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Za léčivou sílou pravěkého moře...

Lázně pohádkového kraje...

Máte chuť utéct od každodenního shonu a stresu? Potřebujete
zregenerovat své tělo, zlepšit kondici či vyléčit neduhy v podobě
bolavých zad a kloubů nejlépe s pomocí mořské vody a vzduchu?
Zajeďte si do Hodonína na jižní Moravu
Hlavním přírodním zdrojem je zde totiž unikátní třetihorní
moře pod povrchem země, poskytující jodobromovou minerální
vodu zvanou solanka, která má jedinečné léčebné, regenerační
a preventivní účinky. Patří k nejkvalitnějším svého druhu
v Evropě.
Moderní lázeňský komplex v Hodoníně leží v samotném srdci
Moravského Slovácka, oblasti proslulé kvalitním vínem,
lidovými kroji, živými folklorními tradicemi, ale také pěší
turistikou, vodní turistikou a cykloturistikou.

Nejmladší léčebné lázně v České
republice leží v malebné přírodě přímo
v srdci Lednicko-valtického areálu jen
pár minut od zámecké zahrady.
Na dovolenou k moři do Lázní
Lednice
Hlavním přírodním léčivým zdrojem
je jodobromová minerální voda,
která svým složením připomíná silně
mineralizovanou vodu mořskou.
Tento třetihorní klenot se v lázeňském
domě Perla používá k léčbě pohybového ústrojí, cévního
a neurologického systému, nemocí gynekologických i kožních.
Ubytování ve 2-lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím, celodenní stravování a více jak 70 druhů
léčebných i wellness procedur.
Klienti mohou vybírat z 19 pobytových a 12 ambulantních
balíčků sestavených odborným personálem. Hostům je k dispozici
kavárna s venkovní terasou, bazén, sauna, fitness a internetový
koutek. V průběhu roku pořádají lázně spoustu kulturních
a společenských akcí.
Mezi oblíbené patří také pravidelné taneční večery.
Kvalitní služby, profesionální personál a nádherné prostředí
uspokojí i tu nejnáročnější klientelu.

Pro vaši pohodu a zdraví:
ideální místo pro léčbu pohybového aparátu
a kardiovaskulárního systému
široká nabídka pobytových programů a balíčků
„šitých na míru“
špičková péče odborníků a profesionální
služby pod jednou střechou
komfortní ubytování a výtečné stravování
bohaté kulturní a cestovní zážitky

Uprostřed vinařské oblasti na
vás čeká vydatná porce zdraví
a ničím nerušený klid.
Lázně Hodonín, Měšťanská 140, 695 04 Hodonín
tel.: 518 395 511 (500, 501)
e-mail: recepceb@laznehodonin.cz

Přijeďte za pohádkovou
relaxací a kvalitními
službami do Lázní Lednice.
Lázně Lednice, Břeclavská 700, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 304 811
email: recepce@lednicelazne.cz

www.laznehodonin.cz

www.lednicelazne.cz
Projekt poznejte lázně v srdci jižní Moravy je financován z prostředků EU.

Vaše světová jednička v úvěrovém pojištění

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. se specializuje na pojištění komerčních
rizik krátkodobých dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele.
Euler Hermes S.A. je vedoucí světový pojistitel v pojištění pohledávek
■ pokrývá 36 % světového trhu úvěrového pojištění
■ přímé zastoupení ve více než 50-ti zemích světa
■ 83 % schválených úvěrových limitů do 48 hodin
■ přes 40 mil monitorovaných společností v on-line databázi
■ AA- finanční rating od společnosti Standard & Poor‘s
www.eulerhermes.cz

Tel.: 266 109 521

Karvinské lázně
a zámek u „české Pisy“
,
...město

ění
m
e
s
é
er

kt

Nabídka statutárního města Karviné potenciálním
návštěvníkům se odvíjí především od tradičního
lázeňství, které zde reprezentují Lázně Darkov, ale
i od unikátních památek, z nichž některé jsou ojedinělé jak v rámci zdejšího regionu, tak i v Česku.

Karvinské zajímavosti
Nejstarší jodobromové lázně Česka
Minerální voda – prehistorické moře
Nejšikmější kostel v Česku
Vícenásobní ligoví mistři v házené
Rodiště Dany Zátopkové, Šárky Kašpárkové

Karvinské atrakce
Nostalgické jízdy městem aneb poznáváme Karvinou
v historickém kočáře taženém koňským spřežením
Pravidelné jízdy v červenci a srpnu, v pátky a soboty
Zábavné jízdy městem aneb děti poznávají Karvinou
v minikočáře se zapřaženými poníky
Novinka pro děti, pravidelně, nedělní odpoledne
Balíčky zážitků pro všechny smysly
Aktualizovaná nabídka pro rok 2010
Zážitková univerzita Karviná
www.karvina.zazitkovauniverzita.cz
Žhavá novinka zážitkové turistiky pro dospělé i děti

Tipy k návštěvě
Lázně Darkov www.darkov.cz
Vysoce kvalitní jodobromová solanka
Komplexní léčebná rehabilitační péče
Oblíbené relaxační pobyty na míru, dárkové
poukazy, moderní wellness centra pro veřejnost, Polárium
Zámek Fryštát www.zamek-frystat.cz
Prohlídky interiérů ve dvou okruzích
Stálá expozice Národní galerie Praha
Provádění v dobových kostýmech
Kostel sv. Petra z Alkantary – „česká Pisa“
Sklon od svislé osy 6,8° – na rovné ploše,
a přece šikmo!
Pokles půdy pod kostelem 37 metrů
Prohlídky s výkladem na objednávku

Informace o městě na www.karvina.cz
tipy a atrakce v sekci
město Karviná – čím město žije

„Všudybude, kam s tímto pospícháš?“ „Do světa ho vedu (dí
on), prohlédnouti jej žádostiv jest.“ „A proč beze mne? (řekl
onen zase). Víš, že tvá prováděti, má ukazovati, co kde jest,
jest povinnost. Nebo Její Milosti královny vůle není, aby kdo
do království jejího vejda, sám sobě, co vidí a slyší, dle líbosti
vykládal a něco tu mudroval: než aby se jemu, co a k čemu
která věc jest, povědělo, a on na tom přestal.“
Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1624

Nebo Její Milosti královny
vůle není, aby kdo do
království jejího vejda,
sám sobě, co vidí a slyší,
dle líbosti vykládal

J

ednou jeden schopný konat
zázraky dostal chuť na pivo.
A že vyprávím vtip, všechny
restaurace a hotely v Česku byly
natřískané k prasknutí. Odevšad
ho vyhazovali. Až v jedné
formance se nad ním slitovali
tři chlapi: „Pojďte přisednout,
my už se tu nějak scuknem.“
Jeden byl hluchý, druhý slepý,
jen třetímu nic moc nebylo.
Přišedší svlažil hrdlo, a že
k němu byli laskaví, vložil ruku
na nevidomého, který zvolal:
„Já vidím!“ Na neslyšícího:
„Já slyším!“ a už už… když v tom třetí, strachy celý bez sebe,
podrážděně: „Dáš tu pracku pryč! Mám invalidní důchod!“
Co už není vtip, je, že obdobně tak mívá čas od času rezort
zdravotnictví, tlačen těmi, jejichž zájmem je prodat co nejvíc
léků a vykazovat co nejvíc bodů za zdravotní péči, tendenci
ohrazovat se vůči uzdravujícím přírodním léčivým zdrojům
a procesům a blbnout veřejnost, že české léčebné lázeňství je
přežitek.
Jaromír Kainc, nakladatel

Registrace: MK ČR E 10797
Vychází v nákladu 10 000 ks.
Vydavatel: PhDr. Jaromír Kainc,
Chalabalova 1605/17, 155 00 Praha 13,
mobil: +420 603 177 536, fax: +420 235 522 906,
e-mail: jaromir.kainc@e-vsudybyl.cz
Graﬁcká úprava a sazba: Layout s.r.o., Botanická 24, 602 00 Brno,
tel.: +420 603 871 550, e-mail: layout@atelierlayout.cz
Tisk: Graspo CZ, a.s.
Za obsah inzerátů, P.R. článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé.
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Rusko patří do první pětice nejvýznamnějších trhů českého incomingu, a tak
není divu, že své zatím poslední (šestadvacáté) zahraniční zastoupení CzechTourism otevřel právě v Jekatěrinburgu.
Českou republiku obyvatelé Ruska a dalších zemí Společenství nezávislých států
vnímají jako zemi kulturních a historických památek, a zejména jako lázeňskou
destinaci. Každoročně k nám tak z nich
do slezských, moravských a českých lázní, ale i za zážitkovou turistikou, obchodem, nákupy atd. přijíždí několik set
tisíc velkoryse utrácejících návštěvníků.
Slavnostní otevření jekatěrinburgského zastoupení CzechTourism se za účasti ministra pro místní rozvoj Rostislava
Vondrušky, náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse, náměstka
ministra dopravy Pavla Škváry a generálního konzula Miroslava Rameše uskutečnilo 19. května 2010. V návaznosti na
tuto událost CzechTourism připravil
prezentaci turistických produktů České
republiky a české gastronomie. CzechTourism v této části světa chystá i další propagační akce a v druhé polovině
roku 2010 reklamní kampaň.

Slavnostní otevření
zastoupení
CzechTourism
v Jekatěrinburgu

CzechTourism Jekatěrinburg
ředitel zastoupení Ing. Pavel Franěk
e-mail: franek@czechtourism.com

Vývoj návštěvnosti ruských turistů v ČR
(2004–2009)
430 000
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380 000
330 000
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230 000
185 705

Zdroj: CzechTourism/ČSÚ
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ministrem pro místní rozvoj
panem Rostislavem Vondruškou
hovoříme 20. května 2010 na
palubě vládního speciálu při návratu
z obchodně prezentační mise České
republiky do Jekatěrinburgu, kde se
den před tím, 19. května, kromě série
oﬁciálních a neformálních jednání
s představiteli města Jekatěrinburgu
a Sverdlovské oblasti zhostil slavnostního otevření druhého zastoupení
CzechTourism v Ruské federaci.

2009

Pane ministře, v červnu 2008 jste se
zúčastnil vlakové roadshow, která
putovala ve stopách československých
legií 5192 kilometrů po Transsibiřské
magistrále z Moskvy do Vladivostoku,
aby představila Českou republiku
ruským turistům a oslavila deset
let působení prvního zahraničního
zastoupení CzechTourism v Ruské
federaci (viz www.e-vsudybyl.cz,
článek „Česká republika dobývá
Sibiř“). A ani při této misi jste neopomněl v Jekatěrinburgu položit věnec
k památníku československých legionářů na Michajlovském hřbitově.
Návštěvu tohoto pietního místa vnímám jako svoji občanskou povinnost.
Určitě bychom neměli zapomínat na
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hrdinství českých a slovenských legionářů v této části světa. Na to, jak zásadní význam měli pro vznik a uznání naší
republiky světovými mocnostmi. Právě
díky nim bylo Československo považováno za jednu z vítězných mocností
první světové války.
Řada příznivců Ligy pro cestovní ruch,
jejímž jsem prezidentem, podniká
v odvětvích mimo průmysl cestovního
ruchu, a má své ﬁliálky a obchodní aktivity v Ruské federaci a dalších zemích
SNS. Vztah obyvatel této části světa
k Česku se pozitivně odráží na jejich
byznysu a v bilanci českého zahraničního obchodu, jehož součástí, která generuje velké objemy zahraničního inkasa,
je incomig. A tak se není co divit, že se
České republice vyplácí investovat do
rozvoje rusko-českých vztahů i v tak
speciﬁcké oblasti obchodní výměny,
jako je cestovní ruch.
Bezesporu. Otevření zastoupení
CzechTourism v uralské oblasti jsme připravovali už dlouho. Vzhledem k objektivně způsobeným potížím, zejména rozpočtovým možnostem, se to ale podařilo
až teď, po dvou letech. Misi do Jekatěrinburgu jsme ale absolvovali nejen kvůli
cestovnímu ruchu. Jak jste zaznamenal,

zúčastnili se jí i top manažeři významných podnikatelských subjektů dalších
odvětví. Také oni v Jekatěrinburgu
jednali, a jsem rád, že úspěšně, o možné
spolupráci ve sféře dopravy, investic,
zdravotnictví atd. Já osobně jsem pak byl
přijat gubernátorem Sverdlovské oblasti
Alexandrem Sergejevičem Mišarinem,
předsedkyněmi Oblastní Dumy paní
Čečunovou a Senátu paní Babuškinou,
v Zákonodárném shromáždění Sverdlovské oblasti atd.
Slavnostního otevření druhého
zastoupení CzechTourism v Rusku se
zúčastnilo na dvě stě lidí.
Zájem byl opravdu velký. Přišli
významní touroperátoři, představitelé
leteckých společností, komunální sféry
aj. Význam akce také podtrhla účast
politické reprezentace města Jekatěrinburgu a Sverdlovské oblasti. Kromě

gubernátora, jenž se z důvodu projednávání rozpočtu nemohl zúčastnit, jí
byli přítomni ministr mezinárodních
a vnějších ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti pan Charlov, starosta
Jekatěrinburgu pan Černěcký, ředitelka
odboru mezinárodních vztahů Administrace města Jekatěrinburgu paní
Garipová a další.
Sverdlovská oblast je České republice
významným obchodním partnerem.
Z hlediska průmyslu cestovního
ruchu, a nejen tohoto odvětví, je pro
Českou republiku strategicky významným trhem celá Ruská federace. Bohužel
v důsledku hospodářské stagnace počet
ruských turistů loni klesl o zhruba třicet
procent, což postihlo zejména Karlovy
Vary a Prahu. Logika otevření zahraničního zastoupení CzechTourism právě
v Jekatěrinburgu spočívá také v tom,

že z pohledu objemu výměny zboží je
Česká republika v první dvacítce zemí
v rámci uralské oblasti. A to je velmi
slušná výchozí pozice i pro odvětví
cestovního ruchu. Působení kanceláře
CzechTourism v Jekatěrinburgu tak
umocňuje dobrý rámec vztahů mezi
touto částí Ruska a naší republikou. Velký zájem tato uralská oblast má i o spolupráci ve sféře vzdělávání. Českým
vysokým školám proto ze Sverdlovské
oblasti vezeme konkrétní nabídky jejího
Geologického institutu.
Hlavní téma vydání Všudybylu, v němž
vyjde fotoreportáž z této mise, je
lázeňství.
V rámci oﬁciálních i neformálních
rozhovorů Uralci konstatovali, že znají
Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Jenže
Česká republika má na čtyři desítky lázní, a tak mají zájem poznat i ty, které leží
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mimo západočeský lázeňský trojúhelník. Musím však podotknout, že kromě
lázeňství jsme zde v rámci incomingu
prezentovali i nelázeňské regiony České
republiky a další segmenty cestovního
ruchu, jako je aktivní dovolená, místa
UNESCO atd.
Pane ministře, vámi vedená mise byla
připravena na špičkové organizační
úrovni.
Zásluhu na tom má nejen tým Ministerstva pro místní rozvoj ČR, tedy ředitel
odboru poradců ministra Jiří Nováček,
ředitelka odboru cestovního ruchu Jitka
Fatková, ředitel odboru komunikace
Martin Ayrer a paní Irena Ahneová
z protokolu nebo vedoucí mediálního

8
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oddělení a tiskový mluvčí pražského
ústředí České centrály cestovního ruchu
pan Filip Remenec, ale i lidé působící
v Jekatěrinburgu – ředitel tamního
zastoupení CzechTourism Pavel Franěk
a zejména pak generální konzul pan
Miroslav Rameš s konzulem – vedoucím obchodně-ekonomického oddělení
panem Janem Krsem. Myslím, že nikoho
nelze vynechat. Jako kompaktní tým
jsme na ruské partnery zapůsobili velmi
dobře, za což patří dík všem, kteří se této
cesty zúčastnili.

>>>
>>>
>>>
>>>

www.mmr.cz
www.mzv.cz/yekaterinburg/cz
www.mdcr.cz
www.czechtourism.cz

V

e dnech 13. až 18. května 2010
Českou republiku navštívila
delegace Klubu Hrdinů Sovětského svazu, nositelů Řádu Slávy,
a Hrdinů Ruska. S prezidentem Klubu
podnikatelů Společenství nezávislých
států v České republice a vedoucím
organizační složky společnosti
GAZPROM EXPORT v České republice
panem Roaldem Piskoppelem se potkáváme v TOP HOTELU Praha 17. května
2010 na slavnostní večeři podávané na
počest válečných hrdinů při příležitosti
65. výročí konce druhé světové války.
Delegaci vede Hrdina Sovětského
svazu, prezident Klubu Hrdinů Sovětského svazu, nositelů Řádu Slávy, a Hrdinů
Ruska generálplukovník Nikolaj Antoškin. Jejím členem je i devadesátiletý
Alexej Vološin, Hrdina Sovětského svazu
a nositel Stříbrné medaile za statečnost
Kongresu Spojených států amerických
– dnes už poslední žijící držitel obou
těchto nejvyšších vyznamenání. Vyzna-

Hrdinové navštívili
Českou republiku

menání Hrdina Sovětského svazu dostal
ve svých čtyřiadvaceti letech během obrany Stalingradu. Byl i účastníkem bitvy
v Kurském oblouku, kde velel dělostřelecké baterii. Kvůli velkým ztrátám tam
nejen velel, ale osobně obsluhoval děla,
a jeho baterie zničila třináct obrněných
vozidel útočníků, z toho dva těžké tanky
Tiger. Nejvyšším americkým vyznamená-

Roald Piskoppel
Cílem mise hrdinů,
jež tu jsou na pozvání
Klubu podnikatelů
SNS v České republice, je vyřídit poselství
účastníků bojů nejen
druhé světové války,
ale i jiných válek, že
nechceme, aby se opakovaly hrůzy, kterými
prošli, protože pokud si to nebudeme pamatovat, je velké nebezpečí, že se opakovat budou.

ním, Stříbrnou medailí za statečnost, byl
oceněn na žádost prezidenta Franklina
Delano Roosevelta. V dubnu 1945 pak byl
účastníkem Setkání spojenců na Labi.

Členy delegace hrdinů byli i relativně
mladí lidé, kteří bojovali v Afghanistánu,
včetně velitele bitevního letounu, Hrdiny
Sovětského svazu Vladislava Gončarenka,
který tam vykonal téměř tisíc bojových
letů. Je jediným z našich letců, který
přežil tak velké množství bojových akcí.
Delegace se setkala i s českými veterány z Československé obce legionářské,
ze Svazu protifašistických bojovníků
a ze Společnosti Ludvíka Svobody. Ne
náhodou Českou republiku navštívila už
počtvrté. Právě v Československu totiž
posledními boji skončila druhá světová
válka v Evropě a naše vojska se na demarkační linii setkala se spojenci.
Hrdinové navštívili Pardubický kraj,
kde byli přijati vedením kraje v čele

s hejtmanem Radko Martínkem a vedením města Pardubice. V Brně vedením
Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Milanem Haškem a vedením
města Brna. V brněnském Slovanském
gymnáziu, na třídě Kapitána Jaroše
14, diskutovali se studenty. Stejně jako
v Pardubicích i v Brně položili věnce
k pomníku rudoarmějců. Navštívili
Rajhrad, kde koncem dubna 1945 zahynul Hrdina Sovětského svazu generál
Kozyr. Rovněž tak Zlínský kraj, včetně
Baziliky Cyrila a Metoděje ve Velehradu,
tedy místo, odkud soluňští věrozvěstové
začali mezi Slovany šířit křesťanství,
slovanskou liturgii a slovanské písmo
hlaholici. V Uherském Hradišti položili
květiny k pomníku padlým ve druhé
světové válce. V nedaleké obci Salaš
navštívili hrob amerických letců, kteří
zde zahynuli koncem druhé světové
války. V Praze na Olšanských hřbitovech
společně s představiteli ruského velvyslanectví a českých organizací válečných
veteránů položili květiny k pomníku
rudoarmějců. Rovněž tak k pomníku
maršála Koněva, jenž velel armádě,
která osvobozovala Prahu.

sedmé vydání 2010
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České lázeňství
bude silnější
R
ozhovor s prezidentem Svazu léčebných lázní ČR MUDr.
Eduardem Bláhou jsem zahájil
konstatováním, že hlavním sdělením
vydání lázeňského Všudybylu roku
2010 je, že se v Česku upevňuje prestiž
a pozitivní vnímání léčebných lázní.
Možná by se tento jev dal nazvat
renesancí českých lázní coby center
domácího cestovního ruchu, avšak ne
kvůli zmrtvýchvstání masové odborářské
rekreace. Výraznou roli v tom sehrává
nejen tradiční malebnost a upravenost
lázeňských areálů, udržované objekty,
lázeňské parky apod., ale i to, že si obyvatelé Česka, zejména ti v produktivním

zbrzdila jednání o změnách v lázeňské
legislativě.
Legislativní lobbing je (zpravidla) dán
čtyřletým cyklem volebních období. Majitelé a top management léčebných lázní
musí počítat s tím, že co se v Česku nepodaří prosadit do tří let od voleb, je téměř
vždy ztraceno. Snahu necitlivě redukovat
indikační seznam a komplexní lázeňskou
péči se zatím naštěstí vždy podařilo zvrátit ekonomickými argumenty. Ostatně
samy členské společnosti Svazu léčebných lázní ČR zaměstnávají na dvanáct
tisíc lidí a nepřímo kolem šestatřiceti
tisíc. Tržby z lázeňství loni činily 8,4 mld.
Kč a daňové výnosy 3,78 mld. Kč.

Tržby z lázeňství v roce 2009 činily
8,4 mld. Kč a daňové výnosy 3,78 mld. Kč.
věku, čím dál víc uvědomují, že investice do zdraví a udržení si co nejvyšší
výkonnosti, tedy i dobré fyzické kondice
a psychické odolnosti, je pro ně tou nejlepší. Že být úspěšný téměř vždy odvisí
od kvality zdraví (pokud ovšem dotyčný
jedinec či skupina lidí zvráceně nepreferuje, že úspěchem je získávat peníze na
živobytí pobíráním invalidního důchodu
a sociálních dávek). Wellness, relaxační a rekondiční pobyty přinášejí řadu
pozitiv i ve prospěch léčebného lázeňství.
Tyto pobyty v lázních nezřídka absolvují
mladí lidé, a lázně si je tak mohou připravovat pro další pobyty.
Výměna vlády v době českého předsednictví Evropské unii nejenže nepomohla kreditu České republiky, ale výrazně

Jak vidíte budoucnost českého léčebného lázeňství?
Bude růst význam domácí klientely.
A i když i v příštích letech můžeme
očekávat prosazování snah směřujících
k utlumování komplexní lázeňské péče
hrazené z veřejných zdrojů, poroste
zodpovědnost obyvatel Česka k vlastnímu zdraví a spolu s ní počty samoplátců.
Ruku v ruce s tímto trendem bude stoupat poptávka nejen po léčebných, ale také
po krátkodobějších pobytech. Infrastruktura léčebných lázní, prostředí, v němž
jsou situovány, přírodní léčivé zdroje,
světová úroveň české lázeňské medicíny
a blahodárné působení balneoterapií
k tomu přímo vybízí. Tyto relaxační
a rekondiční pobyty sice zpravidla nemohou mít až tak výrazně uzdravující efekt

MUDr. Eduard Bláha
Svaz léčebných lázní České republiky byl
založen v roce 1995 jako zájmové sdružení. Sdružuje čtyřicet šest členů, z toho čtyřicet čtyři léčebných lázní. Jeho členské
subjekty disponují 80 % lůžkové kapacity léčebného lázeňství v Česku – více než
dvaceti tisíci lůžky. Je členem Evropského svazu lázní a partnerem i oponentem
Ministerstva zdravotnictví ČR s posláním hájit a kultivovat podmínky existence českého léčebného lázeňství.

jako standardní léčebné, které bývají
s to eliminovat příčiny patologického
chování organismu a nastartovat procesy
organismu zdravého, avšak mají vysoce
pozitivní zdravotně preventivní ráz. Jsem
proto přesvědčen, že české lázeňství jako
takové bude silnější, byť bude posilovat
(což se nevylučuje) ruku v ruce s domácím cestovním ruchem, který mu bude
přivádět jak hosty, tak i pacienty, a vedle
praporečnictví špičkové lázeňské medicíny pokračovat v expanzi do sfér wellness
turistiky v lázeňských městech.

>>> www.lecebne-lazne.cz
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Lázně Františkovy Lázně a.s.
je největší soukromá lázeňská
společnost v České republice. Hosté
mají k dispozici na dva tisíce lůžek
v osmi nádherně zrekonstruovaných
lázeňských domech v kategoriích
tří a čtyř hvězd. Kromě klasických
léčebných pobytů na tři nebo čtyři
týdny, zaměřených na nemoci
srdce, krevního oběhu, onemocnění
pohybového ústrojí, gynekologických
nemocí včetně neplodnosti a následné
onkologické péče, nabízí rovněž
širokou škálu stále oblíbenějších
wellness pobytů. Lázně disponují
bohatou kulturní nabídkou, jako
jsou koncerty, přednášky, módní
přehlídky, taneční večery s živou
hudbou, výlety, vernisáže a zajímavé
výstavy, což jistě uvítá každý host.
Sportovní vyžití zajistí minigolf,
tenisové kurty, nordic-walking,
cyklotrasy, fotbalové hřiště, golfové
osmnáctijamkové jamkové hřiště
a zejména nejvyhlášenější dominanta
společnosti – Aquaforum – svět
vody a relaxace a Fitforum – ﬁtness
a wellness centrum. Samozřejmostí
jsou kavárny, restaurace, cukrárny
a další potěchy pro tělo i ducha.
Františkovy Lázně mají nádherné
okolí včetně unikátní přírodní
rezervace SOOS. Jedná se o rozlehlé
rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá
velké množství minerálních pramenů
a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách –
bahenních sopkách.

Lázně
Františkovy Lázně
vy Lázně patří v České republice k těm městům, které zůstaly typickými lázněmi. Nejsou
žádným Las Vegas, kde by bylo
možné řádit ve víru nočního
života. Určitě ale je možné jít si
zde zatancovat či se pobavit do
kavárny, vinárny apod. To je důvod,
proč k nám jezdí lázeňská klientela.
Jsme klidnějším městem než např. Karlovy Vary a možná i Mariánské Lázně.
Významným pozitivním faktorem je

S

generálním ředitelem akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. Ing. Josefem Ciglanským se potkáváme 6. června 2010.
Pane řediteli, vaše společnost, co do
lůžkové kapacity, patří k největším
lázeňským subjektům v Česku.
Ano, byť jsme v posledních letech
využitelnou lůžkovou kapacitu redukovali, protože připravujeme rekonstrukci několika našich objektů. Františko-

Ing. Josef Ciglanský
Doufám, že české lázeňství
zůstane v takové kvalitě,
v jaké je. Hovořím o léčebném lázeňství, na bázi kvalitní medicíny využívající
přírodních léčivých zdrojů,
v němž mají Lázně Františkovy Lázně a.s. dlouholetou tradici. V letošním
roce jsme zahajovali už
217. lázeňskou sezonu. Věřím, že péče o vlastní
zdraví bude čím dál vyšší prioritou. S tím, jak
se prodlužuje průměrná délka života, roste
množství potenciálních hostů využívajících
služeb českých lázní.

často opakovaných návštěvách
u lékařů a za konzumaci farmak, jež u chronicky nemocných u řady indikací nezřídka odstraňují pouze projevy
nemoci, a ne její příčiny.
Je pravdou, že i díky německým pojišťovnám je ve Františkových
Lázních ze zahraničních lázeňských hostů na prvním místě německá klientela.
V posledních dvou třech letech se však
trvale zvyšuje podíl české samoplátecké
klientely. Spolupráce s našimi zdravotními pojišťovnami byla v poslední lázeňské sezoně, a dosud je, na velice dobré
úrovni. Financování zdravotnictví v Česku je velké politikum. Tedy nejen ekonomický problém. Věřím, že ve zdravotních
pojišťovnách budou zvažovat, že mnohdy
je ekonomicky výhodnější léčebná prevence než hradit výlohy spjaté s pracovní neschopností pojištěnců. Tedy aby do

Léčebná prevence je ekonomicky
výhodnější.
i velmi dobrá úroveň spolupráce naší
akciové společnosti, která je největším
lázeňským subjektem ve Františkových
Lázních, a radnicí. Proto přemýšlíme
o tom, že bychom mohli v daleko větší
míře podpořit marketing města jako celku v rámci spolupráce město – podnikatelské subjekty, které ve Františkových
Lázních působí.

lázní vysílaly nejen chronicky nemocné,
kterým léčebný lázeňský pobyt zpravidla
po delší dobu umožní zlepšit kvalitu života natolik, že mohou omezit konzumaci
léků a frekvenci návštěv u lékařů.

>>> www.franzensbad.cz

Mnohé zdravotní pojišťovny pochopily,
že investice do uzdravování pojištěnců
resp. do dlouhodobého zlepšení jejich
zdravotního stavu, jsou racionálnějším vynaložením jejich ﬁnančních prostředků, než jen za úhrady výkonů při
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Lázeňské a univerzitní město
Karviná s empírovým zámkem
Fryštát přímo na náměstí a více
než dvaašedesáti tisíci obyvateli
leží osmnáct kilometrů východně
od Ostravy na hranici s Polskem,
na severním okraji předhůří
Beskyd v údolí řeky Olše. Má
bohatou historii, předurčenou
strategickou polohou na
obchodní cestě z Uher do Pobaltí.
Další hospodářský rozmach
Karviné nastal ve 2. polovině 18.
století po nálezu černého uhlí.
V současnosti výrazně roste
její význam kulturní, obchodní
a turistický.

S

tatutární město Karviná je
dopravně dobře dostupné. Leží
totiž na páteřním koridoru Praha – Žilina. 14. května 2010 jsem tak po
čtyřech hodinách účelně využité jízdy (ve vlaku se mi dobře píše) oslovil
náměstka primátora statutárního města Karviné Ing. Zbyňka Gajdacze.
Pane náměstku, většině obyvatel Česka, když se řekne lázeňství, se vybaví západočeský trojúhelník. Někteří si
vzpomenou, že lázně jsou i na Moravě.
Avšak málokdo je s to se ztotožnit se
skutečností, že vysoce úspěšné léčebné
lázně máme i ve Slezsku. Ba dokonce,
že Slezsko není Morava, natož že slezská orlice v našem státním znaku symbolizuje Slezsko coby dodnes svébytnou součást České republiky. Hrajete
tu vůbec fotbal? Že funkcionářům Českomoravského fotbalového svazu Slezsko, na rozdíl od Čech a Moravy, nestojí za to, aby jej zahrnuli do názvu své
údajně celostátně působící asociace.

Ing. Zbyněk Gajdacz
Podnikatelé v lázeňství
a v cestovním ruchu
a město Karviná u řady věcí postupují, když
ne společně, tak v souhře. Mnoho prezentačních akcí absolvujeme
dohromady. Pak jsou
takové, na něž jede jen
jeden z nás. Vždy ale
vyzbrojen materiály a informacemi o tom
druhém, příp. o třetích subjektech, kterým
předává získané kontakty a podněty.

Myslím si, že tohle jde na vrub uspěchané doby, kdy je tendence řadu
věcí zkracovat. Proto část funkcionářů a ostatních obyvatel Česka Slezsko
vnímá coby součást Moravy. To je fakt.
Sice mne to coby Slezana mrzí, ale zřejmě s tím nic nenadělám. Snad by se
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Lázeňská a univerzitní

Karviná

tento přístup mohl změnit, kdyby se
Moravskoslezský kraj, který má Slezsko
ve svém názvu, v rámci PR a ostatních
forem své prezentace (kterou dělá na
všech úrovních velmi dobře) dal fouseček důrazu na Slezsko. Už proto, že rozmanitost přitahuje, což by mohlo vyústit v modelový vzorec chování: „Když už
jsme tady, tak se ještě podíváme do Slezska…“ Co já vím (a pozorně sleduji, co se
děje v polském příhraničí), Poláci mají
Slezsko dokonce rozděleno do dvou částí, na horní a dolní, a podporují jej jako
marketingovou značku. Tím z hlediska
psychologie prodeje umocňují vnímání atraktivnosti své země jako turistické destinace, neboť návštěvníkům dávají možnost volby a zároveň poukazují na
svoji rozmanitost. České republice by
takový marketing rovněž prospěl. A jen
tak na okraj vaší otázky. Hrajeme tady
fotbal. A bude čím dál tím lepší. Podmínky jsou dojednány i se sponzory, a navíc
připravujeme pěkný projekt pro vylepšení fotbalového stadionu.
Bude-li se chtít kdo vydat k léčivým
vodám předvěkého moře, může do
Izraele k Mrtvému nebo k vám do Karviné. V souvislosti s uzdravujícími přírodními zdroji si ale dovolím parafrázovat hlášku na cigaretových krabičkách:
„Ministr zdravotnictví varuje. Pozor,
příroda uzdravuje!“ Mnohé kroky činěné pro směřování tohoto rezortu totiž
nasvědčují, že českému zdravotnictví hrazenému z veřejných zdrojů se

uzdravení pacienti nehodí.
Podstatou léčebného lázeňství je odstraňování příčin, popř. mírnění devastačních následků nemocí a úrazů. Viz lidová
moudrost: „Člověk léčí a příroda uzdravuje.“ Jen je ale třeba dát přírodě prostor
(jak v lázeňském Všudybylu roku 2008
uvedl Dr. Machálek) „eliminovat patogenní reﬂexy, které si organismus v průběhu nemoci vypěstoval. Vychýlit jeho
patologickou rovnováhu a nastavit autoregulační mechanismy, jimiž disponoval předtím, než onemocněl“ (viz www.
e-vsudybyl.cz, článek „Vychýlit patologickou rovnováhu a nastavit autoregulační mechanismy“), však vyžaduje nejen
účinný přírodní léčivý zdroj, ale i prostor a čas. Karvinské lázně v Darkově jsou
vyhlášené vysokou léčebnou účinností.
Navíc dílem privatizace jsou v nich zvládnuty procesy, které jim dávají velkou perspektivu. Pokud slezské, české a moravské
lázeňství čekají změny (které jste naznačil
parafrází), asi budou v řadě dalších lokalit Česka dramatické. Zdráhám se uvěřit,
že je z dlouhodobého hlediska udržitelné,
aby lázeňské subjekty zůstaly ﬁnancované
výhradně z veřejných zdrojů jako ostatní
zdravotnická zařízení (např. nemocnice
nebo léčebny dlouhodobě nemocných).
V rámci demagogie ordinované veřejnému mínění, jejíž podlinkou je, že hrazení
výkonů v léčebném lázeňství je mrháním
veřejných ﬁnančních zdrojů na rekreaci, a vzhledem ke stavu veřejných ﬁnancí,
to nemohu vidět jinak. Silně se obávám,
že nastoupí nějaký ministr zdravotnic-

tví, který, když mu budou scházet peníze,
nebude váhat a sekne po položce léčebné lázeňství. Což už se několikrát stalo a léčebná lázeňská zařízení pak musela hledat, jak jinak zajistit své ﬁnancování
a jak, kromě lázeňské léčby (což je časově
náročný dlouhodobý proces) v rámci krátkodobých relaxačních, regeneračních,
a i vyloženě beauty a wellness pobytů,
uplatnit své lidské zdroje, balneoterapie,
infrastrukturu a špičkové medicínské
technologie.
Do Karviné hojně jezdí klientela
z arabsky mluvících zemí.
S těmito hosty nebo za nimi do Karviné často přijíždějí i jejich rozvětvené rodiny. Zpravidla na rovněž dlouhodobé pobyty. Proto Karviná skýtá čím
dál víc zajímavých lokalit, které jsou
dostupné lidem se sníženou mobilitou.
Lázeňští hosté se už zdaleka nedrží jen
v komplexu lázní, přestože Lázně Darkov disponují prakticky vším (od špičkových léčebných zařízení přes relax, zábavu až např. po obchodní zóny), a vyrážejí
do ostatních částí města Karviné. Náš
jednoznačný trend je, aby jim téměř
celá Karviná byla bezbariérově přístupná. Další věcí je umět cizince obsloužit
v obchodech a provozovnách mimo
lázeňský areál, čemuž musí vycházet
vstříc schopnost personálu disponovat
aspoň základy angličtiny. Na to klademe

důraz už řadu let a přes Okresní hospodářskou komoru a Sdružení obchodníků
Karviné se snažíme tlačit na to, aby byli
připraveni na klienty, kteří neumí česky
ani polsky.
Coby rodilému Slezanovi mi nedá, abych se nezmínil o polské části Slezska.
Např. o velikostně i charakterem Karviné podobném městu Jastrzębie. Původně
se jmenovalo Jastrzębie Zdrój (zdrój = pramen nebo lázně) a mělo léčivé prameny
a léčebny. Měst a městeček, která mají přídomek „Zdrój“ je na opačné straně hranice hodně, ale řada z nich už (asi i díky
důlní činnosti) obdobně jako Jastrzębie

Lázeňství a univerzita, to jsou dva nejdůležitější fenomény, které vedení radnice
podporuje. Je to náš leitmotiv ke změně
vnímání Karviné. Díky Slezské univerzitě jsme i městem mládí. Mladí lidé k nám
přicházejí nejen ze Slezska, ale i z Čech,
Slovenska, Moravy a Polska, což je dáno
výhodností naší polohy v nejzazším severovýchodním cípu Česka.
Pane náměstku, rozhovor jsme začali osvětou, že Slezsko není Morava a že
české lázeňství zahrnuje i vysoce účinné léčebné lázně ve Slezsku. Jak se
přírodní léčivé zdroje ani léčebné lázně
nemá. Takže v oblasti lázeňství, ač není
naším základním partnerským městem,
spolupracujeme s polským městečkem
Ustroń, protože tam lázně jsou. Rozjeli jsme s ním projekt přeshraniční spolupráce s cílem zlepšit podmínky pro cestovní
ruch s důrazem na lázeňství.
Karviná je nejen čistým lázeňským městem, kde je radost žít, ale i městem univerzitním, v němž sídlí Obchodně pod-

Rozmanitost přitahuje. Když už jsme tady,
podívejme se ještě do Slezska!
nikatelská fakulta Slezské univerzity.
Je fakt, že ještě krátce po roce 1989 to
ještě až tak pravda nebyla, ale spíš sen.
A ten se v posledních letech zhmotňuje do podoby, která je lepší a lepší. Nám,
co tu žijeme, to možná až tak markantní
nepřijde, ale hosté odjinud, pokud k nám
jedou poprvé, mají obavy, jaké prostředí
je tu čeká. Avšak poté, co v Karviné absolvují léčebný pobyt, v rámci zpětné vazby referují, že jsme příjemným, udržovaným a čistým městem plným zeleně
a možností trávení volného času. Je málo
měst naší velikosti nebo i větších, která
mají čistotu zvládnutou tak jako Karviná.

k tomu staví vaši kolegové ze Sdružení
lázeňských míst České republiky?
Přes Sdružení lázeňských míst ČR se
dlouhodobě snažím působit na to, aby se
některé z činností, které naše Sdružení
realizuje nebo podporuje, konaly nejen
v Karlových Varech. V žádném případě nechci zpochybňovat význam Karlových Varů v lázeňství. Nicméně ono se to
organizuje, když je pořadatelům nakloněno vícezdrojové ﬁnancování. Taktéž jsem si vědom, že do Karviné to asi
budou mít skoro všichni daleko. Celé
čtyři hodiny jízdy vlakem z Prahy a před
tím třeba i dvě tři do Prahy. Ale rád bych
upozornil, že opačným směrem z Moravskoslezského kraje do Karlovarského to
máme také tak daleko. Jsem přesvědčen,
že udělat v Karviné (za podpory CzechTourism a dalších instrumentů) konferenci týkající se Slezska a jeho lázeňství,
by prospělo celému českému lázeňství.

>>> www.karvina.cz
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V Hodoníně
Mrtvé moře na dosah

S

ředitelem Lázní Hodonín Ing.
Milanem Sýkorou se potkáváme
25. května 2010.
Pane řediteli, Jihomoravské lázně
patří k nejmladším léčebným lázním
v České republice.

Ing. Milan Sýkora
České lázeňství dlouhodobě stojí a, řekl bych,
přímo lpí na medicínských principech.
Pokud si je zachová,
bude se od něho Evropa i svět učit. V českém
lázeňství je totiž velice
dobře skloubena medicína s přírodou, kulturou, sportem a vším, co k životu patří.

Bezesporu. Zejména Lázně Lednice.
Ty byly vyhlášeny přírodními léčebnými lázněmi v loňském roce, jako první
české lázně podle nového lázeňského
zákona z roku 2001. Letos jednatřicetileté Lázně Hodonín do roku 2006 fungovaly výhradně pro pojištěnce zdravotních
pojišťoven. V roce 2007 jsme v rámci
uskupení Jihomoravské lázně otevřeli
dva nové lázeňské domy. Jeden v Hodoníně, kde jsme rozšířili kapacitu původních léčebných lázní o padesát procent,
a v obci Lednice, kde jsme vybudovali
nové lázně. V průběhu dvou let se nám
obě tyto kapacity podařilo plně vytížit.
Už loni jsme měli trošku problémy
s převisem poptávky. Požadavky cca
dvou tisíc lidí jsme nebyli s to uspokojit
z důvodu plného vytížení jak v Hodoníně, tak v Lednici, i když tam je situace
trošičku jiná. Tam se totiž odehrávají
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výhradně samoplátecké pobyty, kdežto
Hodonín uspokojuje požadavky samoplátců i klientů zdravotních pojišťoven.
Není se co divit, když tak výrazně přispíváte k jejich uzdravování a regeneraci.
Uplatnění síly naší solanky umocňuje
to, že v Hodoníně působil Výzkumný
ústav balneologický, který její účinky
deset let testoval na širokém spektru
indikací. Výsledky jeho výzkumů sloužily
i pro zaměření klimkovických lázní.
Náš přírodní léčebný zdroj doložitelně
vysoce účinně působí i při léčbě řady
dalších indikací, které zatím standardně
neléčíme. Bude-li však třeba, jsme schopni v zájmu rozšíření našeho léčebného
záběru těmito výsledky argumentovat.
Obrovskou konkurenční výhodou
vašich lázní je to, že jejich vlastníkem
je město, které je na ně hrdé.
Před jedenácti lety jsme si s městem
stanovili strategii, které se dodnes
držíme. V prvopočátku město lázním
výrazně investičně pomohlo. Za jeho
pomoci a i z vlastních ﬁnančních zdrojů
jsme zrekonstruovali budovy a postavili
nové. Díky tomu jsme mohli činnost
rozšířit i do Lednice. Dobrý vztah mezi
městem a lázněmi se udržel a je jednou
z výrazných příčin velké obliby resp.
vyhledávanosti Jihomoravských lázní.
Řekl bych, že jsme se v tomto inspirovali
zkušenostmi z třeboňských lázní, které
se drží motta: „Lázně a město jedno
jsou,“ a toto funguje i v Hodoníně.
V minulém vydání Všudybylu, v souvislosti se slavným jubilantem z nedale-

Základním přírodním léčivým zdrojem
v Lázních Hodonín a Lázních Lednice je
voda třetihorního původu – pozůstatek
pravěkého moře. Bývá přirovnávána
k vodě Mrtvého moře a patří k nejkvalitnějším léčebným jodobromovým vodám
světa. Těží se z nejhlubších vrtů v Česku
(cca 2 km). Má vysoký obsah jodových
solí s nízkou mineralizací a jedinečné léčebné, preventivní, regenerační
a omlazující účinky. Pronikavě zasahuje do celkového metabolismu. Působí
biostimulačně na pojivovou tkáň cévního
a pohybového systému, a proto je využívána při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, gynekologických potížích, stavech
po popáleninách. Má výrazné komplexní
protizánětlivé a lokální hojivé účinky.
Během koupele dochází k sublimaci jódu.
Toto mikroklima obsahem jódu převyšuje přímořské oblasti. K jeho vstřebávání dochází inhalací, kůží i sliznicemi.
Z léčebného hlediska je významný právě celkový účinek jodobromové solanky,
který reguluje štítná žláza, a dochází tak
ke stimulaci neurohumorálního systému
zásahem do osy hypotalamus – hypofýza, s projevy regulací nervového, srdečně
cévního a endokrinního systému.
V Jihomoravských lázních jsou léčeny
především:
>> funkční poruchy kloubů po zánětech;
>> bolestivé stavy a degenerativní onemocnění kloubů a páteře;
>> bolestivé vertebrogenní syndromy
s přechodnými funkčními poruchami;
>> poúrazové a pooperační stavy;
>> stavy po kloubních náhradách;
>> artrózy;
>> projevy na svalech a šlachách po zánětlivých onemocněních, toxických nebo
traumatických poškozeních s opakovanými funkčními poruchami;
>> Bechtěrevova nemoc;
>> onemocnění tepen končetin aterosklerotického, zánětlivého nebo jiného
původu s následným nedostačujícím
prokrvením, přetlakové choroby I. a II.
stupně;
>> funkční poruchy kloubů po zánětech.

pohodový duševní stav, který vzhledem
k psychosomatické souvztažnosti většiny
onemocnění přispívá k uzdravování.

kých Hrušek, zmiňuji, že jste malebným
krajem vína, protkaným sítí cyklostezek
(viz www.e-vsudybyl.cz, článek Oslava
v pořádku, který byl náležitý).
Prostředí Moravského Slovácka, které
je nejjižnější vinařskou oblastí České
republiky, je opravdu úžasné. I v tom,
že díky geograﬁcké poloze disponujeme nejdelší hlavní lázeňskou sezonou.
Hodonín je městem s nejvyšší celoroční
průměrnou teplotou. Vzhledem k léčeb-

nému zaměření našich lázní jsou dalšími výhodami rovinatost krajiny a vámi
zmiňované cyklistické stezky křižující
kraj. Nezřídka se tak stává, že k nám
hosté přijíždějí i se svými koly. V současnosti pro ně v lázních budujeme nové
kolárny moderního typu. Dalším velkým tahákem je Baťův kanál. Bohužel,
zdymadlo zatím ještě neumožňuje
prodloužit trasu z Rohatce do Hodonína.
Přesto se dá řeky Moravy využít i pro

motorovou lodní dopravu a objevovat
nádherná zákoutí. Toho využívá velké
množství našich hostů, protože přístav
funguje i v Hodoníně a je z něho možné
na tyto lodní trasy vyplouvat. Máme tu
hodně historických památek. A na co
nesmím zapomenout, to je naše víno,
množství sklípků v oblasti Hodonínska
a velká pohostinnost zdejších obyvatel.
A už jste zkoušel slivovici z Hrušek?

Dopady ﬁnanční a hypoteční krize,
projevující se hospodářskou stagnací
a odkládanou spotřebou, se projevují
i v řadě oborů cestovního ruchu. Jak je
to ve vašem případě?
Tato krize poptávky se našich lázní
nijak nedotýká. Obdobně jako většiny

Nejen. Vína vašeho kraje mi umožňovala přestát i moje vlastní léčebné
pobyty v Mariánských Lázních, kde
jsem v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století bývával návštěvníkem Hodonínské vinárny. Jak
moc se slučuje či rozchází víno s vaším
léčebným režimem?
Pokud je pobyt pacienta hrazen
zdravotním pojištěním, nachází se ve
stavu nemocných, a s tím se konzumace
alkoholu, byť kvalitních jihomoravských
vín, neslučuje. Hosté samoplátci, tam je to
jiné. Indikace, které u nás léčíme, se zpravidla s mírnou konzumací vína nekříží.
Naopak, jeho chutnání nezřídka navozuje

dalších lázeňských zařízení v České
republice. U nás o to víc, protože se
orientujeme na českou klientelu. Té
v lázních neubývá. Naopak meziročně

Dobrý vztah mezi městem a lázněmi
je jednou z výrazných příčin obliby
Jihomoravských lázní.

narůstá. V tuto chvíli máme naše kapacity plně obsazeny až do konce léta, a tak
můžeme přijímat objednávky směřované nejdřív až na konec září. Zatím to
vypadá optimisticky a nepředpokládáme, že by mělo dojít ke změně kurzu.

>>> www.laznehodonin.cz
>>> www.lednicelazne.cz
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karlovarských hotelů. Tito lidé k nám
jezdí hlavně kvůli redukci nadváhy.
Spolu s karlovarskými balneoprocedurami a novými stravovacími návyky
jim ordinujeme pohyb. Je docela s podivem, jak spontánně si u nás zvyšují
fyzickou kondici a při nordic walkingu
absolvují terénní kúry po lázeňských
parcích a lesích. Řekl bych, že u nich
došlo k velkému myšlenkovému posunu. Jsou, co se pohybu týče, daleko
aktivnější. Samozřejmě, že v rámci
komplexní lázeňské léčebné péče uplatňujeme i špičkové medicínské technologie včetně elektroléčby.

Thermal,

lázeňský a kongresový

S

generálním ředitelem Lázeňského hotelu Thermal JUDr.
Josefem Pavlem se potkáváme
24. května 2010 v souvislosti s chystaným lázeňským vydáním Všudybylu.
Pane řediteli, co do poptávky zahraniční klientely se Thermalu, ve srovnání s převážnou většinou ostatních
českých hotelů, dařilo i v loňském
roce, poznamenaném stagnací.
Připouštím, že i já jsem čekal propad
ve výtěžnosti našeho hotelu. Byl jsem si
vědom vážnosti situace poznamenané
všeobecně horší platební disciplínou.
Katastroﬁcký scénář se však díky velkému nasazení a kvalitní týmové spolupráci zaměstnanců hotelu nekonal. Loň-

ským rokem se nám tak, ve srovnání
s celostátním průměrem, podařilo
proplout relativně dobře. Celkový
pokles obsazenosti činil necelých deset
procent a s cenami jsme dolů rozhodně
nešli. To by byla cesta kamsi, odkud
téměř není návratu. A navíc, v hotelnictví je třeba uvažovat v dlouhodobé
perspektivě. Generovat ﬁnanční zdroje
i na údržbu a průběžnou obměnu
hotelového mobiliáře a dalšího vybavení. U nás tak momentálně, po loňském

JUDr. Josef Pavel

zprovoznění nového balnea, ﬁnišuje
výměna výtahů. V tuto chvíli už jsou
v provozu dva nové a do konce května
budou všechny čtyři.

Doba ukázala, že nejen
léčebné, ale i rekondiční a relaxační pobyty
jsou výraznou prioritou na hodnotovém žebříčku středních a vyšších příjmových vrstev
obyvatel Česka. Jsou
totiž o udržení výkonnosti, která je základním předpokladem jak uspět v podmínkách
tržní ekonomiky.
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Jak je na tom české lázeňství?
Ukázalo se, že je velmi životaschopné
i v době, kdy důsledky ﬁnanční krize
negativně ovlivnily takřka všechny sféry podnikání včetně cestovního ruchu.
Tato doba potvrzuje, že nejen léčebné,
ale i krátkodobější rekondiční a relaxační pobyty jsou výraznou prioritou
na hodnotovém žebříčku středních
a vyšších příjmových vrstev obyvatel
Česka. Že pobyty spjaté s péčí o fyzické
a duševní zdraví přebíjí ostatní formy
cestovního ruchu. Jsou totiž o udržení
výkonnosti, která je základním předpokladem jak uspět v podmínkách
tržní ekonomiky. To se projevuje nejen
u nás v Karlových Varech, ale v celém
českém lázeňství. A pokud kde v jakých
lázních byl nějaký pokles poptávky, tak
zpravidla v jednotkách procent, a ne
v řádu desítek procent jako u některých
dalších oborů cestovního ruchu.
Disponujete jedním z největších kongresových sálů v České republice.
Thermal byl postaven jako mezinárodní festivalový hotel. To, že s ním
bylo v průběhu let nakládáno jako
s kongresovým, je ale nepochybné.

Pobyty spjaté s péčí o fyzické a duševní
zdraví přebíjí ostatní formy cestovního
ruchu.

Váš hotel si oblíbila arabská klientela.
Jeho služby rádi vyhledávají nejen
Arabové. Je ale pravda, že lidé z arabsky hovořících zemí jsou naší tradiční
klientelou už víc než třicet let. Arabská
klientela je v Thermalu zastoupena
daleko víc, než ve většině ostatních

Právě díky velkému sálu a komplexnímu zázemí se vyproﬁ loval jako
kongresový hotel. A také v současnosti
sehrává dominantní roli na poli kongresové turistiky (dá se říci) v celých
západních Čechách, protože takto koncipovaný hotel s rozsáhlým zázemím
tady jinde není.
Velkým lákadlem, proč využívat
služeb hotelu Thermal, je pro řadu
partnerů, organizujících skupinové
akce, i pro individuální hosty, ať už

Ubytování

Indikace

Čtyřhvězdičkový Lázeňský hotel Thermal
je situován v centru Karlových Varů na
začátku lázeňské zóny, nedaleko sadů
Antonína Dvořáka a kolonád s léčivými prameny. Má 273 pokojů (91 jednolůžkových, 169 dvoulůžkových, z nich 2
bezbariérové a 13 apartmánů). Pokoje
s lodžiemi skýtají výhled na lázeňskou
část města. Z pokojů s francouzskými
balkony je jedinečný pohled na termální bazén ve skále nad městem. Nadstandardně vybavené pokoje v sedmém
patře zahrnují volný vstup do bazénu
a infrasauny, služby Early Check in /
Late Check out.

Nemoci trávicího ústrojí (gastrointestinální trakt, žlučník, žlučové cesty, játra,
slinivka).
Metabolická onemocnění (diabetes mellitus, obezita, dna, dyslipoproteinemie).
Chronická onemocnění pohybového
ústrojí (klouby a páteř).

karlovarské nebo přespolní, náš termální
bazén. A tak bych si přál, aby letošní letní
sezona přinesla i letní počasí, aby si návštěvníci Karlových Varů mohli tento náš
unikát nad městem pořádně užít.

Restaurace
Rose s kapacitou 232 míst, stylizovaná
do starorůžové barvy, slouží k pořádání
slavnostních večerů a rautů.
Tulip o kapacitě 266 míst je zařízena ve
stylu 70. let 20. století. Slouží hotelovému
stravování a společenským akcím. Hostům jsou zde k dispozici bufetové pulty
s širokým spektrem domácích i zahraničních specialit včetně dietních pokrmů.
Moser s výhledem na centrum Varů
a kapacitou 80 osob bývá využívána
jako restaurační zázemí pro konference
a také jako dějiště menších společenských
akcí, např. degustací vín, svatebních hostin apod. Bezprostřední sousedství s kongresovým centrem ji předurčuje k menším rautům, podávání obědů a večeří
během seminářů a konferencí.
Lobby bar Bon Café s kapacitou 60 míst
nabízí příjemné posezení, studenou i teplou kuchyni a široký výběr nápojů.
Ve vinárně, s kapacitou 140 míst, lze trávit příjemné večery s živou či reprodukovanou hudbou.

Karlovarská lázeňská léčba
je pro své účinky vyhledávána návštěvníky z celého světa. Standardní lázeňský
pobyt zahrnuje: ubytování, stravování
– plnou penzi, jedno vstupní a jedno
kontrolní lékařské vyšetření, základní
laboratorní screening, tři léčebné procedury denně (kromě neděle a svátků),
pitnou léčbu, volný vstup do termálního
bazénu.

Léčebné procedury
Vodoléčebné: vřídelní koupel, perličková
koupel, uhličitá koupel, přísadové koupele (jodová, Calmonal, peloidní), skotské střiky, celková vířivá koupel, vířivá
koupel na dolní končetiny a podvodní
masáž.
Masáže: klasická částečná i celková,
reﬂexní a podvodní.
Elektroterapie: laser, scanner, magnetoterapie, biolampa, solux, horské slunce,
endo-vaco, BTL -06, phyaction, ultrazvuk.
Pohybová terapie: individuální cvičení, skupinové cvičení, plavání, cvičení
v bazénu.
Ostatní procedury: peloidní obklady,
parafin-rukavičky, rašelinový zábal
částečný i celkový, inhalace, přístrojová
lymfodrenáž, suchá uhličitá koupel, oxygenoterapie, pneumopunktura, sauna,
hydrokolon.
Procedury za příplatek, jež nejsou součástí standardního lázeňského pobytu:
anticellulitní masáž, thajská masáž, nordic walking, ﬁtness, vacustyler + starvac,
slimbed, formcapsel, infra-bike, vibrační
plošina.

Ano, blíží se léto a s ním Mezinárodní
ﬁlmový festival Karlovy Vary.
Tento festival si užívám už ve čtvrté
pracovní pozici. V době, kdy byl vrácen
z Prahy do Karlových Varů, jsem byl

ředitelem Grandhotelu Pupp. Potom
jsem ho zažíval jako karlovarský primátor, pak jako hejtman, a nyní jako ředitel hotelu, v němž se odehrává stěžejní
festivalové dění. Festival tedy pro mne
nikdy nebyl pouze podívanou a společenskou záležitostí, ať jsem působil
v kterékoliv z oněch čtyř rolí, vždycky
pracovní záležitostí. A tak je tomu i teď,
kdy ﬁnišuje příprava smlouvy s jeho
organizačním výborem.

>>> www.thermal.cz

Kongresové centrum
Lázeňský hotel Thermal disponuje jedním z největších kongresových center
v západních Čechách s celkovou kapacitou více než dva tisíce konferenčních
míst. Nejvíce se na ní podílí Velký sál
s 1148 místy: O dalších tisíc míst se dělí
dva sály a nespočet salonků. Všechny
s variabilním uspořádáním. Kongresové
centrum je vhodné pro pořádání široké
škály kongresových akcí – od velkých
mezinárodních konferencí po menší
mítinky komorního typu.

sedmé vydání 2010
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Ing. Irenou Vašicovou, předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou lázní Lázně Teplice nad Bečvou a. s., se potkáváme 2. června 2010.
Paní ředitelko, hektická doba a konkurence na trhu práce způsobují, že léčebné lázně České republiky výrazně nabývají na významu center zdravotní prevence. Že jsou objevovány a čím dál víc
navštěvovány lidmi, kteří chtějí pokud
možno trvale podávat vysoké výkony,
aby obstáli v podnikání, a jsou-li vědci,
sportovci, lékaři, policisty, učiteli, politiky atd., i v dalších oblastech.
Specializujeme se nejen na léčbu kardiovaskulárních onemocnění, ale i na prevenci, jsme schopni nabídnout vyšetření klientů z hlediska potenciálního nebezpečí onemocnění srdce a cév s důrazem
na předcházení vzniku srdečních a mozkových příhod. Kvůli udržení si vysoké
výkonnosti k nám nachází cestu stále více
pracovně exponovaných a veřejně
činných lidí. Mnozí klienti jsou u nás již
dlouhodobě sledováni. Svůj zdravotní
stav, fyzickou kondici i laboratorní výsledky tak mají díky nám pod kontrolou.

Ing. Irena Vašicová
Pro pracovně velmi
vytížené lidi jsme připravili pobyty s regeneračními a relaxačními procedurami, které přispívají
k nastavení harmonie
těla a duše a udržení si
vysoké výkonnosti. Spektrum svých služeb jsme
rozšířili a upravili tak, aby se u nás cítili dobře,
a v lázeňském sanatoriu Moravan pro ně vybudovali špičkové wellness a hotelové zázemí.

Rovněž tak jste vyhlášeni vynikajícími
výsledky v oblasti rekonvalescence po
kardiochirurgických a invazivních
výkonech.
Co se týče realizace projektu Odborného
léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci,
ten se už velmi záhy ukázal jako úspěšný.
V průběhu roku 2009 se nám podařilo
uzavřít smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami, a protože je o jeho služby
velký zájem, rozšířili jsme kapacitu „olúčka“ z šedesáti na pětasedmdesát lůžek.
Doplnili jsme vybavení pracoviště např.

K nastavení
harmonie těla a duše
a vysoké výkonnosti

o biolampy na hojení ran, antidekubitální
postele a telemetricky můžeme monitorovat až 154 lůžek. Zkrátka udělalo se vše pro
to, aby Odborný léčebný ústav nejen personálně, ale i technologicky držel krok s progresem v medicíně. A ještě bych podotkla,
že je prvním a stále ještě jediným zařízením tohoto druhu v České republice.
V lázeňském vydání Všudybylu roku
2004 Ing. Hana Hrušková konstatuje:
„Výsledek léčby u dospělého pacienta
očekáváme ve zlepšení zdravotního
stavu, a tím návratu do plnohodnotnějšího osobního i pracovního života,
příp. oddálení odchodu do předčasného důchodu. Komplexní lázeňskou léčbou u dospělého zpravidla řešíme následek těžkého onemocnění. U dítěte však
včasným absolvováním lázeňské léčby

www.e-vsudybyl.cz

>>> www.ltnb.cz

Lázně Teplice nad Bečvou budou
zahajovat léčbu atopického ekzému dětí.
dokážeme rozvoji těžkého onemocnění
preventivně zabránit. Výsledkem léčby
je „přeladění organismu dítěte“, zvýšení
obranyschopnosti a navození adaptačních mechanismů jeho organismu na
zvládání zátěžových situací.“ (Viz www.
e-vsudybyl.cz článek „Speciﬁka lázeňské léčby v Dětské lázeňské léčebně“.)
Rovněž i my chystáme projekt na
včasné podchycení onemocnění dětí, aby
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v dospělosti nerozšiřovaly armádu
chronicky nemocných. Chystáme se ve
spolupráci s nemocnicí s poliklinikou
v Novém Jičíně na léčbu atopického ekzému. Dokáže-li se včas podchytit, je vysoce
účinná. S pojišťovnami jsme se dohodli na
snížení věkového limitu přijímaných
pacientů ze tří na dva roky. Na léčbu
v nemocnici v Novém Jičíně, kde mají
vynikající výsledky, bude navazovat léčba
u nás, s tím, že tu primářka z novojičínské
nemocnice bude zajišťovat odborný dozor
a edukaci – kontrolovat malé pacienty
a poučovat maminky dětí o průběhu léčby. Ono je to pro ně totiž mnohdy velmi
depresivní, obzvláště když nemoc dlouho
neustupuje. První dětské hosty s maminkami přivítáme koncem prázdnin.

Regenerace – investice do zdraví
Mezinárodní asociace lázní ISPA v patnácti zemích zjišťovala, co lidi motivuje navštěvovat lázně a wellness zařízení.
Ve všech dominovala potřeba regenerovat, udržet si co nejvyšší výkonnost. Bohdanečské lázně se specializují na léčení poruch pohybového aparátu. Velmi
intenzivně ale přispívají i k celkové regeneraci organismu. Proto v nich trvale
přibývá účastníků relaxačních a rekondičních pobytů. Sportovců, podnikatelů,
manažerů i ostatních lidí v produktivním
věku, kteří si nechávají aplikovat ozdravné zábaly, uvolňující procedury, relaxační
masáže, kosmetická ošetření aj. Areál zdej-

Chcete být ﬁt?
Jeďte do Bohdanče!
ších lázní nabízí i bohatý společenský program. Je situován v malebném prostředí
rybničnaté Polabské nížiny osm kilometrů od Pardubic a devadesát kilometrů od
Prahy (asi šedesát minut jízdy autem) a je
atraktivním východištěm pěších a cyklistických tras. Pobyty zaměřené na zvýše-

bylinné koupele a blahodárně působící
masáže (aroma, lávovými kameny aj.)
nechají zapomenout na starosti a dodají novou sílu.

Rekondice
je program určený lidem s momentálními i dlouhodobými problémy pohybového aparátu. Skladbu procedur lékař
sestaví nejen na základě požadavků klienta, ale i s ohledem na dosažení optimálních výsledků.

Zdravé hubnutí
je určeno všem, kdo chtějí upravit svoji
hmotnost kombinací zdravého stravování, pohybu a léčivých procedur.

Wellness pobyty
jsou cestou ke zlepšení fyzické kondice
a k duševní pohodě. Jsou připraveny pro
ty, kteří chtějí strávit dovolenou v příjemném klidném prostředí a současně využít
široké nabídky lázeňských procedur.

Aktivní v každém věku
je program sestavený tak, aby i hosté vyššího věku mohli využít všeho, co lázně
nabízejí. Cílem je harmonizace a celková
regenerace organismu.

Profi sportovec
je týdenní intenzivně rehabilitační program, původně koncipovaný výhradně
pro olympioniky a další vrcholové sportovce. Zahrnuje individuální přístup lékařů a fyzioterapeutů a relaxaci umocněnou
účinky přírodního léčivého zdroje.

Wellness de luxe
ní výkonnosti a regeneraci nebývají tolik
časově náročné jako plná lázeňská léčba. V podstatě představují lázně ve zkratce v kombinaci s wellnessem. I tak je ale
díky vybraným lázeňským procedurám
docilováno výrazných výsledků. Navíc
tyto týdenní, nebo delší i kratší pobyty,
obzvlášť jsou-li opakované, mají nezanedbatelný zdravotně preventivní charakter.

je odpočinkový program se špičkovými
procedurami. Jejich skladba je navržena s maximálním důrazem na relaxaci
a regeneraci. Obsahuje havajskou masáž,
čokoládový zábal, sedativní masáž obličeje apod., zahrnuje volný vstup do sauny,
whirlpoolu aj.

>>> www.llb.cz

Relax pro každého
je odpočinkový pobyt kombinovaný
s léčivými procedurami. Uklidňující

sedmé vydání 2010
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Úklidový servis:
>> pravidelný denní úklid administrativních a správních budov, výrobních
a dopravních podniků a školských
zařízení, úřadů a hotelů;
>> pravidelný úklid a dezinfekce zdravotnických zařízení a lázeňských sanatorií vč. doplňkových služeb (mytí nádobí, doplňování hygienických potřeb,
deratizace, dezinsekce);
>> úklidové služby v průmyslových objektech a technologických zařízeních;
>> generální úklidy, úklidy po stavbách
a předkolaudační úklid;
>> speciální práce jako čištění koberců
(vč. odstranění skvrn silného znečištění), výškové práce (speciálně školená
horolezecká četa), renovace podlah
z PVC, přírodního kamene a keramické
dlažby (polymerizace a krystalizace),
mytí oken, výloh a prosklených stěn,
čištění fasád, odstraňování graffiti,
čištění veškerých žaluzií atd.

Aby se klient mohl
plně věnovat činnosti,
která živí jeho ﬁrmu
Firma GSUS s.r.o. na trhu působí od roku 1997. Základním předmětem
její činnosti jsou úklidové práce a služby, které provádí na světové
úrovni. Je držitelkou certiﬁkátů: managementu systémů jakosti ISO
9001:2009; environmentálních systémů managementu ISO 14001:2005;
managementu řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27000 a OHSAS 18001-2,
která je vypracována tak, aby trvale umožňovala praktikovat efektivní
a bezpečnou pracovní činnost. GSUS je členem České asociace úklidu
a čištění a jejím prostřednictvím zastoupen v European Federation of
Cleaning Industries, sdružující úklidové asociace zemí Evropské unie.

V

rámci příprav lázeňského
vydání Všudybylu se 31. května
2010 v Karlových Varech potkáváme s ředitelem ﬁrmy GSUS s. r. o.
panem Markem Cabalkou.
Pane řediteli, dovolte mi řečnickou
otázku: Jak úklidové práce a hygiena
budov souvisí s lázeňstvím?
Spolupracujeme s řadou lázeňských
subjektů, které outsourcují naše služby.
Tomu odpovídá i náš očekávaný obrat
pro rok 2010, tři sta padesát milionů
korun bez DPH. Lidé, kteří nejsou
zasvěcení do problematiky úklidu,
hygieny budov a facility managementu,
si to ale nezřídka představují tak, že jim
úklidová ﬁrma dodá lidi, kteří tam provádějí úklid. Náš obor ale nelze takhle
zjednodušovat. Jsme vysoce soﬁstikovanou ﬁrmou, což prokazujeme nejen praxí, ale i opakovaně obhajovanými certiﬁkáty managementu jakosti, protože
pokud nevím, jak mají procesy fungo-
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vat, nejsem schopen je ani kontrolovat.
Naši klienti tak mají jistotu, že všechny
úklidové fáze jsou odborně dobře deﬁnovány a dodržovány. Tedy že postupujeme podle pravidel procesního managementu, jež jsou, mj., schváleny německým Kochovým institutem. Současně
jim garantujeme plnou znalost a dodržování platné české a evropské unijní legislativy. Úklid provádíme s nejvyšší zodpovědností vůči majetku klienta – objednatele a životnímu prostředí. Zejména
u lázeňských zařízení lze konstatovat, že
i s láskou k objektům. Na ty které práce
vybíráme lidi, kteří mají k dané činnosti
nejlepší předpoklady a vztah.
Tím, že na vás klient outsourcuje
úklidové práce, se zbavuje části personální práce včetně s nimi spojených
mzdových nákladů.
Zmínil jste lidské zdroje. To je další
významný faktor, proč s námi lázeňské,

Hotelový servis:
>> kompletní úklid pokojů vč. všech prostor hotelu, úklid a ošetření zařízení
(vnitřní vybavení), výměna lůžkovin
a ostatních textilií;
>> doplňování hygienických potřeb;
>> doplňování minibarů;
>> aranžování květin;
>> donášková služba;
>> speciální údržbářské práce.

Péče o zeleň:
>> projektová činnost (parky, zahrady,
skalky a terasy);
>> realizace zelených ploch;
>> údržba zeleně (vnější i vnitřní);
>> údržba a úklid vnějších ploch, zimní
údržba a celoroční úklid komunikací.

Management budov:
>> drobné opravy budov;
>> vytápění;
>> vzduchotechnika;
>> výtahy;
>> kurýrní služby;
>> energetické analýzy;
>> údržbářské práce.

hotelové, ale i další subjekty rády spolupracují. Garantujeme jim, že tyto práce
zajišťují průběžně školení a přezkušovaní odborníci. Nemusí proto řešit situace, pokud je (např. z důvodu nemoci)
dotyčný úklidový pracovník v pracovní
neschopnosti. Ty zvládáme nasazením
dalších plnohodnotně kvaliﬁkovaných
zaměstnanců. Pro své partnery zajišťu-

Další řečnická otázka: Proč úklidové,
čisticí a další služby outsourcovat?
Proto, aby se klient mohl plně věnovat hlavní činnosti, která jeho ﬁrmu živí nebo kvůli které je daná instituce
(úřad, vědecké pracoviště, škola, nemocnice atd.) zřízena. Ubude mu spousta
starostí a sníží mzdové náklady. Ty tam
budou jeho starosti, aby mu zaměstnanci nekradli čisticí prostředky. A má
zajištěn kvalitní úklid i v době, kdy
např. kvůli chřipkové epidemii řada
zaměstnanců nepřijde do práce. Vždycky máme stanoven harmonogram
úklidu, který striktně dodržujeme.
Nemůže se stát, že by úklid nebyl
náležitě proveden. Navíc, pro případ
škody způsobené třetí osobě, máme
uzavřenu pojistku do výše padesáti

GSUS je vysoce soﬁstikovanou ﬁrmou, což prokazuje nejen praxí, ale i opakovaně obhajovanými
certiﬁkáty managementu řízení jakosti.
jeme i facility servis. Tzn., staráme se
o správu, resp. provoz budov v rámci
komplexního balíčku služeb, obsahujícího úklid, ostrahu, péči o vzduchotechniku a vytápění, drobné opravy aj. Jak
jsem naznačil, náš facility servis zahrnuje i drobné řemeslnické práce, týkající se
zejména instalatérské a elektroinstalační údržby a oprav. V řadě případů zabezpečujeme i komplexní hotelový servis.
Zaměstnáváme vyškolené pokojské, které zajišťují housekeeping, uklízejí pokoje, doplňují minibary atd. Zabezpečujeme i praní prádla, výměnu lůžkovin
a ručníků. Prostřednictvím svých messengerů zajišťujeme kurýrní služby.

milionů korun za každou pojistnou
událost. Proto doporučuji, aby se větší
ﬁrmy a instituce, které úklidové práce
doposud provádějí vlastními silami,
chovaly hospodárně. Pokud si je zajišťují sami, náklady s tím spojené zpravidla bývají vyšší a kvalita úklidu nižší než
od certiﬁkovaných specialistů. GSUS je
jim k dispozici takřka kdekoliv, protože
našich zhruba dvanáct set zaměstnanců
už teď plní kontrakty uzavřené od Aše až
k hranicím se Slovenskem, kde bychom
v roce 2011 také rádi začali působit.

NH Olomouc
Congress
hotel zahájil

N

H Hoteles 10. června 2010 za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka,
primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného slavnostně zahájili provoz čtyřhvězdičkového NH Olomouc Congress hotelu. Byznys hotel se
137 pokoji, 3 apartmá, wellness a ﬁtness
zónou nabízí vysoce kvalitní zázemí pro
obchodní a turistickou klientelu a díky
konferenčnímu centru a propojení se
špičkově disponovaným
Omega Sport Centrem
i zázemí pro široké spektrům MICE akcí.

>>> www.nh-hotels.com

>>> www.gsus.cz
>>> bezplatná linka: 800 33 11 89
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generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti
Lázně Luhačovice, a.s. Ing. Josefem Krůželou, CSc. se potkáváme
27. května 2010 na Pražském hradě.
Pane předsedo, čím dál víc našich
obyvatel i zahraničních návštěvníků
Česka si uvědomuje, že aby mohli být
úspěšní, musí být v co nejlepší formě.
To se mj. projevuje i tím, jak úspěšně
české lázně vzdorují situaci způsobené
ﬁnanční a hypoteční krizí.

Ing. Josef Krůžela, CSc.
Lázně Luhačovice za
svou proslulost vděčí
nejen třísetleté tradici,
kráse přírody a architektury, ale především
léčivým pramenům
a osvíceným lidem,
kteří kdy stáli v jejich
čele. Poskytují léčbu
založenou na využití
přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními
metodami. Kromě léčby nabízejí i řadu rekondičních a relaxačně ozdravných pobytů.

Nejdůvěryhodnější
značkou v kategorii lázeňství
práce, díky čemuž šetří další výdaje, které
by jim, a vůbec sociální síti státu, vyplývaly z jejich pracovní nezpůsobilosti.
Vaše lázně už byly posedmé zařazeny
mezi TOP 100 obdivovaných ﬁrem
České republiky.
Ano, skončili jsme na prvním místě
v oboru pohostinství a ubytování. V kategorii lázeňství jsme pak byli čtenáři časopisu Reader’s Digest Výběr zvoleni nejdůvěryhodnější značkou České republiky
v tomto roce. Pokud jde o klientelu, jsme
na tom přibližně stejně jako v loňském
roce. Nedávno jsme po rekonstrukci otevřeli památkově chráněný objekt, který
František Kožík nazval „Vila Pod lipami“.
Původně to byl Slanovodský mlýn ze 17.
století. V roce 1883 mu přistavěli podlaží
a nazvali „Lindenhaus“. Má alpskou

architekturu, a v této podobě jsme jej
uvedli do provozu jako ubytovací objekt
stylového a moderního charakteru. Na
podzim pak v Luhačovicích otevřeme
nový balneokomplex Alexandria.
Jak vnímáte perspektivy českého
lázeňství.
Díky tomu, že si dodnes dokázalo
vyvzdorovat i udržet vysokou medicínskou úroveň a jí odpovídající lázeňskou
infrastrukturu, dělá vše pro to, aby
i nadále zůstalo lázeňstvím, o které bude
zájem nejenom u nás na Moravě, ve

Na podzim v Luhačovicích otevřeme nový
balneokomplex Alexandria.
Péče o zdraví a fyzickou a psychickou
kondici se stává prioritou čím dál většího
množství lidí. Nejen německé zdravotní
pojišťovny, ale už i české, zejména teď,
v době intenzivního hledání úspor, si spočítaly a těží z toho, že české léčebné lázně
výrazně pomáhají snižovat jejich výdaje
za pojistná plnění. Přírodní léčivé zdroje
a medicínsky unikátní koncept českého
lázeňství nejenže snižuje četnost návštěv
chronicky nemocných u lékařů, a tedy
objemy úhrad léčebných výkonů a léčiv,
ale po absolvování lázeňské léčby na delší
období zlepšuje zdravotní stav chroniků,
a tedy i jejich šanci uplatnit se na trhu
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Slezsku a v Čechách, ale i za hranicemi
Česka. Usilujeme o to, abychom si udrželi
dobré renomé a zdárně se vyrovnávali
s ekonomickými turbulencemi. Ty jsme
přijali jako výzvu hledat cesty jak jim čelit.
Provedli jsme organizační opatření v řidící
činnosti a ve využití kapacit, zintenzivnili
úsporné hospodaření a inovovali řadu produktů. Vzděláváme zaměstnance, protože
lidské zdroje jsou klíčovým elementem,
který rozhoduje o kvalitě ve službách, jež
systematicky zdokonalujeme. Výsledkem
je, že loňský hospodářský výsledek byl
lepší než před krizovým obdobím.

>>> www.lazneluhacovice.cz

Zahájení

104. jáchymovské lázeňské
sezony přálo i počasí
Adrenalin
ve Velkých
Karlovicích

D

ny horské cyklistiky na Valašsku
uzavře 11. 7. 2010 tradiční závod
ve sjezdu horských kol na sjezdovce Razula ve Velkých Karlovicích, který se letos jede v rámci Mistrovství České
republiky. Na divácky atraktivní extrémní sjezd je vstup zdarma. Mezi novinky
bude patřit soutěž o nejdelší skok. Délka
trasy bude cca 1300 m, převýšení 210 m.
Trať je vedena z části po sjezdovce

V

sobotu 29. května 2010 se v Jáchymově uskutečnilo slavnostní zahájení 104. lázeňské sezony. V průvodu jako tradičně nechyběly mažoretky z Ostrova a horníci dolu Svornost, kteří se dennodenně starají o dodávky léčivé
radonové vody do lázní. Kromě generálního ředitele lázní Dr. Eduarda Bláhy a starosty Jáchymova Ing. Bronislava
Grulicha přivezly historické automobily
také dvě světově proslulé osobnosti spjaté s jáchymovskou historií. Vědce Marii
Curie Sklodowskou a Františka Běhounka. Letos se jejich rolí zhostili herci Lucie
Domesová a Petr Jablonský. Slavnost vyvrcholila žehnáním pramenů a lázní páterem Markem Hricem. Účastníci zahájení
si mj. užili historického šermu, praporečníků a v neposlední řadě i dobré muziky.

Součástí oslav byl křest nové knihy dlouholetého jáchymovského kronikáře Mgr.
Oldřicha Ježka s názvem „Zápisník Jáchymovského kronikáře“, která „zachycuje
život města a okolí pohledem člověka, který se s místem po léta sžíval, naslouchal
mu, a porozuměl,“ charakterizuje obsah
knihy její odpovědný redaktor Samuel
Palán. 104. jáchymovská lázeňská sezona
přinesla hostům spoustu novinek a příjemných překvapení. Tím nejbližším byl
dárek lázní dětem ke Dni dětí a za vysvědčení 30. června. Všechny děti do patnácti let budou mít v tyto dny vstup do Aquacentra za polovinu. V rámci večerního programu pro zvané partnery lázní
vystoupili s úžasným koncertem manželé
Zora Jandová a Zdeněk Merta, který navíc
celé vystoupení prokládal svými zkušenostmi z pobytů v lázních. Vrcholem
celého programu pak bylo klání kuchařů lázeňských hotelů. Jejich výkony hodnotila nejen odborná porota, ale po vzoru
soutěží miss i laická veřejnost, kterou byli
tentokrát všichni hosté.

a z části ve smrkovém lese. Náročný proﬁl obsahuje pět dřevěných skoků, schody, dřevěné i hliněné klopenky, technické pasáže na kořenech, vše zakončeno prudkým padákem do cíle. Každý
víkend až do ostrého závodu budou probíhat neoﬁciální tréninky. Pro vyhledavače adrenalinu i pro turisty je o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin k dispozici cyklovlek Razula. Letošní závod
Mistrovství republiky ve sjezdu horských kol se jede pod záštitou Zlínského
kraje. Je pořádán ve spolupráci s Českým
cyklistickým svazem a je zapsán v mezinárodním kalendáři UCI.

>>> www.razula.cz

>>> www.laznejachymov.cz
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diček v pohodlných a příjemných pokojích. Je situována na okraji lázeňského
parku. Snídaně, obědy a večeře jsou
jejím hostům podávány v nedalekém
lázeňském hotelu Eliška (cca 400 m).

Lázeňský komplex Eliška

Novinky
z Termálních lázní
Velké Losiny
ROYAL SPA

Termální lázně Velké Losiny

je řetězec lázeňských hotelů s více než
desetiletou působností na českém trhu.
Jeho hotely jsou situovány ve čtyřech
významných lázeňských městech České
republiky. V Luhačovicích, Mariánských
Lázních, Ostrožské Nové Vsi a od října
2008 také ve Velkých Losinách. Tvoří
jej pět lázeňských komplexů a jeden
wellness hotel. Celková kapacita řetězce
je přes osm set lůžek. Většina jeho hotelů
má čtyřhvězdičkový standard a nabízí
komplexní služby pod jednou střechou.

v souvislosti s vysokým standardem
řetězce Royal Spa prochází rozsáhlými
změnami včetně rekonstrukcí všech
lázeňských objektů. Cílem je modernizace ubytování a balneoprovozu tak,
aby lázně klientům poskytovaly víc
komfortu a celkově kvalitnější služby.

Lázeňská vila Gazárka
je prvním opraveným lázeňským
domem. Od listopadu 2009 poskytuje
ubytování vysokého standardu tří hvěz-

Jeho rekonstrukce začala v říjnu loňského roku. V půli března 2010 byla
dokončena její první část a do provozu
byl uveden nový balneoprovoz, který
navazuje na vnitřní termální bazén.
Od 6. června 2010 přivítal první hosty,
kterým poskytl komplexní služby pod
jednou střechou. Rozsáhlá rekonstrukce zachovala jeho původní ráz i krásu
objektu. I ty nejnáročnější hosty uspokojí vysoký standard ubytování ve 46
elegantních pokojích a apartmánech.
Jejich chuťové buňky pak výborná
kuchyně servírovaná ve dvou luxusních restauracích. Pohodlné posezení
u dobré kávy nabízí stylová moderní
kavárna s letní terasou. Exkluzivní
prostředí umocňuje hotelová recepce,
která rekonstrukcí nabyla na eleganci.
Nový balneoprovoz je již nyní špičkovým lázeňským pracovištěm evropské
úrovně, skýtajícím maximální komfort, intimní prostředí a individuální
přístup. Je vybaven nejmodernějšími
medicínskými přístroji. Hlavní část
balneoprovozu tvoří multifunkční vany,
ve kterých probíhají léčivé koupele
především v přírodní léčivé termální
vodě. Vše je doplněno širokou nabídkou
masáží, zábalů a také o nadstandardní
wellness. Denní kapacita multifunkčních van je minimálně 150 osob. Vnitřní termální bazén může využít až 200
osob denně. Kapacita ubytování Termálních lázních Velké Losiny je po otevření
hlavního lázeňského komplexu Eliška
210 lůžek ve 4 lázeňských domech.

Přírodní léčivé termální prameny
jsou největším bohatstvím Termálních
lázní Velké Losiny. Lázně je využívají
při léčbě pohybového a nervového
ústrojí. Jejich teplota se pohybuje kolem

Lázeňký hotel Eliška****

Lázeňká vila Gazárka***
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Venkovní termální koupaliště,
jediné svého druhu v České republice,
je pro veřejnost v lázeňském parku
otevřeno od 1. května 2010. Jeho denní
kapacita je až 2000 osob. V jeho areálu
jsou k dispozici dva bazény s termální
vodou. Malý dětský a velký plavecký
bazén. Jsou v něm šatny a dva stánky
s občerstvením, které nabízejí teplé
a studené nápoje, zmrzlinu a cukrovinky. Přímo u termálního koupaliště
zastavuje Lázeňský expres – vyhlídkový
vláček, který lázeňské hosty vozí po okolí
Velkých Losin. Umožňuje jim navštívit
tamní atraktivity a dozvědět se něco
o historii tohoto místa, které je známé
nejen lázněmi, ale i svým zámkem, ruční
papírnou a čarodějnickými procesy.

>>> www.lazne-losiny.cz

Ubytování v hotelu Eliška****

36 °C. Koupele doplňuje řada léčebných,
relaxačních a wellness procedur.

Ubytování ve vile Gazárka***

Odborný lékařský
a zdravotní personál
je hostům k dispozici ke konzultacím a je
připraven pomoci při výběru správné
léčby a procedur.
Termální lázně jsou místem, kde mohou
hosté lázní načerpat novou energii a zdraví nebo prožít příjemnou dovolenou.

sedmé vydání 2010
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S

radní pro kulturu, památkovou
péči, lázeňství a cestovní ruch
Karlovarského kraje Ing. Evou
Valjentovou se potkáváme poslední
květnový den roku 2010.
Paní inženýrko, není tomu tak dávno,
kdy jsem do Karlových Varů připlul po
naší údajně nejstarší dálnici, po níž do
nitra Čech pronikala západní kultura.
Úžasné: Cheb, Mostov, Kynšperk, Loket,
Karlovy Vary… Nádherná krajina.

Ing. Eva Valjentová
Lázeňství má a bude
mít pro Českou republiku velký hospodářský význam. Lázeňská
místa vždycky patřila
k nejnavštěvovanějším.
Evropská populace
stárne a do popředí se
dostává potřeba udržet
si co nejdéle co nejvyšší výkonnost. S tím, jak stoupá péče o kvalitu života, rostou také výdaje s tím spojené
a samozřejmě i potřeba vytváření a udržení
pracovních míst v těchto službách.

To mohu potvrdit. Ohři jsem sice
nesplouvala až z Chebu, ale ta řeka opravdu stojí za to. Je to nádherné, obzvlášť
pokud se vyvede počasí. Nejen vodáctví,
podél Ohře vedeme i páteřní cykloturistickou osu Karlovarského kraje rovněž. Není
tam třeba zvládat strmá stoupání a klesání. Odchýlíte-li se ale od řeky, téměř všechny cesty vedou do kopce. Na páteřní cyklostezce však máte kdy kochat se nádhernou
krajinou a pohledem na malebnou řeku.

Lázeňství doménou
Karlovarského kraje
vovala. Přejezd Ohře po houpající se visuté lávce pod Svatošskými skalami jsem
absolvovala nesčíslněkrát. Vždy mne to
místo fascinovalo. Ať je slunečno nebo
pod mrakem, prochází paprsky světla listy
stromů pokaždé jinak a i pohled na bizarní skalní útvary je pokaždé jiný, krásný.
Nejen dole u vody a od jara do podzimu
je v Karlovarském kraji krásně. Určitě je radno zmínit Slavkovský les nebo
Krušné hory. Ostatně letošní etapu
jejich zimního přejezdu, započatou na

je. Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Kynžvart, Jáchymov i Mariánské Lázně jsou světoznámé. Seč mi síly budou
stačit, se budu snažit, aby to tak zůstalo. I díky nim je Česká republika vnímána jako jedna z nejvýznamnějších součástí evropského lázeňského impéria.
Bohužel, mnohé z tradičních lázeňských
míst na území některých dalších kra-

Páteřní cykloturistickou osu
Karlovarského kraje vedeme podél Ohře.
Cínovci, jsme v únoru skončili v Potůčkách. Dva nádherné dny na běžkách
a dvě báječné noci zimního táboření.
Přiznám se, že až takhle horský člověk nejsem. Ale pro lyžaře, ať sjezdaře či
běžkaře, jsou zimní Krušné hory úžasné.
Pečujeme tu nejen o sjezdovky, ale upravujeme i běžkařské trasy, které jsou vzhledem k přírodním scenériím, povlovnému
proﬁlu hlavního hřebene Krušných hor
a velkému výskytu kvalitních hospůdek
a penzionů velmi vyhledávané. V létě této
přednosti zase využívají cyklisté na horských kolech a pěší turisté.
A těsně před Karlovými Vary další přírodní atraktivitou, Svatošskými skalami. Rád tam chodím lézt. Úžasné cesty.
Cyklotrasa z Lokte do Doubí pro mne
byla jednou z prvních, kterou jsem absol-

26

www.e-vsudybyl.cz

Paní radní, hlavní téma tohoto vydání je
lázeňství. Vyjma jedněch, jsou všechny
západočeské lázně v Karlovarském kraji.
Lázeňství je doménou našeho kra-

jů přišly o lázeňský statut. Úředním přípisem sice žádný přírodní léčivý zdroj
nepozbyl léčivých schopností, avšak dané
místo přišlo o spousty pracovních příležitostí a o prosperitu, kterou lázeňská
turistika a léčebné lázeňství přináší.

>>> www.kr-karlovarsky.cz

Relaxace v Lázních
Poděbrady
Udělejte si čas na sebe, přijeďte relaxovat. Lázeňské procedury,
perfektní služby i samotné město Poděbrady s nedalekým golfovým
hřištěm vám dají zapomenout na starosti všedních dnů. Lázně Poděbrady,
a.s. jsou známé hlavně léčebným lázeňstvím. Díky snadné dopravní
dostupnosti z Prahy (50 km po dálnici) jsou ale i hojně vyhledávaným
místem pro pořádání prezentačních, kongresových a ﬁremních akcí.

Kongresové centrum
Lázeňská kolonáda
je oblíbené pro svou polohu v centru
města v klidném prostředí lázeňského
parku. Kompletně rekonstruovaný
a špičkově vybavený objekt byl postaven
v roce 1908. Jsou v něm dva velké sály,
restaurace, foyer a dva konferenční
salonky.

Hotelový komplex ZÁMEČEK****
byl zrekonstruován do podoby exkluzivního multifunkčního lázeňského komplexu. Je zasazen do malebného klidného prostředí lesoparku na nábřeží Labe,
a přitom v dosahu centra města. Je vhodný pro komornější akce.

Nejdelší víkend roku
5 dní/4 noci (Pá–Út) dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje polopenze 1×
uhličitá koupel 1× přísadová koupel

Kneipp 1× mořská masáž 1× klasická
částečná masáž 1× vstup do solné jeskyně poukázka do kavárny Viola.
Cena na osobu od 5980 Kč.

Lázeňská prevence a relax
Minimálně 8 dní/7 nocí (Ne–Ne) v tříhvězdičkovém lázeňském hotelu nebo
penzionu v dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji plná penze 3× balneoprocedura 2× solná jeskyně klasická
částečná masáž.
Cena na osobu od 7380 Kč.

Romantický víkend na zámečku
4 dny/3 noci v hotelu Zámeček****
dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 3×
snídaně 1× romantická večeře pro dva
1× uhličitá koupel 1× klasická částečná masáž 1× bahenní zábal infrasauna solná jeskyně poukázka do kavárny Viola.
Cena na osobu od 4480 Kč.
Při příjezdu klient hradí lázeňskou taxu
ve výši 15 Kč za osobu/noc a případně parkování ve výši 50 Kč/1 den.

>>> Call centrum 325 606 500
>>> www.lazne-podebrady.cz

O ochraně
osobních údajů

Ú

častníky květnového Klubového dne
Asociace cestovních kanceláří ČR
čekalo nejedno překvapení. Tím prvním bylo, s jakým šarmem lze hovořit o tak
složitém tématu, jako je ochrana osobních
údajů, o což se zasloužil ředitel inspektorátu
Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr.
Michal Jelínek. První úskalí číhá v deﬁnici
osobních údajů. Ta není taxativní. Osobním
údajem je jakákoliv informace, na jejímž
základě lze konkrétní fyzickou osobu identiﬁkovat. Což v krajním případě může být
i jen jméno + příjmení, pokud je v naší zemi
jedinečné! To ale ÚOOÚ bude zjišťovat asi až
v případě, když k tomu dostane podnět. Když
si chce zákazník zchladit žáhu a nenajde jiný
klacek, zkouší to i takto. A má šanci uspět,
protože většina podnikatelů sice ochranu
osobních údajů vzala na vědomí, jenže
k dokonalosti to má daleko. Rozebíralo se, co
musí dělat správce údajů, o čem informovat,
kdy stačí subjekt údajů (danou osobu) informovat a o čem. K čemu potřebuje souhlas,
a že souhlas musí být svobodný a vědomý.
Jak se souhlasem při koupi zájezdu, když
zájezd pro více osob kupuje zpravidla jen
jedna z nich. Jak údaje předávat a uchovávat.
Kdy a jak likvidovat. Dalším polem neoraným je vztah cestovní kanceláře a cestovní
agentury při zpracování osobních údajů. Co
kdo z nich smí, musí a může. Pak tu máme
zaměstnance a osoby v podobném postavení,
delegáty, průvodce atp. Průšvih může způsobit i gratulace k narozeninám. Neoprávněné
nakládání s osobními údaji je trestný čin.
A nenahlášení, když se o něm dozvím, také.
Horní hranice pro ﬁnanční sankce se pohybují v miliónech Kč. Zajímavý výklad Dr. Jelínka
vydal na půl bloku poznámek. Členové ACK
ČR jej obdrží písemně.
Následovalo představení nových členů ACK
a diskuse k dalším problémům. Především
k zavádějícím článkům s tématikou cestovního ruchu v novinách, a k tomu, jak tomuto
nešvaru čelit. A pak už jsme se na pozvání
pana Juppe, majitele krčmy Anno Domini
1471, přesunuli do středověké zábavy. Hrála
skvělá dobová kapela, tančily půvabné dívky
a na své si přišly mlsné jazýčky. Ocenili jsme,
že na rozdíl od některých středověkých
zábavních podniků bylo vše vkusné, profesionálně dotažené a bez obhroublostí, kterými
někde nahrazují původnost. Skvělý tip pro
incomingové a incentivní agentury nebo
happening s přáteli.
Připravila Eva Mráčková

>>> www.ad-1471.cz
>>> www.ackcr.cz >>> www.uoou.cz
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Ohňostrojné ﬁnále
v Denisových sadech pod
Petrovem

Starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec,
generální ředitel reklamní společnosti
SNIP&CO Jiří Morávek a předseda
představenstva generální ředitel společnosti
Skanska Dan Ťok před ohňostrojným ﬁnále.
Lidová hradní slavnost na Špilberku

22. 5. až 4. 6. 2010

Starobrno–Ignis
Brunensis

N

ejvětším návštěvnickým lákadlem třináctého ročníku mezinárodní přehlídky ohňostrojných show Starobrno–Ignis Brunensis,
organizované reklamní společností SNIP
& CO ve spolupráci s Jihomoravským
krajem, Městem Brnem a agenturou
CzechTourism, opět byla ohňostrojná představení na Brněnské přehradě. V Rakovecké zátoce kvůli tomu byla
vybudována komfortní tribuna s ozvučením a zázemím pro platící diváky a klienty cestovních kanceláří s kapacitou na
šest set míst. V úvodu exhibice a tří soutěžních představení renomované společnosti ze Slovenska, Česka, Německa a Francie předvedly dvouminutovou
kompozici ohňostrojného designu na
závaznou hudbu Johna Williamse „The
Olympic Spirit“. Ohňostrojné show na
přehradě předcházelo ohňostrojné Pre-

lude v rámci zahájení provozu tzv. „zelené zóny“ – Olympia Parku v Nákupním
a zábavním centru Olympia Brno. Finále se konalo v Denisových sadech pod
Petrovem. Ohňostrojná představení
byla provázena řadou zábavních a prezentačních pořadů.. Vítězem přehlídky a držitelem hlavní ceny statutárního
města Brna a Jihomoravského kraje se
stala slovenská ohňostrojná společnost
„Pyra“. Cenu Českého rozhlasu „Hudba
mezi ohni“ za nejlepší hudební doprovod ohňostrojného představení získala
francouzská „Strom Artiﬁces“. Cenu České televize „Scéna mezi ohni“ německá „Noctiluica“. Cena diváka Starobrno–
Ignis Brunensis – Brno 2010 byla vyhlášena až po uzávěrce tohoto vydání.

Roman Onderka, Michal Hašek,
Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna,
Josef Kulíšek, ředitel OREA Hotelu Voroněž,
Jiří Morávek, generální ředitel hlavního
producenta SNIP & CO a Michal Reiter,
ředitel společnosti Skanska.

Ján Appel, ředitel PYRA
Koncert Filharmonie Brno na náměstí
Svobody v centru Brna

>>> www.ignisbrunensis.cz
>>> www.snip-brno.cz

Noční hradní slavnost
– party ohňostroj na
Špilberku

Jan Kohout s Michalem Haškem a Romanem Onderkou při čísi vína na Špilberku
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Ázerbajdžán
slavil
V

elvyslanec Ázerbajdžánské republiky Jeho Excelence pan Tahir T. Tagizade pořádal v našem hlavním
městě v hotelu Praha, bezprostředně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 25. května
2010, recepci na počest státního svátku
Ázerbajdžánské republiky. Ta vznikla 28.
května 1918. Při té příležitosti jsem Jeho
Excelenci požádal o krátké vyjádření.
To, co se dnes odehrálo v hotelu Praha, potvrdilo, že strategické partner-

ství Ázerbajdžánské republiky a České republiky, vyhlášené přede dvěma roky v rámci
oﬁciální návštěvy vašeho tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga v Baku, nebylo pouhým gestem. Velice si vážím
účasti každého, kdo přijal mé pozvání. Pro mne to jsou přátelé Ázerbajdžánu. Byla zde řada podnikatelů, ale i vědců, umělců, politiků atd. Určitě musím
jmenovat předsedu Senátu Parlamentu
České republiky pana Přemysla Sobotku a vašeho ministra zahraničních věcí
pana Jana Kohouta, který tu strávil
poslední chvíle před svým odletem do
Madridu. Výborné vztahy mezi našimi
státy už jsou samozřejmostí, bez ohledu na to, jaká garnitura v tom kterém
z našich států vládne. A to je odkaz, který předáme následujícím generacím.
Foto Eldar Valiyev a redakce

>>> www.azembassyprague.az
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Tradiční setkání při příležitosti

Dne daňové svobody

Euler Hermes Čescob,
úvěrová pojišťovna, a.s. byla
založena v roce 1997 jako první
specializovaná soukromá úvěrová
pojišťovna v České republice. Na
scéně exportních i tuzemských
obchodních aktivit je všeobecně
uznávaným velkým hráčem.
Nabízí pojištění komerčních
rizik platební nevůle a platební
neschopnosti krátkodobých
dodavatelských úvěrů (tzv.
pojištění pohledávek) a ve své
dceřiné společnosti Euler
Hermes Čescob Service, s.r.o.
inkaso pohledávek. Společnost
je součástí skupin Euler
Hermes, AGF a Allianz. Patří do
nadnárodního holdingu Euler
Hermes S.A., člena skupiny
Allianz, který je největším
světovým seskupením v oblasti
úvěrového pojištění s ratingovým
ohodnocením AA- od společnosti
Standard & Poor‘s a který je
zastoupen ve všech hlavních
centrech světového obchodu.

D

en daňové svobody je datem, kdy
přestáváme vydělávat pouze na
stát. Ten letošní úvěrová pojišťovna Euler Hermes Čescob s obchodními
partnery vítala opět ve Velké klášterní
restauraci v areálu Strahovského kláštera v Praze. Tentokrát pod záštitou opata
Královské kanonie premonstrátů na Strahově Michaela Josefa Pojezdného, O. Praem. a Ligy pro cestovní ruch. Program
party zahájil předseda představenstva
a generální ředitel Euler Hermes Čescob
Ing. Július Kudla a nakladatel Všudybylu Dr. Jaromír Kainc. Večer ve společnosti příjemných a úspěšných lidí byl umocněn vynikajícím cateringem pod taktovkou šéfkuchaře Velké klášterní restaurace pana Vladimíra Šalanského jr.

VELKÁ

ÁŠTERN
KLESTAURACE Í
R
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Přesto, že se party konala ve stejném termínu jako loni, tedy 3. června, byla oproti termínu Dne daňové svobody v ještě
větším předstihu než v roce 2009.
Na zaplacení daní je totiž letos potřeba
171 dní. Zatímco v roce 2009 Den daňové svobody připadl na 12. června, letos
až na 20. června 2010. Letošní daně totiž
spolknou 35,3 % HDP, respektive 46,9 %
čistého národního důchodu.

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

www.eulerhermes.cz
www.strahovskyklaster.cz
www.klasterni-restaurace.cz
www.skoupil.com
www.novyvek.cz
www.vinosd.cz
www.layout.cz
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ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou. Nabízí ucelené pojišťovací služby
občanům a živnostníkům, stejně jako
malým a středním podnikům a velkým
korporacím. Všem klientům je připravena poskytnout služby evropské kvality
v oblasti životního i neživotního pojištění. Stabilní zázemí Skupiny ČSOB
a silného nadnárodního akcionáře
KBC navíc klientům ČSOB Pojišťovny
za výhodných podmínek umožňuje
získat komplexní ošetření finančních
potřeb. Od bankovních služeb přes leasing, hypotéku až po penzijní fondy.
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu
ČSOB, vznikla 17. 4. 1992. Po odkupu
IPB Pojišťovny, a. s. pod současným
názvem působí od 6. června. 2003. Je
silným pojišťovacím subjektem, který
základním kapitálem ve výši 1,536 mld.
Kč a vlastním kapitálem 3,203 mld. Kč
patří ke kapitálově nejlépe vybaveným
pojišťovnám na českém trhu. ČSOB
Pojišťovna se opírá o stabilní zázemí
a osvědčené know-how svého hlavního
akcionáře, jímž je se 75 % podílem belgická pojišťovna KBC Verzekeringen
N.V. z nadnárodní skupiny KBC; 25 %
akcií společnosti vlastní Československá obchodní banka, a. s. Navzdory
vývoji na světových finančních trzích
obhájila ČSOB Pojišťovna vysoký rating
A- se stabilním výhledem, a potvrdila
tak dlouhodobě silnou pozici na českém
trhu. Stabilní výhled ratingu vychází
mimo jiné z výborné úrovně kapitalizace a likvidity pojišťovny.
Celkový objem aktiv ČSOB Pojišťovny k 31. 12. 2009 činil 34,446 mld. Kč.
Základní kapitál 1,536 mld. Kč. Vlastní
kapitál 4,311 mld. Kč. Finanční umístění
32,258 mld. Kč. Zisk/ztráta po zdanění
1,426 mld. Kč. Zisk/ztráta před zdaněním 1,691 mld. Kč. V roce 2009 ČSOB
Pojišťovna předepsala pojistné v objemu
9,638 mld. Kč, z toho životní pojištění
5,564 mld. Kč a neživotní pojištění 4,074
mld. Kč. Výplaty pojistných plnění brutto činily 4,856 mld. Kč, technické rezervy
netto 28,439 mld. Kč. Počet uzavřených
smluv činil 510 663, počet vyřízených
pojistných událostí 167 220. Její tržní
podíl podle předepsaného pojistného je
6,89 procenta.
O maximální spokojenost zákazníků se
stará více než 750 zaměstnanců a téměř
780 výhradních pojišťovacích zprostředkovatelů ČSOB Pojišťovny v osmi regionálních pobočkách a ve více než 210
obchodních kancelářích po celé České
republice. Vybrané produkty prodává v ČSOB, v Poštovní spořitelně, také
v Hypoteční bance a ČSOB Leasingu.
Je členem České asociace pojišťoven,
České kanceláře pojistitelů, Českého
jaderného poolu a Poolu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Je také přidruženým členem INI
(International Network of Insurance
– mezinárodní sítě pojištění), což jí
umožňuje uzavírat prostřednictvím
členských pojišťoven pojistné kontrakty
po celém světě.
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Cestovní pojištění
přes bankomat
Chystáte se do zahraničí a pojištění jste si nechali na poslední chvíli?
ČSOB Pojišťovna vám nyní nabízí možnost uzavřít cestovní pojištění
prostřednictvím vybraných bankomatů Poštovní spořitelny.

U

zavřít cestovní pojištění je nyní
ještě jednodušší. Kromě sjednání po telefonu nebo po internetu totiž ČSOB Pojišťovna ve spolupráci
s Poštovní spořitelnou nabízí možnost
uzavřít pojištění také prostřednictvím
vybraných bankomatů. Jako doklad
o uzavřené pojistce slouží stvrzenka, kterou bankomat vydá.
„Lidé tyto věci odkládají na poslední
chvíli. Možná i proto je cestovní pojištění produktem, který si klienti nejčastěji
sjednávají prostřednictvím internetu. To
ostatně potvrzuje i to, že podle dlouhodobých statistik si pojištění lidé sjednávají

snadného a rychlého vyřízení, zejména její dostupnost. „Zájemci o pojištění
si mohou dokonce jednoduše na stránkách www.postovnisporitelna.cz zjistit,
který bankomat uzavření pojistky nabízí.
Služba je určena i pro ty, kdo nejsou klienty Poštovní spořitelny. Pojištění si tak
může sjednat každý, a to třeba i po cestě
na dovolenou,“ doplňuje Tomáš Basista,
manažer marketingu Poštovní spořitelny.
Pojištění platí pro Evropu, Tunisko, Turecko, Kanárské ostrovy, Maroko, Izrael a Egypt. Jde tedy o nejčastější
dovolenkové destinace. Produkt obsahuje kromě pojištění léčebných výloh

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny
lze přes bankomaty Poštovní spořitelny
uzavřít pro Evropu, Tunisko, Turecko,
Kanárské ostrovy, Maroko, Izrael a Egypt.
on-line hlavně ve čtvrtek a v pátek. Tedy
před víkendovým odjezdem na dovolenou,“ říká Petr Kleiner, ředitel marketingu a přímého prodeje ČSOB Pojišťovny.
Největší výhodou novinky je, kromě

i pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu. „Pojištění bylo sestaveno s ohledem
na speciﬁcké potřeby klienta, který se
chystá na běžnou dovolenou,“ potvrzuje
Petr Kleiner.

Cestovní
pojištění
ATLAS
je komplexní ochranou pro turistické a služební cesty do Evropy a celého světa. Uhradí nejen léčebné výlohy v důsledku úrazu či nemoci, ale také
ztrátu či zničení zavazadel, popř. škodu
vzniklou jiným subjektům, ať na zdraví
nebo na majetku.

>> pojištění léčebných výloh v zahraničí
(úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného v důsledku úrazu či
akutní nemoci);

>> možnost k pojištění léčebných výloh
doplňkově sjednat pojištění úrazu,
zavazadel a odpovědnosti za škodu;

>> možnost pojištění nebezpečných
sportů;

>> asistenční služba v českém jazyce, po
celém světě, 24 hodin denně, po celý
rok;

>> cestovní pojištění ve formě ročních
karet pro opakované výjezdy (pro klienty, kteří podniknou do zahraničí
více cest v průběhu jednoho roku);

ČSOB Pojišťovna
stříbrná

V

prvním ročníku soutěže
Hospodářských novin Nejlepší
pojišťovna roku 2009 získala
ČSOB Pojišťovna stříbro. Rozhodla
o tom odborná porota na základě analýzy produktů a ﬁnančního zdraví společnosti. Soutěž Pojišťovna roku je postavena na analýze a hodnocení celé řady
údajů o pojišťovacích produktech a služ-

>> cestovní pojištění nabízené formou
ročních karet pro dlouhodobé pobyty (pro klienty, kteří chtějí v zahraničí
strávit celý rok);

>> hromadné cestovní pojištění pro
zahraniční cesty (pro zaměstnance
podniků a organizací a pro klienty cestovních kanceláří);

>> cestovní pojištění lze sjednat i on-line

Organizace INI je sdružením předních
pojišťoven celého světa poskytujících
služby v oblasti neživotního pojištění
mezinárodním společnostem. Hlavním
cílem je poskytovat servis velkým společnostem, které otevírají pobočky v zahraničí. V současné době sdružení působí ve více než devadesáti zemích světa.
ČSOB Pojišťovna zvítězila v mezinárodní soutěži pořádané magazínem World
Finance, který zvolil ČSOB Pojišťovnu
nejlepší pojišťovnou pro Českou republiku. Ocenění World Finance Global Insurance Awards je tak po úspěchu v soutěži Hospodářských novin Pojišťovna
roku a ocenění INI Service Excellence
Award další významné ocenění dokládající kvalitu servisu, kterou zákazníkům
poskytuje.

>>> www.csobpoj.cz

prostřednictvím internetu se zvýhodněným tarifem nebo prostřednictvím
vybraných bankomatů Poštovní spořitelny.
bách shromažďovaných po celý loňský
rok nezávislou analytickou společností.
V potaz bere ale také vybrané hospodářské ukazatele dokládající ekonomické
zdraví jednotlivých institucí.
Mezinárodní síť pojišťoven INI (International Network of Insurance) ocenila ČSOB Pojišťovnu cenou Service Excellence Award. ČSOB Pojišťovna tak byla
oceněna jako jeden z nejlepších poskytovatelů služeb v rámci sítě pojišťoven INI
a obhájila své vítězství z loňského roku.

sedmé vydání 2010
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Václav v době otcovy smrti
ještě nedosáhl šestnácti let, na jaře roku
921 neměl k usednutí na knížecí stolec
věk ani zkušenosti. Na místo knížete
Vratislava mohl nastoupit jiný z předních
vojvodů Bohemie. Stárnoucí Ludmila
však vydobytou hegemonii rodu nehodlala ztratit. Stejný zájem musela mít
nepochybně i Václavova matka a vdova po
Vratislavovi, kněžna Drahomíra. Její syn
se nacházel na prahu plnoletosti. S pomocí matky (za níž nejspíše stála knížecí
družina) a za podpory vlivné báby Ludmily měl mladý Václav šanci dosáhnout
svého nastolení. Právo na vládu založené
na příslušnosti k Přemyslovu rodu v tehdejší Bohemii ještě nepatřilo k zavedené
normě. Pořádky otců byly stále živé.
Ti starší pamatovali moravského Svatopluka, r. 894 svobodně nastolili jeho odpůrce
Spytihněva a většina teprve nedávno volila knížete Vratislava. Představa, že jejich
vládcem bude nedospělý Václav, za něhož
rozhodují ženy Drahomíra s Ludmilou,
byla pro mnohé ze zkušených vojvodů
a válečníků stěží přijatelná. Rodící se
dynastie Přemyslovců byla ohrožena.

Jediným východiskem
bylo uhájit „dávný“ nárok rodu – jeho
předurčení k vládě – a rychle dosáhnout
uznání Václavovy plnoletosti. Věk se uspíšit nedal, nikdo by však nepochyboval
o knížeti, který má ženu a čeká potomka.
Jedna z václavských legend dokonce
naznačuje, že mladý kněžic byl domácími
předáky nucen ke styku se souložnicí.
Patrně to nebylo po vůli nezletilého Václava a stěží to mohlo naplnit Ludmiliny
představy „křesťanské“ dynastické politiky. Její vlastní zkušenost ji naučila hledat
vlivného spojence. Pokud by nevěsta
pocházela z významného rodu, třeba od
dvora krále Jindřicha I., žádný by se neodvážil nastolení Václava zpochybnit. Jeho
narození v zemi Havolanů je sice dohadem, avšak saský vévoda, korunovaný
roku 919 na krále, mohl být za takových
okolností i Václavovým kmotrem. Měl-li
zásluhu na sňatku Vratislava s dcerou
svého vazala, je to víc než pravděpodobné. Cestou na královský dvůr do Quedlinburku za účelem svatby bylo možné
zdůvodnit odklad Václavových povinností
a vyčkávat návratu knížecího páru. Vůli
krále Jindřicha I. se nemohli protivit ani
nespokojení vojvodové, a Ludmila se
prakticky ujala regentské vlády. Postavení kněžny Drahomíry je nejasné. Byla
to však ona, kdo měl právo nárokovat si
podíl na knížecí moci po Vratislavovi.
Pokud mezi oběma ženami vládla shoda,
mohla být pozvolna narušována předáky
knížecí družiny, jimž nezbývalo než se
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Počátky naší státnosti 9

Václav,
volba báby Ludmily
ucházet o přízeň na jedné či druhé straně.
Schizma proti sobě patrně postavilo
nikoliv kněžny vdovy, ale jejich příznivce
a odpůrce. Spor probíhal nejen o volbu
knížete, ale také o jeho budoucí družinu.

V létě roku 921
však vrcholí konﬂikt krále Jindřicha I.
s bavorským vévodou Arnulfem. Sasové
obléhají Řezno. Pokud Václav dorazil do
Quedlinburku, musel vyčkat na Jindřichův návrat, bez jeho rozhodnutí nešlo
věc uspíšit. Situace v Bohemii se stala
neudržitelnou. Byl to sněm předáků, který
mohl mít zájem na odstranění zbožné, ale
příliš autoritativní kněžny Ludmily. Pokud
by na její straně stála i Drahomíra, převrat
by ohrozil šance samotného Václava. Ač
bezesporu méně zkušená a prozíravá,
musela Václavova matka jednat. Možná ji
rebelové ujistili, že nárok syna na knížecí
stolec uhájí i bez Ludmily, regentské výhody by však pobírala on a a její družina. Bez
podpory zvenčí nebylo jiného východiska
než krizi uvnitř země řešit rozdělením sil,
přestože obě vdovy sledovaly stejný cíl.
Drahomíra se postavila na stranu odpůrců
stárnoucí kněžny Ludmily. Ta si patrně
uvědomovala rizika i důsledky počínání
své snachy, a sama raději vyklidila pozice
v centru knížecí moci. Václavův návrat byl
v nedohlednu a nešlo setrvávat v nečinnosti. Společně s archipresbyterem Pavlem
se připravovala hledat podporu v Řezně
u biskupa Tuta nebo přímo u krále Jindřicha I. Nejspíše proto se Ludmila koncem
léta uchýlila na hradiště Tetín, ve směru,
odkud očekávala pomoc. Jaké okolnosti

ji přinutily zůstat až do poloviny září, se
můžeme jen domýšlet, patrně znala kroky
svých protivníků a cesta do Bavorska nebyla bezpečná. Možná až na Tetíně ve společnosti kněze Pavla se zrodila myšlenka, jak
zajistit vlastní přemyslovský rod proti konkurenčním vojvodům Bohemie. Účinek
byl velice nejistý, ale pokud by se naplnil,
dalo se bezvýchodné situace ještě využít.
Zbožná Ludmila znala životy světců a jako
zkušená panovnice nepochybně věděla,
jakou váhu má ve světě křesťanů mučednická smrt. Pokud by za svůj křesťanský
rod prolila krev v nerovném boji s pohanstvím, zosobněném Drahomírou a „jejími“
vyznavači starých pořádků, stvrdila by tím
právo na vládu mladého kněžice lépe než
cestou otevřeného boje s přesilou vojvodů.
Zpráva o mučednictví bohu oddané kněžny Ludmily od očitého svědka z řad církve
by vyvolala reakci ochránců univerzalistických hodnot v říši, kterými byli Václavovi
spojenci král Jindřich I. i biskup řezenský.
S takovou by se její smrt nestala marnou.

V noci z 15. na 16. září 921
se odehrál děj, který známe z podání Ludmilské legendy Fiut in provincia Bohemorum, latinsky sepsané někdy v polovině
10. století. Autor byl obeznámen s detaily
události, jako by byl jejím přímým účastníkem. Do tetínského hradu vpadla, či spíše byla vpuštěna skupina Drahomířiných
družiníků, dva z nich, Tuna a Gomon,
pronikli bez většího odporu až do ložnice
kněžny Ludmily. Ta od večerních hodin
setrvávala s knězem Pavlem v motlitbách.
Útočníky dobře znala a věděla, s jakými

úmysly na Tetín přichází. Nebyla překvapená ani se nebránila, smířeně je žádala
o setnutí hlavy. Krvavá oběť byla předpokladem mučednické smrti. V tom jí však
muži nevyhověli, Ludmilu uškrtili jejím
vlastním závojem, aniž by byla prolita
jediná kapka krve. Forma vraždy je předmětem dohadů. Prý si Drahomíra nepřála,
aby se Ludmila stala mučednicí. Vysvětlení však může být prostší. Tuna a Gomon
podle jmen pocházeli z prostředí severských kmenů Varjagů, kteří uškrcení praktikovali jako rituál, jež po skonu privilegovaného muže „dobrovolně“ podstupovala
jeho žena. Vražedníci měli příkaz kněžnu
– vdovu usmrtit a ten splnili dle svých
zvyklostí, aniž by násilný čin považovali
za úkladnou vraždu. Byli vysláni, neboť
Ludmila je očekávala připravena svému
rodu přinést oběť nejvyšší. To lze vyčíst
nejen z dobového podání, ale nečekaně
i z nálezu v její hrobce na Pražském hradě.
Pohřební tkaniny a nejspíše i část roucha,
v němž byla zavražděna a pochována,
jako zázrakem přežily. Rozborem nejstarší
lněné textilie bylo zjištěno, že nese stopy
zeminy z okolí tetínského hradu. Lze ji
tedy ztotožnit s oděvem, v němž Ludmilu
ještě té noci pohřbili za hradbami dvorce.
Pozoruhodný je však dekor, který roucho
zdobil. Ač Ludmila měla být zbožnou
křesťankou, výšivky znázorňují pohanské
symboly draka a svastiky. Tento typ kříže
bývá vykládán jako zobrazení slunce či
štěstí, jeho dávný význam jde však hlouběji. Kříž se zalomenými konci je piktogramem, znázorňujícím čtyři paže s dýkou,
symbol obětování. Oběť přinášela spásu
a tedy přeneseně i štěstí. Hákový kříž je
výmluvnou značkou, jež se nám nejspíše
vybaví v souvislosti s vlajkou nacistické
říše. Svastika v bílém kruhu, všude kolem
krvavé pole. Zamrazí, sotva si uvědomíme, co vlastně ideologové německého
nacizmu bez skrupulí dlouho před válkou
sdělovali celému světu. Stejně tak nebude
pouhá náhoda, že Ludmila, připravená
zemřít, zvolila oděv s touto symbolikou.
Byl to vzkaz, že vykonala oběť. Hned po
vraždě její společník kněz Pavel z Tetína
zmizel. Lze dovodit, že směřoval k biskupskému Řeznu, aby o smrti kněžny Ludmily předal zprávu se všemi podrobnostmi,
které zmiňuje legenda. Ze země prý byli
Drahomírou vyhnáni i další latinští kněží,
což jen podporuje ideu pohanské rebelie,
která si měla vynutit zákrok zvenčí.

Řezenský mír
ukončil spor krále Jindřicha I. s bavorským vévodou Arnulfem. Vévoda se králi
poddal a napříště se stal vykonavatelem
jeho politiky. Tady můžeme hledat důvod,
proč Arnulf na jaře roku 922 vstoupil
s vojskem do Bohemie. Výsledek tažení je

nejasný, žádné zprávy o bojích se nedochovaly. Účel tažení se však můžeme domýšlet. Kněz Pavel biskupovi vylíčil situaci
v Praze jako útok na pozice křesťanství,
doložené násilnou smrtí nejzbožnější
kněžny Ludmily. Reakcí byla trestná
výprava, která měla v Bohemii zjednat
pořádek a zajistit vládu křesťanského
rodu – knížete Václava – pod patronací
krále Jindřicha I. Nejspíše jako součást Arnulfova tažení v roce 922 byl nad hrobem
Ludmily založen kostel sv. Archanděla
Michaela. Podnět mohl vzejít od vracejícího se pražského archipresbytera, kterým
nebyl nikdo jiný než Ludmilin kněz Pavel.
Drahomíra musela kostel vystavět, přislíbit potrestání viníků Tuny a Gomona (což
se také stalo) a rebelující předáky podvolit
královské moci. To ve svém důsledku znamenalo upevnění křesťanství v Bohemii
i slib poslušnosti knížeti Václavovi. Nelze
vyloučit, že mladý kníže se do Prahy vrátil
s arnulfovým vojskem.

vávala. Podle tzv. Ingulfovy kroniky byl
manželem Adivy „veliký kníže Jindřichova dvora“. Kronika psaná Ethelwerdem
uvádí, že na dvoře Jindřicha I. byla Adiva
provdána „za krále nedaleko Jupiterových
hor“. Titul krále je patrně nadnesený, žádný ze saských nebo bavorských letopisů
takový sňatek nepotvrzuje a pozornosti
kronikářů by královská svatba jistě neunikla. Jupiterovy hory tehdy říkali Alpám,
pro cizince ze severu byla země knížete
či krále Bohemie dostatečně blízko. Pro
Václava tak svědčí zejména vážnost, s níž
byl u krále Jindřicha přijímán a absence
písemných pramenů z tehdejších Čech. Je
tu však ještě jedna pozoruhodná okolnost.
Ve středověké Anglii zdomácněla vánoční
koleda o svatém Václavovi. Melodii zná
téměř každý i u nás, málokdo však tuší její
starobylost a význam.

Kdy se Václav ujímá vlády
nelze spolehlivě určit. První známé
datum, související s jeho rozhodnutím,
je přenesení ostatků kněžny Ludmily na
Pražský hrad, uskutečněné k 21. říjnu 925.
Událost byla spojena s vysvěcením baziliky sv. Jiří, založené již knížetem Vratislavem. Ceremonií, kdy tzv. translace ostatků
mučedníka postačovala v raném středověku k jeho svatořečení, se Přemyslovec Václav domáhal uznání první světice ze svého
rodu. Možná plnil přání své báby a vychovatelky. Nicméně řezenský biskup Tuto
znal okolnosti její smrti a k požadavku
mladého knížete si ponechal zdrženlivý
odstup. V této době byl Václav nepochybně plnoletý a v Bohemii mohl vykonávat
suverénní politiku, opíraje se o vlivné
spojence. Jeho život a vládu však známe
pouze z legendistického podání, zcela
podřízeného kultu sv. Václava. Kníže jako
by ani běžnými starostmi nežil a byla mu
předurčena dráha světce. Avšak prvorozený knížecí syn v reálném bytí musel bezesporu plnit úlohu vládce včetně dynastického pokračování knížecího rodu. V roce
925 dosáhl 18-20 let, mohl být již ženatý
a mít potomka. Od legitimního panovníka
se to očekávalo. Pokud v kritickém roce
921 nezletilý Václav opustil Čechy, tak pod
ochranu Jindřicha I. V prostředí královského dvora v Quedlinburku můžeme
hledat i možnou Václavovu manželku,
ženu z urozeného rodu, která by splňovala naděje vkládané do knížete Bohemie. Podle nepříliš konkrétních zmínek
a nepřímých indicií někteří badatelé Václavovi přisuzují saskou princeznu Adivu,
dceru anglického krále Edwarda I. Sasové
ovládali anglický trůn již po řadu století.
Jejich vazba na domácí zemi však přetr-

Tetín

Princezna Adiva
z anglického královského rodu se ztrácí
v dávné minulosti stejně jako Václavův
skutečný život, o kterém mnoho nevíme.
Že však kníže „rodinu“ měl, potvrzuje jedna z legend, která zmiňuje Václavova syna
jménem Zbraslav. Za úvahu stojí i nález
neznámých ostatků v kostele sv. Jiří na
Pražském hradě. Při archeologických průzkumech byla otevřena společná schrána
s ostatky mladé ženy, asi dvouletého
chlapce a nemluvněte. Rozbor stáří kosterních ostatků je datuje k 10. století, kdy
tu byla zřízena hrobka Václavova otce Vratislava i kněžny Ludmily. Za těchto okolností lze ženě i dětem přiřadit významnou roli na dvoře prvních Přemyslovců.
Můžeme vyslovit domněnku, že Adiva
zemřela krátce po porodu druhého dítěte.
Ani syn Zbraslav nezůstal naživu a skonal
ještě v útlém věku. Pokud se Václav oženil
kolem roku 922 a s Adivou měl dvouletého syna, zánik rodiny jej postihl právě
v době, kdy jeho mladší bratr dospíval.
Boleslav byl pro truchlícího panovníka
vážný konkurent. Opakem Václavovy
mírnosti a křesťanského milosrdenství.
Pro budoucnost přemyslovského státu
byli oba nepostradatelní.
Radek Míka
>>> www.e-vsudybyl.cz/pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz
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Přehlídka lidového umění
z celého světa v Praze

Z

foto: Jiří Janda

áměr Folklorního sdružení ČR
před sedmi lety uspořádat folklorní festival také v hlavním městě se zdál být mírně řečeno riskantní. VII.
mezinárodní folklorní festival „Pražský
jarmark“ bude probíhat opět na Ovocném
trhu poslední srpnový týden, resp. 26. až
31. srpna 2010, a jeho ředitel Jan Šlajs má
dnes jedinou starost, jak „nafouknout“
historické pražské náměstí, aby bylo více
místa pro diváky, kteří celé hodiny sledují
nepřetržitě a s nadšením taneční, pěvecké a muzikantské umění našich a zahraničních souborů z celého světa.

Čím je přitažlivý Pražský jarmark pro Pražany?
Praha je multikulturní město a festival se za dobu jeho trvání stal vyhledávanou kulturní akcí Pražanů napříč generacemi. Někteří si cestu na Ovocný trh
hledají kvůli českým folklorním souborům, jiní kvůli zahraničním a jsou i tací,
kteří se opakovaně vrací pro celkovou
atmosféru a doplňující program na řemeslném jarmarku.
Ze zahraničí vysílají vždycky jejich nejlepší soubory, často profesionální. Jak jsou
na tom ve srovnání s nimi naše soubory?
Každý soubor je jiný a všechny jsou
vynikající. Není možné jednoduše říct, že
naši jsou lepší než zahraniční a naopak.
Praha vždy byla a stále bude pro umělce
velkým lákadlem. Vystupování na tomto
prestižním festivalu je motivací pro všechny soubory, aby předvedly na pódiu stoprocentní výkon.
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www.e-vsudybyl.cz

Ty jsi se dřív folklorem nezabýval. Jak
se z tebe stal hlavní organizátor největšího mezinárodního folklorního festivalu
v České republice?
Byli to lidé, kteří lidovým uměním žijí,
především nadšení předsedy Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenici. Je to
také atmosféra a otevřenost folkloristů. Já
nerozlišuji mezi folklorem, vážnou hudbou, jazzem, umění je buď dobré, nebo
špatné. Jsem rád, že mne ti, kteří folklor umí, přijali mezi sebe. V mnohém je
pro mě i velkým poznáním, na pozvání
FoS ČR přijíždějí soubory i z velmi vzdálených destinací, s jejichž kulturou se člověk
tak často nesetká. Letos tu budou soubory
z Nového Zélandu, Indonésie, Kolumbie,
Venezuely, Mexika, Řecka, Belgie, Itálie
a z dalších evropských zemí. Z těch českých se na pódiu vystřídá více než 24 souborů, mezi nimi i BROLN a VUS Ondráš,
který přijede v kompletní sestavě s novým
programem. Celkem na festivalu vystoupí
zhruba dvanáct set účinkujících.
Do jaké míry podporuje festival MČ Praha 1 a Hl. město Praha?
Hlavní město je významným partnerem festivalu. Spolupráce s magistrátem
je jak v oblasti ﬁnancí, propagace a morálního zaštítění, tak i doporučením souborů z partnerských měst hlavního
města Prahy do programu. Je vidět
aktivní zájem o práci Folklorního
sdružení ČR. Městská část Praha
1 je vstřícná v oblasti bezplatného
poskytnutí záboru veřejného prostranství. Vážíme si každé dlouholeté spolupráce.
Folklorní festivaly a slavnosti jsou v letních měsících v kulturní nabídce téměř
každého regionu. Jenom v červenci a srpnu se konají ve Vsetíně, Klatovech, Rožnově p.R., Ostravě, Šumperku, Písku, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Liptále, Brně, Strakonicích, Holašovicích, Českých Budějovicích, Miloticích, Jablunkově, Mikulově, Valašských Kloboukách,
Lhotce pod Ondřejníkem, Hlinsku a na
dalších místech po celé republice.
Vlasta Cibulová
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@adam.cz
>>> www.folklornisdruzeni.cz

NOVOMĚSTSKÝ

PIVOVAR

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

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

Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30
So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00
Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1
tel./fax: 222 232 448,
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

www.npivovar.cz

Výstavba
ý
dřevěných
ý
Stavíme s kvalitou
aa myslíme
zděných
domů
na budoucnost

Stavba rodinných dřevěných domů
Výstavba zemědělských
a průmyslových staveb na klíč

www.vipdom.cz
www.praginvest.eu
+420 608 127 107
Mattioliho 3274, Praha 10

…našlápnuté
pojištění

Komplexní ochrana na vaše cesty.
• Uhradí léčebné výlohy v důsledku úrazu nebo nemoci.
• Uhradí poškození, zničení nebo odcizení zavazadel.
• Uhradí škodu vzniklou jiným subjektům na zdraví i majetku.
www.csobpoj.cz
Infolinka 800 100 777
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Slavné vily
Středočeského kraje

Středočeský kraj

r a fi e

Mladá Boleslav

Kutná Hora

Lysá nad Labem

Brandýs nad
Labem

Benešov

Beroun

Nymburk

Poděbrady

Čelákovice

Lysá nad Labem

Beroun

Dobřichovice

Řevnice

Nymburk

Kolín

O jedinečné tváři moderní architektury
v obrazech, fotografiích, plánech a příbězích
o architektech, stavebnících, stavitelích…
Votice

Jevany

partneři
MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje
a PhDr. Zita Zemanová, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a FOIBOS
si Vás dovolují pozvat

NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

SLAVNÉ VILY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
spojené se křtem stejnojmenné publikace

V úterý 22. června 2010 v 17.00 hodin
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

mediální partneři

Zámek 1, Roztoky u Prahy
Výstava bude otevřena od 23. června do 29. srpna 2010
denně mimo pondělí 10.00 – 18.00.
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha
a starostkou města Roztoky u Prahy Olgou Vavřínovou.
Patronát nad celým projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzali
manželka prezidenta republiky Livia Klausová,
ministr pro místní rozvoj ČR Rostislav Vondruška a Ministerstvo kultury ČR.

www.SlavneVily.cz

www.muzeum-roztoky.cz

pořadatelé

