourism a společnost 
Cryptomania, s. r. o. Poděkování za spolu-
práci při její realizaci patří městské čás-
ti Praha 2 a Novoměstské radnici, p. o.

>>>www.kralovske-mysterium.cz
>>>www.czechtourism.cz

Šifrovací hra 
Královské mysterium

CzechTourism se připojil k oslavám výročí 700 let od narození českého 

krále a římského císaře Karla IV. Od 1. dubna 2016 si tak mohou nadšenci 

luštění tajných kódů vyzkoušet novou, zdarma přístupnou šifrovací hru 

„Královské mysterium“ po stopách Karla IV. na Novém Městě pražském.

mmmmmm 
oossssstsst
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Zažijte chvíle 
Karla IV. i vy!
Letos si připomínáme 700 let od narození 
největšího českého krále a římského 
císaře Karla IV. Prozkoumejte jeho opus 
magnum, Nové Město pražské, a jeho 
originální symboliku. Dojděte až na konec 
trailu a splňte všechny úkoly!

Vše začíná na Novoměstské radnici

 
www.nrpraha.cz

Stáhněte si aplikaci 
Česko – země příběhů

www.ceskozemepribehu.cz

Královské 
mysterium
 
                    průvodce šifrovací hrou

www.kralovske-mysterium.cz

Vydejte se na Nové Město pražské  

a objevte symboliku, kterou do něj 

vepsal císař a král Karel IV.

Zažžiijjte
Kaarrlla I
Letos s sii pppřiřipomín
nejvěětššííhhhoo české
císařře KKaKaarrla IV. P
maggnunuumummm, Nové M
origginnááálnní symbo
traililuu aa a sssplňte vš

cí hrou

pražské 
ou do něj 

V.

Nové Město pražské Schematický plán k úkolu č. 6
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Praha k 700. výročí Karla IV.

POŘADATEL NÁZEV PROJEKTU TERMÍN POPIS AKCE

Hlavní 
město Praha 
a Medialogue, 
s. r. o. 

Výstava Karel IV.– 
Karel IV. a jeho 
tvář

25. 4. – 25. 5. 2016 Král a císař Karel IV. je nepochybně jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin, velmi významné místo zau-
jímá i v kontextu dějin evropského středověku. Pražská Kampa připomene už na konci měsíce zajímavou expozicí 
významné výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Kolemjdoucí se mohou v mysli zatou-
lat do vrcholného středověku a prostřednictvím textů z dobových zpráv i vyobrazení panovníka na velkoformáto-
vých panelech nahlédnout do života jednoho z nejpozoruhodnějších vladařů doby.

Kulturní 
centrum 
Praha 5                            

Akce 
na smíchovské 
Portheimce – 
oslavy výročí 
narození 
Karla IV. 

5. 5. – 31. 8. 2016 
(3 akce)

Kulturní centrum Prahy 5 pořádá 3 akce spojené s oslavami výročí Karla IV.: 1. výstavu legendárního malíře „staré 
Prahy“ Karla Chaby s názvem „Karlův (Chabův) most“; 2. dětský příměstský tábor – vytváření výtvarných a divadel-
ních dílek v duchu gotické inspirace, kterou Praha poskytuje – na závěr se uskuteční divadelní představení a verni-
sáž; 3. jednodenní gotický gastrofestival v prostorách parku Portheimky, nabízející ochutnávku středověkých pokr-
mů a výstavu středověké kuchyně za doprovodu kapely gotické hudby.

Symfonický 
orchestr 
hl. m. 
Prahy FOK 

Noc na Karlštejně 11. 5. 2016 Speciální koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. – open air 
koncert na Staroměstském náměstí. Scénář koncertu: 1. Narození v Domě U Kamenného zvonu (Zvonění týnských 
zvonů); 2. Ráno ve Francii (Berlioz: Římský karneval, klenot francouzské symfonické hudby v pořadu symbolizuje 
fakt, že Karel IV. byl dán na výchovu na francouzský královský dvůr. Řím v názvu skladby také hraje svou roli, neboť 
Karel IV. byl současně římským císařem) 3. Poledne v Itálii (Respighi: Pini di Roma – poslední část, I pini della Via 
Appia, skvost italské symfonické hudby představuje tu část Karlova života, kterou strávil jako zástupce krále Jana 
Lucemburského v Itálii) 4. Odpoledne v Čechách (Smetana: Má vlast – Vyšehrad); 5. Večer v Norimberku (Wagner: 
Mistři pěvci norimberští, předehra); 6. Noc na Karlštejně (suita z hudby ke stejnojmennému fi lmovému muzikálu); 
7. Závěrečné fanfáry. Mluvené slovo – citáty z Vita Caroli.

Divadlo 
Spejbla 
a Hurvínka

Koncert pro 
největšího 
Čecha Karla IV. 
a nejmenšího 
Čecha 
Hurvínka I. 

2. 5. 2016 K poctě obou jubilantů pořádá divadlo KONCERT PRO NEJVĚTŠÍHO ČECHA KARLA IV. A NEJMENŠÍHO ČECHA 
HURVÍNKA PRVNÍHO, který se bude konat v den Hurvínkových devadesátin v karlínském FÓRU. Tímto slavnostním 
večerem chce divadlo oslovit diváky bez rozdílu věku, oslavit s nimi dva výjimečné Čechy a humornou formou při-
pomenout význam jubilujícího Karla IV. Hlavními protagonisty večera bude vokální seskupení 4TET. Jejich strhují-
cí show, umělecká dokonalost, zpěv s ojedinělou harmonií, originalitou, inteligentním humorem se skvěle doplňu-
jí s charakteristickým humorem Hurvínka a spol. Ti budou propojovat koncert nejen svými typickými dialogy, ale 
i pěveckým vystoupením a hudební exhibicí. 

ČESKÝ 
ROZHLAS                                      

Narozeninový 
event Karla IV. 

15. 5. 2016 700. výročí narození Karla IV. je významný historický moment. ČRo jej chce oslavit důstojně a přitom s radostí, 
nadhledem a vtipem. Narozeninovým eventem vyvrcholí celoměsíční rozhlasový projekt KAREL JE KING! 14. 5. je 
především přesný den narozenin Karla IV. Předpokladem je, že event bude slavnostním vyvrcholením předchozí-
ho bohatého programu a bude mít dopad také na návštěvníky, kteří informaci o projektu Karel je King! nezachytili, 
a bude je zpětně směrovat na multimediální obsah projektu Karel je King! na doméně kareljeking.cz. Tento edukativ-
ní a zábavný obsah bude k dispozici i po skončení aktivní fáze projektu. Obsah bude komunikován napříč stanicemi 
Českého rozhlasu. Program je sestaven z hudebních vystoupení a vizuální části – prostřednictvím nástroje „tagtool“ 
přímá ilustrace a projekce na místě vytvářených děl pozvaných vizuálních umělců. Projekce bude k tématu Karla IV. 
a bude promítána na stěny objektu v rámci závěrečného eventu projektu na Letné.

Autentisté, 
s. r. o. 

3. ročník 
mezinárodního 
festivalu 
autentických vín 
Praha pije víno

27.–28. 5. 2016 Třetí ročník festivalu PRAHA PIJE VÍNO / PRAGUE DRINKS WINE, který proběhne 27. a 28. května na Novoměstské 
radnici, je jedinečným setkáním několika desítek vinařů z celé střední Evropy s milovníky kvalitních, autentických 
vín. Festival Praha pije víno navazuje na podobná setkání vinařů z bývalé Habsburské monarchie, která se kona-
la až do vypuknutí první světové války. V historických budovách Novoměstské radnice budete mít možnost během 
dvou dnů ochutnat téměř 400 vzorků vín z menších rodinných vinařství, která reprezentují řadu vinařských regio-
nů Rakouska, Maďarska, Slovinska, Slovenska či Itálie, nebudou chybět ani vína moravská.   

Nadační fond 
Mikuláše 
Daczického 
z Heslova

Karel IV. 
Křižovatka cest

od května 2016 Křižovatka cest – návrh na vytvoření pražské císařské a královské aleje potomků Karla IV. a věci související. Jedna-
lo by se o novou pražskou turistickou trasu s rodokmeny současných potomků římského císaře a českého krále Kar-
la IV., několik tras – např. od Královského letohrádku k Metronomu, pak dále na Kampu, od Národního divadla 
na Vyšehrad – každá z tras by byla osazena panely s jednotlivými rodokmeny (od předků Karla IV. až po současné 
evropské monarchie).

Pražská 
konzervatoř

Pražská konzer-
vatoř v rámci 
národních oslav 
700. výročí naro-
zení Karla IV. 

květen–září 2016 Pražská konzervatoř v rámci oslav výročí Karla IV. chystá několik akcí: 1. Cyklus 10 pořadů HUDBA POTOMKŮ 
KARLA IV. s podtitulem CO ŠLECHTIC, TO UMĚLEC; 2. Opakovaná vystoupení souborů Pražské konzervatoře 
v rámci KRÁLOVSKÉHO OKTÁVU; 3. Zrestaurování skladeb a písemností spojených s Karlem IV. a jeho potom-
ky v archivu Pražské konzervatoře.

Národní 
technické 
muzeum

Civitas Carolina 
aneb stavitelství 
doby Karla IV. – 
doprovodné 
edukační 
programy

13. 5. 2016 – 8. 1. 
2017

Doprovodné edukační programy k výstavě Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. Národního technického 
muzea a jejich následné využití ve stálých expozicích Muzea hl. m. Prahy věnovaných císaři Karlu IV. Plán dopro-
vodného edukačního programu je zacílen na všechny stupně škol, rodiny s dětmi, ale i návštěvníky se speciálními 
potřebami a širokou veřejnost. Doprovodný program se skládá z lektorovaných workshopů pro školní skupiny, dále 
z workshopů pro handicapované návštěvníky, doprovodných akcí pro rodiny s dětmi a ostatní návštěvníky. Program 
je koncipován pro celou dobu výstavy.

Umění pro 
děti, o. p. s. 

Karel IV. – Otec 
vlasti aneb český 
král očima dětí

14. 5. – 29. 11. 
2016

Interaktivní výstava bude provázet děti významnými momenty života Karla IV. a pomocí replik exponátů (koruno-
vační klenoty, svatovítský poklad, listiny, pečetě atd.), ale i na jejich kopiích a modelech se jim pokusí přiblížit dobu 
tohoto velkého státníka. Výstava bude vytvořena v čele s Ing. arch. Ondřejem Šefců (ředitel pražského Národního 
památkového ústavu) a PhDr. Janou Skarlantovou (UK, Pedagogická fakulta). Tento projekt netradiční a aktivizující 
galerijní pedagogiky je v souladu se vzdělávacími cíli RVP MŠMT ČR (oblast Umění a kultura) i s cíli kulturní politi-
ky hl. m. Prahy. Výstava je koncipována jako putovní, a to nejen v rámci České republiky, ale i pro zahraničí. Výsta-
va se bude konat v Galerii umění pro děti GUD (nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1).

Městská část 
Praha 16

10. ročník 
Královského 
průvodu

6. 4. 2016 10. ročník Královského průvodu – na území MČ Prahy 16 je pořádán bohatý kulturně-společenský doprovodný pro-
gram v podobě hudebních vystoupení na pódiu (dobová hudba), vystoupení šermířů, ukázek dobové řemeslné výro-
by a stánkového prodeje. Program pro návštěvníky zcela zdarma. Připraven je také dětský doprovodný program – 
divadelní stan – pohádka o Karlu IV., a výtvarný stan. 

Univerzita 
Karlova 
v Praze

Rekonstrukce 
korunovace

3.–4. 9. 2016 V rámci oslav 700 let od narození císaře Karla IV. organizují Univerzita Karlova a její partneři řadu aktivit a slav-
nostních událostí, kterými chtějí důstojně připomenout odkaz tohoto velikého panovníka. Jednou z nejvýznamněj-
ších akcí bude rekonstrukce korunovace Karla IV. na českého krále. Vědecký projekt, v jehož rámci bude před očima 
veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude skutečně ojedinělou událostí, která divákům umožní zhléd-
nout rituál v jeho autentické, historické podobě. Projekt zajišťuje jako garant prof. Jiří Kuthan, vedoucí Ústavu dějin 
křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Jedním z vážených partnerů oslav je Arcibiskupství pražské.

Historický 
ústav AV ČR, 
v. v. i.

Mezinárodní 
konference Karel  
IV., panovník 
ověnčený 
slávou, láskou 
i pohrdáním

21.–23. 9. 2016 Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou UK a Archivem HMP pořádá mezinárodní konferen-
ci k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. „Karel  IV., panovník ověnčený slávou, láskou 
i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti“. K této konferenci vznikne i stejnojmenná publi-
kace. Konference a následně i publikace budou zaměřeny na vývoj zahraniční politiky Karla IV. a jeho návaznost 
na dílo Jana Lucemburského a lucemburské dynastie obecně. Sledovány budou také kulturní a společenské trans-
fery z Říše do Čech a na Moravu.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.karlovapraha.cz.
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V květnu 2015 vznikl zapsaný spo-
lek Prácheňsko a Pošumaví. Jeho 
předseda RNDr. Ladislav Havel 

o něm řekl:
Jsme historic-

kou nadregio-
nální přeshra-
niční destinací 
sdružující města 
a obce z pome-
zí Plzeňského 
a Jihočeského 
kraje. Plzeňský 
k r a j  s e  v  n í 
angažuje míst-
ní akční skupinou Pošumaví, čítající sto 
obcí. Jihočeský kraj třemi místními akč-
ními skupinami, takže dohromady je nás 
na sto šedesát obcí. Razíme projekty, mezi 

nimiž například fi guruje Otavská plavba. 
Jižní Čechy mají pilotní, v Česku úplně 
první projekt pro certifi kace turistických 
oblastí. V Jihočeském kraji už je jedenáct 
certifi kovaných turistických oblastí, kte-
ré by měly být podporovány grantovou 
politikou kraje prostřednictvím gestora 
cestovního ruchu Jihočeského kraje, jímž 
je Jihočeská centrála cestovního ruchu. 

RNDr. Ladislav Havel

Infotour & Cykloturistika

Prácheňsko 
a Pošumaví

V Kongresovém centru ALDIS Hra-
dec Králové se 11. a 12. března 
2016 uskutečnil veletrh cestov-

ního ruchu. Na návštěvníky tu čekala 
pestrá nabídka slezských, moravských 
a českých regionů, regionů Chorvatska, 
Polska, Slovenska a Srbska a outgoingo-
vých cestovních kanceláří. Velká část 

doprovodného programu, který zahr-
noval cestovatelské besedy, prezentace 
vystavovatelů a umělecká vystoupení, 
byla věnována 150. výročí bitvy u Hrad-
ce Králové v roce 1866. 

>>> www.infotourhk.cz
>>> www.aldis.cz
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Pro mnoho sportovců a aktivně ži-
jících lidí není novinkou, že čes-
ký golf rozšiřuje základnu svých 

příznivců. Aby ne. Hra poskytuje vše, 
čeho se modernímu člověku nedostá-
vá: aktivní pohyb v přírodě, dlouhé 
procházky po trávě, možnost relaxovat 
a zbavit se stresu a v neposlední řadě 
spoustu možností setkávat se s přáteli. 
Navíc se oproti představám některých 
lidí jedná o snadno dostupný sport.
J a n  K a s t n e r , 
manažer golfo-
vého hřiště Park 
Golf v Hradci Krá-
lové a České golfo-
vé společnosti, kte-
rá sdružuje osm 
hřišť ve východ-
n í c h  Č e c h á c h , 
k tomu říká:

V našem regio-
nu máme pro golf 
ideální podmínky. Najdete zde špičková 
hřiště a hlavně rozsáhlou síť menších, pro 
obyvatele měst dobře dostupných areálů. 
Osm těchto hřišť se spojilo, aby vytvořila 
ty nejlepší možnosti pro dostupnost gol-
fové hry. Díky strategickému rozmístě-
ní pokrývají celé východní Čechy. Kolem 
Hradce Králové najdete hned tři: Park Golf 
Club Hradec Králové, Golf Club na Vrších 
a Golf Club Hrádek u Nechanic. Další 
hřiště jsou Golf Club Osyčina u Vysoké-
ho Mýta a Golf Club UNO u Ústí nad Orli-
cí. V Krkonoších jsou k dispozici golfové 
hřiště Golf & Country Clubu v Prosečném 
a v Orlických horách Golfový klub Sym-
bióza v Nebeské Rybné. Další krásné hřiš-
tě, nazvané Grosshof, je v Broumově. Větši-
nu lidí překvapí, že ve skupinových lekcích 
pod vedením trenéra se zapůjčením kom-
pletní výbavy si mohou vyzkoušet golf už 

od 100 Kč za hodinu. Ceno-
vě dostupná jsou i roční člen-
ství, která umožňují neomeze-
nou hru na konkrétním hřišti. 
Ta se pohybují podle hřiště 
od 1 000 Kč do 6 900 Kč za rok. 
Areály navíc mají vše, co si lze 
pro volný čas strávený s rodi-
nou přát. Vždy u nich najdete možnost stra-
vování, ať rychlé občerstvení, nebo kvalitní 
restauraci. Povětšinou je možné se v nich 
i ubytovat. Disponují dětskými hřišti, šat-
nami pro příchozí a dalším potřebným 
zázemím. Nikdo se nemusí bát přijít. Všu-
de najdete golfové nadšence, kteří nováč-
ka rádi uvidí a poradí mu se začátky. A gol-
fová výbava? Na hřištích si ji lze půjčovat. 
Popřípadě za pár tisíc korun pořídit. Spo-
lupráce hřišť umožňuje nabízet ucelené 
programy a v případě zapojení se do něk-
terého z členských klubů padesátiprocent-
ní slevu na hru na všech ostatních hřištích. 

To vše se odráží v stoupajícím 
počtu golfi stů ve východních 
Čechách. I proto, že na uve-
dených hřištích došlo k libe-
ralizaci golfu. Opravdu není 
třeba být členem klubu, mít 
límeček nebo značkové oble-
čení. Stačí přijít a nezávazně si 

golf vyzkoušet. Vybavení vám všude rádi 
zapůjčí. Vyzkoušejte si golf i vy, a pokud ho 
již hrajete, určitě si přijeďte zahrát i k nám. 
U nás žijeme golfem! 

>>> www.parkgolf.cz

>>> www.gcnavrsich.cz

>>> www.golfhradek.cz

>>> www.gko.cz

>>> www.gcu.cz

>>> www.gccprosecne.cz

>>> www.golfnebeska.cz

>>> www.grosshof.czJan Kastner

Východní Čechy žijí golfem



www.e-Vsudybyl.cz28

Dodavatelé technologií a vybave-
ní hotelů uspořádali 7. dubna 
2016 tradiční party v Becher’s 

Baru Grandhotelu PUPP. Akce byla zpes-
třena o návštěvu sklepa Hubertus, kde 
pořadatelé grilovali. V Mattoni salonku 
se podávalo menu šéfkuchaře Radka Pří-
honského na téma Afrika. Vinné kout-
ky zabezpečili manželé Špalkovi a Jakub 
Šamšula. Poděkování patří hostům za hoj-
nou účast a velkou pochvalu si zaslouží 
tým Grandhotelu PUPP!

>>>www.servisport.cz
>>>www.pupp.cz

Setkání 
v Becher’s 

Baru

Cestovní ruch 
se v Česku neustále rozvíjí. Počty turistů rok 
od roku lámou rekordy a zdá se, že nápor 
bude v budoucnosti stále větší. Stejně je to 
i s leteckou dopravou, která u nás v souladu 
s celosvětovými trendy rychle narůstá. Ten-
to trend se odráží i v tom, jakým směrem 
se dnešní studenti vydávají a ke kterým 
oborům nejvíce tíhnou. Asi není překvape-
ním, že se mnoho mladých zhlédne v budo-
vání kariéry právě 
v cestovním ruchu 
a v letectví. Faktem 
zůstává, že i přes 
vzrůstající zájem 
o tyto obory není 
mnoho vysokých 
škol, které by studi-
um podobných pro-
gramů umožňovaly. 
Výjimkou je Vyso-
ká škola obchodní 
v Praze (VŠO), kde se studenti kromě cestov-
ního ruchu a personalistiky mohou zabý-
vat i stále atraktivnější leteckou dopravou. 
Škola se za 15 let své existence do povědo-
mí veřejnosti zapsala právě díky zajímavým 
a žádaným oborům a také důrazu na kvali-
tu výuky, rozvoj studentů a především roz-
sáhlé propojení s praxí.

Letový provoz
Odborníky na leteckou dopravu vychová-
vá na VŠO katedra letecké dopravy a jed-
ním z jejích nejžádanějších oborů je letový 
provoz. Ten studenty připravuje na práci 
v oblasti letového provozu a civilního letec-
tví. Během tříleté výuky projdou předmě-
ty, jako jsou například základy letu, navi-
gace, geografi e letecké dopravy, bezpečnost 
v letecké dopravě, letecký zákon či všeobec-
né znalosti letadla. Absolventi naleznou 
uplatnění zejména v leteckých podnicích, 
například u ČSA, Lufthansy nebo Aus-
trian Airlines. Dalším oborem, který lze 
na katedře letecké dopravy studovat, jsou 
služby letecké dopravy v cestovním ruchu. 
Ten posluchače vzdělává v oblasti poskyto-
vání služeb cestovního ruchu bezprostřed-
ně svázaných s nabídkou a realizací letec-
ké dopravy. Po získání bakalářského titulu 
se absolventi nejčastěji uplatní v leteckých 

společnostech, letových a hotelových služ-
bách či ve státních orgánech zaměřených 
na leteckou dopravu.

Základ v pedagogickém sboru
Atraktivní a dobře sestavený obor je zákla-
dem, neméně důležitá je však také kvali-
ta pedagogického sboru. VŠO klade důraz 
na propojení studia s praxí, proto i u před-
nášejících vyžaduje praktické zkušenosti 
z oboru. Vyučují zde osobnosti, které pro-
šly mnoha důležitými funkcemi a známý-
mi podniky a které mají v cestovním ruchu 
a letectví často velmi zvučné jméno. Jed-
ním z takových kantorů je i Josef Šesták, 
jenž působí zároveň jako zástupce vedou-
cího katedry letecké dopravy. O tom, že se 
jedná o člověka na správném místě, svěd-
čí jeho letitá kariéra, během níž napří-
klad 16 let pracoval jako generální ředitel 
americko-francouzské cestovní kanceláře 
Carlson Wagonlit Travel. On sám má veli-
ce pozitivní vztah jak ke svým kolegům, tak 
k posluchačům. „Studenti se zde z naprosté 
většiny o obor sami hluboce zajímají a chtě-
jí se dozvědět více. Z toho mám opravdu 
radost. Na VŠO se mi kromě zmíněného 
přístupu studentů líbí i jejich aktivity a to, 
jak se společně baví, vymýšlejí různé akce 
a podobně. Důvodem, proč jsem na VŠO 
spokojený, je i pedagogický sbor. Mí kolego-
vé jsou znalí lidé z praxe, se kterými se dá 
mluvit, a všichni táhneme za jeden provaz. 
I díky tomu má naše katedra velice hezkou 
pověst, kterou se snažíme i nadále zlepšo-
vat,“ říká Josef Šesták.

Odborné konference
Vysoká škola obchodní přináší i mnoho 
aktivit a událostí nad rámec běžného stu-
dia. V říjnu loňského roku rektor VŠO Jin-
dřich Ploch zaštítil konání Mezinárodní 
konference bezpečnostního managemen-
tu, kde vystoupil také tým Tomáše Děkana 
a Jana Zýky z katedry letecké dopravy. V lis-
topadu pak škola ve spolupráci s pražským 
letištěm pořádala Safety a security konfe-
renci, která se zabývala zásadními otázkami 
v oblasti ochrany před protiprávními činy 
a provozní bezpečnosti v civilním letectví. 
V současné době se Vysoká škola obchod-
ní připravuje na to, že bude 19. května hos-
tit konferenci s názvem Jak přežít a uspět 

v novém světě?. Ta se bude zabývat proble-
matikou současné ekonomické situace a je-
jím vlivem na podnikatelskou sféru. 

>>>www.vso.cz

Cestovní ruch, 
letectví a školství

JUDr. Josef Šesták
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Každý den, když otevřu noviny nebo 
si pustím televizi, se musím divit 
myšlení našich vedoucích předsta-

vitelů. Premiér konstatuje, že fi rmám ros-
tou zisky a nárůst mezd je pouze 1,5 %. To 
oni jsou jiní kabr-
ňáci! Přidají si 14 %, 
soudcům 9 % a úřed-
nictvo chce alespoň 
5 %. Někdy se mi 
zdá, že v hodinách 
ekonomie nedávali 
pozor. Všichni tihle 
„kabrňáci“, kterých 
od sametové revo-
luce neustále při-
bývá, jsou konzu-
menty přidané hodnoty. Ta druhá skupina 
populace přidanou hodnotu musí vytvořit, 
a to jsme my, kteří pracujeme a vyrábíme 
to, co se pak může na trhu prodat. Zamýš-
líme se neustále nad tím, jak zeštíhlit fir-
mu, zlepšit produktivitu, aby naše výrobky 
obstály v konkurenčním prostředí, a část 
zisku musíme zpětně investovat a myslet 
na budoucnost, protože pokud existuje lep-
ší a produktivnější stroj, je nutno ho mít, 
neboť naši konkurenti už ho mají. A my 
exportéři ještě navíc musíme myslet na to, 
co bude, až se koruna dostane zpět na kurz 
25 Kč za euro, abychom pak nezkrachova-
li. Někdy se mi zdá, že naše velení neví, jak 
funguje fabrika, protože nikdy nepracova-
li ve výrobním podniku. Nic proti přiměře-
nému růstu mezd v nevýrobní sféře, ale ne 
na dluh. Ano, zadlužení českého státu není 
příliš vysoké v porovnání s jižními souse-
dy eurozóny, ale nikde už se nepíše o sku-
tečnosti, že dluh Česka roste ze všech zemí 
eurozóny největším tempem, a pokud co nej-
rychleji nebudeme stavět náš rozpočet jako 
mírně přebytkový nebo alespoň vyrovnaný, 
můžeme za pár roků dohonit Řecko. Nehle-
dě k tomu, že vytváříme prostředí, které se 
našim dětem a vnukům nebude líbit. Vždyť 
dnes na obsluhu státního dluhu nestačí 
70 miliard korun ročně a toto číslo neustá-
le roste. V následujících letech poroste ješ-
tě dramatičtěji, pokud nezareagujeme jako 
ekonomicky myslící lidé. Nemůžeme neza-
městnanost snížit tím, že vytvoříme dalších 
10 tisíc úředníků. Už dnes jich máme sedm-
krát víc než mnohem větší Velká Británie. 
Zvýšením daní pouze zaženeme investory, 
ale víc nevybereme. Snažíme se v sociálních 
vymoženostech dohnat vyspělé země, ale 

tvorba HDP tomu neodpovídá. Kdybychom 
podobným způsobem hospodařili ve fi rmě, 
už bychom dávno zkrachovali. Proč někte-
ří podnikatelé přehlásili svoji fi rmu jinam 
než v České republice? Nejsou to vždy daňo-
vé ráje. Nejvíc jich je v Nizozemsku, kde se 
daně platí, ale legislativu mají stabilní. Pod-
mínky pro podnikání se nemění každý rok 
jako u nás. A hlavně vymahatelnost práva 
je na jiné úrovni! Ano, socialistické pokusy 
dnešní vlády ohrožují českou ekonomiku 
mnohem víc, než si myslíme. Když vidím, 
kolik chodí exekucí na domácnosti, které se 
nezodpovědně zadlužily, uvědomuji si, že 
ekonomická gramotnost české populace je 
velmi nízká. Tam je potřeba v našem vzdělá-
vacím procesu přidat, a ne přemýšlet, kolik 
úrovní maturity budeme mít. Maturita má 
mít jednu úroveň, protože úroveň pro blbce 
pak může mít každý, až na to, že v praxi je 
použitelný jen u lopaty, protože si nespočítá 
ani svoji výplatu. Přitom by se mohl vyučit 
v některém z učilišť a být zdatným řemesl-
níkem, kterých je na trhu práce katastrofál-
ní nedostatek. To pak způsobuje, že české 
fi rmy odmítají nabízené zakázky nebo jsou 
nuceny přesouvat výrobu do zahraničí. Naše 
vláda o tom jistě ví, ale tak jednoduchá věc 
jako stanovit kvóty pro dovoz kvalifi kova-
né pracovní síly v jednotlivých profesích je 
problém, který neřeší. Místo toho řešíme, 
jestli stany migrantů na území Turecka 
jsou dostatečně velké – ale že mnoho fi rem 
nedostojí svým závazkům kvůli nedostatku 
pracovní síly a může jim to způsobit exis-
tenční potíže, je věc nezajímavá. A těm, kte-
ří pracovat nechtějí a nikdy nebudou, neu-
stále zlepšujeme sociální dávky. Zvyšujme 
minimální mzdu, v žádném případě ale ne 
sociální dávky! Ano, ekonomika dnes ros-
te, můžeme i vyrábět a prodat víc. Jsme ale 
neustále omezováni nedostatkem kvalifi-
kované pracovní síly, protože pokud ještě 
nějaká na trhu je, zahraniční investor, kte-
rému stát Česká republika poskytl investič-
ní pobídky a nemusí platit daně, ji přetáh-
ne do svých závodů a pak transferuje zisk 
do zemí s malými daněmi, takže v Česku 
žádné peníze nenechá. Mysleme na to, že 
stát je bohatý tak, jak jsou bohatí jeho oby-
vatelé a fi rmy, a začněme konečně rozlišovat 
a dělit peníze podle toho, jak kdo pracuje.

Ing. Miloslav Čermák, 

generální ředitel Sněžka Group, 

která vytvořila a obsazuje 

na 1,3 tisíce pracovních míst

Ing. Miloslav Čermák

Dluh Česka roste ze všech 
zemí eurozóny nejrychleji
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ERV Evropská pojišťovna je už 
14 let po sobě volena nejlepší 
pojišťovnou nabízející cestovní 

pojištění. Se členem jejího představen-
stva a ředitelem úseku obchodu a mar-
ketingu Mgr. Ondřejem Rušikvasem se 
potkávám 30. března 2016.
Pane řediteli, hlavním tématem toho-
to vydání Všudybylu je „před hlavní 
turistickou sezonou“. Nicméně vzhle-
dem k záběru ERV Evropské pojišťovny 
v oblasti business travel a leisure travel 
lze konstatovat, že před hlavní turis-
tickou sezonou máte po celý rok, byť 
se možná v něk-
ter ých turistic-
kých destinacích 
z  jej ich hlavní 
sezony (vzhledem 
k  m e z i n á r o d -
ní situaci) stane 
mimosezona.

Ano, je důležité 
postavit se k tomu, 
co se děje ve svě-
tě, protože se mění 
potřeby a směřování lidí z hlediska ces-
tování do zahraničí. Už před rokem jsem 
na tiskové konferenci řekl, že si cestovate-
lé destinace rozdělili na rizikové a nerizi-
kové. To je sice do určité míry zavádějící, 
nicméně při nákupu dovolené rozhodují 
emoce. ERV Evropská pojišťovna ze šede-
sáti procent pojišťuje právě tento seg-
ment. Pojišťujeme i speciální rizika, insol-
venci a odpovědnost cestovních kanceláří 
a nabízíme například i pojištění šperků 
a hodinek. Značná část našich produk-
tů se týká služebních cest. Vždy je však 
důležité správně vyhodnotit, jak budou 
lidé cestovat a jestli je potřeba z hledis-
ka aktuální situace měnit vymezení kon-
krétního pojištění. Zejména ve smyslu, 
jak se pojišťovna zachová, pokud v dané 
zemi dojde k nepokojům, teroristickým 
útokům atd. V tomhle jsme vždycky byli 
konzistentní a prohlašujeme: pokud kli-
enta v zahraničí potká takováto situa-
ce a záměrně nevyjel tam, kde existuje 
významné riziko teroristického ataku, 
nebo do země, do níž Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR nedoporučuje cestovat, 
kryjeme škody na zdraví a majetku. To se 
netýká jen turistických destinací. Pojišťu-
jeme pracovní výjezdy korporátních 
klientů do Iráku, Íránu, Afghánistá-
nu i všechny mise humanitárních pra-
covníků organizace Člověk v tísni. To 
jsou velmi specifické věci, kdy průběž-
ně vyhodnocujeme aktuální rizika a cílo-
vé i tranzitní země doslova dělíme pod-
le toho, jestli jsme s to v nich poskytnout 

pomoc, nebo ne. Není totiž problém pro-
klamovat, že pojistím… Problémem může 
být, jakým způsobem zajistit pomoc, když 
se v dané zemi něco stane. Na to musí být 
seriózní pojišťovna připravená. To zna-
mená fungovat v rámci celosvětové sítě 
a správně vyhodnotit, jestli je v mimořád-
ných situacích, v oblastech, kde je výrazně 
omezena dostupnost péče (ať už se jedná 
o nemocnice, letecké, či další přepravní 
společnosti), schopna pomoci, nebo není. 
My asistenci pro lidi v různých rizikových 
oblastech dělat umíme! Specializujeme se 
na ni. Jsme si vědomi, že ji musíme dělat 
(a také ji děláme) lépe než ostatní. Máme 
k tomu vlastní zázemí, které jsme dva-
cet let cíleně vytvářeli. Ctíme specializa-
ci ve smyslu českého rčení „ševče, drž se 
svého kopyta“, neboť když se hodně uska-
kuje do stran, přestává být takový „speci-
alista na všechno“ koexistentní, protože 
dělá všechno a nic.

Kam se v oblasti leisure travel bude 
v létě cestovat?

Ve fi rst momentech jsou trendy, které 
jsou zřejmé. Značně se zpožďuje nakupo-
vání zájezdů. Lidé nevědí, budou-li chtít 
cestovat do Egypta, Turecka, Tuniska, 
do části Řecka, nebo jestli vůbec někam 
vyjíždět. I díky své osobní, zhruba dva-
cetileté znalosti chování trhu si myslím, 
že rozhodně dojde k posunu. Ke zvý-
šení zájmu o jiné, náhradní destinace 
a k dalšímu posilování domácího ces-
tovního ruchu. Nicméně čeští dovolen-
káři už za války v exJugoslávii potvrdi-
li, že dokážou být daleko odvážnější než 
němečtí či britští turisté. Otázka je, jaké 
děje v příštích měsících nastanou a jaká 
bude jejich medializace. Každý teroristic-
ký útok ovlivňuje ochotu lidí vydávat se 
do nějaké nejistoty. Můj odhad je, že se 
zájem o outgoing zmenší. Když sečteme 

obvyklé objemy pobytů v hlavních let-
ních turistických destinacích, mezi něž 
určitě patří zmiňovaný Egypt, Turecko 
či část Řecka, je zřejmé, že schopnost ces-
tovních kanceláří přesměrovat své kapa-
city do náhradních destinací je omeze-
ná. Otázkou je i do jakých, protože třeba 
Bulharsko, které může být jednou z nich, 
nemá tak rozsáhlou turistickou infra-
strukturu. Španělsko? Tam bude problém 
s podstatně vyššími cenami. Dalším při-
těžujícím faktorem pro řadu českých ces-
tovních kanceláří je globální konkuren-
ce. To, že hoteliéři a další poskytovatelé 
služeb v náhradních destinacích budou 
dávat přednost velkým touroperátorům 
světových značek a velkoryse utrácejícím 
klientům ze strategických zdrojových des-
tinací, jako jsou Německo, Rusko, Velká 
Británie aj. Výhodu v této situaci budou 
mít na českém trhu cestovní kanceláře, 
které jsou vnímány jako silné a fl exibil-
ní a budou klientům umět říct: „Nechce-
te do Egypta? Nabízíme vám jinou desti-
naci, která je z vašeho pohledu bezpečná. 
Máme pro vás substitut hlavních trhů.“ 
To je pro plánování, cash fl ow a celkovou 
situaci cestovních kanceláří samozřejmě 
nová a náročná situace a v tomto rozmě-
ru může znamenat i dočasnou nestabili-
tu trhu. Na druhou stranu i v Česku jsou 
silní a dlouhodobě stabilní touroperá-
toři. Takže pokud je to otázka sezony či 
dvou, zvykneme si na fakt, že z hlediska 
outgoingu není sezona tak silná, jako byly 
předcházející, a cestovní kanceláře se zaří-
dí podle momentální poptávky. Iluzorní 
by byla představa, že v průběhu sezony 
dojde k masivním přesunům klientely 
z tradičních dlouhodobě silně navštěvo-
vaných destinací do jiných, náhradních. 
To je technicky nemožné.

Pane řediteli, Evropský parlament 
schválil novou směrnici Evropského 
parlamentu a Rady o souborných ces-
tovních službách a cestách s asistova-
nou přípravou.

Ta významným způsobem upravuje 
podnikání subjektů v cestovním ruchu. 
Tento zákonný rámec bude do čtyřiadva-
ceti měsíců přenesen do české legislativy, 

Cestovatelé si 
destinace rozdělili 

na rizikové a nerizikové

Mgr. Ondřej Rušikvas
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Za účasti členů pražského diploma-
tického sboru a dalších osobností se 
21. dubna 2016 v Praze v Galerii Vil-

la Pellé konala vernisáž výstavy a zahájení 
festivalu „Zeměmi ornamentu“ s podtitu-
lem „Ornament, světlo a kaligrafi e – sou-
časné umění a islámská inspirace“. Orga-
nizátorem víc než rok plánované výstavy 
a festivalu byla spolu s Galerií Villa Pellé 

pražská skupina Organizace islámské spo-
lupráce. Záštitu nad projektem převzali 
poslanec Evropského parlamentu a před-
seda celoevropské Aliance evropských kon-
zervativců a reformistů (AECR) Jan Zahra-
dil, starosta městské části Praha 6 Ondřej 
Kolář a prezident Hospodářské komory Čes-
ké republiky Vladimír Dlouhý.

>>>www.villapelle.cz

tzn. nejpozději do roku 2018. Podstat-
ně zesiluje ochranu spotřebitele. Důraz 
na ni znamená, že podnikatelské subjek-
ty budou muset absorbovat řadu dalších 
povinností vůči spotřebitelům. Zpřísně-
ní si vyžádá dodatečné náklady. Ať už 
v oblasti administrativy, ve smyslu infor-
mování zákazníků o tom, za jakých pod-
mínek budou co kupovat, na co si mají 
dát pozor – tedy jakýchsi předsmluvních 
informací. Prodejci, ať internetoví, či ti 
v kamenných prodejnách, ponesou vel-
kou část zodpovědnosti za „zboží“, jež 
svému zákazníkovi prodali, kterou zatím 
mají pouze touroperátoři. To pro retail 
znamená absolutně jiné nastavení byz-
nysu a nástrojů typu pojištění insolven-
ce, pojištění odpovědnosti prodejce vůči 
koncovému subjektu. Už dnes ve sféře 
odpovědnosti organizátora zájezdu při-
bývá sporů, kdy pokud dodavatel služeb, 
z nichž touroperátor sestavuje zájezd, 
způsobí škodu na zdraví nebo majetku 
klienta, je normální, že se poškozený kli-
ent obrací na touroperátora. Tedy že tou-
roperátor nahrazuje škodu a až následně 
ji jeho pojišťovna vymáhá na tom, kdo ji 
zavinil, nebo pokud je toho touroperátor 
schopen, vymáhá ji sám formou regresu 
nebo soudní cestou. Dnes doposud není 
jasné, jak novou směrnici Evropského 
parlamentu a Rady o souborných cestov-
ních službách a cestách s asistovanou pří-
pravou uchopí čeští legislativci. V každém 
případě tam je prostor pro určité úpravy 
a zpřesnění, které jsou nezbytné. Proto je 
třeba, aby legislativci měli oporu v part-
nerech, kteří problematice rozumějí. Pří-
prava novely č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu někte-
rých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ukázala, že pokud chtějí být subjekty 
podnikající v cestovním ruchu respek-
tovanými partnery, musejí v zásadních 
věcech zastávat shodný postoj. To se teď 
neděje. Současný stav se svým charakte-
rem blíží „sporům baráčníků“, kteří mís-
to toho, aby prosazovali společný zájem, 
mají potřebu se vůči sobě za každou cenu 
vymezovat. Pak nemůžeme být překva-
peni, že se stát chová tak, jak ho takovéto 
okolnosti směrují. Nemá-li silného part-
nera-oponenta, těžko hledá názor převlá-
dající napříč odvětvím. Mé doporučení je: 
Pokud kdy vyvstala potřeba dohodnout 
se na společném postoji, je to právě teď. 
Jinak bude implementace evropské směr-
nice o cestovním ruchu pro mnohé nepří-
jemným překvapením.

>>>www.ERVpojistovna.cz

(Celý rozhovor najdete na www.e-Vsudybyl.cz.)

Zeměmi ornamentu
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Univerzální jazyk?
Jan Amos Komenský viděl ve vytvoře-
ní univerzálního dorozumívacího jazyka 
nástroj světové všenápravy, osvícenství 
a poklidného soužití národů. Uváděl zají-
mavé důvody, jejichž předvedení přesahu-
je rámec tohoto článku, proč univerzálním 
dorozumívacím prostředkem nemá být 
žádný z existujících přirozených jazyků, 
počítaje v to i latinu, 
jež v jeho době byla 
jako mezinárodní 
jazyk (přinejmen-
ším vzdělanců) cel-
kem samozřejmě 
používána. 

Myšlenk a jed -
notného a obecné-
ho dorozumívacího 
prostředk u neo-
pouští ani nás, jeho 
novodobé následovníky, byť její alespoň 
částečné uskutečnění vidíme ve zvládnu-
tí některého ze světových jazyků spíše než 
v sestrojení a uplatnění umělého, „doko-
nalého“ jazyka. Ačkoli mezi důvody, proč 
se dnes učíme cizí řeči, obvykle neuvádí-
me touhu po světové harmonii, jsem pře-
svědčen, že někde v hloubi duše sdílíme 
Komenského vizi a že naše pragmatické 
důvody pro zvládnutí cizích jazyků (stu-
dium, práce, společenské uplatnění, roz-
šíření kulturního obzoru nebo prostý 
zájem) koneckonců vyvěrají z hlubších 
motivů ne nepodobných těm, které vidí-
me u Komenského.

Cizí jazyky ve škole: cíl, nástroj, 
předmět
Mluvíme-li o škole, třeba i vysoké, jak je 
tomu v našem případě, v souvislosti s cizí-
mi jazyky, nabízí se hned jasné spojení: 
škola učí jazykům. Toto spojení, jakkoli 
je pravdivé, však souvislost mezi vysokou 
školou a cizími jazyky zdaleka nevyčerpá-
vá. V dřívějších vydáních časopisu Všu-
dybyl jsme prezentovali Univerzitu Jana 
Amose Komenského Praha coby význam-
ného poskytovatele kvalitní jazykové výu-
ky pro potřeby studijní a pracovní a jako 
exkluzivní místo, kde lze vykonat zkouš-
ky a získat prestižní jazykové certifi káty 
telc (The European Language Certifi cates). 

Tyto certifi káty jsou mezinárodně uzná-
vány jako kvalifikační předpoklad pro 
výkon činností na školách, ve firmách 
i ve státní správě a veřejné samosprávě. 
Život Univerzity Jana Amose Komenského 
Praha (UJAK) s cizími jazyky je však ještě 
širší a podstatně komplexnější.

Zatím jsme popsali situaci, kdy škola 
hraje hlavní roli ve výuce cizích řečí, při-
čemž tako výuka je prováděna s cílem nau-
čit jazyk. Můžeme hovořit o cizím jazyku 
jako o cíli studia. Ovšem škola, a přede-
vším moderní škola vysoká, podporuje cizí 
jazyky také jako nástroj odborného studia 
v rozmanitých oblastech vědění a nástroj 
využívaný ve vědecké práci. Tady můžeme 
mluvit o cizí řeči jako o prostředku studia. 
Podpora cizojazyčné výuky v odborném 
vysokoškolském provozu je v dnešní době 
obrovsky významná: povyšuje dnes čas-
to zmiňovanou a podporovanou „inter-
nacionalizaci“ celé instituce, rozšiřuje 
její možnosti v získávání studentů i kva-
lifikovaných akademických pracovníků 
ze zahraničí a zvyšuje mezinárodní reno-
mé školy ve výuce i ve vědecké práci. Pou-
ze pro úplnost je třeba zmínit ještě jednu 
vazbu mezi cizími jazyky a vysokou ško-
lou: cizí jazyk jako předmět studia. Tato 
vazba je patrná ve specializovaném jazy-
kovědném studiu cizích jazyků, kdy sám 
cizí jazyk a příslušná národní literatura 
jsou předmětem vysokoškolského studia 
a vědeckého bádání.

Jak podpořit cizojazyčné studium
Formy rozvoje cizojazyčného studia 
na moderní vysoké škole jsou předmětem 
mnoha „internacionalizačních“ úvah, stu-
dií, strategií i sdílených či tajených zkuše-
ností. Na UJAK neznáme žádný zázračný 
recept, ale zato bezpečně víme, že inter-
nacionalizace studia se musí odpracovat 
a že jde o relativně pomalý proces spoje-
ný s překonáváním řady překážek. Ško-
la musí mít cizojazyčné studium 
zabezpečeno po všech stránkách. 

Relativně nejsnadnější je 
zapojení školy do známého 
evropského výměnného pro-
gramu Erasmus+, což předpo-
kládá jistou certifi kaci školy ze 
strany Evropské komise, získání 

tzv. „Erasmus Charter for Higher Educa-
tion“. UJAK má tuto certifi kaci zajištěnu 
v plném rozsahu do roku 2020 a akade-
mickou výměnu provozuje s více než čty-
řiceti partnerskými vysokými školami 
v Evropě i mimo ni. 

Zajištění cizojazyčné výuky celých 
studijních oborů je mimořádně nároč-
né. Vysokoškolští pedagogové muse-
jí být kvalifi kováni, a navíc schopni učit 
svou odbornost v cizím jazyce. Studium 
v cizím jazyce musí být zvlášť akreditová-
no. Zahraniční studenti musejí mít zajiš-
těno nejen studium, ale i všechny podpůr-
né a administrativní činnosti. Pracovníci 
studijního a zahraničního oddělení muse-
jí umět komunikovat nejen v dnes stan-
dardní angličtině, ale stále častěji i v ruš-
tině a nejlépe též v mandarínštině. Škola 
musí umět komunikovat nejen se zahra-
ničními studenty, ale i s jejich rodiči, kte-
ří mají často co mluvit do studia svých 
zletilých dětí. Musíte umět řešit legisla-
tivní, vízové, nostrifi kační a další problé-
my. Od školy se očekává, že má cizojazyč-
né mutace svých internetových stránek 
a zahraniční marketing. Samostatnou 
kapitolou je možnost studia cizinců v češ-
tině, což je pro cizince ekonomicky výhod-
ná forma vzdělávání na veřejných vyso-
kých školách, kde je studium v češtině 
bezplatné. Soukromé vysoké školy, kde 
je zpoplatněno i studium v češtině, muse-
jí umět této skupině studentů nabídnout 
něco navíc, aby se jim studium vyplatilo. 

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha podporuje svou internacionaliza-
ci postupně a s ohledem na všechna výše 
zmíněná úskalí. Učíme se především 
z mobilitního programu Erasmus+, z více 
než osmiletého provozování mezinárodně 
akreditovaného programu Master of Busi-
ness Administration (MBA), z intenzivní 
mezinárodní spolupráce při uskutečňo-
vání našich oborů akreditovaných v ang-

ličtině i z mezinárodních vědeckých 
projektů, jichž se účastníme. 

A z našich materiálů a webu 
www.ujak.cz o nás pak vědí 
třeba i v ruskojazyčné oblasti 
nebo na čínském internetu.

Petr Kolář

>>> www.ujak.cz

Cizí jazyky 
a univerzální dorozumění

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.  



Za účasti velvyslankyně Chorvatské 
republiky Její Excelence paní Ines 
Troha Brdar, reprezentace letecké 

společnosti Croatia Airlines a Chorvat-
ského turistického sdružení se 14. dubna 
2016 v Praze konala tisková konference, 
na níž byly představeny nový komuni-
kační koncept chorvatského cestovního 
ruchu „Chorvatsko plné života“ a přímá 
letecká linka Praha–Záhřeb. Podle úda-
jů soustavy turistických sdružení v Chor-
vatsku přicestovalo v roce 2015 do Chor-
vatska 14 milionů a 150 tisíc turistů, což 

je o 8,3 % víc než v roce 2014, a bylo usku-
tečněno 78 milionů 569 tisíc přenocová-
ní, což je o 6,8 % víc než v roce 2014. Chor-
vatská národní banka uvádí, že tržby 
z incomingu v roce 2015 dosáhly 7 mili-
ard 961 milionů eur, což oproti roku 2014 
představuje nárůst o 7,6 %. Podíl výnosů 
z cestování a cestovního ruchu v celkovém 
HDP v roce 2015 činil 18,1 %, což představu-
je nárůst o 0,9 % oproti roku 2014. V roce 
2015 bylo z Česka realizováno 739 231 pří-
jezdů, což odpovídá meziročnímu nárůs-
tu o 3,88 %, a 5 124 646 přenocování (oproti 

roku 2014 nárůst o 3,89 %). Češi po němec-
kých, slovinských a rakouských turistech 
obsadili čtvrté místo v počtu přenocování 
v Chorvatsku. Další informace o chysta-
ných událostech v Chorvatsku se můžete 
dočíst na www.e-Vsudybyl.cz v příspěvku 
„Chorvatsko plné života“. 

>>> www.chorvatsko.hr
>>> www.croatiaairlines.com

Sichuan Airlines začaly naplňovat své 
ambice propojit střední Evropu se 
západní Čínou a stát se i přední vol-

bou pro lety do jihovýchodní Asie a Aus-
trálie. Při příležitosti vůbec prvního pří-
mého letu z provincie S’-čchuan, z jejího 
hlavního města Čcheng-tu, do Prahy byla 
25. února 2016 v pražském hotelu Manda-
rin  Oriental za účasti čínské velvyslanky-
ně MA Keqing, zástupců s’-čchuanské pro-
vinční vlády vedení a posádek Sichuan 
Airlines podávána slavnostní večeře.

>>> www.tsichuan.com
>>> www.sichuanair.com

Sichuan Airlines 
propojuje střední 

Evropu se 
západní Čínou

Chorvatsko plné života
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Luang Prabang
Náš „výlet“ koncem zimy 2016 jsme kon-
cipovali tak, že začneme v Luang Praban-
gu a skončíme v Phnompenhu. Luang 
Prabang mne příjemně překvapil. Je to 
město, které má zhruba třicet tisíc oby-
vatel a na třiatřicet chrámů. Je zde silné 
zastoupení mnišstva. Přezdívají mu Útu-
lek posledních snílků. Nejsou tu obchoďá-
ky ani velké hotely. Hotýlky mají deset 
dvacet pokojů. Bydleli jsme v hotýlku, 
který patřil Švédovi. Když jsem se to 
dozvěděl, trochu jsem se zarazil, protože 
komunistická země a cizí investice nejdou 
příliš dohromady. Ale pak jsme s hote-
liérem zasedli k lahvince a dozvěděli se, 
že do Luang Prabangu přijel před deseti 
lety. Ten ho tak uchvátil, že prodal svůj 
hotel ve Švédsku, koupil pozemek na sou-
toku Mekongu a Kingkitsarathu a postavil 
si hotýlek, který zapadá do místního kolo-
ritu domů, které mají maximálně jedno 
patro, a když už dvě, tak aby to nerušilo. 
Luang Prabang má zvláštní atmosféru. 
Jeden chrám vedle druhého, s každo-
denním ranním rituálem obdarovávání. 
Buddhisté totiž říkají: „Když uděláš dob-
rý skutek do východu slunce, celý den je 
dobrý.“ Buddhistický mnich nesmí nic 
vlastnit, nesmí dělat za peníze a pracovat 
může pouze v rámci chrámu. Takže před 
šestou ranní vyjdou mniši z chrámů a lidé 
na ulicích jim do jejich nádob dávají jídlo 
na celý den. Město pak žije tím, že uděla-
lo dobrý skutek a že bude celý den dobrý. 
V roce 1974 komunisté vydali zákon zaka-
zující almužny. Samozřejmě nefungoval. 
Obdarovávání mnichů běželo postaru, 

takže zákon za dva roky zase zrušili. 
Jak už jsem zmínil, v Luang Prabangu ne-
jsou obchoďáky ani supermarkety. Mají 
tam trh, který otevírá už za tmy. Místní 
vytáhnou mrkev, cibuli ze záhonu a jdou 
na trh je prodat. Maso, které nabízejí, ješ-
tě včera běhalo. Na trhu nakupují nejen 
domorodci, ale i majitelé hotelů.

Vientiane 
Pak jsme přijeli do hlavního města Laosu. 
Vientiane má sedm set tisíc obyvatel. Má 
i bulváry, větší hotely a sem tam obchodní 
dům. Ale i v tomto velikém městě fungu-
je buddhismus. Ostatně, Pha That Luang 
mají Laosané na vlajce. Navštívili jsme 
vesnici, kde pálili nějakou kořalku. A aby 
se ta vesnice nějak uživila, zastavovali se 

tam turisté na ochutnávku. Já jako abs-
tinent, obzvláště na tvrdý alkohol, jsem 
tu objevil načančaný vyšperkovaný chrá-
mek. Všude pečlivý pořádek. A hned ved-
le chýše (snad se ani nedá říct domky), 
v nichž se bydlí. 

Jak přes kopírák
V roce 1959 umřel poslední laoský král 
Savang Vatthana, a než připravili koruno-
vaci jeho syna, prince Vong Savanga, dlou-
ho to trvalo. Komunisté Vong Savanga 
za krále Laosu neuznali. Když v sedmde-
sátém čtvrtém převzali moc, část králov-
ské rodiny stačila uprchnout do Francie 
(Laos byl od roku 1887 francouzský). Kdo 

neutekl, toho poslali na „převýchovu“, 
což jsou takové tábory, kde vám vysvět-
lí, jak máte myslet. Vong Savang „převý-
chovu“ nepřežil. Komunistické revoluce 
jsou totiž jak přes kopírák. Ať vezmeme 

tu bolševickou v Rusku, v Českosloven-
sku, nebo v Kambodži. Tam to ještě více 
„domysleli“! Když byla vietnamská vál-
ka, neválčilo se jen na území Vietnamu, 
ale i v Laosu a Kambodži, protože se tam 
z Vietnamu stahovala komunistická voj-
ska, a tak byla půlka Zadní Indie zachvá-
cena válkou. Málokdo ví, že v Laosu bylo 
shozeno víc amerických bomb než ve Viet-
namu. Když komunisté vyhráli, v Kam-
bodži byl Pol Potovi komunismus viet-
namského typu málo, tak jej „vylepšil“. 
Rozhodl, že stát Kampučia bude řízen 
jako centrální zemědělské družstvo 
maoistického typu. Všechny lidi vyhnal 
na pole. Studenty, kteří studovali po svě-

tě na stipendia Norodoma Sihanuka, 
sezval „na poradu“. Když přijeli do Kam-
pučie, nechal je povraždit. S nimi profeso-
ry a další vzdělané lidi a nařídil, že všich-
ni budou pěstovat rýži a další zemědělské 
plodiny. „Tenhle experiment“ stál životy 
dva miliony vzdělaných lidí, až se to zne-
líbilo okolním zemím. Pol Pot byl donu-
cen uprchnout do lesů. Zemřel v roce 
1998. Potupně ho spálili na hromadě 

Když uděláš dobrý skutek do východu 

slunce, celý den je dobrý.

Laos a Kambodža
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pneumatik. Dodnes ale Rudí Khmerové 
v Kambodži působí. Mají zástupce ve vlá-
dě – a já nechápu, jak je lidé mohou volit. 
To bylo druhé, avšak nepříjemné pře-
kvapení, vedle toho prvního příjemného 
v Luang Prabangu. 

Do Kambodže 
jsem jel hlavně kvůli tomu, abych viděl 
Angkor a další „ztracená města“. Nej-
dřív jsme sedli do vrtulníku a podívali se 
shora. Obrovský les plný chrámů. Mám 
pocit, že polovina jich ještě není objeve-
na. Vyšperkovali Angkor, protože turistika 
tam začala už v roce 1929. Pak byly váleč-
né pauzy a za Pol Pota turismus taky nefr-
čel. Obnovil se až v osmdesátých letech, 
takže teď v Siem Reapu vládne turistic-
ký průmysl. Jeden hotel vedle druhé-
ho! Angkor je dáván do vizuálně dobré-
ho stavu. Zato Taprom nechali být tak, 
jak jej objevil francouzský botanik Hen-
ri Mouhot – prorostlý stromovím, což je 
hodně fotogenické. Je velice populární, 
je vyhledávanou filmařskou lokalitou. 
Když člověk přijede od Siem Reapu, není 
to na den. My tam byli tři dny, a rozhod-
ně jsme neviděli všechno.

Angkor
má zvláštní kouzlo. V roce 1298 čínský 
chán do Angoru, se kterým obchodoval, 
vyslal výpravu. Její účastník o tom sepsal 
knihu a já měl možnost si ji přečíst. Psal 
ji patnáct let. Nejen jak se tam vládlo, jak 
vypadal dvůr, ale třeba i jak vypadala lat-
rína. Velice zevrubný popis Angkoru kon-
cem třináctého století. V té době měl mili-
on obyvatel a určitě byl největším městem 
světa. Období Angkoru začalo roku 802, 
kdy na trůn nastoupil Džajavarman I., 
a končilo 1432, kdy byl opuštěn. Dnes se 
neví, co bylo hlavní příčinou. Snad neu-
stálé dobyvačné přepady. Jak byli Khme-
rové výbornými staviteli, tak byli mizer-
nými válečníky – skoro každou válku 
prohráli. Vzhledem k tomu, že ze zápa-
du na ně tlačili Barmánci a Siam, ze seve-
ru Číňané a z východu Vietnamci, byl 
Angkor územím, kde válka probíhala per-
manentně. Takže se jeho obyvatelé stáh-
li na jih až dolů k moři. Angkor byl důvo-
dem, proč jsem se do Zadní Indie vydal. 
K tomu jsem přibral Laos. Avšak největ-
ším zážitkem tohoto „výletu“ byl pro mne 
Luang Prabang. Nádhera!

Miloslav Čermák

V Praze v Hotelu Grand Majestic 
Plaza se 14. března 2016 za účas-
ti velvyslance Vietnamské socia-

listické republiky v Česku Jeho Excelen-
ce pana Truong Manh Son, generálního 
ředitele Vietnam National Administration 
of Tourism pana Nguyen Van Tuan, před-
sedy představenstva akciové společnosti 
Český aeroholding pana Václava Řeho-
ře, místopředsedy Asociace českých ces-
tovních kanceláří a agentur pana Tomá-
še Cikána, představitelů vietnamských 
destinací, českých a vietnamských touro-
perátorů a dalších účastníků uskutečnilo 
Fórum cestovního ruchu Česká republi-
ka – Vietnam. Bloky vystoupení a před-
nášek (hovořilo se i o potřebě přímého 
leteckého spojení) obohatily výkony špič-
kových vietnamských umělců. Po ochut-
návce vynikající vietnamské kuchyně bylo 
fórum zakončeno workshopem.

Fórum 
cestovního ruchu 

Česká republika – Vietnam

S jednatelem B2B cestovní kance-
láře DAVANTAGE Michalem Žabo-
krtským se potkáváme na česko-

vietnamském turistickém fóru.
Michale, loni na podzim jsem s vámi 
byl v Paříži a bydleli jsme přímo pod 
Eiffelovkou.

Těší mě, že se ti tam líbilo! Paříž je jed-
nou z nejatraktivnějších destinací a my 
moc rádi seznamujeme naše klienty a přá-
tele s městem, kde jak víš, jsem řadu let 
pracoval. Proto jsme i v roce 2015 zorga-
nizovali dva speciální letecké zájezdy tím-
to směrem.

Co chystáte v letošním roce?
Jelikož se scházíme na česko-vietnam-

ském turistickém fóru a z Vietnamu jsem 
se nedávno vrátil, musím zmínit naši 
exkluzivní „sbíranou“ skupinku do jižní 
části této fascinující země. Individuální 
cestovatelé, kteří se pro tuto cestu rozhod-
nou, si v říjnu 2016 odpočinou na plážích 
v Phan Thiet, navštíví legendární Saigon 
(Ho Či Minovo Město) a absolvují plavbu 
deltou Mekongu, to vše za víc než přijatel-
nou cenu. Hlavním byznysem DAVANTA-
GE ale zůstávají akce na zakázku pro fi r-
my, nejčastěji incentivy, do celého světa, 
pro zaměstnance, partnery a klienty.

>>>www.davantage.cz

Saigon & 
Phan Thiet
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Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

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

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

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz

Smlouva o zájezdu

Nový občanský zákoník přine-
sl komplexní změny v oblasti 
cestovního ruchu včetně úpra-

vy smlouvy o zájezdu (dříve cestovní 
smlouva), když stanovil závazná pravi-
dla a povinnosti nejen zákazníkům, ale 
i samotným pořadatelům zájezdu. Obec-
ně lze říci, že nová právní úprava je méně 
formální, zdůrazňuje ochranu spotřebite-
le a dobrou víru smluvních stran. Vzhle-
dem k blížící se hlavní turistické sezoně je 
nanejvýš vhodné se na tomto místě zasta-
vit u některých základních změn, které 
v rámci rekodifi kace proběhly, a na tyto 
upozornit.

Již zmíněnou změnou názvu došlo 
rovněž k lepšímu popisu toho, co by měl 
samotný zájezd obsahovat, když se nejed-
ná pouze o cestu, ale o soubor služeb 
cestovního ruchu, pokud je pořádán 
na dobu delší než 24 hodin nebo zahr-
nuje přenocování a zároveň obsahuje 
alespoň další dvě z těchto plnění: uby-
tování, dopravu nebo jinou službu ces-
tovního ruchu (např. fakultativní zájezd 
apod.). Kombinace služeb musí být pře-
dem sestavena.

Smlouva o zájezdu nemusí být nově 
obligatorně písemná a je ji možné uzavřít 
rovněž v ústní formě. Pořadatel zájezdu je 
v takovém případě povinen vydat zákaz-
níkovi písemné potvrzení o zájezdu, kde 
budou minimálně označeny smluvní stra-
ny, vymezen zájezd a údaje o jeho ceně, 
stejně jako uvedeny možnosti, jak může 
zákazník uplatnit své právo z porušení 
povinností pořadatele zájezdu včetně úda-
jů o lhůtách, a konečně zde bude stano-
vena výše odstupného v případě odstou-
pení zákazníka od smlouvy o zájezdu. 
V případě, že by uzavřel zákazník smlou-
vu o zájezdu v písemné podobě a rovněž 
obdržel písemné potvrzení o zájezdu, 
ve kterém by se lišily údaje oproti písem-
né smlouvě, pak se může dovolat toho, co 
je pro něj příznivější. Spolu s písemným 
potvrzením o zájezdu je pořadatel rovněž 
povinen vydat zákazníkovi doklad o svém 
pojištění vystavený pojistitelem.

Pořadatel zájezdu se zavazuje zákazní-
kovi obstarat zájezd, za který se zákazník 
zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Nezna-
mená to tedy (byť to není vyloučeno), že 
pořadatel vlastní službu poskytuje, ta je 
poskytována třetí osobou, což však nezpro-
šťuje pořadatele odpovědnosti za její řád-
né poskytnutí. Pořadatelem zájezdu již 

nemusí být pouze subjekt mající přísluš-
né podnikatelské oprávnění (tj. koncesi 
na živnost cestovní kanceláře), ale může 
jím být každá osoba, která sama prostřed-
nictvím třetí osoby nabízí podnikatelským 
způsobem veřejnosti nebo skupině osob 
zájezd a vyvolává v zákazníkovi zdání, 
že má k pořádání zájezdu všechny před-
poklady. Smyslem tohoto ustanovení je 
garance práv zákazníkům, kteří uzavřeli 
smlouvu o zájezdu s osobou, která potřeb-
né veřejnoprávní oprávnění neměla. 

Zákazníkem je osoba, která zájezd 
kupuje, v jejíž prospěch je zájezd kupo-
ván nebo na niž byl zájezd převeden. 
Možnost postoupení práv a povinností ze 
smlouvy o zájezdu je výslovně připuště-
na, nicméně nelze tak učinit bez dalšího. 
Povinností zákazníka, který postoupení 
smlouvy zvažuje, je oznámení této skuteč-
nosti pořadateli zájezdu ve lhůtě nejméně 
7 dní před zahájením zájezdu. Je-li pod-
mínkou účasti na zájezdu splnění specifi c-
kých podmínek (např. určitý věk zákazní-
ka), musí tyto podmínky splňovat rovněž 
osoba, na kterou má být smlouva postou-
pena. Veškeré náklady spojené s postou-
pením bude hradit zákazník, který smlou-
vu postupuje. 

Garanci práv zákazníků poskytuje usta-
novení, které činí neplatným jakáko-
li ujednání ve smlouvě o zájezdu, jež by 
zhoršovala postavení zákazníka oproti 
zákonné úpravě. 

JUDr. Lucie Kolářová, 

Advokátní kancelář Vácha & Kolář

>>> www.vacha-kolar.cz
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18. - 22. 5. 
2016

www.vcb.cz

inspirace a nápady pro zahrádkáře, 
chovatele, kutily a stavebníky

www. s i l v e r c a s e . c z
n a v š t i v t e  e - s h o p  n a  a d r e s e



Nový jídelní lístek 
ve Francouzské restauraci 
Art Nouveau v Obecním 

domě v Praze

Vážení, 
nenechte si ujít nový jídelní lístek Francouzské 

restaurace Art Nouveau v Obecním domě v Praze, 
který vám nabídne nevšední kulinářský zážitek. 
Šéfkuchaři Dušan Svoboda společně s italským 

hostujícím kolegou Lorenzem Grassim pro vás připravili 
zbrusu nový jídelní lístek. Lorenzo Grassi působil 
v několika michelinských restauracích, například 

v restauraci hotelu Four Seasons ve Florencii spolu 
s michelinským šéfkuchařem Vitem Mollicou nebo 

ve fl orentské michelinské restauraci Enoteca Pinchiorri. 
Přijďte ochutnat moderní pokrmy připravené našimi 

kuchařskými mistry z nejčerstvějších surovin.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Jsme tu stále pro vás!

Francouzská restaurace Art Nouveau
náměstí Republiky 1090/5, 110 00 Praha 1

tel: 222 002 770, 222 002 784
e-mail: info@francouzskarestaurace.cz

www.francouzskarestaurace.cz



www.ujak.cz

Dny otevřených dveří
Navštivte nás na dnech otevřených dveří 24. a 25. května a 21. a 22. června.

Pro zahraniční studenty pořádáme dny otevřených dveří 23. června.

vlastní MBA program
s prestižní mezinárodní
akreditací

vlastní profesionální
AV studio

mezinárodní vědecké
projekty a konference

poradenské centrum

mezinárodní jazykové
zkoušky telc

pedagogické, manažerské,
ekonomicky orientované
i mediální obory

nový Institut
globálních studií

nejstarší soukromá
univerzita v Česku

nadstandardní
uplatnitelnost absolventů

renomovaní učitelé

50 partnerských univerzit
po celém světě

Poznejte nás osobně, jsme UJAK.

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha






